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Voorwoord

In 1984 werd mij door Prof. Dr. J.E. Bogaers,
hoogleraar Provinciaal-Romeinse archeologie
aan de toenmalige Katholieke Universiteit
(nu Radboud Universiteit) in Nijmegen, en
dr. J.-K. Haalebos de gelegenheid geboden het
grote archeologische onderzoek in het grafveld
van de stad Ulpia Noviomagus in Nijmegen-west,
dat in de jaren 1981, 1982 en 1983 had plaats
gevonden, in een promotieonderzoek uit te
werken. Bij deze opgravingen waren grote delen
van het grafveld en bovendien enkele
ommuurde terreinen met funderingen van grafmonumenten en een aantal uitzonderlijk rijke
graven aan het licht gekomen.
Het leek een goed idee om hierbij ook het
ommuurde grafcomplex van Maastricht-Belfort
te betrekken dat in 1964 door de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
(ROB, nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
onder wetenschappelijke leiding van Bogaers
was onderzocht.
Door mijn aanstelling als conservator in 1988 bij
Museum Kam en vanaf 1998 bij de opvolger
Museum Het Valkhof in Nijmegen bleef er weinig
tijd over voor de afronding van dit onderzoek.
Wel publiceerde ik in die jaren voorberichten
waarin delen van het onderzoek werden
gepresenteerd.1
Vanaf 2006 kon ik het promotieonderzoek weer
serieus oppakken door de ondersteuning die
werd geboden in mijn museumwerk. Op dat
moment leek het mij beter het promotie
onderzoek te beperken tot het grafveld van
Noviomagus, zodat dit tot een goed einde kon
worden gebracht. In de loop van het onderzoek
was mij gebleken dat het grafcomplex van
Maastricht-Belfort minder overeenkomsten
vertoonde met de grafcomplexen van Nijmegenwest, die de hoofdmoot vormden van het
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promotieonderzoek. Daarom besloot ik het
verdere onderzoek van Maastricht-Belfort uit te
stellen.2
In 2020, het eerste jaar van mijn pensioen, ben
ik begonnen aan de verdere uitwerking van het
ommuurde grafcomplex van Maastricht-Belfort.
Het publiceren van archeologisch onderzoek
bijna zestig jaar na dato is lastig. Maar gelukkig
heeft de wetenschappelijk leider van de
opgraving, J. Bogaers, mij persoonlijk dit
onderzoek en alle relevantie documentatie overgedragen en een eerste versie van mijn bevindingen beoordeeld.
Het grootste deel van de voorwerptekeningen
was al kort na de opgraving gemaakt door
tekenaars van de voormalige ROB, G.J. de Vries
en W.A. van der Sluijs. Aanvullende tekeningen
en een analoge opmaak van alle tekeningen zijn
verzorgd door de tekenaar van de Radboud
Universiteit Nijmegen, R.P. Reijnen. De opgravingstekeningen zijn gemaakt door A. van
Pernis, die ook de dagelijkse leiding in het veld
had. Hoewel de tekeningen niet meer volledig
aan de huidige standaard voldoen, worden ze in
deze publicatie toch gebruikt, omdat opnieuw
tekenen te kostbaar zou zijn geweest en weinig
toegevoegde waarde zou hebben. Aanpassingen
aan de tekeningen en de opmaak ervan zijn
uitgevoerd door M. Haars, BCL Archaeological
Support.
Ik dank de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE) en met name J. Bazelmans, T. de Groot en
J. Pors voor de gelegenheid en ondersteuning
die mij is geboden dit oude onderzoek van hun
voorganger, de ROB, in de reeks RAM-rapporten
te publiceren.
Annelies Koster, Nijmegen, 26 augustus 2021

1
2

Koster 1997.
Koster 2013.

Samenvatting

Binnen het ommuurde grafcomplex dat in 1964
in de Maastrichtse wijk Belfort is opgegraven,
blijken vier doden te zijn begraven die, afgaande
op de constructie van de graven en de bijgiften,
behoorden tot de rijke inheemse, geromaniseerde elite, waarschijnlijk een villa-eigenaar en
zijn familie.
Kenmerkend voor deze groep elitegraven zijn de
grote grafkamers, de ommuring en de samenstelling van de grafinventarissen. Uit de uitgebreide grafinventarissen is af te leiden dat deze
personen geloofden in een voortbestaan van de
individu na de dood. Sommige bijgiften, zoals
wapens, werktuigen en meubilair verduidelijkten
de status van de dode, andere, zoals de uitgebreide serviezen en spijzen dienden de
verzorging van de dode in het graf.
Het oudste graf 3 lijkt te zijn aangelegd voor één
persoon, hoogstwaarschijnlijk een kind van
5-6 jaar oud, waarvan de crematie in de stenen
grafkamer 1 is gevonden. Het in de houten
grafkamer 3 achtergebleven speelgoed, een
zilveren miniatuur kantharos, lijkt erop te wijzen
dat hier een kind begraven is geweest.
Wat er precies met grafkamer 3 en de inhoud
ervan is gebeurd, is niet geheel duidelijk. Er zijn
twee mogelijke verklaringen: de grafkamer is
kort na de begraving leeggeroofd, waarbij enkele
kleine voorwerpen (de lampen en de miniatuur
kantharos) en de crematie zijn achter gebleven.
De grafroof kan aanleiding zijn geweest om de
crematie van het kind over te brengen naar de
zware stenen grafkamer 1, die boven op de
houten grafkamer 3 werd geplaatst.
Een andere verklaring kan zijn dat de persoon
die in de stenen grafkamer 1 werd begraven,
een volwassene van 18-30 jaar - afgaande op de
bijgiften waarschijnlijk een vrouw - graag met
het overleden kind herenigd wilde worden op
haar laatste rustplaats. Alleen zou men dan
verwachten dat alle bijgiften uit het kindergraf
overgebracht zouden zijn.
De meest waarschijnlijke verklaring voor de
verstoring van graf 3 lijkt grafroof te zijn. Omdat
de aanleg van graf 3 kan worden gedateerd rond
het midden van de tweede eeuw, moet de
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grafroof kort daarna hebben plaatsgevonden.
Hiermee ontstaat het volgende beeld: een rond
140-145 n.Chr. geboren kind overlijdt op 5 tot
6-jarige leeftijd en wordt begraven in een grote
houten grafkamer binnen een nieuw
aangelegde, ommuurde familiebegraafplaats.
Rond 150 wordt de grafkamer geplunderd en
kort daarna overlijdt ook de volwassene (de
moeder van het kind?), 18-30 jaar oud. Als deze
volwassene inderdaad de moeder was en zij
minimaal 15 jaar was bij de geboorte van het
kind, moet zij rond 125-130 n.Chr. zijn geboren
en was zij ca. 20-25 jaar oud toen het kind kwam
te overlijden. Omdat de aanleg van de stenen
grafkamer 1 dateert in het derde kwart van de
tweede eeuw, is het goed mogelijk dat de
volwassene kort na het kind is overleden.
De stenen grafkamer 1 was in twee compartimenten verdeeld, waarvan er maar een is
gebruikt. Het lijkt erop dat er rekening mee is
gehouden dat in het lege deel van de grafkamer
nog een ander persoon kon worden begraven,
wellicht de man van de overleden vrouw, de
vader van het kind. Maar dat is niet gebeurd.
Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat het
stenen deksel moeilijk was op te lichten.
Mogelijk is de man op een andere plek begraven
en wel in grafkamer 2.
In deze grafkamer waren twee personen, een
vrouw en waarschijnlijk een man - met zijn
jachtwapens - begraven. Beide waren bij
overlijden 30-60 jaar oud. Het is opmerkelijk dat
man en vrouw in één grafkamer waren
begraven. Niets wijst erop dat de begraving van
beide personen na elkaar heeft plaatsgevonden.
We kunnen er daarom van uitgaan dat de man
en de vrouw gelijktijdig zijn begraven en wellicht
gelijktijdig zijn gestorven. De bijgiften dateren
de aanleg van graf 2 in het derde kwart van de
tweede eeuw.
Mogelijk was de jonge vrouw in de stenen
grafkamer 1 de eerste vrouw van de man in graf
2 en de vrouw in grafkamer 2 zijn tweede vrouw,
waarmee hij na de dood van zijn eerste vrouw
(rond 155 n.Chr.?) verder leefde en samen met
haar rond 160-165 n.Chr. kwam te overlijden.

1 Inleiding

1.1

Aanleiding voor publicatie van oud
ROB-onderzoek

Op 18 februari 1964 werd bij de aanleg van
plantsoenen door de Koninklijke Nederlandse
Heidemij in de nieuwe woonwijk Belfort in het
westen van Maastricht een ‘kelder met urnen’
gevonden. Bij het vervolgonderzoek ter plaatse

1.2
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door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek, onder wetenschappelijke
leiding van J.E. Bogaers, werd een ommuurd
grafcomplex opgegraven met enkele buiten
gewoon rijke graven.
Een kort verslag van de resultaten van de
opgraving is in 1964 verschenen.3 De RCE bood
nu de gelegenheid dit oude, goed gedocumenteerde onderzoek alsnog in volle breedte te
publiceren.

Administratieve gegevens van de vindplaats

Provincie

Limburg

Gemeente

Maastricht

Toponiem

Belfort

Kaartblad

69B

Centrumcoördinaten

174.380/317.445

Objectnaam

Maastricht-Belfort

CMA/AMK-status

n.v.t

Rijksmonumentnummer

n.v.t.

Archis-monumentnummer

n.v.t.

Archis2 waarnemingsnummer

31514

Zaak-idnr. Archis 3

2877180100

Objectnummer

1029072

Complextype

grafveld met crematiegraven

Periode

Romeinse tijd

Cultuur

n.v.t.

Huidig grondgebruik

privé tuin

Eigenaar

privé

Grondgebruiker

privé

Beheerder

privé

Opdrachtgever

Koninklijke Nederlandse Heidemij

Bevoegd gezag

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Uitvoerder

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Projectleider

J.E. Bogaers

Aanvang onderzoek

18 Februari 1964

Einde onderzoek

26 maart 1964

Auteurs

A. Koster, E. Smits, J.R.A.M. Thijssen

Beheer en plaats van documentatie en vondsten

Provinciaal depot Limburg, Heerlen

3

Bogaers 1964.
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1.3

Opbouw van het rapport

Voor de opbouw van het rapport is zo veel als
mogelijk de publicatiewijzer RCE (Rapportage
Archeologische Monumentenzorg) gevolgd.
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de
landschappelijke en archeologische context van
het grafcomplex en de directe omgeving
daarvan. In hoofdstuk 3 worden het gravend
onderzoek en de publicaties van de eerste
bevindingen besproken. In hoofdstuk 4 wordt
ingegaan op de resultaten van het onderzoek,
de sporen, de vondsten en deelonderzoeken,
zoals die van de crematieresten en de dierlijke
botresten. In hoofdstuk 5 staan de functie en
betekenis van de bijgiften in het grafritueel
centraal. In hoofdstuk 6 worden het ommuurde
grafcomplex en het vondstenspectrum in de
graven geïnterpreteerd en vergeleken met
andere ‘rijke’ graven in de regio.
De bijlagen bestaan uit de vondstcatalogus,
tekeningen van de voorwerpen, foto’s van de
voorwerpen en een vondstenlijst. De catalogus
bevat, naast een uitgebreide beschrijving van de

voorwerpen, informatie over het materiaal,
de vorm, het type, de kleur, de afmetingen,
productie- en gebruikssporen, fysieke kwaliteit,
datering, parallellen, herkomst en literatuur.
Elk voorwerp heeft een uniek catalogusnummer
gekregen dat bestaat uit het nummer van het
graf en het nummer van het voorwerp.
Daarnaast wordt in de vondstcatalogus
(bijlage I) het originele vondstnummer vermeld
dat in het veld is uitgegeven en dat ook op de
overzichtstekeningen van de graven terugkomt.
Voor een snel overzicht is als concordantie een
vondstenlijst in bijlage IV opgenomen.
Tekeningen en foto’s van de voorwerpen zijn
opgenomen in respectievelijk bijlagen II en III.

1.4

Archivering en documentatie

De vondsten en opgravingsdocumentatie zijn
gedeponeerd bij het Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten in Heerlen. De inhoud van de
twee rijke graven (graf 1 en graf 2) is in lang
durige bruikleen en wordt tentoongesteld in het
Limburgs Museum in Venlo.

2 Context

2.1
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Landschappelijke omgeving van de
vindplaats

Het hierna te bespreken grafcomplex is in 1964
ontdekt in Maastricht ten westen van de Maas in
de nieuwbouwwijk Belfort (afb. 2.1).
De onderzoekslocatie ligt op een rechthoekig
plateauterras (82,50 – 84,00 m NAP) - het
Maasterras van Rothem 2 - dat bestaat uit een
dik pakket door de Maas afgezet zand en grind
en gerekend wordt tot de Formatie van
Beegden. Het terras is bedekt met een pakket
löss dat meters dik kan zijn en in verschillende
perioden is afgezet.
Op de geomorfologische kaart van Nederland

wordt het gebied geclassificeerd als een tussenterras bedekt met löss of zandige löss.4 Doordat
löss rijk is aan voedingsstoffen is het zeer
geschikte landbouwgrond. Aan de randen van de
hellingen van het plateau kunnen in het verleden
bronnen aanwezig zijn geweest waar water is
uitgetreden.5
Aan de west- en zuidzijde van het terras zijn
enkele droge dalen uitgesleten, in eerste
instantie ontstaan onder periglaciale omstandigheden gedurende de laatste fase van de laatste
ijstijd en eventueel verdiept onder invloed van
ontbossing gedurende het Holoceen. Deze droge
dalen kunnen in de Romeinse tijd als afwatering
van het plateau hebben gediend en als route van
het plateau naar het Jekerdal zijn gebruikt.
Aan de zuidzijde van het terras bevindt zich een
175000
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Geraerds 2015, 22.
Ploegaert 2007, 15.
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Afb. 2.1 Maastricht en omgeving in de midden-Romeinse tijd, 1:25.000.
1. Onderzoekslocatie van het grafcomplex van Maastricht-Belfort; A. Romeinse weg en brug (onderzocht); B. Vermoedelijke loop van de Romeinse weg;
C. Graven; D. Romeinse nederzetting voor ca. 250 n.Chr.; E. Stadsommuring, dertiende eeuw; F. Stadsommuring, vijftiende eeuw.
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helling naar het dal van de Jeker. Deze helling of
afbraakwand vormt de begrenzing van het
eigenlijke plateau.
Deze zuidhelling lijkt een ideale locatie voor een
villa: aan de zuidzijde van het plateau met wijds
uitzicht over het Jekerdal, met vruchtbare lössgronden in de directe omgeving, in de buurt van
een grote doorgaande weg, in de nabijheid van
water, van een nederzetting en van een goed
bereikbare rivier, de Maas.6

2.2
6
7
8
9
10

Jeneson 2013, 163-164.
Panhuysen 1996, 21-22.
Panhuysen 1996, 25.
Panhuysen 1996, 58.
Panhuysen 1996, 21-26; Demey &
Roymans 2004, 44 (tabel 2).
11 Panhuysen 1984, 48; 1996, 31, afb. 5;
2015, 96-97.

Archeologische context van de
vindplaats

De ommuring, waarbinnen drie graven zijn
aangetroffen, lag ca. 60 m ten noorden van de
Romeinse weg Keulen - Maastricht - Tongeren -

Bavai – Boulogne-sur-Mer, en vrijwel parallel
daaraan.
Het tracé van deze weg is in Maastricht en
omgeving door een aantal opgravingen en waarnemingen tamelijk goed bekend.7 Ten oosten
van het centrum van Maastricht zijn in de Maas
resten van een brug aan het licht gekomen,
waarvan de oudste bouwfasen dateren uit de
eerste eeuw.8 De brug is tot in de vierde eeuw in
gebruik gebleven.9
De Romeinse weg is in het centrum van
Maastricht op diverse plaatsen vastgesteld.10 De
bewoning in de Romeinse tijd lijkt beperkt te zijn
gebleven tot een brede strook aan weerszijden
van de weg.11
De Romeinse weg Keulen-Boulogne en de
overgang over Maas zullen de belangrijkste
redenen zijn geweest voor het ontstaan van een
vicus op deze locatie.
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Afb. 2.2 Ligging van het ommuurde grafcomplex ten opzichte van de Romeinse weg, 1:3.500. 1. Ommuurd grafcomplex; 2.-4. Doorsneden over de Romeinse weg.
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Afb. 2.3 Profiel over de Romeinse weg ten westen van de Zeepziedersdreef (zie afb. 2.2, 3). Opname vanuit het
noordoosten; coördinaten 174.320/317.340.

Afb. 2.4 Profiel over de Romeinse weg ten westen van de Zeepziedersdreef (zie afb. 2.2, 3). Opname vanuit het
zuidoosten; coördinaten 174.320/317.340.

Ten noordwesten, ten westen en ten zuidwesten
van de vicus van Maastricht lagen grafvelden uit
de midden-Romeinse tijd. De graven die ten
westen van de nederzetting aan het licht zijn
gekomen, geven door hun ligging het vermoede
lijke tracé van de Romeinse weg naar Tongeren
aan. De meest westelijk gelegen graven
bevonden zich op ca. 500 m van de rand van de
vicus.12
Ten westen daarvan is de Romeinse weg op drie
plaatsen in de wijken Belfort en Daalhof aan het
licht gekomen (afb. 2.2 en tabel 2.1).13 Ten
zuidwesten van het ommuurde grafcomplex is
de weg aangesneden ten westen van de

Zeepziedersdreef (afb. 2.2, 3 en afb. 2.3 en 2.4).14
In 1964 is de weg nader onderzocht bij de
Glazeniersdreef in de wijk Belfort (afb. 2.2, 2 en
afb. 2.5-2.9). Daarbij zijn twee grindpakketten
van verschillende kleur vastgesteld. Het
onderste wegpakket was grijs van kleur en had
een dikte van 35 cm. Deze oudste weg was
4,85 m breed. Later is de weg aanzienlijk
verbreed en opgehoogd met een pakket bruinkleurig grind. De breedte hiervan bedroeg 7,15 m
en de maximale dikte van het pakket was meer
dan 60 cm. Aan weerszijden van dit jongste
Romeinse grindpakket bevonden zich twee
greppels van ongeveer 1,30 m breed.15

12 Panhuysen 1984, 46; 1996, 64-65 en
afb. 2.

13 Bogaers 1964, 138-139; Bloemers 1973,
41; Panhuysen 1996, 21-22; Demey 2003,
18, fig. 3, 49, wegwaarneming 4 en 5;
Demey & Roymans 2004, 15 en 44
(tabel 2) en kaartbijlage 1b.
14 Demey 2003, 50, wegwaarneming 5.
15 Bogaers 1964, 138-139; Panhuysen 1996,
21-22; Demey 2003, 49-50,
wegwaarneming 4; Demey & Roymans
2004, 46, afb. 4.
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Afb. 2.5 Profiel over de Romeinse weg ten westen van de Glazeniersdreef (zie afb. 2.2, 2), 1:67. Coördinaten: 173.950/ 317.155
A. Dun pakket lichtbruin grind van bestaande weg;
B. Donkerbruine ophogingslaag;
C. Pakket bruinkleurig grind (jongste Romeinse weg);
D. Greppels met lichtgrijze vulling met inspoellagen en weinig grind;
E. Pakket donkergrijs grind (oudste fase Romeinse weg).

Afb. 2.6 Profiel over de Romeinse weg ten westen van de Glazeniersdreef (zie afb. 2.2, 2). Opname vanuit het
noordwesten; coördinaten 173.950/ 317.155.

Afb. 2.7 Profiel over de Romeinse weg ten westen van de Glazeniersdreef (zie afb. 2.2, 2). Opname vanuit het
zuidwesten; coördinaten 173.950/ 317.155.
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Afb. 2.8 Oude veldweg volgt de loop van de Romeinse
weg, ten westen van de Glazeniersdreef. Opname vanuit
het westen, 1964.

Afb. 2.9 Oude veldweg volgt de loop van de Romeinse
weg, ten westen van de Glazeniersdreef. Opname vanuit
het oosten, 1964.

Het ommuurde grafcomplex dat in 1964 aan de
zuidzijde van de Tinnegietersdreef en ten oosten
van de Geelgietersdreef in de wijk Belfort is
opgegraven, lag ca. 60 m ten noorden van de
Romeinse weg.
Omdat de vindplaats van het ommuurde grafcomplex ca. 2 km van de rand van de nederzetting aan de Maas is verwijderd, is het niet waarschijnlijk dat de drie hierbinnen aangelegde
graven moeten worden gerekend tot het
grafveld van de vicus. Zeer waarschijnlijk hebben
we hier te maken met de begraafplaats van een
in de nabijheid gelegen villa. Aanwijzingen voor
de aanwezigheid van een dergelijk complextype
in de omgeving van het grafcomplex zijn beperkt
tot enkele waarnemingen.
In 1972 is aan de Chambertinlaan, langs de zuidhelling van het plateau en op 1,1 km ten zuiden
van het grafcomplex, een fundering van 0,50 m
hoog met opgaand muurwerk tot een hoogte
van ca. 1 m, een breedte van 0,60 m over een
lengte van 13 m en 5 m aangetroffen (tabel 2.1).
De buitenkanten van de muur bestonden uit
kolenkalksteen en de vulling was van mergel.
Bovendien werd een doorlopende laag
dakpannen aangetroffen. Meer is van deze
locatie niet bekend. Het is goed mogelijk dat hier
de resten van een Romeinse villa zijn aangesneden. De afstand van deze vindplaats tot het
grafcomplex en de ligging ten zuiden van de
Romeinse weg zijn genoeg reden om te betwijfelen dat het grafcomplex bij deze mogelijke villa
behoorde.
Resten van een andere Romeinse villa zijn bij
verschillende waarnemingen en opgravingen
vastgesteld op het hoogste gedeelte van de

Dousberg, op 1,4 km ten noordwesten van het
grafcomplex van Belfort (tabel 2.1).
Tijdens een opgraving in 2015,16 en ook eerder bij
waarnemingen en archeologische prospecties,17
zijn verspreid over het terrein Romeinse sporen
aangetroffen, variërend van een kelder, tot
greppels, paalkuilen en een waterput. Uit de
aanwezige sporen kan een erf worden gereconstrueerd, bestaande uit een hoofdgebouw met
kelder, een bijgebouw en een waterput. Het
hoofdgebouw van de villa zou minimaal ca. 68 x
20 m kunnen zijn geweest en was vermoedelijk
gericht naar het zuidoostelijk, lagergelegen
terrein. Het bijgebouw van het Alphen-Ekeren
type bevond zich ca. 60 m ten noordwesten van
het hoofdgebouw en is er haaks op georiënteerd. De waterput lag ca. 30 m ten westen van
het bijgebouw. Een dergelijke, strakke indeling is
kenmerkend voor Romeinse villaterreinen. Het
vondstmateriaal uit de Romeinse tijd dateert
vanaf het eind van de tweede en in de derde
eeuw. Vermoedelijk is dit ook de gebruiksfase
van het complex en zal de villa in de derde eeuw
zijn ontmanteld.18
Ook de afstand van deze vindplaats tot het grafcomplex van Belfort en de ligging op het hogere,
aangrenzende plateau lijken voldoende reden te
zijn om aan te nemen dat het grafcomplex niet
bij deze villa heeft gehoord.
De meest logische locatie voor een villa bij het
grafcomplex lijkt te zijn aan de noordkant van de
Romeinse weg, op een west- of oostflank van
het plateau, waarbij het front van het hoofd
gebouw waarschijnlijk naar het zuiden was
gericht, zoals dat vaker is geconstateerd.19

16
17
18
19

Hos 2016.
Schorn 2002; Ploegaert 2007, 24 en 28.
Hos 2016.
Hiddink 2004, 34, 39.
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Tabel 2.1 ARCHIS-waarnemingen in de omgeving van het grafcomplex.
Waarnemingsnr. Archis 2 /Zaak-idnr. Archis 3

Afstand

Aard waarneming

Toelichting

31518/2877204100

136 m ten
zuidwesten

Romeinse weg

1964, ten westen van de
Zeepziedersdreef

31519/3121045100

532 m ten
zuidwesten

Romeinse weg

1964, Glazeniersdreef

37733/2915055100

1,38 km ten
zuidwesten

Romeinse weg

1971, Daalhof

1380/3067602100

1,1 km ten zuiden

resten Romeinse villa?

1971, fundering en opgaand
muurwerk van kolenkalksteen
en mergel

38124/2917607100 11317/2032632100
45766/2962238100 17003/2116987100
54600/2389252100 2480174100
3300647100

1,4 km ten
noordwesten

resten Romeinse villa

1973, 2001, 2006, 2012, 2015
waarnemingen, prospecties en
opgravingen op het hoogste
plateau van de Dousberg

3 Het onderzoek

3.1

Inleiding

Op 18 februari 1964 werd A. van Pernis, als veldtechnicus bij de ROB werkzaam in Maastricht,
gewaarschuwd door J. Stox, hoofduitvoerder
van de Koninklijke Nederlandse Heidemij, dat er
bij de aanleg van plantsoenen in de nieuwe
woonwijk Belfort een ‘kelder met urnen’ was
gevonden. De ‘kelder’ bleek een grote stenen
kist of grafkamer (graf 1) te zijn, waarvan het
deksel was beschadigd door een graafmachine
en gedeeltelijk kapot was geslagen door de
grondwerkers.
De grafkamer was in de lengterichting door een
rechtopstaande stenen plaat in twee ruimten
verdeeld. Een groot aantal voorwerpen uit de
noordelijke ruimte was al voor de komst van de
veldtechnicus uit de grafkamer gehaald. Uit de
zuidelijke ruimte, die nog niet was vrij gelegd,
kwamen geen bijgiften tevoorschijn.
De vindplaats van het graf - aan de zuidzijde van
de Tinnegietersdreef en ten oosten van de
Geelgietersdreef - en de naaste omgeving zijn
daarop nader onderzocht onder de
wetenschappelijke leiding van J.E. Bogaers en de
technische leiding van A. van Pernis.
Het terrein waar het ommuurde grafcomplex is
gevonden, werd ingericht als openbaar
plantsoen toen de eerste vondsten werden
gemeld. De opgraving door de ROB, na de
melding van de vondst, beperkte zich nood
gedwongen tot het grafcomplex en de directe
omgeving daarvan.
In smalle proefsleuven die ten oosten en ten
westen van de graven werden aangelegd zijn
geen sporen van betekenis vastgesteld.20 Omdat
de waarnemingen in dit gedeelte van de wijk
Belfort beperkt moesten blijven tot enkele
proefsleuven, is het mogelijk dat de resten van
een villa waarbij de graven kunnen hebben
behoord, zijn gemist.

3.2

Opgraving door de ROB

De opgraving van het ommuurde grafveld
duurde van 18 februari tot 5 maart 1964, onderbroken door een periode met vorst, en kon na
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een nieuwe vorstperiode worden voortgezet van
24 tot en met 26 maart. Tegelijk werd onderzoek
gedaan naar de loop van de Romeinse weg, die
op enkele plaatsen aan het oppervlak zichtbaar
was. Er werden op drie locaties profielen over de
weg aangelegd (afb. 2.2).
De stenen grafkamer van graf 1 was al voor de
komst van de veldtechnicus en de archeologen
van de ROB leeggeruimd door de werknemers
van de aannemer, die het graf ontdekten. Met
hun hulp is de ligging van de voorwerpen in de
grafkamer gereconstrueerd.
Deze ca. 5300 kg wegende stenen kist werd op
20 februari door een kraan gelicht en overgebracht naar het Bonnefantenmuseum in
Maastricht, toen gehuisvest in het voormalige
Bonnefantenklooster.
Vervolgens is de naaste omgeving van de
grafkamer onderzocht. Daarbij werd onder de
plaats waar de stenen grafkamer had gestaan,
een fundering van vuursteen aangetroffen.
Gedeeltelijk onder die fundering bevonden zich
de resten van een ouder graf (graf 3). Dit graf is
in vier vlakken opgegraven, waarvan er twee
accuraat zijn gedocumenteerd.
Ten westen van de stenen grafkamer kwam een
derde graf (graf 2) aan het licht. De drie graven
lagen binnen een rechthoekige ommuring,
waarvan het grotendeels uitgebroken muurwerk
tijdens het onderzoek is vastgesteld.
Graf 2 is onder zeer moeilijke omstandigheden
opgegraven, als gevolg van het intreden van de
vorst. Daardoor is alleen het onderste vlak
getekend. Omdat een deel van de voorwerpen
als blokberging moest worden gelicht, met
name het kleurloze glas, moest dit naderhand
op de vlaktekening worden aangevuld. Dit kan
mogelijk voor fouten hebben gezorgd.
Als gevolg van het intreden van de vorst moest
de opgraving onder moeilijke omstandigheden
worden voortgezet. Over graf 2 werd een tent
geplaatst, waarin verlichting en verwarming
werden aangebracht. Vier dagen (2 - 5 maart
1964) waren nodig om alle voorwerpen uit dit
graf in te meten en te bergen. Het kleurloze glas
was zo sterk verweerd dat het tijdens de
opgraving met een kunsthars moest worden
geïmpregneerd en pas daarna kon worden
opgenomen.21

20 Zie dagrapporten J.E. Bogaers en A. van
Pernis.

21 Dezelfde methode was al eerder
toegepast bij de berging van glas uit de
graven van Esch; vgl. Ypey 1960-1961,
363-367. Grote medewerking bij de
opgraving is verleend door de
Koninklijke Nederlandse Heidemij (die
steeds enkele grondwerkers ter
beschikking stelde), Openbare Werken
van de gemeente Maastricht, de
commandant van de Tapijnkazerne in
Maastricht, N.V. Aannemings
maatschappij Wilma in Weert, de
medewerkers van het
Bonnefantenmuseum en de
medewerkers van de ROB.
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3.3

22
23
24
25
26

Bogaers 1964.
Bogaers 1967, 336-338.
Isings 1971.
Lloyd-Morgan 1981, 38-39.
Koster 1997, 41-49.

Verslag van de opgraving en eerste
publicatie van vondsten

Een kort verslag van de resultaten van de
opgraving verscheen in 1964.22 In de catalogus
van de tentoonstelling ‘Römer am Rhein’ zijn de
meest opmerkelijke vondsten gepubliceerd.23

Het glas uit de graven is opgenomen in de
publicatie ‘Roman Glass in Limburg’.24 De spiegel
uit graf 2 is gepubliceerd in de catalogus van de
in Nederland gevonden Romeinse spiegels.25
Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Een huis
voor altijd’ in het Bonnefantenmuseum
Maastricht in 1997-1998, verscheen een korte
bijdrage met enkele resultaten van het
hernieuwde onderzoek.26

4 Resultaten van het onderzoek

4.1

Het ommuurde grafcomplex

Binnen een min of meer rechthoekige ommuring
van buitenwerks ca. 9,70 x 6,65 m (afb. 4.1)
waren de drie hierna te bespreken graven
aangelegd. Van de muur was slechts de uitgebroken fundering bewaard gebleven; alleen in de
noordoostelijke hoek zijn nog enkele stenen van
de muur in verband aangetroffen (afb. 4.2).
Een gedeelte van de zuidoostelijke hoek was
vernield bij de bouw van woningen.
In het west-oost profiel over de graven en de
ommuring (afb. 4.1 A-B, afb. 4.3) is de ligging van
de graven ten opzichte van elkaar gerecon
strueerd.

Afb. 4.1 Het ommuurde grafcomplex van MaastrichtBelfort, 1:88.
1. Stenen grafkamer, graf 1;
2. Graf 2;
3. Graf 3;
4. Kuil;

Afb. 4.2 Noordoostelijke hoek van de stenen ommuring
vanuit het noordoosten.

A-B. Locatie van het gereconstrueerde profiel (afb. 4.3);
a. Uitgebroken fundering;
b. (graf )Kuil;
c. Blokken mergel;
d. Omtrek van de stenen kist van graf 1.
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Afb. 4.3 Gereconstrueerd west-oostprofiel over de ommuring en de graven (1-3), 1:88.
a. Uitgebroken fundering van de ommuring;
b. Grafkuil (graf 2 en graf 3);
c. Blokken mergel;
d. Stenen grafkamer (graf 1);
e. Vuurstenen fundering.

De uitgebroken fundering van de ommuring had
een breedte van maximaal 82 tot 85 cm. De
onderkant ervan is vastgesteld tussen 82,59 m
– 82,67 m NAP. In de uitbraaksleuven zijn
stukken vuursteen, baksteen, dakpan, grijze
specie en stukken roze muurpleister - kalk
vermengd met dakpangruis - gevonden. De
fundering en wellicht ook de eigenlijke muur,
die waarschijnlijk met pleister was bekleed,
moeten met dit materiaal zijn gebouwd.
De ca. 80 cm brede muur omsloot een terrein
van ongeveer 7,80 x 5,00 m dat vanaf de
zuidzijde toegankelijk was via een 3,20 m brede
doorgang, gericht naar de Romeinse weg
Maastricht-Tongeren, zo’n 60 meter naar het
zuiden. Binnen de ommuring zijn drie graven en
een kuil gevonden. In de kuil, die binnen de
ommuring midden voor de doorgang lag,
bevonden zich geen gecremeerde menselijke
resten maar wel verbrande dierenbotten, waarschijnlijk de resten van een dodenmaal of een
offer.

4.2

Graf 1, de stenen grafkamer

Het graf lag in de noordoostelijke hoek binnen
de ommuring en was zuidwest-noordoost
gericht. De bovenkant van het deksel van de
grafkamer is vastgesteld op 82,85 m NAP, de
onderkant op 81,82 m NAP. Toen het terrein
bouwrijp werd gemaakt, is eerst de bovengrond,
ca. 25 cm, verwijderd. Het maaiveld kwam
daarmee te liggen op 83,10 m NAP, slechts 25 cm
boven het deksel van de grafkamer.
De stenen grafkamer bestond, inclusief de
afdekplaat, uit zeven 15 cm dikke platen van
blauwgrijze kolenkalksteen, die alle duidelijke
sporen van bewerking vertonen (afb. 4.5).
Het deksel (l. 285 x br. 175 x d. 15 cm) was door
de graafmachine geraakt en door de grond
werkers kapotgeslagen en in vele stukken
gebroken. Dit heeft ervoor gezorgd dat een
gedeelte van de grafinventaris werd beschadigd.
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Afb. 4.4 Stenen grafkamer 1, 1:30.
Links: stenen grafkamer met gereconstrueerde ligging van de bijgaven; Rechts: bovenaanzicht van de stenen
grafkamer met de plaats van de ijzeren klampen; Onder: profiel over de zuidelijke lange zijde van de stenen
grafkamer.
De nummers bij de voorwerpen zijn de originele, in het veld uitgegeven vondstnummers. Deze corresponderen niet
met de catalogusnummers. Een concordantie is opgenomen in bijlage IV.

De stenen kist van blauwgrijze kolenkalksteen
(buitenwerks l. 248 x br. 144 x h. 105 cm) is in de
lengterichting door een rechtopstaande plaat in
twee ruimten verdeeld (afb. 4.5 en 4.6). De twee
lange, opstaande zijplaten en de bodemplaat
zijn aan de binnenkant glad gepolijst. Eén van de
twee opstaande platen is ook aan de buitenzijde
glad. De lange plaat die de bekisting in twee
ruimten van elk 50 cm verdeelt, is aan weerszijden gepolijst. De opstaande platen van de

korte zijden zijn aan de binnen- en buitenzijde
ruw gelaten. Aan de bovenzijde zijn de
opstaande platen onderling verbonden met
ijzeren klampen (l. 18 cm, br. 2,5 cm) die in met
lood gevulde uithollingen zijn aangebracht
(afb. 4.4 en 4.6). De naden tussen de wanden
zijn dichtgesmeerd met grijze specie. In de
bodemplaat is een gleuf uitgekapt op de plaats
waar de scheidingswand was aangebracht.
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Afb. 4.5 Stenen grafkamer 1, nadat deze was gelicht en opgesteld in de tuin van het Bonnefantenmuseum in
Maastricht.

Afb. 4.6 Stenen grafkamer 1. Bovenaanzicht met deel
van het deksel.

Afb. 4.7 Stenen grafkamer 1, met gereconstrueerde
ligging van de bijgaven.
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Waarschijnlijk is de grafkamer, die in totaal ca.
5300 kg weegt, in de grafkuil in elkaar gezet.
Nadat de bodemplaat in de kuil was gelegd,
zullen de opstaande platen hierop zijn geplaatst
en onderling zijn verbonden met de ijzeren
klampen en voorzien zijn van specie.

Afb. 4.8 Laag vuursteen als fundering onder de stenen
grafkamer 1, opname vanuit het zuidwesten.

Onder de stenen grafkamer is een ca. 10 cm
dikke laag vuursteen aangetroffen die als
fundering voor het stenen gevaarte moet
hebben gediend (afb. 4.8). De onderkant van de
vuurstenen fundering lag op 81,72 m NAP.
Daaronder zijn de resten van het oudere graf 3
gevonden.
De zuidelijke ruimte van de grafkamer was
helemaal leeg; in de noordelijke helft lagen de
bijgiften en de gecremeerde resten van twee
doden. De crematieresten bevonden zich aan de
westelijke zijde, in de buurt van en deels in de
wrijfschaal 1-727.
Omdat een groot gedeelte van de bijgiften werd
beschadigd door het kapotslaan van het deksel
en de meeste voorwerpen al uit de grafkamer
waren gehaald voordat de ligging kon worden
geregistreerd, is niet exact bekend waar de
crematie in het graf heeft gelegen.
De ligging van de bijgiften is gereconstrueerd op
aanwijzing van een medewerker die bij het
vinden van de grafkamer aanwezig was
(afb. 4.7).
De analyse van de gecremeerde resten uit dit
graf maakt duidelijk dat er sprake is van twee
individuen: een volwassene van 18-30 jaar en
een kind van 5-6 jaar.28
Aan deze doden waren meer dan 25 voorwerpen
meegegeven. Zie hiervoor ook de vondst
catalogus in bijlage I, de voorwerptekeningen in
bijlage II, foto’s van de voorwerpen in bijlage III
en de vondstenlijst in bijlage IV.
Een beker (1-1) en twee kruiken van aardewerk

(1-3 en 1-4) vormen het drinkservies, een glazen
bord (1-17) en een kom (1-16) het eetservies. In
de wrijfschaal (1-7) lagen botten van een varken,
veel houtskool en wat crematie.29
In de grafkamer stond een middelgrote
kruikamfoor (1-8), die kan zijn gebruikt voor het
transport van kleinere hoeveelheden wijn of
olie. In de zeven glazen flessen (1-9 t/m 1-15) vier vierkante en drie zeshoekige – zullen vloeistoffen zijn bewaard. Het rookschaaltje (1-5) kan
zijn gebruikt om wierook in te branden.
Tot het toiletgerei behoren een glazen flesje
(1-18) en een bronzen lepelsonde, die in een
bronzen kokertje was opgeborgen (1-21). Het
bijbehorende schminkdoosje (1-20) bestaat uit
een rechthoekig, geslepen steentje met een
bronzen schuifdeksel, waarin een halve bol is
uitgedreven. Aan de bovenkant is een bronzen
doosje met drie vakjes en een afsluitbaar schuifdekseltje bevestigd.
Opmerkelijk is het barnstenen mesheft in de
vorm van een panter (1-30). Bijzonder is ook de
ijzeren vouwstoel, versierd met bronzen
knoppen (1-22). Tenslotte lagen een ijzeren
schaar (1-23), een mesje (1-24) en een vorkachtig voorwerp (1-25) in het graf.
Op grond van het aardewerk en het glas dat aan
de doden was meegegeven, kan de aanleg van
het graf worden gedateerd in het derde kwart
van de tweede eeuw. De crematieresten leveren
geen aanwijzingen voor het geslacht van de
volwassene, maar het schminkdoosje en het
barnstenen mesheft doen vermoeden dat de
volwassene in dit graf van het vrouwelijk
geslacht was.

4.3

Graf 2, het dubbelgraf

Ten westen van de stenen grafkamer (graf 1) is
binnen de ommuring een tweede graf (graf 2)
gevonden. De eerste sporen van een grafkuil
(l. 222 x br. 150 cm) werden zichtbaar op ca.
82,70 m NAP; de eerste voorwerpen kwamen op
82,45 m NAP tevoorschijn. De bodem van de
grafkuil bevond zich op 82,22 m NAP. Dat
betekent dat de grafkuil of grafkamer ongeveer
48 cm hoog is geweest (afb. 4.9). Er zijn geen
duidelijke sporen van een kist of houten
bekisting vastgesteld en ook spijkers zijn niet
gevonden. In de noordelijke hoek van de grafkuil
zijn enkele stukjes houtskool aangetroffen.

27 Het catalogusnummer, zoals hier 1-7,
bestaat uit het nummer van het graf en
het nummer van het voorwerp. Deze
corresponderen niet met de originele,
in het veld uitgegeven vondstnummers,
die in de veldtekeningen zijn
opgenomen. Een concordantie is te
vinden in bijlage IV.
28 Zie paragraaf 4.6.
29 Zie paragraaf 4.6 en 4.7.
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Afb. 4.9 Graf 2, tekening van het vlak op 82.27 NAP, 1:20. Rechts: de zuidwestelijke hoek van de grafkuil met resten van een vouwstoel (?) met metalen
beslagstukken, 1:10. De nummers bij de voorwerpen op de tekening zijn de originele, in het veld uitgegeven vondstnummers. Deze corresponderen niet met
de catalogusnummers. Een concordantie is opgenomen in bijlage IV.

Door het intreden van de vorst moest de
opgraving van dit graf onder moeilijke
omstandigheden worden uitgevoerd. Over het
graf werd een legertent geplaatst, die verlicht en
verwarmd kon worden. Vier dagen (2 -5 maart)
waren nodig om alle voorwerpen zorgvuldig in
te meten en te bergen (afb. 4.10-4.11).

30 Zie paragraaf 4.6.

De crematie in dit graf bevond zich in twee
glazen urnen (2-49 en 2-50). Het betreft
crematie van twee individuen, naar schatting
tussen 30 en 60 jaar oud, die ieder in een aparte
urn waren bijgezet.30
Het aantal bijgiften in dit graf is bijzonder groot,
ongeveer zeventig stuks. Vrijwel alle bijgiften
bevonden zich in het noordelijke gedeelte van de
grafkuil. In de zuidwestelijke hoek zijn de resten

van een vouwstoel (2-66) en een spiegel (2-63)
aangetroffen (afb. 4.9, rechts).
In een van de urnen (2-50) lag een glazen
unguentarium (2-51). Naast urn 2-50 stonden een
vierkante en een cilindrische glazen fles (2-45 en
2-47). Twee lampjes (2-4 en 2-5) stonden naast
de glazen urn (2-49), samen met fragmenten van
een vierkante glazen fles (2-46).
Tot het toiletgerei behoren twee kannetjes van
geelbruin aardewerk (2-10 en 2-11) die in het graf
vergezeld waren van twee steelpannetjes van
hetzelfde aardewerk (2-7 en 2-8). Eén van deze
twee sets (2-7 en 2-10) stond in het bronzen
bekken (2-60), de andere set in de buurt van het
tweede bronzen bekken (2-59). Naast dit laatste
bekken lag een strigilis (2-62). Het toiletgerei
bestaat verder uit een handspiegel (2-63), een
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Afb. 4.10 Graf 2 onder de legertent, vanuit het zuidwesten.

Afb. 4.11 Graf 2 onder de legertent, vanuit het zuidwesten. Berging van de voorwerpen door H. Wijnman (rechts) en
A. Flonk (links).

ijzeren scheermes (2-73) en een pincet (2-70).
Zeven meloenvormige kralen van turkoois
kleurige faience (2-55 t/m 2-58) behoorden
waarschijnlijk tot een ketting.
Het drinkgerei bestaat uit vier bekers (2-1, 2-2,
2-3, 2-6), drie kruiken (2-12, 2-13, 2-14), een kan
van aardewerk (2-19) en een kan (2-48) en een
drinkbeker van glas (2-52). Het 24-delige
eetservies van kleurloos glas - acht kleine en
acht grote kommen en acht (of negen) borden
(2-20 t/m 2-44) - was door het lange verblijf in
de grond sterk verweerd. Om het te kunnen
lichten is het versuikerde glas tijdens de

opgraving met een kunsthars geïmpregneerd.
Een complete achterpoot van een 1-2 jaar oud
varken31 lag op een aardewerk bord (2-17), met
daarbij een ijzeren mes (2-69). In het graf zijn
verder twee wrijfschalen (2-15, 2-16)
meegegeven.
De ijzeren pijlpunten (2-74 t/m 2-77) kunnen als
jachtwapens worden beschouwd. Zij waren
geborgen in een houten pijlkoker, waarvan
alleen het bronzen beslag (2-61) - met resten van
hout - bewaard is gebleven. Twee benen
voorwerpen (2-80 en 2-81), die in de buurt van
de pijlkoker zijn gevonden, waren mogelijk

31 Zie paragraaf 4.7.
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onderdelen van een boog.
Het aardewerk dateert dit graf in het derde
kwart van de tweede eeuw. De twee urnen met
de crematie van twee personen, het 24-delige
glazen eetservies, de twee wasstellen en andere
voorwerpen waarvan er twee (of meer) in het
graf zijn meegegeven, maken duidelijk dat hier
twee personen begraven waren. Uit het
onderzoek van de crematieresten is gebleken
dat één van de doden mogelijk een vrouw was.32
De grafgiften - met name de jachtwapens, het
scheermes en de grote strigilis - maken het
aannemelijk dat, behalve een vrouw, hier ook
een man was begraven.

4.4

32 Zie paragraaf 4.6.

Graf 3, het verstoorde graf onder
graf 1

op 81,82 m NAP. Gedeeltelijk hieronder kwamen
de resten van een ouder graf (3) tevoorschijn,
waarvan de afmetingen bijzonder groot waren
(l. 360 x br. 112 cm). De bodem van de grafkuil
bevond zich op ca. 81,23 m NAP (afb. 4.12). De
grafkuil is zeker 60 cm hoog geweest en was
waarschijnlijk met houten planken bekist en had
het formaat van een grafkamer.
Daarbinnen waren in de vier hoeken kleine,
tamelijk regelmatig gezaagde, rechthoekige
blokken mergel geplaatst (afb. 4.13-4.14).
Stukken mergel zijn ook langs de wanden en in
het midden van de grafkamer aangetroffen
(afb. 4.15). De mergelblokken langs de wanden
en in de hoeken zijn mogelijk bedoeld geweest
als ondersteuning van een houten bekisting.
De mergelblokken in het midden van het graf
kunnen daar terecht zijn gekomen tijdens de
verstoring van graf 3 of de aanleg van graf 1.

De stenen grafkamer (graf 1) was gefundeerd op
een laag vuursteen, waarvan de onderkant lag

Afb. 4.12 Graf 3, tekening van het vlak op ca. 81.20 NAP, schaal 1:50. a. Uitgebroken fundering; b. Blokken mergel.
De nummers bij de voorwerpen op de tekening zijn de originele, in het veld uitgegeven vondstnummers.
Deze corresponderen niet met de catalogusnummers. Een concordantie is opgenomen in bijlage IV.
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Afb. 4.13 Graf 3, rechthoekige blokken mergel op de hoeken van de grafkuil, vanuit het noordwesten.

Afb. 4.14 Graf 3, rechthoekige blokken mergel op de hoeken van de grafkuil, vanuit het zuidoosten.

Afb. 4.15 Graf 3, rechthoekige blokken mergel langs de wand van de grafkuil, vanuit het zuidoosten.
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Graf 3 is bijna geheel verstoord. De inhoud van
het graf is vermoedelijk kort na de begraving
geroofd en de restanten van de inhoud zijn
mogelijk overgebracht naar de stenen
grafkamer. Aanwijzingen hiervoor zijn de aanwezigheid in beide graven van glazen schaaltjes
Isings 80, maar vooral van waarschijnlijk bij
elkaar behorende fragmenten van een cilin
drische fles Isings 51/IN231 (1-19, 3-12, 3-13).
Slechts enkele voorwerpen bleven in graf 3
achter. In drie van de vier hoeken van de grafkuil
werd nog een ongebruikt olielampje (3-4, 3-5 en
3-6) gevonden. Twee waren op een blok mergel
geplaatst, de derde is vlak naast een dergelijk
blok gevonden. De tuiten van deze lampjes
waren naar binnen gericht.
Een zeer kleine hoeveelheid crematie lag
verspreid in de grafkuil, evenals wat houtskool.
Verder zijn scherven van aardewerk (bekers en
kruiken) (3-2, 3-3, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11) en van glas
(bekers, borden en kommetjes) (3-12 t/m 3-18)
aangetroffen. Een opmerkelijke vondst is een
zilveren miniatuur bekertje (3-20).
Het graf, dat ouder is dan graf 1, kan worden
gedateerd rond het midden van de tweede eeuw
op grond van de resten van de grafinventaris,
waaronder een sterk afgesleten as van keizer
Traianus uit 98-99 n.Chr.

4.5

4.6

Analyse van de crematieresten
E. Smits

4.6.1 Methode

De crematieresten van de opgraving MaastrichtBelfort zijn in 1995 door E. Smits onderzocht in
opdracht van toenmalig stadsarcheoloog van
Maastricht T. Panhuysen.35
De crematieresten zijn ingedeeld naar
skeletdeel:
• neurocranium (hersenschedel): belangrijk voor
de suturen en dus de leeftijd;
• viscerocranium (aangezichtsschedel): belangrijk
voor de geslachtsbepaling;
• axiaal skelet (rompgedeelte): o.a. bekken,
belangrijk voor het geslacht;
• extremiteiten: diafyse en epifyse, de ledematen
met de bijbehorende gewrichten. Belangrijk
voor de leeftijdsbepaling, de sluiting van de
epifysen en eventuele aanwijzingen voor de
robusticiteit van het post-craniële skelet.
Het gewicht van elk van deze skeletdelen en het
totale gewicht is een aanwijzing voor de
volledigheid van de crematieresten en is van
invloed op de geslachts- en leeftijdsbepaling.

Kuil met botresten
Tabel 4.1 Fragmentatie van het skelet.

33 Zie paragraaf 4.7.
34 Zie bijlage I vondstcatalogus.
35 Analyse door E. Smits, Den Haag. Alleen
de resultaten van dit onderzoek en niet
de onderbouwing ervan zijn
gepubliceerd in Koster 1997.

Behalve drie graven is binnen de ommuring, iets
ten noorden van de opening in de muur en
vrijwel in het midden daarvan, een rechthoekige
kuil (afb. 4.1, 4) aangetroffen, waarvan de
bovenkant zich bevond op 82,72 m NAP en de
onderkant op 82,59 m NAP.
In deze kuil zijn scherven van aardewerk,
houtskool, verbrande dierenbotten,33 baksteenpuin en stukjes rode pleister gevonden.34
De aanwezigheid van verbrande dierenbotten en
het ontbreken van menselijke crematie lijken
erop te wijzen dat in deze kuil resten van een
dodenmaal of een offer zijn geborgen.

Grootte

Beschrijving

Grootte in cm

1

zeer klein

<1.5

2

klein

1,6-2,5

3

middel

2,6-3,5

4

groot

3,6-4,5

5

zeer groot

> 4,6

etc.
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Tabel 4.2 Verbrandingsgraad skeletresten.
Verbrandingsgraad

Temperatuur

0

onverbrand

1

zeer slecht verbrand

<275 °C

2

slecht verbrand

275-450 °C

3

middelmatig verbrand

450-650 °C

4

goed verbrand

650-800 °C

5

zeer goed verbrand

> 800 °C

De geslachts- en leeftijdsbepalingen zijn
uitgevoerd volgens de beschreven normen.36
De crematies zijn beschreven (verbrandingsgraad, fragmentatie) en de pars petrosa is
beoordeeld volgens de methode van Wahl.37

4.6.2 Resultaten graf 138

Tabel 4.3 Inventarisatie van de skeletdelen graf 1.
Skeletdeel

Gewicht

Fragmentatie

Inhoud

Neurocranium

18 g

grootte 2

pariëntale +
temporale occipitale sphenoïdale -

Viscerocranium

4g

grootte 3

frontale/orbita zygomaticum Lacrimale maxilla madibula +

Axiaal

38 g

grootte 3

scapula clavicula +
vertebra +
costa +
pelvis -

Diafyse extremiteiten

65 g

grootte 3

humerus ulna radius femur +
tibia fibula hand/voet +

Epifyse extremiteiten

6g

grootte 3

Residu

210 g

grootte < 1

Totaal

341 g

Verbrandingsgraad: 4
Op basis van deze skeletdelen is een uitspraak
over het geslacht niet mogelijk.

Leeftijdsbepaling:
op basis van een open epifyse van de clavicula
bedraagt de leeftijdsschatting 18-30 jaar.39

36 Workshop of European Anthropologists
1980, 517-549.

37 Wahl 1982.
38 In de tabellen waarin de skeletdelen zijn
geïnventariseerd wordt de fragmentatie
van de skeletdelen beschreven volgens
tabel 4.1. De aanwezigheid van bepaalde
skeletdelen wordt aangegeven door een
+, de afwezigheid door een -.
39 De crematieresten uit graf 1 waren
opgeborgen in verschillende zakken,
waarvan de inhoud apart is bekeken en
in overzichten is gezet.
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Tabel 4.4 Inventarisatie van de skeletdelen graf 1.
Skeletdeel

Gewicht

Fragmentatie

Inhoud

Neurocranium

7g

grootte 4

pariëntale temporale occipitale sphenoïdale -

Viscerocranium

frontale/orbita zygomaticum lacrimale maxilla madibula -

Axiaal

3g

grootte 2

sapula clavicula vertebra costa pelvis -

Diafyse extremiteiten

22 g

grootte 4

humerus ulna radius femur +
tibia fibula hand/voet +

40 Inhoud zakje 4.

Epifyse extremiteiten

11 g

grootte 4

Residu

14 g

grootte < 1

Totaal

57 g

Verbrandingsgraad: 4
Een uitspraak over leeftijd en/of geslacht is op
basis van deze skeletdelen niet mogelijk.40
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Tabel 4.5 Inventarisatie van de skeletdelen graf 1-vondstnummer 21a.
Skeletdeel

Gewicht

Fragmentatie

Inhoud

Neurocranium

24 g

grootte 2

pariëntale temporale occipitale sphenoïdale -

Viscerocranium

1g

grootte 1

frontale/orbita zygomaticum lacrimale maxilla madibula kroontjes gebit +

Axiaal

2g

grootte 1

scapula clavicula vertebra +
costa pelvis -

Diafyse extremiteiten

26 g

grootte 2

humerus ulna radius femur +
tibia +
fibula hand/voet -

Epifyse extremiteiten

2g

grootte 1

Residu

68 g

grootte < 1

Totaal

125

Verbrandingsgraad: 4
Een uitspraak over het geslacht is op basis van
deze skeletdelen niet mogelijk.
Leeftijdsbepaling:
op basis van de ontwikkeling van het gebit
wordt de leeftijd geschat op
ca. 5-6 jaar.
Opmerking:
Bij de crematieresten van het kind bevonden
zich de resten van een tweede individu dat
gezien de robusticiteit van de botten waarschijnlijk volwassen is.

Graf 1-vondstnummer 21a
Inhoud: Een wervelfragment (vertebra) en enkele
fragmenten diafyse van een kind en een fragment
diafyse van een tweede ouder individu. Deze
resten wegen in totaal 18 gram en behoren bij de
hierboven beschreven individuen in graf 1.41
Graf 1-vondstnummer 18a
Dit vondstnummer bevat in totaal 5 gram
crematieresten, bestaande uit twee fragmenten
van het sacrum. De verbrandingsgraad bedraagt
4-5 en de fragmentatie is 3.
41 Inhoud zakje 3.
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4.6.3 Resultaten graf 2

Tabel 4.6 Inventarisatie van de skeletdelen graf 2-vondstnummer 17c.
Skeletdeel

Gewicht

Fragmentatie

Inhoud

Neurocranium

60 g

grootte 4

pariëntale +
temporale +
occipitale sphenoïdale -

Viscerocranium

4g

grootte 3

frontale/orbita zygomaticum +
lacrimale maxilla +
madibula +

Axiaal

46 g

grootte 6

scapula +
clavicula vertebra +
costa pelvis +

Diafyse extremiteiten

95 g

grootte 7

humerus +
ulna +
radius +
femur +
tibia +
fibula +
hand/voet +

Epifyse extremiteiten

21 g

grootte 3

Residu

245 g

grootte < 1

Totaal

471 g

Verbrandingsgraad: 3-5

Conclusie:
Indifferent tot zwak vrouwelijk (vrouw??)

Geslachtsbepaling: Schedelkenmerken:
processus zygomaticus: 0; os zypgomaticum: -1
Bekkenkenmerken:
sulcus preauricularis: 0

42 Uit glazen urn 2-50.

Seksualisatie: -0,25 = indifferent
Het post-craniële skelet is echter fragiel.

Leeftijdsbepaling:
op basis van de sutuursluiting is de leeftijdsschatting 30-60 jaar.
Pathologie:
op een fragment van wervellichaam zijn kleine
osteophyten (1 mm) waargenomen.
Een diafysefragment vertoont een lichte periostreactie.42
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Tabel 4.7 Inventarisatie van de skeletdelen graf 2-vondstnummer 18a.
Skeletdeel

Gewicht

Fragmentatie

Inhoud

Neurocranium

35 g

grootte 6

pariëntale +
temporale +
occipitale +
sphenoïdale -

Viscerocranium

20 g

groote 4

frontale/orbita zygomaticum lacrimale maxilla +
madibula +

Axiaal

48 g

grootte 4

scapula clavicula vertebra +
costa pelvis +

Diafyse extremiteiten

155 g

grootte 13

humerus +
ulna radius femur +
tibia fibula hand/voet -

Epifyse extremiteiten

23 g

grootte 4

Residu

130 g

grootte < 1

Totaal

411 g

Verbrandingsgraad: 3-4
Geslachtsbepaling: Schedelkenmerken:
processus zygomaticus: 0; crista supra mastoidea: -1
Bekkenkenmerken:
incisura ischiadica major: -2
Seksualisatie: -1 = vrouwelijk
Conclusie:
vrouw ??, vanwege het kleine aantal geslachtskenmerken dat aanwezig is.

Leeftijdsbepaling:
op basis van de sutuursluiting is de leeftijdsschatting 30-60 jaar.
Pathologie: Op fragmenten van diverse lumbaalwervels zijn
kleine osteophyten (1-3 mm) waargenomen.
Een fragment van de Crista Iliaca (rand van Ilium
= darmbeen van het bekken) vertoont verschijnselen die wijzen op verbening van spieraanhechtingen (entosophoty).
De condylus van de linker manibula vertoont
hypervascularisatie en botresorptie, waarschijnlijk als gevolg van een infectie.43

43 Uit glazen urn 2-49.
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4.6.4 Resultaten graf 3

Tabel 4.8 Inventarisatie van de skeletdelen graf 3-vondstnummer 2g.
Skeletdeel

Gewicht

Fragmentatie

Inhoud

Neurocanium

2g

grootte 2

pariëntale temporale occipitale sphenoïdale -

Viscerocranium

frontale/orbita zygomaticum lacrimale maxilla madibula -

Axiaal

scapula clavicula vertebra costa pelvis -

Diafyse extremiteiten

19 g

grootte 4

humerus ulna radius femur tibia fibula hand/voet -

Epifyse extremiteiten
Residu
Totaal

44 Inhoud zakje 8.

21 g

Verbrandingsgraad: 4
Op basis van de weinige resten is een uitspraak
over leeftijd en/of geslacht niet mogelijk.44
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4.7

Analyse van de dierlijke botresten
J.R.A.M. Thijssen†

Dierlijke botresten zijn aangetroffen in graf 1,
graf 2 en in kuil 4 voor de doorgang in de
ommuring.
In de stenen grafkamer van graf 1 lag een stuk
van het bekken (?) van een varken45 in wrijfschaal
(1-7). Daarbij zou ook houtskool en wat crematie
hebben gelegen. Dit zou kunnen betekenen dat
het brandstapelresten betreft.
In graf 2 lagen op het ruwwandige bord (2-17)
resten van een varken: knieschijf (patella),
dijbeen (femur links), niet vergroeid hielbeen
(calcanius) en een stukje kuitbeen (fibula).46
In de buurt van het bord zijn nog meer resten
van een varken gevonden, o.a. een stukje van
het bekken en stukjes van een gewrichtsvlak van

een femur,47 waarschijnlijk van een 1 tot 2 jaar
oud varken.
Verder: linker femur met niet vergroeide distale
en proximale gewrichtsvlakken en knieschijf
(patella).48 Bovendien: middenvoetsbeentjes van
de linker achterpoot (metatarsus 2, 3 en 5),
phalange I is vergroeid met phalange II en III
(hoefje).49
Deze botresten wekken de indruk behoord te
hebben tot een hele linker achterpoot van een
1 tot 2 jaar oud varken (sus domesticus).
In kuil 4 bij de doorgang in de ommuring rond
de graven zijn verbrande resten van een varken
gevonden.50 Het betreft: middenvoetsbeentje
(metatarsus 4) links, sprongbeen (astragalus) en
kootje 2.
De aanwezigheid van verbrande dierenbotten en
het ontbreken van menselijke crematie lijken
erop te wijzen dat in deze kuil resten van een
dodenmaal of een offer zijn gedeponeerd.

45
46
47
48
49
50

Vondstnummer 18a.
Vondstnummer 2-5b.
Vondstnummer 2-42.
Vondstnummer 2-45.
Vondstnummer 2-49e-f.
Vondstnummer 4-1.

5 De functie en betekenis van de
bijgiften in het grafritueel

5.1

Inleiding

De status van personen uit een gemeenschap
kon na de dood worden getoond in het
begrafenisproces, de behandeling van het
lichaam van de dode, de locatie van het graf, de
bouw van een monumentaal grafmonument en
het meegeven van waardevolle geschenken en
statussymbolen aan de dode.
Het meegeven van verbrande en onverbrande
bijgiften en de aanleg van graven in houten en
stenen grafkamers is een Keltische traditie die
continuïteit kent in Noord-Gallië en daar ook in
de Romeinse tijd blijft bestaan.51
Kenmerkend voor deze groep elitegraven zijn de
grote grafkamers, het meestal monumentale
uiterlijk van het graf in de vorm van een
tumulus, grafpijler of ommuring, de samenstelling van de grafinventarissen met complete,
vaak geïmporteerde eet- en drinkserviezen,
soms grote aantallen amforen of bronzen
vaatwerk, bedoeld voor de consumptie van wijn,
voorwerpen die te maken hebben met het
bereiden van eten, vaak wapens, gereedschap
en sieraden. Het aantal voorwerpen bedraagt
vaak meer dan vijftig. De Romeinse invloed is bij
deze groep aan de bijgiften af te lezen.52
Onverbrande bijgiften zouden in het graf kunnen
zijn gezet door mensen die de begrafenis
plechtigheid bijwoonden; zij zijn dan geen
aanwijzing voor de rijkdom van de dode tijdens
zijn leven, maar geven wel inzicht in zijn sociale
netwerk. De groep die bijgiften plaatste in het
graf kan zowel uit familie als uit cliënten hebben
bestaan.53
Het onverbrande aardewerk kan bij een rituele
maaltijd bij het graf zijn gebruikt en na afloop in
de grafkuil zijn neergezet. Maar het kan ook het
serviesgoed zijn waarop de dode een symbo
lische maaltijd gepresenteerd kreeg in zijn
nieuwe omgeving.
Vooral uit de uitgebreide grafinventarissen die in
het Gallische cultuurgebied voorkomen, is af te
leiden dat deze bevolkingsgroepen geloofden in
een voortbestaan van de individu na de dood.
Voor dit bestaan moest de domus aeterna van de
dode worden ingericht en de dode naar zijn
stand en rijkdom worden verzorgd met o.a. eeten drinkservies, levensmiddelen, kleding
accessoires, werktuigen en wapens.54
Sommige elementen in deze dodencultus zijn
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gericht op het verduidelijken van de status van
de dode (wapens en werktuigen), andere, zoals
uitgebreide serviezen, meubilair, spijzen en
sieraden, dienden voor de verzorging van de
dode in het graf en boden hem ook na de dood
een huis.55
In deze traditie van het meegeven van vooral
onverbrande bijgiften en de aanleg van graven in
houten of stenen grafkamers staat een aantal
rijke graven uit de late eerste tot derde eeuw in
Nederland (o.a. Nijmegen-west, Esch,
Nieuwenhagen, Maastricht-Belfort, Bocholtz56).
Kenmerkend voor deze groep graven zijn de
grote houten of stenen grafkamers, het monumentale uiterlijk van het graf en de samen
stelling van de grafinventarissen.57
Om de betekenis van de bijgiften beter te
kunnen duiden, worden in dit hoofdstuk vondstgroepen met gelijke functie uit het grafcomplex
van Maastricht-Belfort bij elkaar gevoegd en in
verband gebracht met de wijze van begraven, de
ligging in het graf, de datering van de graven en
de leeftijd en het geslacht van de doden om op
die manier na te gaan of het meegeven van
bepaalde groepen objecten hiervan afhankelijk
is. Bovendien wordt geprobeerd een onderscheid te maken tussen voorwerpen die tot het
persoonlijk bezit van de dode kunnen worden
gerekend en geschenken van de achter
geblevenen.
Er moet voor de graven van Maastricht-Belfort
wel enig voorbehoud worden gemaakt wat
betreft de ligging van de voorwerpen in het graf.
De stenen grafkamer van graf 1 was al voor de
komst van de veldtechnicus en de archeologen
van de ROB leeggeruimd door de werknemers
van de aannemer, die het graf ontdekten. Met
hun hulp is de ligging van de voorwerpen in de
grafkamer gereconstrueerd.
Graf 2 is onder zeer moeilijke omstandigheden
opgegraven, als gevolg van het intreden van de
vorst. Daardoor is alleen het onderste vlak
getekend. Omdat een deel van de voorwerpen
als blokberging moest worden gelicht, met
name het kleurloze glas, moest dit naderhand
op de vlaktekening worden aangevuld. Dit kan
mogelijk voor fouten hebben gezorgd.
Graf 3 is in vier vlakken opgegraven, waarvan er
twee accuraat zijn gedocumenteerd.
In de drie graven zijn nauwelijks op de brandstapel verbrande resten of bijgiften aangetroffen, wel wat houtskool.

51
52
53
54
55

Koster 2013, 237-240.
Koster 2013, 238.
Millett 1993, 275-276.
Nuber 1972, 182-185; Fasold 1993a, 382.
Philpott 1991, 237; Fasold & Witteyer
2001, 295.
56 Koster 2013; Van den Hurk 1973, 1975,
1977, 1980, 1984; Hiddink 2004; Koster
1997; De Groot & De Kort 2019.
57 Koster 2013, 239.
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Kruiken die als plengoffervat voor libatie zouden
kunnen hebben gediend en boven of buiten de
eigenlijke grafkuil of grafkamer waren
geplaatst,58 zijn niet vastgesteld. Wel is in de
bovenste vulling van graf 2 een groot fragment
(gehele profiel) van een schaal met steel (2-9)
gevonden, die mogelijk in verband kan worden
gebracht met een plengoffer bij het sluiten van
de grafkamer.
De bijgiften zijn op grond van hun functie en
betekenis in het graf in een aantal categorieën
ingedeeld: urnen voor crematie, tafelserviezen,
keukengerei en vaatwerk voor transport en
opslag, persoonlijke verzorging, siervoorwerpen,
vouwstoelen, jachtwapens, gereedschap,
lampen, munt en dierenbotten.
Van de voorwerpen is een vondstcatalogus
opgesteld, die als bijlage I is opgenomen.

5.2
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Koster 2013, 245.
Bridger 1996, 254.
Von Hesberg 1998, 13-20.
Koster 2013, 240-241.
Abegg 2007, 131-132.
Philpott 1991, 26-27.
Castella 1999, 52-53.
Koster 2013, 241.
Van Lith & Randsborg 1985, 415-430.
Van Lith 1978-1979, 97; Harter 1999b,
34-35.
68 Philpott 1991, 237; Fasold & Witteyer
2001, 295.
69 Steuer 2006, 14, 20; Metzler 2006, 88-89.

Urnen

In graf 2 waren de gecremeerde resten van twee
doden bijgezet in twee glazen urnen (2-59 en
2-60). Deze stonden naast elkaar aan de noord
zijde van de grafkuil.
In het Romeinse grafritueel was het gebruikelijk
de gecremeerde resten van de dode te bergen in
een urn. De urn diende om de crematie te
beschermen, maar tegelijk ook om de dode
voorgoed in de urn, zijn huis voor de
eeuwigheid, onder te brengen, zodat zijn ziel
niet zou gaan dolen.59
In Rome blijkt de sociale status van de dode
vaker uit het materiaal waarvan de urn was
gemaakt (kostbare materialen daarvoor zijn
albast, marmer en glas) dan uit de bijgiften in
het graf.60
Uit de aanwezigheid van urnen in grafvelden uit
de Romeinse tijd in onze streken blijkt dat dit
Romeinse begrafenisritueel hier wel ingang
vond, zij het op beperkte schaal en alleen in
sterk geromaniseerd en stedelijk gebied, waar
directe contacten bestonden met de GalloRomeinse wereld.61
In de noordwestelijke provincies van het
Romeinse rijk zijn glazen urnen een bijzonderheid en gelden als element van een luxe
inrichting van het graf. Zo zijn bijvoorbeeld in
het hele grafveld van Wederath-Belginum
(Rheinland-Pfalz) in bijna 2500 graven slechts
twee glazen urnen aangetroffen.62 In Zuidoost-

Engeland komen glazen urnen vooral voor in de
late eerste en tweede eeuw in rijke graven in het
landelijk gebied. Vaak worden ze beschermd
door dakpannen of een stenen, houten of loden
‘kist’ of urn.63 In het grafveld van Avenches-enChaplix (Kanton Vaude, Zwitserland) is 38% van
de urnen van glas. Het grootste deel van de
glazen urnen is daar in vrouwengraven aangetroffen.64
In het grafveld van Nijmegen-west zijn in zes
rijke graven, van zowel mannen als vrouwen, de
gecremeerde resten van de doden geborgen in
een glazen urn of glazen pot. Het gebruik van
dergelijke urnen lijkt beperkt te zijn geweest tot
graven met zeer rijke inventaris, waarbij de
Romeinse invloed o.a. blijkt uit het meegeven
van lampen, schrijfgerei en toiletgerei.65
Het ontbreken van glazen urnen in neder
zettingen wijst erop dat zij waarschijnlijk
speciaal voor het graf zijn vervaardigd.66 Glazen
urnen kunnen worden beschouwd als luxe
variant van urnen van aardewerk en komen in
ons gebied alleen in rijke graven voor.67

5.3

Tafelserviezen

5.3.1 Inleiding

Uit de grafinventarissen in het Gallische cultuurgebied is af te leiden dat men geloofde in een voortbestaan van de individu na de dood. De uitgebreide onverbrande eet- en drinkserviezen die in
het graf werden meegegeven dienden mogelijk
voor de verzorging van de dode en om hem/haar
toe te rusten voor de reis naar het hiernamaals.68
Een andere verklaring is dat dergelijke serviezen
bij de dodenfeesten en rituele dodenmaaltijden
werden gebruikt en na afloop daarvan in het graf
werden meegegeven om ze aan het dagelijkse
gebruik te onttrekken en ritueel te begraven.69
Waarschijnlijk weerspiegelen dergelijke serviezen
enerzijds de rijkdom en het aanzien van de
begraven persoon, maar ook de zorg van de
nazaten om deze positie bij de begrafenis tot
uitdrukking te brengen. Dat lijkt ook het geval te
zijn bij de graven van Maastricht-Belfort. Het is
niet na te gaan of de in de graven meegegeven
onverbrande eet- en drinkserviezen ook een
functie hebben gehad in het begrafenisritueel of
bij het dodenmaal.
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Aardewerk dat op de brandstapel heeft gelegen
en daarna in het graf is meegegeven heeft dat
waarschijnlijk wel gehad. Mogelijk waren daarin
spijzen voor de dode meegegeven of was het
serviesgoed dat bij het dodenmaal bij het graf
was gebruikt en vervolgens op de brandstapel
was geworpen. In de graven van MaastrichtBelfort zijn echter geen verbrande bijgiften
aangetroffen.

5.3.2 Eetserviezen

Als volledig eetservies voor één persoon worden
wel twaalfdelige eetserviezen beschouwd;
daarnaast zijn ook negendelige serviezen
bekend.70 Uitgebreidere, maar ook minder uitgebreide eetserviezen komen eveneens voor.71
Het meegeven van complete eetserviezen van
vooral terra sigillata wijst erop dat men
vertrouwd was met mediterrane tafel- en
eetgewoonten. Vanaf de Flavische tijd is deze
verandering op tal van plaatsen, en vooral in
graven met veel bijgiften, aantoonbaar, zoals in
de groep rijke graven in Nijmegen-west.72
Na het midden van de tweede eeuw lijken
complete terra sigillata serviezen langzaamaan
uit de graven te verdwijnen. Dit is te zien bij de
Belgische tumulusgraven en het is ook geconstateerd in Engeland.73
In de loop van de tweede eeuw worden
eetserviezen van terra sigillata soms vervangen
door eetserviezen van kleurloos glas.74 Een
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat terra
sigillata inmiddels algemeen in gebruik was en
kleurloos glas als een luxeartikel werd
beschouwd. Voorbeelden daarvan zijn o.a. te

vinden in de Belgische tumuli van Penteville en
Herstal en ook in de graven van Esch, Bocholtz
en Maastricht-Belfort.75
De meeste voorwerpen die oorspronkelijk in
graf 3 van Maastricht-Belfort waren
meegegeven, lijken geroofd te zijn. Een klein
deel lijkt bij de aanleg van de stenen grafkamer 1
daarnaartoe te zijn overgebracht. Hieronder
waren ook een klein bord en een kom van
kleurloos glas Isings 80. In de stenen grafkamer
stond dit eetservies dicht bij elkaar.
In graf 1 bleven fragmenten van een groot bord,
een klein bord en een kom van kleurloos glas
van hetzelfde type achter. Waarschijnlijk
maakten deze alle deel uit van één servies
(tabel 5.1).
Het eetservies in graf 2 bestond in totaal uit 24
(of 25) borden en kommen van kleurloos glas
van het type IN 156.76 Het servies stond in het
midden en het westelijke deel van de grafkuil.
Een deel was in stapels van vier of vijf op elkaar
geplaatst en was door het gewicht van de grond
veelal platgedrukt (afb. 5.1). Het glas is tijdens de
opgraving met een kunsthars geïmpregneerd en
met het omringende zand gelicht. Slechts een
klein gedeelte kon worden vrijgeprepareerd,
gerestaureerd en getekend.
De kommen en borden hebben alle een horizontaal naar buiten gebogen rand met een
geknepen plooi aan de onderzijde en een groefje
op de bovenzijde van de rand. De standring is uit
de wand gevormd. De vorm van de wand is
verschillend. Van de meeste stukken konden de
hoogte en/of de diameter worden vastgesteld
(tabel 5.2).

70 Drexel 1928, 51-53; Schucany 1995, 149

71

72

Tabel 5.1 Glazen eetservies uit graf 1 en graf 3

Graf 1
Graf 3

Type

Groot bord

Klein bord

Kom

Isings 80

diameter 21,3 cm
verhouding hoogte/
diameter = ca. 1:5 -1:6

diameter 17 cm
verhouding
hoogte/
diameter = ca.
1:3-1:4

diameter 11 cm verhouding
hoogte/diameter = ca. 1:3

1

1

1

1

?
1

73
74
75

76

(Biberist-Spitalhof ); Niblett 2001, 87 en
pl. 9 (Verulamium, King Harry Lane, graf
uit ca. 80-90 n.Chr. met een servies
bestaande uit vier borden Drag. 18/31,
vier kommen Drag. 27, vier kommetjes
Drag. 27 en een grote serveerschaal
Drag. 18/31).
In de grafheuvel van Horath is een
uitzonderlijk uitgebreid terra sigillata
servies meegegeven, bestaande uit 14
stuks Drag. 36, 20 stuks kleine Drag. 35
en 14 grotere Drag. 35 (Kilian & Cüppers
1969, 203-204); Czysz 1982, 340-341
(Günzburg); Mackensen 1978, 168
(Kempten); Massart 2015, 95.
Martin-Kilcher 1998, 229 (ZuidZwitserland); Wigg 1998, 300 (Trierse
gebied); Niblitt 2001, 87 (King Harry
Lane, Verulamium); in de Belgische
tumulusgraven van Vervoz (Hénaux
1906), Avennes (De Looz 1874),
Gutshoven (Vanvinckenroye 1987) en
Berlingen (Roosens & Lux 1973); Koster
2013, 243.
Struck 1995, 141-145.
Ertel et al. 1999, 90-91; Massart 2015,
95-97.
Courtoy 1934; Plumier 1986 (Penteville);
Amand & Marien z.j. (Herstal); De Groot
& De Kort 2019 (Bocholtz); Koster 1997
(Maastricht-Belfort).
Foy et al. 2018, vol. 2, 165-166.
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Afb. 5.1 Stapel van vier kommen en borden type IN 156 uit graf 2 (2-30, 2-31, 2-32, 2-33), tijdens de opgraving
geïmpregneerd en vervolgens gelicht.

Tabel 5.2 Glazen eetservies uit graf 2

Graf 2

Type

Groot bord

Klein bord

Kom

IN 156

diameter > 17 cm
verhouding hoogte/
diameter = ca. 1:5 -1:10

diameter 10,5 - 15 cm
verhouding hoogte/
diameter = ca. 1:5-1:7,5

diameter 10 - 13,5 cm
verhouding hoogte/
diameter = ca. 1:3,5-1:4,5

24-delig

8-9

7 (+1)

6 (+2)

Bij de kommen is de verhouding tussen de
hoogte en de diameter van de rand 1:3,5 tot 1:4,5
(diam. 10-13,5 cm). In totaal konden met
zekerheid zes kommen worden geïdentificeerd.
Een tweede groep vormen de kleine borden, die
wat diameter betreft vrijwel overeenkomen met
de kommen, maar aanzienlijk lager zijn. De
verhouding tussen de hoogte en de diameter
van de rand is 1:5 tot 1:7,5 (diam. 10,5 – 15 cm).
In het graf waren zeker zeven lage borden
aanwezig.
Van drie exemplaren kon de hoogte, noch de
diameter met zekerheid worden vastgesteld.
Deze drie behoren waarschijnlijk tot de kommen
en/of de kleine borden.
De derde groep bestaat uit grote borden met
een diameter van 17-22 cm. De verhouding
tussen de hoogte en de diameter van de rand is
1:5 tot 1:10. In totaal zijn acht-negen grote, lage
borden aanwezig.
Het gehele glazen servies lijkt te hebben bestaan
uit zes tot acht kommen, zes tot acht kleine en
acht-negen grote, lage borden.

Waarschijnlijk was dit 24- (of 25) delige
eetservies bedoeld voor twee personen,
vermoedelijk een vrouw en een man, waarvan
de crematie in de twee glazen urnen in dit graf
was ondergebracht.

5.3.3 Drinkserviezen

Het drinkservies in de graven omvat glad
wandige of glazen kruiken en bekers van geverfd
aardewerk, terra nigra en glas.
Het drinkservies in graf 1 bestaat uit twee gladwandige kruiken (1-3 en 1-4) en een geverfde
beker (1-1). In de stenen grafkamer stonden zij
dicht bij elkaar en ook vlak bij het eetservies. Als
we ervan uitgaan dat de inhoud van graf 3 deels
naar graf 1 is overgebracht, zou het in graf 3
achtergebleven drinkservies hierbij opgeteld
moeten worden. Dit betreft een geverfde beker
(3-1) en een vrijwel complete beker van een terra
nigra (3-7).
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Het drinkservies in graf 2 bestaat uit drie gladwandige kruiken en een van glas, drie geverfde
bekers, een beker van terra nigra en een van glas.
De glazen kruik (2-48) en de glazen beker (2-52)
stonden naast elkaar in het graf en zullen een set
hebben gevormd. In de buurt van de glad
wandige kruiken stond steeds een geverfde of
terra nigra beker: 2-13 met 2-6, 2-12 met 2-3 en
2-14 met 2-2. Alleen de geverfde deukbeker (2-1)
lijkt geen set te hebben gevormd met een kruik.
Sets van drie kruiken in één graf komen in het
Rijnland regelmatig voor.77 In het grafveld van
Nijmegen-west stonden in graf 26 drie glad
wandige kruiken samen met andere bijgiften in
een houten kist. Daarnaast stond een kalkstenen
urn met de crematie en lagen een gladwandige
kruik en een geverfde beker.78 Mogelijk hadden
de kruik en beker een speciale functie in het
begrafenisritueel, bijvoorbeeld voor het brengen
van een plengoffer dat over het graf werd
uitgegoten bij het sluiten van het graf.79
In het inheemse grafveld van Nijmegen-Hatert
zijn drinkserviezen al in het midden van de
eerste eeuw in de graven aanwezig en blijven
ook belangrijk als eetserviezen in de tweede
eeuw verschijnen.80 In Bonn is de verschuiving
van drinkservies naar eetservies in de tweede
eeuw geconstateerd: in de eerste eeuw bestaan
de bijgiften vooral uit potten, bekers en kruiken,
in de tweede eeuw zijn het borden, kommen en
bekers.81 Ook in crematiegraven in ZuidoostEngeland had drinkservies de voorkeur boven
eetservies.
Mogelijk werd drinken voor de dode belangrijker
gevonden dan eten of had het drinkservies een
speciale betekenis in het begrafenisritueel. In de
tweede eeuw werden in Zuidoost-Engeland in
de regel drie tot vier stuks vaatwerk
meegegeven in het graf, waaronder vrijwel altijd
een kruik en een beker.82 Ook in Nijmegen-west
komen kruiken meestal in combinatie met
bekers voor;83 in Nijmegen-Hatert is die
combinatie pas vanaf het einde van de eerste
eeuw gebruikelijk.84

5.4

Keukengerei en vaatwerk voor
transport en opslag

Tot het keukengerei worden hier gerekend
borden, kannen, kommen en wrijfschalen van
ruwwandig aardewerk, die zeer waarschijnlijk in

de keuken werden gebruikt bij het bereiden van
maaltijden en de opslag van etenswaren.
Het vaatwerk dat voor transport en opslag
dienstdeed bestaat uit een kurkurn, een stand
amfoor en tal van vierkante, zeshoekige en cilindrische glazen flessen.

5.4.1 Wrijfschalen

Wrijfschalen (mortaria) zijn waarschijnlijk
gebruikt als vijzel, om kruiden en specerijen fijn
te wrijven en sauzen te bereiden. Daartoe is de
bodem aan de binnenkant vaak voorzien van
meegebakken steentjes. Vanwege de associatie
met de Mediterrane keuken wordt de wrijfschaal
beschouwd als teken van grote veranderingen in
de inheemse eetgewoonten, die steeds meer
onder Romeinse invloed raakten.85
In Maastricht-Belfort is in graf 1 een wrijfschaal
met horizontale rand, zonder uitgiettuit,
meegegeven (1-7). In de schaal lagen wat resten
van de brandstapel, waaronder resten van het
bekken een varken.
In graf 2 stonden twee wrijfschalen, een met
verticale (2-15) en een met horizontale rand
(2-16), beide met een uitgiettuit.
De wrijfschalen lagen in beide graven niet direct
in de buurt van het andere keukengerei.
In tal van tumulusgraven uit de tweede eeuw in
Henegouwen behoren mortaria tot de gebruikelijke inventaris; in de derde eeuw komen ze daar
veel minder voor.86

5.4.2 Bord, kom en kannen van
ruwwandig aardewerk

Ruwwandig aardewerk is gebruiksaardewerk dat
vooral voor de bereiding en opslag van
etenswaren diende. Waarschijnlijk werd dit
aardewerk hoofdzakelijk in de keuken gebruikt.
In graf 1 stond een ruwwandige kan (1-6) in de
buurt van de standamfoor (1-8) en de kurkurn
(1-2), die voor transport en opslag werden
gebruikt.
In graf 2 bestond het ruwwandige gebruiks
aardewerk uit een bord (2-17), een kom (2-18) en
een kan (2-19), die vlak bij elkaar in het graf
stonden. In het bord lagen het ijzeren mes (2-69)
en resten van een varken. De botresten wekken

77 Naumann-Steckner 1997, 33; Kaiser
78
79
80
81
82
83
84
85
86

2001, 230.
Koster 2013, 74-75.
Kaiser 2001, 226.
Haalebos 1990.
Kaiser 2001, 245.
Philpott 1991, 35.
Koster 2013, 244-245;
Haalebos 1990, 138 en 158.
Haalebos 1990, 171; Hiddink 2010, 203.
Massart 2015, 85.
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de indruk behoord te hebben tot een hele linker
achterpoot van een 1 tot 2 jaar oud varken.87
Hieruit kan worden afgeleid dat het bord werd
gebruikt voor het bereiden van eten.
De kom (2-18) heeft waarschijnlijk gediend voor
de opslag van etenswaren. De brede rand kan
zijn gebruikt om een afdekking van organisch
materiaal (bijv. varkensblaas) over de opening te
spannen en vast te zetten onder de uitstekende
rand.
De kannen zijn, net als hun bronzen voorbeelden, gebruikt om vloeistoffen (water, melk)
te koken en uit te schenken. Deze functie wordt
soms bevestigd door kalkafzetting aan de
binnenkant en sporen van roet aan de
buitenkant. Het ruwwandige aardewerk waarvan
de kannen zijn gemaakt is goed bestand tegen
de hitte van het vuur.88

5.4.3 Kurkurn

De kleine ovale pot van gebronsd aardewerk
(1-2), die in graf 1 dicht bij de ruwwandige kan
(1-6) stond, lijkt bij het vaatwerk voor opslag en
transport gerekend te moeten worden. In een
kurkurn uit Nijmegen bevonden zich dertig
ingemaakte lijsterborstjes, die geïmporteerd
waren uit de Ardennen.89
Vaak zijn deze potten secundair in graven
gebruikt als urn voor crematie.90

5.4.4 Standamfoor

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Zie paragraaf 4.7.
Massart 2015, 82.
Lauwerier 1995.
Massart 2015, 85.
Hiddink 2010, 181.
Haalebos 1990, 173.
Koster 2013, 247 en nt. 126.
Van Lith & Randsborg 1985, 424; Harter
1999b, 36; Rottloff 1999, 48-49.
Petronius, Satyrica V, 34, vertaling
Hunink 2006, 49.
Seher 1965; Ebbighausen & Karl 1989;
Rottloff 1999, 49; Simon-Hiernard 2000,
141; Peška & Tejral 2002, 406-410.
Philpott 1991, 117; Castella 1999, 66.
Noelke et al. 2005.
Holwerda 1931, 27-48.
Van Lith & Randsborg 1985, 437-441.

In graf 1 stond een middelgrote standamfoor
(1-8), vlak naast de ruwwandige kan (1-6) die tot
het keukengerei kan worden gerekend.
Standamforen werden oorspronkelijk, met wijn
gevuld, aangevoerd uit Zuid-Frankrijk of NoordSpanje, dan wel uit Noord-Frankrijk, het
Moezelgebied en het Rijnland.91 In huis werden
ze vaak verder gebruikt als verplaatsbare
voorraadvaten.92

5.4.5 Glazen flessen

Vierkante, zeshoekige en cilindrische flessen van
blauwgroen glas zijn ruimschoots aanwezig in de

graven van Maastricht-Belfort. In graf 1 waren
vier vierkante en drie zeshoekige flessen
meegegeven: twee vierkante (1-10 en 1-11) en
twee zeshoekige flessen (1-13 en 1-14) stonden
dicht bij elkaar in het midden van de stenen
grafkamer. Aan de westkant stonden ook een
vierkante (1-12) en een zeshoekige fles (1-15) bij
elkaar. De vierde vierkante fles (1-9) bevond zich
in de buurt van de standamfoor (1-8).
In graf 2 stonden een cilindrische (2-47) en een
vierkante fles (2-45) naast een van de glazen
urnen (2-50). Vlak bij de tweede glazen urn
(2-49) lagen fragmenten van minstens nog één
vierkante fles (2-46).
Glazen flessen konden in houten kisten, kratten
of rieten manden worden verpakt en zo ook in
graven worden meegegeven, zoals uit verschillende vondsten blijkt.93 In Maastricht-Belfort
lijken de flessen niet in een kist of mand te
hebben gestaan.
De dikwandige vierkante en zeshoekige flessen,
en mogelijk ook de cilindrische, werden gebruikt
voor opslag en transport.94 Dat wijn inderdaad
ook in glazen flessen werd vervoerd, die
zorgvuldig met gips werden afgesloten, blijkt uit
een zinsnede in de ‘cena Trimalchionis’ van
Petronius.95
Chemische analyses hebben uitgewezen dat in
vierkante en cilindrische glazen flessen die in
graven waren meegegeven, behalve een enkele
keer wijn, ook olie en plantaardige vetten
werden bewaard, die mogelijk de basis waren
voor medische en cosmetische zalven.96
In het algemeen is het meegeven van glas in een
graf een teken van status en rijkdom.97 Op
grafstenen met aanligscènes staan glazen
flessen vaak naast een tafeltje met eten en
drinken voor de overledene en lijken ze de
voorraad (wijn?) te bevatten.98 Datzelfde geldt
voor de sarcofaag van Simpelveld, waar de
glazen flessen in een kast tegenover de aanliggende vrouw zijn weergegeven.99
Een grote investering in glas met grote aantallen
komt het meest voor in graven in het landelijk
gebied in de noordwestelijke provincies van het
rijk. Alles wijst erop dat glas slechts door een
kleine, vermogende groep kon worden aangeschaft.100
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5.5

Persoonlijke verzorging

5.5.1 Inleiding

De introductie van de Romeinse badcultuur lijkt
zich in de graven van Maastricht-Belfort te
weerspiegelen in de aanwezigheid van toiletgerei van brons, ijzer, glas en aardewerk.
Blijkbaar vond men het nodig de overledene toe
te rusten voor de reis naar de andere wereld en
voor het verdere leven daar door het meegeven
van materiële zaken voor zijn of haar persoonlijke behoefte, zoals toiletgerei.
Welke voorwerpen te maken hebben met de
verzorging van het lichaam kan worden afgeleid
uit een serie afbeeldingen van dergelijke
objecten op grafstenen van personen uit
beroepsgroepen die zich bezighielden met de
persoonlijke verzorging, zoals kappers, barbiers
en kammenmakers, of op grafstenen waar
privépersonen met deze objecten worden
afgebeeld. Maar ook godinnen, met name
Aphrodite/Venus, hebben toiletgerei als
attributen bij zich.
Op twee votief reliëfs uit Boeotië, daterend uit
de eerste eeuw n.Chr., gewijd door een
priesteres en een tempeldienaar, zijn tal van
objecten voor de persoonlijke verzorging
afgebeeld, die waarschijnlijk bedoeld waren
voor symbolisch gebruik door de godin zelf.101

5.5.2 Handwasstellen

In graf 2 waren twee sets handwasstellen
aanwezig, elk bestaande uit een kan en een
schaal van gebronsd aardewerk. Aan de
westkant in de grafkuil stonden de schaal (2-7)
en de kan (2-10) samen in het bronzen bekken
(2-60). Aan de oostkant bevonden de schaal
(2-8) en de kan (2-11) zich dicht in de buurt van
het bronzen bekken met niëlloversiering (2-59)
en de strigilis (2-62).
De aanwezigheid van twee sets handwasstellen
die apart van elkaar in de grafkuil stonden,
hangt er waarschijnlijk mee samen dat in dit graf
twee personen waren begraven, zoals blijkt uit
de crematieresten in de twee glazen urnen.
Blijkbaar was het nodig elke persoon een eigen

handwasstel mee te geven.
Deze kannen en schalen imiteren zonder twijfel
metalen voorbeelden. Een handwasstel,
bestaande uit een kan (urceus) en een schaal met
steel (trulleum), was bedoeld voor het wassen
van de handen, niet alleen ter verzorging van het
lichaam, maar ook voorafgaande aan de
maaltijden, waarschijnlijk uit hygiënische overwegingen.102
Bij offerplechtigheden hadden de kan en schaal
een symbolische betekenis: zij moesten zorgen
voor de lichamelijke reinheid, vooral van de
handen, voordat de godheid werd aangeroepen.103
Het gebruik van kan en schaal als onderdeel van
het toiletgerei kan o.a. worden afgeleid uit een
muurschildering in de grafkamer van Silistra
(Bulgarije) waarop zij zijn afgebeeld samen met
een handdoek, een spiegel en een zalfdoosje.104
Verder blijkt dit gebruik uit diverse antieke
teksten.105
In de context van het graf zullen de kan en
schaal bedoeld zijn geweest voor de rituele
handwassing en mogelijk in verband hebben
gestaan met het rituele dodenmaal of het
symposium.106
De graven waarin handwasstellen zijn
meegegeven, zijn in het algemeen mannen- en
vrouwengraven met rijke en kostbare grafinventarissen, vaak aangelegd in grote houten
grafkamers onder een tumulus of soms met een
stenen grafmonument. De overledenen
behoorden in de regel tot de inheemse, geromaniseerde bovenlaag van de bevolking.107
De plaats van de twee handwasstellen in het
graf, in een bronzen bekken en dicht in de buurt
van een bronzen bekken en een strigilis, wijst op
een inhoudelijke samenhang tussen de handwasstellen en de bronzen bekkens.

5.5.3 Wasbekkens

In graf 2 zijn twee bronzen bekkens
meegegeven: een dunwandig bronzen bekken
met verticale, geplooide ribben (2-60) en een
bronzen bekken met niëlloversiering (2-59). In
het eerste bekken stond een handwasstel van
gebronsd aardewerk (2-7 en 2-10); naast het
tweede bekken lag een strigilis (2-62); een
tweede handwasstel van gebronsd aardewerk
(2-8 en 2-11) stond hierbij dicht in de buurt.

101 Zahlhaas 1975, 530-531, Taf. XIV en XV;
Eckardt & Crummy 2008, 28-30, Fig. 5.
Nuber 1972, 125.
Nuber 1972, 108-112.
Atanasov 2007, 449.
Nuber 1972, 124.
Metzler 2006, 88-89; Massart 2015, 7778.
107 Nuber 1972, 154-155, 175; Philpott 1991,
123-124; Koster 2013, 246.

102
103
104
105
106
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Het eerstgenoemde bekken (2-60) heeft
oorspronkelijk omega-vormige handvatten
gehad. Het bekken met niëlloversiering op de
bodem (2-59) is voorzien van twee oren, die
secundair zijn aangebracht. Waarschijnlijk heeft
dit bekken oorspronkelijk een steel gehad, zoals
de bronzen schalen van het handwasservies
Nuber type F Alikaria.108
Bronzen bekkens met twee handvatten worden
beschouwd als wasbekkens, waarschijnlijk
gebruikt voor het wassen van de voeten,109
terwijl de sets van schaal met steel en kan
dienden als handwasset.
De ligging van de strigilis (2-62) naast het bekken
met niëlloversiering wijst erop dat beide
voorwerpen behoorden tot het toiletgerei en
waarschijnlijk ook samen werden gebruikt.
Het gebruik als toiletgerei blijkt duidelijk uit
twee votief reliëfs uit Boeotië waar dergelijke
bekkens zijn omringd door tal van toilet
benodigdheden, zoals een spiegel, kam, spons,
strigilis, schminkdoosje, zalfflesjes en dergelijke.110 Binnen het Romeinse rijk zijn deze
bronzen bekkens vaak vergezeld van hand
wasstellen van brons, of zoals hier van
aardewerk. Het gebruik van bronzen vaatwerk
voor het badgebruik lijkt in de Romeinse
provincies beperkt te zijn gebleven tot de geromaniseerde elite.

5.5.4 Glazen unguentaria
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Nuber 1972, 54-60, 199-200.
Nuber 1972, 131.
Zahlhaas 1975, 530-544, Taf. XIV-XV.
Fasold & Witteyer 2001, 293.
Fellmann 1993, 11.
Alcock 1980, 62; Philpott 1991, 118;
Massart 2015, 71-72, 126.
Van den Hurk 1984, 17 en 26.
Koster 2013, 248.
Eckardt & Crummy 2008, 39-40.
Künzl 1984, 169.
Bienert 2007, 244.
Bienert 2007, 243.

Het meegeven van glazen unguentaria en
balsamaria is één van de kenmerkende
elementen van de Italisch-Romeinse doden
cultus.111 Er zijn tal van literaire bronnen die het
wassen, zalven en oliën van het lichaam van een
dode of het besprenkelen van de gecremeerde
resten met geparfumeerde olie vermelden.112
Glazen unguentaria, waarin olie of dunne zalf
werd bewaard, werden zowel op de brandstapel
gelegd en mee verbrand, als onverbrand in het
graf geplaatst.113 Vaak staan unguentaria in het
graf dicht in de buurt van de crematie.114
Dat is ook het geval in graf 2 waar het unguentarium (2-51) in de glazen urn met crematie (2-50)
stond. In graf 1 is de plaats van het unguentarium
in het graf na de vondst gereconstrueerd. Het
flesje (1-18) lijkt te hebben gestaan bij de ijzeren

vouwstoel (1-22). De crematie bevond zich in en
rond de wrijfschaal (1-7). In graf 3 is een
fragment van een unguentarium (3-19) aangetroffen.
De beperkte aanwezigheid van unguentaria in
sommige grafvelden in Nijmegen en de ruimere
aanwezigheid in enkele andere grafvelden daar,
lijkt erop te wijzen dat dit mediterrane graf
gebruik, zeker niet overal op grote schaal ingang
heeft gevonden.115

5.5.5 Schminkdoos en koker met
lepelsonde

De bronzen doos met wrijfsteentje van grijszwarte kalksteen (1-20) en de bronzen koker met
lepelsonde (1-21) lagen aan de oostkant in de
stenen grafkamer, in de buurt van het ijzeren
vouwstoeltje (1-22).
Waarschijnlijk zijn in de vakjes van het doosje
verschillende soorten make-up in vaste vorm
bewaard die op het steentje konden worden
fijngewreven en gemengd. Hiervoor kan de olijfvormige knop van de lepelsonde (1-21) hebben
gediend. Mogelijk werd daarmee ook cosmetica
op het gezicht aangebracht, waarbij de knop
waarschijnlijk met een stukje stof werd
omwonden. Het andere uiteinde, de lepel, zal
zijn gebruikt om olie of zalf uit het unguentarium
te halen en make-up uit het doosje. Overigens
werden dergelijke lepelsondes ook gebruikt in
de medische sector.116
De lepelsonde lag naast het schminkdoosje in
een cilindrisch kokertje van koperlegering. Deze
koker heeft niet vastgezeten op de bronzen plaat
van het doosje, zoals dat bij andere doosjes wel
het geval is,117 omdat op de bovenkant van het
doosje ruimte voor het kokertje en ook sporen
van soldeer ontbreken. De halve bol kan hebben
gediend om een sponsje en mogelijk ook een
spiegeltje in op te bergen.118
Uit literaire teksten kan worden afgeleid dat in
de oudheid zowel mannen als vrouwen zich
pleegden op te maken.119 Een schminkdoosje is
dan ook niet specifiek aan een vrouw of een man
toe te wijzen.
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5.5.6 Spiegel

5.5.8 Strigilis

In graf 2 is een bronzen spiegel met handvat
(2-63) aangetroffen tussen de resten van een
vouwstoel (?) (2-66), alsof de spiegel was
neergelegd op de zitting van de stoel.
Als symbool van vrouwelijkheid had de spiegel
een speciale betekenis, vooral bij het opmaken
van de bruid.120 Spiegels zijn echter niet beperkt
tot vrouwengraven, hoewel ze wel veel meer
voorkomen in vrouwengraven.121 Maar zo nu en
dan zijn zij ook in mannengraven aanwezig.122

In graf 2 lag een strigilis van brons en ijzer (2-62)
naast het bronzen bekken met niëlloversiering
(2-59), dat als wasbekken wordt beschouwd.
De combinatie van strigiles met ander badgerei,
zoals bronzen of glazen zalfpotjes, bronzen
wasbekkens, badschalen en handwasstellen,
komt vaker in graven voor.128 Zo behoren tot het
badgerei uit graf 8 van het grafveld van
Nijmegen-west behalve vier strigiles ook een
geëmailleerd bronzen zalfpotje, een bronzen
wasbekken en een bronzen amfora. In graf 21 van
datzelfde grafveld was een ijzeren strigilis
vergezeld van een bronzen badschaal.129
Strigiles of huidkrabbers werden eerst, in de
Griekse periode, door mannen gebruikt om na
het worstelen het lichaam van olie, zand en
zweet te reinigen, voordat men zich ging baden.
In de Romeinse tijd dienden strigiles eveneens
voor het reinigen van het lichaam.130 Door
vrouwen werden strigiles gebruikt als instrument
voor massage van het lichaam en misschien ook
als ontharingsinstrument.131
Vermoedelijk waren strigiles voor vrouwen
smaller en dunner dan die voor mannen.132 De
exemplaren die in de twee Nijmeegse graven zijn
meegegeven zijn breed en grof. Bij deze twee
graven zijn duidelijke aanwijzingen dat de dode
een man was.133
Bónis vermoedt dat de grove ijzeren strigiles niet
als toiletgerei hebben gediend, maar voor
paarden werden gebruikt, om de vacht te
verzorgen.134 Uit antieke bronnen en uit de
vondst van een strigilis in een als stal geïdentificeerd gebouw in het Romeinse fort in Ilkley,
daterend uit het begin van de derde eeuw, blijkt
het gebruik van strigiles voor paarden in de laatRomeinse tijd.135

5.5.7 Scheermes, scharen en pincet

Een driehoekig ijzeren scheermes (2-73) lag in
graf 2 tussen het glazen servies. Vlak naast het
scheermes lag een schaar met omega-vormige
beugel (2-72); een tweede, kleinere schaar met
U-vormige beugel (2-71) lag er niet ver vandaan.
Soms zijn driehoekige metalen scheermessen
beschermd door een foedraal van hout of ook
wel van metaal.123 Het handvat van dergelijke
scheermessen is niet bedoeld en geschikt om er
kracht of druk op uit te oefenen.124 Afbeeldingen
van scheermessen komen, samen met scharen,
kammen en spiegels, voor op grafstenen van
barbiers.125
Het gebruik van scharen beperkte zich in de
Romeinse tijd niet tot het scheren van schapen,
het knippen van stoffen of het snoeien van
planten. Scharen zijn zeker ook gebruikt als
toiletgereedschap o.a. voor het knippen van
haren en baard. Hiervoor zullen vooral de
kleinere exemplaren hebben gediend.126 Scharen
worden al vanaf La Tène B, C en D in mannengraven meegegeven, vaak in combinatie met
messen, scheermessen en wapens, maar ze zijn
ook aanwezig in vrouwengraven. Dit blijft ook zo
in de Romeinse tijd.127
Het scheermes en de scharen in dit graf zouden
bij elkaar kunnen horen als toiletgerei voor de
verzorging van baard en haren. Ook het ijzeren
pincet (2-70), dat in de ruwwandige kom (2-18) is
aangetroffen, lijkt tot het toiletgerei gerekend te
kunnen worden.

5.6

Siervoorwerpen

Tot de siervoorwerpen worden gerekend
sieraden en voorwerpen die niet direct een
gebruiksfunctie hebben, zoals het barnstenen
heft van een mesje (1-30) en de zilveren
miniatuur kantharos (3-20).

120 Martin-Kilcher 2000, 70.
121 Eckardt & Crummy 2008, 30.
122 Bridger 1996, 261; Hintermann 2000,
124-125.

123 Eckardt & Crummy 2008, 35; in de
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130
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collectie van Museum Het Valkhof
bevindt zich een driehoekig bronzen
scheermes met een bronzen foedraal
dat het scheermes aan drie kanten
beschermt (Inv.nr. 2020.7).
Boon 1991, 28.
Garbsch 1975, 86-89.
Haalebos 1990, 180; Eckardt & Crummy
2008, 36.
Eckardt & Crummy 2008, 35-36.
Kotera-Feyer 1993, 3-4.
Koster 2013, 57 en 72-73.
Bogaers 1958-1959, 200; Bónis 1968, 38;
Kotera-Feyer 1993,6.
Kaeser 1978, 178-179; Kotera-Feyer 1993,
8-9.
Nuber & Radnóti 1969, 41 (Wehringen,
graf 3).
Koster 2013, 155.
Bónis 1981, 136.
Kotera-Feyer 1993, 8.
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5.6.1 Kralen

De meloenvormige kralen van kwartskeramiek
(2-55 t/m 2-58) die in graf 2 zijn gevonden,
hebben waarschijnlijk behoord tot een ketting.
Ze lagen in de buurt van delen van een bronzen
schakelketting (2-65), maar of zij oorspronkelijk
onderdeel uitmaakten van deze ketting, is niet
duidelijk.
Meloenkralen, die vaak in vrouwen- en kindergraven worden gevonden, zullen bij kettingen
hebben behoord, waaraan behalve meloenkralen vaak ook andere kralen werden
geregen.136 Waarschijnlijk dienden dergelijke
kettingen niet alleen als sieraad, maar vooral als
amulet. Vaak worden in graven maar één of
enkele meloenkralen gevonden; mogelijk
werden zij als amulet met onheil afwerende
functie aan een koord om de hals gedragen.137
Meloenvormige kralen zijn niet alleen bekend uit
graven, maar ook uit militaire en civiele nederzettingen en uit heiligdommen. Grotere kralen
werden vaak gebruikt om paardentuig te
versieren.138

5.6.2 Barnstenen mesheft

136 Dreisbusch 1994, 53.
137 Abegg 1989, 215; Riha 1990, 80; Höpken
2003, 353.

138 Abegg 1989, 214-215; Koster 2013, 137.
139 Holwerda 1930 (Heerlen); Van den Hurk
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145

1977 (Esch); Gaitzsch 1983 (Niederzier);
Gaitzsch 2000 (Elsdorf-Esch); Koster
2013, 176-184; zie ook de
vondstcatalogus.
Plinius, Naturalis Historia 37, 44-45, 50-51;
Koster 2013, 173-176.
Zie bijlage I vondstcatalogus.
Den Boesterd 1956, 48, nr. 158:
miniatuur emmer (h. 2,9 cm) en 90, nr.
314: miniatuur drinkbeker op voet (h.
5,9 cm).
Willemsen 2003, 47-48, 93-104, 170 met
een overzicht van ander miniatuur
vaatwerk (type X), hoofdzakelijk uit
Italië.
Willemsen 2003, 136-137.
Platz-Horster 1978, 184-195.

Het barnstenen mesheft uit graf 1 (1-30) lijkt een
siervoorwerp te zijn. Op het barnsteen is geen
gebruiksslijtage te zien.
Van barnstenen voorwerpen waarvan de vondst
omstandigheden bekend zijn, komt het
merendeel uit een grafcontext en voor zover
bekend zijn dit altijd graven van vrouwen en
meisjes met rijke inventaris. Vaak zijn in deze
graven meerdere barnstenen voorwerpen
meegegeven.139
Waarschijnlijk was het de combinatie van de
apotropaeïsche, de vermoede medicinale
werking en de decoratieve aspecten van
barnsteen die het materiaal zo gewild maakten.
Diverse antieke auteurs vermelden barnsteen als
een geliefd materiaal voor sieraden voor de
vrouw en wijzen ook op de heilzame werking
van barnsteen wanneer het als amulet werd
gedragen.140
Vrijwel alle barnstenen voorwerpen die in graven
zijn meegegeven lijken niet bedoeld te zijn om in
het dagelijks leven te gebruiken. Waarschijnlijk

hadden zij een symbolische betekenis in het graf
en zullen mogelijk speciaal als geschenk voor de
dode zijn vervaardigd.

5.6.3 Miniatuur kantharos

In het vrijwel leeggeruimde graf 3 is in het
midden van de grafkamer een zilveren miniatuur
drinkbeker (3-20) of kantharos gevonden. Een
vrijwel exacte parallel voor dit bekertje is
gevonden in een kindergraf in Wienerberg bij
Wenen. Dit nog kleinere, gouden bekertje
diende vermoedelijk als kop van een
haarnaald.141 Omdat het miniatuur bekertje van
Maastricht-Belfort daarvoor te groot is, lijkt de
functie eerder speelgoed vaatwerk te zijn. Veel
speelgoed, waaronder miniatuur vaatwerk, is in
de Romeinse tijd gemaakt van aardewerk, maar
ook van brons,142 lood-tin en van kostbare
materialen zoals zilver.143 Het zijn steeds
getrouwe kopieën van vaatwerk in groot
formaat.
Dit soort speelgoed werd vooral in het graf
meegegeven aan kinderen van welgestelde
families.144 Een goed voorbeeld daarvan zijn de
bijgiften in het graf van een jong meisje, dat ten
noorden van Rome is gevonden en dateert uit de
eerste kwart van de eerste eeuw. Het gaat hier,
naast vele andere kostbare bijgiften, om een
tafelservies van ca. een derde van het normale
formaat, bestaande uit twintig stuks zilveren
vaatwerk. Tot het eetservies behoren borden,
kommen en schaaltjes en tot het drinkservies
scheplepels, amfoortjes en drinkbekers. Het
pronkstuk is een zilveren kantharos (h. 6,5 cm)
met hoog opkrullende oren.145 Hoewel deze
kantharos in uitvoering verschilt van de
miniatuur kantharos uit graf 3 van MaastrichtBelfort, komt de functie overeen.
Het speelgoed was het persoonlijke bezit van
een kind en is mogelijk als afscheidsgeschenk
met het overleden kind in het graf meegegeven.
In graf 3 zijn zeer weinig crematieresten
gevonden. De meeste gecremeerde resten lijken
overgebracht te zijn naar de stenen grafkamer
van graf 1: hier zijn bij de crematie resten van
twee individuen vastgesteld: een volwassene
van 18-30 jaar en een kind van 5-6 jaar.
Vermoedelijk was de zilveren miniatuur
kantharos speelgoed van dit kind, waarvan de
crematie waarschijnlijk eerst in graf 3 begraven
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was en later is bijgezet bij de volwassene in de
stenen grafkamer 1.

5.7

Vouwstoelen

In de stenen grafkamer 1 lag aan de oostkant het
ijzeren frame van een vouwstoel (1-22). In de
directe omgeving van de stoel stond het rookschaaltje (1-5) en lagen het barnstenen mesheft
(1-30), het glazen unguentarium (1-18) en het
schminkdoosje (1-20) met kokertje en
lepelsonde (1-21).
Uit de analyse van de gecremeerde resten in dit
graf blijkt dat hier twee individuen waren
bijgezet: een volwassene van 18-30 jaar en een
kind van 5-6 jaar. De crematieresten leveren
geen aanwijzingen op voor het geslacht van de
volwassene, maar vooral het barnstenen
mesheft doet vermoeden dat het een vrouw
was.
In graf 2 zijn in de zuidwestelijke hoek ijzeren
asjes en bronzen plaatjes met houtresten (2-66)
gevonden. Hoewel de ligging van alle
onderdelen niet exact bekend is, lijken zij te
hebben behoord tot een vouwstoel van hout
met ijzeren onderdelen (assen) en bronzen
beslagstukken. Tussen deze onderdelen is een
spiegel (2-63) gevonden.
De analyse van de crematieresten uit de twee
glazen urnen in dit graf wijst uit dat hier twee
individuen in de leeftijd tussen 30 en 60 waren
begraven, waarvan een zeer waarschijnlijk een
vrouw was.
Wanneer in graven met vouwstoelen het
geslacht van de dode kan worden vastgesteld
door fysisch-antropologisch onderzoek of met
behulp van de bijgiften, blijkt dat ongeveer
evenveel mannen als vrouwen met stoelen zijn
begraven.146
Een vouwstoel is een eenvoudig te transporteren
en praktisch meubelstuk. Het was één van de
huiselijke zaken die de dode kon meekrijgen, een
zitgelegenheid net als de stoel in de sarcofaag
van Simpelveld147 en die in de grafkamer van
Keulen-Weiden.148 Voor overleden vrouwen was
een vouwstoel in eerste instantie een praktisch
meubelstuk, maar ook een voorwerp dat de
waardigheid van de vrouw als hoofd van het
huishouden kon benadrukken.149
In de Romeinse provincies zijn alleen in graven
van welgestelde personen vouwstoelen

meegegeven die verwant zijn aan de sella curulis
of de sella castrensis.
De sella curulis, de Romeinse vouwstoel met
S-vormige poten, was een symbool van macht
dat teruggaat op de Etrusken.150 Vanaf de vroegRepublikeinse tijd werd de vouwstoel (sella
curulis) de exclusieve zetel voor de belangrijkste
magistraten (magistratus curules), maar ook voor
de Vestaalse maagden en werd beschouwd als
een erezetel.
De eenvoudige vouwstoel, de sella castrensis, met
rechte poten was in gebruik bij hoge officieren
en keizers in het leger op campagne, zoals te
zien is op reliëfs op de zuil van Traianus en de
boog van Constantijn.
Vaak zijn dergelijke vouwstoelen met rechte
poten meegegeven in grafkamers onder tumuli,
waarin soms ook een wagen is bijgezet (met
name in de provincies Pannonië en Thracië) en
de verdere inventaris zeer rijk is. De meeste zijn
gevonden in de buurt van villacomplexen of van
stedelijke nederzettingen. Verschillende typen
vouwstoelen met een ijzeren frame en een
zitting van vergankelijk materiaal (hout, leer,
stof) zijn uit zowel mannen- als vrouwengraven
van Engeland tot Bulgarije bekend.151
Mogelijk hebben de ijzeren vouwstoelen
behoord aan personen uit de inheemse elite die
als Romeins burger ambten konden bekleden in
de stad. De stoelen zouden dan vooral als teken
van hun waardigheid in het graf zijn meegegeven.152 Ook zou de stoel als kenteken van hoge
rang als beloning zijn gegeven aan loyale bondgenoten voor hun trouw aan de Romeinse
staat,153 zoals het geval kan zijn geweest bij de
dode uit de tumulus van Lexden (15-10 v.Chr.).154
De stoel in dit graf weerspiegelt niet alleen de
status van de begraven persoon, maar ook de
betrekkingen die bestonden met de Romeinse
wereld.

5.8

Jachtwapens

146 Nuber 1972, 171-172; Koster 2013,
147
148
149
150
151

5.8.1 Inleiding

In graf 2 zijn voorwerpen meegegeven die in
verband kunnen worden gebracht met de jacht.
In het voedingspatroon in de noordwestelijke
provincies van het Romeinse rijk speelde de
vleesopbrengst uit jacht een bescheiden rol.

152

153
154

appendix 7.
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Fremersdorf 1957.
Koster 2013, 271.
Livius 1.8; 1.20. Koster 2013, appendix 7,
vouwstoelen type 1.
Koster 2013, appendix 7; Massart 2015,
137-138.
Kossack 2000, 107; in het verleden
werden graven met vouwstoelen wel
geïnterpreteerd als rustplaats van
veteranen, die na hun afzwaaien
grootgrondbezitter waren geworden
(Amand 1960, 72-73; Amand 1969, 10).
Hiertegen kan worden aangevoerd dat
vouwstoelen vaak in vrouwengraven
zijn meegegeven.
Wanscher 1980, 121.
Crummy 1997-2001, 22-23; Creighton
2006, 36-37.
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Voor het bedrijven van de jacht speelden,
behalve de opbrengst van de jacht, waarschijnlijk ook andere motieven een rol: de jacht was
een sport die graag door de elite, waaronder
villabewoners, werd bedreven,155 maar daarnaast
was de oefening met jachtwapens ook een
oefening in zelfverdediging, zodat deze wapens
in noodgeval ook daarvoor konden worden
ingezet.
De mogelijkheid van vrije jacht in de Romeinse
tijd, ook op privégrond, kan een verklaring zijn
voor het volop aanwezig zijn van jachtwapens in
villae rusticae en in bijbehorende graven.156
Bovendien wijst de cultus van Diana, de godin
van de jacht, op een grote verbreiding van de
jacht in het achterland van de limes.157 De jacht is
een geliefd motief voor muurschilderingen en
mozaïeken158, zoals het derde-eeuwse jacht
mozaïek uit Lillebonne, waarop jachtattributen
goed zichtbaar zijn. Daarop heeft de boogschutter een relatief lange pijl met een vlakke
pijlpunt met weerhaken in de aanslag. Hij draagt
een boog die ‘oosters’ aandoet. De lange, cilindrische pijlkoker hangt aan een riem op zijn
rug.159

5.8.2 Pijlpunten

In graf 2 zijn in totaal zes pijlpunten gevonden,
waarvan er twee (2-75 en 2-76) zich, met de punt
naar beneden gericht, bevonden binnen de
bronzen band met spijkers (afb. 5.2) van waarschijnlijk een houten pijlkoker die van twee
bronzen banden voorzien moet zijn geweest
(2-61). De vier andere pijlpunten (2-74 en 2-77)
lagen in de directe omgeving van de bronzen
banden.
Van deze zes pijlpunten behoren er vier tot het
type van de tweesnijdende vlakke pijlpunt met
weerhaken en holle schacht. Van de twee andere
pijlpunten is er één tweesnijdend en voorzien
van een doorn (2-74); de andere is spits conisch
met een holle schacht (2-76).
Voorlopers van tweesnijdende vlakke pijlpunten
met weerhaken en holle schacht zijn al bekend
uit de late bronstijd in Midden-Europa. Het type
dat in de Romeinse tijd wordt gebruikt gaat op
Keltische voorbeelden terug.160 Het komt zowel
in militaire als in civiele context voor. Het
voorkomen op villalocaties lijkt erop te wijzen
dat zij vooral zijn gebruikt voor de jacht.161

155 De Groot 2006, 43; Theuws 2009, 305156
157
158
159
160
161

307; Massart 2015, 143.
Willems 1989; De Groot 2006, 43; .
Pfahl & Reuter 1996, 136-137, 143.
Zie ook Theuws 2009, 305-306.
Darmon 1978, fig. 24.
Riesch 2017, 101 en 116-118.
Riesch 2017, 45, 116-117.

Afb. 5.2 Twee tot cilinders gebogen bronzen banden met aan de binnenkant resten van hout (2-61) in situ in graf 2
(rechts). Situatietekening van de ligging van de banden ten opzichte van elkaar en de ligging van de twee ijzeren
pijlpunten binnen de bronzen band met spijkertjes (schets H.F. Wijnman, links).
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Het gebruik in de ene context hoeft echter de
andere context niet uit te sluiten.
Ook de andere pijlpunten zijn waarschijnlijk voor
de jacht gebruikt, waarbij de conische pijlpunt
mogelijk voor het directe gevecht, als
steekwapen, tegen dieren kan zijn gebruikt.162
Jachtwapens, waaronder pijlen, worden in de
Romeinse tijd zo nu en dan meegegeven in het
graf, zoals in een laat-Romeins graf bij de villa
van Voerendaal dat wordt toegeschreven aan
een rijke villabezitter.163 Een opmerkelijk literair
voorbeeld is het testament van een rijke
Lingoon, die aangeeft met al zijn jachtwapens
– waaronder pijlen – begraven te willen
worden.164

5.8.3 Pijlkoker

In graf 2 zijn twee tot cilinders gebogen bronzen
banden (2-61) gevonden met aan de binnenkant
resten van hout (afb. 5.2). Eén bronzen band was
voorzien van spijkers die met hout waren
verbonden (afb. 5.2, bovenste band), de andere
band had een scharnier, dat verbonden kan zijn
geweest met een houten deksel (afb. 5.2,
onderste band). Twee L-vormige strips van
bronsblik moeten ook op hout bevestigd zijn
geweest. Eén strip lag in het graf tegen de band
met het scharnier aan (afb. 5.2, onderste band),
de andere is los gevonden. In de eerstgenoemde
strip zijn houtresten vastgesteld.
In een kluit grond die zich binnen de bronzen
band met spijkers bevond zijn twee ijzeren
pijlpunten aangetroffen (2-75 en 2-76), met de
punt naar beneden gericht (afb. 5.2, bovenste
band). Vlak daarbij in de buurt lagen nog vier
pijlpunten (2-74 en 2-77).
Dit lijkt voldoende reden te zijn om als functie
voor de bronzen banden beslagstukken van een
houten pijlkoker voor te stellen. De bronzen
band met spijkers was waarschijnlijk op het
onderste deel van de houten pijlkoker aangebracht; de andere bronzen band, die voorzien
was van een scharnier voor een deksel, kan aan
de bovenkant van de koker gemonteerd zijn
geweest. De L-vormige strips zijn op het hout
van de koker bevestigd geweest en hebben
mogelijk gediend om een draagriem aan te
bevestigen.
Om meerdere pijlen tegelijk mee te kunnen
nemen en de pijlen met hun ijzeren punten te

beschermen tegen vocht en vuil werden
pijlkokers gebruikt, die licht van gewicht
moesten zijn, goed draagbaar en waaruit de
pijlen gemakkelijk konden worden gepakt.
Van prehistorie tot middeleeuwen zijn pijlkokers
gemaakt van organisch materiaal: hout, tenen,
boomschors, leer of textiel. Vaak is het
organische materiaal van de pijlkokers vergaan,
maar in bijzondere omstandigheden is het wel
bewaard gebleven.
In veel gevallen is de ligging van pijlpunten in
graven of de aanwezigheid van bronzen dan wel
ijzeren beslagstukken gebruikt om een pijlkoker
vast te stellen.165 In Oostenrijk zijn uit de vijfde
eeuw v.Chr. metalen banden bekend die aan
onder- en bovenkant van een pijlkoker waren
bevestigd. Aan de onderkant waren deze banden
vastgenageld.166
Meestal hadden de pijlkokers een scharnierend
deksel, bij voorkeur een hoge, conische kap die
ruimte bood, zodat de pijlen makkelijk te pakken
waren.167
Vondsten van pijlkokers uit het Romeinse gebied
zijn nauwelijks bekend, maar er bestaan wel tal
van afbeeldingen van pijlkokers uit die tijd, die
een beeld geven van hun uiterlijk. Goede voorbeelden zijn de pijlkokers op de triomfboog van
Carpentras en een pijlkoker op de zuil van
Antoninus Pius in Rome. Deze pijlkokers hebben
een kegelvormig scharnierend deksel met knop.
De pijlkoker op de zuil van Antoninus Pius heeft
aan de boven- en onderkant verdikte banden,
die vergelijkbaar zijn met de bronzen banden uit
graf 2. Verder is deze koker voorzien van een
riem die ter hoogte van de banden is vastgezet.
De koker die is afgebeeld op een vierde-eeuwse
glazen schaal uit Trier heeft eveneens aan
boven- en onderkant versterkte banden met een
uitsteeksel waaraan de draagriem is vastgemaakt.168
De lengte van pijlkokers in het Germaanse
gebied in het eerste millennium n.Chr. varieert
naar gelang de lengte van de pijlen tussen ca.
60 en 80 cm; de binnendiameter van de koker
ligt meestal tussen 6,5 – 8,5 cm.169 Deze diameter
is vergelijkbaar met die van de bronzen banden
in graf 2 van Maastricht-Belfort. Van de lengte
kan niets worden gezegd, omdat de banden
waarschijnlijk niet in hun originele positie in het
graf lagen.
Pijlkokers (pharetrae) kunnen op verschillende
manieren zijn gedragen: op de rug, aan de
zijkant van het lichaam en bevestigd aan de
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Riesch 2017, 101.
Willems 1989.
CIL XIII, 5708; Koster 2013, 355-357.
Rau 2007, 141-142; Walter 2008, 176.
Riesch 2017, 215, Abb. 161.
Riesch 2017, 209-211.
Riesch 2017, 213-215, Abb. 158, 159, 161.
Rau 2007; Riesch 2017, 215-216.
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horizontale buikriem of aan een riem schuin
over de borst. Voor de jacht lijkt het dragen van
een pijlkoker op de rug het meest waarschijnlijk,
zoals ook te zien is op het jachtmozaïek uit
Lillebonne.170

5.8.4 Benen onderdelen van een boog

Vlak in de buurt van de bronzen banden zijn
twee benen voorwerpen (2-80 en 2-81) aangetroffen waarvan de functie moeilijk te duiden
valt. Mogelijk moeten ze in verband worden
gebracht met de jachtwapens en te denken valt
dan aan een boog.
Bogen of resten daarvan uit de Romeinse tijd
zijn weinig bekend. Van de vele duizenden
composietbogen en volledig uit hout vervaardigde bogen die in de Romeinse keizertijd zijn
gebruikt, zijn maar af en toe beslagstukken van
o.a. been bewaard gebleven.171 Het gaat dan
vooral om benen eindbeslagstukken.172
Of het benen klosvormige voorwerp met
doorboring in de lengterichting (2-80) en het
kleine benen cilindertje (2-81), eveneens met
doorboring in de lengte, werkelijk onderdelen
zijn van of behoren bij een boog, kan niet met
zekerheid worden gezegd bij gebrek aan vergelijkbare stukken.
Mogelijk waren deze twee benen voorwerpen
geregen op de pees van de boog om te dienen
als vingerbescherming bij het aanspannen van
de pees. Dergelijke vingerbescherming wordt
nog steeds gebruikt. Het voorkomt schrijnende
vingers bij de schutter en dient ook als nokpunt,
de plaats waar de pijl op de pees geplaatst moet
worden.

5.9

170 Rau 2007, 152; Darmon 1978, 80 en fig.
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24.
Riesch 2017, 14.
Riesch 2017, 17-18.
Von Hesberg 1998, 27.
Leibundgut 1977, 111-113.
Feugère 1993, 127 en 157, Abb. 18.
Philpott 1991, 192-193; Eckardt 2002, 115;
Koster 2013, 251.

Gereedschap

In graf 1 lag een ijzeren mes (1-24) tegen de
oostelijke zijkant van de stenen grafkamer, vlak
bij de vouwstoel (1-22) en samen met enkele
andere ijzeren voorwerpen: een kleine schaar
(1-23), een fragment van een doosje (1-26), een
beslag of eindhuls (1-27), twee spijkers (1-28) en
een zwaar gecorrodeerd voorwerp, mogelijk een
mes (1-29).
Deze gereedschappen lijken alle bedoeld te zijn
voor huiselijk gebruik; de kleine schaar

misschien als deel van het toiletgerei.
Alleen de ijzeren vork (1-25), die tegen de
westelijke zijkant van de grafkamer lag, lijkt als
hooivork en dus als landbouwgereedschap te
hebben gefunctioneerd.
In graf 2 lag een ijzeren mes (2-69) in het
ruwwandige bord (2-17), waarin ook een hele
linker achterpoot van een 1 tot 2 jaar oud varken
lag. Het mes lijkt bewust op het bord te zijn
gelegd: klaar om het vlees aan te snijden.
De twee scharen in dit graf (2-71 en 2-72) zijn
hierboven bij de voorwerpen voor de persoonlijke verzorging ondergebracht.

5.10 Lampen en vuurtest

In graf 2 zijn twee firmalampen van aardewerk
meegegeven (2-4 en 2-5). Zij stonden naast de
glazen urn met de crematieresten van waarschijnlijk een vrouw (2-49).
In graf 3, dat zich onder de stenen grafkamer 1
bevond, lagen binnen de oorspronkelijk met
hout bekiste grafkamer in de vier hoeken kleine
blokken mergel met daarop in drie van de vier
hoeken een ongebruikte firmalamp van
aardewerk (3-4, 3-5, 3-6); de lampjes stonden
met de tuit naar binnen gericht (afb. 4.14). De
opstelling van deze lampjes is bijzonder. Ze lijken
bedoeld te zijn om de grafkamer, het huis van de
dode, symbolisch te verlichten, want alle drie
lampjes waren ongebruikt.
In Romeins Italië hadden lampen in het graf een
symbolische betekenis. Het is één van de vaste
conventies die bij de bevolking van Rome leefde
en die werd overgenomen door de bevolking in
de provincies en zo een bestanddeel van de
romanisering werd.173
Het oorspronkelijk mediterrane gebruik van het
meegeven van lampen in het graf is in de
provincies het eerst verbreid geraakt in de
grafvelden van stedelijke en militaire neder
zettingen waar de Romeinse invloed sterk was
door de aanwezigheid van soldaten en
veteranen uit het mediterrane gebied.174
In de grafvelden van de vroeg geromaniseerde
provincies zoals Gallia Narbonensis zijn lampen de
meest gebruikelijke bijgift.175 In Engeland komen
lampen in graven pas voor vanaf de verovering
door de Romeinen. De lamp is daarmee een
duidelijke graadmeter voor de romanisering.176
In het Rijnland komen lampen vanaf het einde
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van de eerste eeuw veel voor in graven. De
gewoonte om lampen mee te geven in het graf
werd hier overgenomen door de civiele bevol
king, wellicht deels veteranen, in de directe
nabijheid van de troepen.177
Lampen laten als geen andere groep bijgiften
het verschil zien tussen stad en platteland. In
landelijk gebied, in graven met inheemse achtergrond, komen ze zelden voor, ook als daar wel
terra sigillata en Romeins glas zijn meegegeven
en dus contact met de Romeinse wereld is
geweest.178 Het lijkt erop dat men daar niet
vertrouwd was met de betekenis van lampen in
het grafritueel.
Graflampen zijn vaak zo klein dat ze nauwelijks
functioneel kunnen zijn geweest. Daarbij komt
dat ze meestal nieuw waren en niet gebrand
hadden voordat zij in het graf werden gezet.179
Dat is ook het geval bij de lampen in de graven
van Maastricht-Belfort.
Het licht dat zij moesten brengen in het graf
kreeg daarmee een zuiver symbolische
betekenis.
Soms waren lampen in graven echter wel
gebruiksklaar: voorzien van een lont en waarschijnlijk ook gevuld met olie.180
Het graf als het huis van de dode, de domus
aeterna, verlicht door lampen, is een thema dat in
de Romeinse voorstellingen over het leven na de
dood aanwezig is.181 Als bijgift in het graf
moesten olielampen symbolisch het donkere
graf verlichten en hadden bovendien een onheil
afwerende functie. Ze moesten de rust van de
dode tegenover geesten en demonen verzekeren.182
In de Gallische wereld werd uitgegaan van het
idee dat de dode in het graf woonde, dat
daarom ook vaak als kamer is ingericht met
meubilair - waarvan ook lampen deel uitmaken
- met tafelservies en dergelijke.
Een vroeg voorbeeld van lampen in dergelijke als
grafkamer ingerichte graven is graf B van
Goeblingen-Nospelt (25-15 v.Chr.), waarin de
Keltische traditie al wat op de achtergrond is
geraakt en naast een lampje ook andere
Romeinse voorwerpen, zoals amforen voor wijn
en garum, kruiken, een dolium, borden en
bronzen vaatwerk zijn meegegeven.183
In de Belgische tumulusgraven uit de late eerste
en tweede eeuw en in een aantal rijke tweedeeeuwse graven met houten grafkamers in ZuidLimburg, komen lampjes van aardewerk en
brons en andere vormen van verlichting,

zoals lantaarns zeer regelmatig voor.184
In graf 1 stond een rookschaaltje of vuurtest (1-5)
dicht in de buurt van de ijzeren vouwstoel. In en
naast het schaaltje lagen crematieresten.
Vermoedelijk zijn deze schaaltjes als vuurtesten
gebruikt of als schaaltjes waarin wierook of hars
werd verbrand.185 Dergelijke wierookschalen
staan ook bij het bed waarop een dode is
opgebaard op het beroemde reliëf van het grafmonument van de Haterii in de Vaticaanse
musea in Rome.
De schaaltjes zijn niet alleen bekend uit graven;
ook in nederzettingen zijn zij veelvuldig aangetroffen.186

5.11

Munt

De enige munt uit de graven, een as van Traianus
uit 98-99 n.Chr., is gevonden in graf 3 (3-21). De
munt is vrij sterk afgesleten, maar niet verbrand.
Het meegeven van munten is een duidelijke
indicatie voor de invloed die de Romeinse
cultuur heeft uitgeoefend op de begrafenis
gebruiken in de noordwestelijke provincies. De
Romeinse gewoonte om een munt mee te geven
in het graf kan ten noorden van de Alpen
vermengd zijn geraakt met Keltisch-Germaanse
voorstellingen over het leven na de dood en wat
daarvoor nodig was, zoals een vergoeding voor
achtergebleven goederen, geld voor het
voortleven na de dood, een amulet met
apotropaeïsch karakter of een wij- of
offergave.187

5.12 Dierenbotten
177 Leibundgut 1977, 113 en 128.
178 Menzel 1952, 132-133 en nt. 17;

Dierlijke botresten zijn aangetroffen in graf 1,
graf 2 en in kuil 4, voor de doorgang in de
ommuring.
In de stenen grafkamer van graf 1 lag een stuk
van het bekken (?) van een varken in de wrijfschaal (1-7). Daarbij is ook houtskool en wat
crematie aangetroffen. Dit zou kunnen
betekenen dat ook de resten van een varken op
de brandstapel hebben gelegen.
In graf 2 lagen op het ruwwandige bord (2-17)
resten van een varken, waarschijnlijk een hele
linker achterpoot van een 1 tot 2 jaar oud varken.
Het gaat hier mogelijk om een - al dan niet

179
180
181
182
183
184
185
186
187
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Haffner 1989, 95; Fasold 1993b, 109;
Hintermann 2000, 118; Fasold &
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45.
Mackensen 1978, 163; Grünewald 1990,
32.
Haffner 1989, 103.
Menzel 1952, 134; Philpott 1991, 237.
Menzel 1952, 134-136.
Waringo 1991, 112-116; Metzler & Gaeng
2009, 74-114.
Van den Hurk 1984,26; Plumier 1986,
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2015, 131-133.
Loeschcke 1909, 300, noot 274;
Haalebos 1990, 202-203.
Oelmann 1914, 68, type 82; Holwerda
1923, 125.
Hintermann 2000, 87.
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188 Zie ook Massart 2015, 67-68.
189 Vondstnummer 4-1.
190 Massart 2015, 66-67.

klaargemaakte - maaltijd voor de dode. Ook de
aanwezigheid van een mes (2-69) op het bord
lijkt daarop te wijzen.188
In kuil 4 bij de doorgang in de ommuring rond
de graven zijn verbrande resten van een varken
gevonden.189 Waarschijnlijk betreft het hier

resten van een maaltijd ter ere van de dode of
een offer.
Varken komt veruit het meest voor in graven uit
de eerste tot vierde eeuw, hoewel er wel
regionale verschillen lijken te bestaan.190

6 Interpretatie en synthese

6.1

Inleiding

Om de betekenis van de bijgiften beter te
kunnen duiden zijn in de voorgaande paragrafen
vondstgroepen met gelijke functie besproken.
Hier worden ze in verband gebracht met de wijze
van begraven, de ligging in het graf, de leeftijd
en het geslacht van de doden om na te gaan of
het meegeven van bepaalde groepen objecten
met één of meer van deze factoren samenhangt.
Ook wordt geprobeerd een onderscheid te
maken tussen persoonlijke bezittingen van de
dode en geschenken van de achtergeblevenen.
Het vondstenspectrum in de graven geeft
bovendien belangrijke informatie over de functie
en betekenis van de bijgaven en over de datering
en fasering van de graven.

6.1.1 Behandeling van de crematie

De wijze van behandelen van de crematie
verschilt tussen de graven. De crematie van
graf 3 lijkt overgebracht te zijn naar de stenen
grafkamer 1. In graf 3 zelf zijn nauwelijks
crematieresten vastgesteld en in graf 1 zijn
crematieresten van twee individuen – een
volwassene van 18-30 jaar en een kind van
5-6 jaar oud - aangetroffen. De exacte plaats
van de crematie in de stenen grafkamer 1 kon
niet worden vastgesteld, maar de meeste
crematie zou in en rond de wrijfschaal 1-7 zijn
aangetroffen. Of de crematie oorspronkelijk op
een hoop in de grafkamer heeft gelegen en
misschien gewikkeld is geweest in een doek of
iets dergelijks, kon door het voortijdige
leeghalen van het graf niet worden vastgesteld.
In graf 2 was de crematie van twee personen in
twee glazen urnen ondergebracht. Het betreft
twee individuen tussen 30 en 60 jaar oud,
waarvan er een op basis van het fysisch-antropologisch onderzoek waarschijnlijk een vrouw
was en de ander, op grond van de meegegeven
jachtwapens, een man. Tussen de crematie van
de (vermoedelijke) man is een glazen unguentarium aangetroffen. Het meegeven van glazen
unguentaria met zalf of olie om het lichaam van
de dode of de gecremeerde resten te besprenkelen, is een van de kenmerkende elementen
van de Italisch-Romeinse dodencultus.191
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Uit de aanwezigheid van de glazen urnen en het
glazen unguentarium blijkt dat het Romeinse
begrafenisritueel hier nauwgezet is gevolgd.

6.1.2 Ligging van de bijgiften

De ligging van de bijgiften in het graf kan van
belang zijn voor het duiden van de functie en
betekenis van voorwerpen in het graf. Daarbij
moet worden opgemerkt dat de ligging van de
voorwerpen in de stenen grafkamer 1 is gereconstrueerd, omdat vrijwel alle voorwerpen al uit de
grafkamer waren gehaald voordat er archeologen aan te pas kwamen.
In de stenen grafkamer 1 lag het vrij beperkte
tafelservies bij elkaar in de buurt, het keukengerei en het vaatwerk voor transport en opslag,
hoofdzakelijk glazen flessen, stonden verspreid.
De oostelijke hoek van de grafkamer lijkt gereserveerd te zijn geweest voor voorwerpen die te
maken hebben met persoonlijke bezit:
voorwerpen voor de persoonlijke verzorging,
siervoorwerpen en de vouwstoel, een bijgift die
de status van de overledene benadrukte. Alle
voorwerpen lijken te kunnen worden
toegewezen aan de volwassene die hier
begraven was en niet aan het kind waarvan ook
crematie aanwezig was.
In graf 2 stonden de twee glazen urnen vlak
naast elkaar. In een van de urnen bevonden zich
de crematieresten van zeer waarschijnlijk een
vrouw. Deze urn werd geflankeerd door twee
aardewerk lampjes en (fragmenten van) een
vierkante fles. In de andere urn lag tussen de
crematie een glazen unguentarium. Ernaast
stonden twee glazen flessen. Keukengerei was
min of meer bij elkaar in het midden van het graf
geplaatst, omringd door vele voorwerpen
behorend bij het tafelservies. Dit 24-delige tafelservies van glas was zeker voor gezamenlijk
gebruik bedoeld.
Voorwerpen die te maken hebben met de
persoonlijke verzorging – handwasstellen,
wasbekkens en strigilis – stonden in twee aparte
groepen in het graf: iedere persoon had blijkbaar
zijn eigen set. Een van de handwasstellen lag in
een bronzen bekken, het andere in de buurt van
het tweede bronzen bekken en de strigilis. Tussen
deze twee groepen lag het scheermes en een van
de scharen. Net als de twee glazen urnen met de
crematie van twee individuen, wijzen de twee

191 Zie paragraaf 5.5.4.
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sets handwasstellen en de twee bronzen
bekkens erop dat in dit graf twee personen
waren begraven, elk met hun eigen handwasstel
en wasbekken.
Het zuidelijke deel van de grafkamer was vrijwel
leeg op de resten van de vouwstoel en de spiegel
na. Het lijkt erop dat de spiegel op de vouwstoel
heeft gelegen. Spiegels zijn niet beperkt tot
vrouwengraven, maar komen wel veel meer
voor in vrouwengraven dan in mannengraven.
Stoelen blijken bijna even vaak in graven van
mannen als in die van vrouwen te zijn
meegegeven. Spiegel en stoel kunnen dus niet
met zekerheid aan een sekse worden toegeschreven.
Dat is anders met de jachtwapens, die vrijwel
zeker aan een man hebben toebehoord. In de
grafkamer zijn aan de oostkant ijzeren pijlpunten
gevonden, waarvan er twee zich bevonden
binnen één van de bronzen banden, beslagstukken van een houten pijlkoker. De twee kleine
benen voorwerpen die dicht hierbij in de buurt
lagen, kunnen onderdelen zijn geweest van een
boog. Mogelijk dienden ze als vingerbescherming
op de pees.
In de bovenste vulling van graf 2, boven de
eigenlijke grafkuil, is een groot fragment (gehele
profiel) van een schaal met steel (2-9) gevonden,
die mogelijk in verband kan worden gebracht
met een plengoffer.
Graf 3 is bij de aanleg van grafkamer 1 bijna
geheel verstoord. De inhoud ervan is waarschijnlijk overgebracht naar de stenen grafkamer 1.
Enkele voorwerpen bleven in graf 3 achter. In
drie van de vier hoeken van de grafkuil werd nog
een ongebruikt olielampje gevonden. Twee
waren op een blok mergel geplaatst, het derde is
vlak naast een dergelijk blok gevonden. De
tuiten van deze lampjes waren naar binnen
gericht. Deze opstelling van de lampen in de
grafkamer is bijzonder en maakt duidelijk dat de
grafkamer was ingericht als een kamer waar de
dode verbleef.
Een opmerkelijke vondst die in dit graf was
achtergebleven is een zilveren miniatuurbekertje
dat als speelgoed kan worden beschouwd. Dit
speelgoed lijkt erop te wijzen dat dit graf
oorspronkelijk was aangelegd voor het kind van
5-6 jaar oud, waarvan de crematieresten in de
stenen grafkamer 1 zijn gevonden, samen met
de crematieresten van een volwassene van
18-30 jaar.

6.1.3 Leeftijd en geslacht van de doden

Uit het fysisch-antropologisch onderzoek van de
crematieresten blijkt dat in graf 1 een
volwassene van 18-30 jaar oud, waarvan de
sekse niet kon worden vastgesteld, en een kind
van 5-6 jaar oud waren begraven. Waarschijnlijk
is de crematie van het kind uit graf 3 naar de
stenen grafkist overgebracht.
De meeste voorwerpen in graf 1 kunnen niet
specifiek aan een man of een vrouw worden
toegeschreven, want bijvoorbeeld vouwstoelen
en schminkdozen komen bij beide seksen voor.
Het enige voorwerp dat erop kan wijzen dat er
een vrouw begraven was, is het barnstenen
mesheft. Barnsteen lijkt beperkt te zijn tot graven
van vrouwen en oudere meisjes, vaak met rijke
inventaris. Het mesje met barnstenen heft
behoorde waarschijnlijk toe aan de volwassene,
een vrouw, en niet aan het jonge kind.
Uit het fysisch-antropologisch onderzoek van de
crematieresten in de twee glazen urnen van graf
2 blijkt dat het twee individuen waren van
30-60 jaar oud, waarvan één waarschijnlijk een
vrouw was. Ook in dit graf kunnen maar weinig
voorwerpen specifiek aan een man of een vrouw
worden gelinkt. Alleen de jachtwapens wijzen
vrijwel zeker op een man in dit graf, naast de
vrouw. Deze aanname wordt versterkt door de
aanwezigheid van het scheermes en de scharen,
die meestal in mannengraven voorkomen.
De spiegel in dit graf zou als het symbool van
vrouwelijkheid kunnen worden gezien, maar
spiegels zijn, zoals gezegd, niet beperkt tot
vrouwengraven, hoewel ze wel veel meer
voorkomen in vrouwengraven dan in mannengraven.

6.1.4 Persoonlijk bezit en geschenken
van achtergeblevenen

Blijkbaar vonden de achtergeblevenen het nodig
of belangrijk de overledene toe rusten voor de
reis naar de andere wereld en voor het verdere
leven daar door het meegeven van materiële
zaken voor de persoonlijke behoefte en ook
geliefde persoonlijke bezittingen, zoals toiletgerei en jachtwapens.
Jachtwapens kunnen zeker als persoonlijk bezit
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van de dode worden beschouwd. In het
testament van een rijke Lingoon worden
expliciet de jachtwapens genoemd waarmee de
man begraven wilde worden.
Maar ook toiletgerei, zoals het schminkdoosje,
de wasbekkens, de strigilis, de spiegel en het
scheermes zullen persoonlijke bezittingen van
de overledenen zijn geweest. De twee
wasbekkens blijken bovendien lange tijd in
gebruik te zijn geweest en ook te zijn gerepareerd, zodat ze nog langer bruikbaar waren.
Waarschijnlijk waren het dus geliefde bezittingen
van de overledenen, misschien zelfs erfstukken
uit de familie. Op het moment van begraven
waren ze zo’n vijftig jaar oud.
Ook de vouwstoelen behoorden waarschijnlijk
tot het persoonlijk bezit, waarmee de overledenen een bepaalde status konden uitdrukken.
De vouwstoel benadrukte voor een overleden
vrouw haar waardigheid als hoofd van het
huishouden.
Tot het persoonlijk bezit behoorde ongetwijfeld
ook speelgoed, het zilveren miniatuurbekertje
uit graf 3, en siervoorwerpen, zoals de kralen en
het barnstenen mesheft.
De geschenken van de achtergeblevenen lijken
beperkt te zijn tot vaatwerk voor het serveren
van eten en drinken, keukengerei voor het
bereiden van voedsel en drank, vaatwerk voor
transport en opslag van eten en drinken en
voedsel in de vorm van delen van een varken.
Lampen zijn meegegeven om de grafkamer, het
huis van de dode, symbolisch te verlichten, want
alle lampjes waren ongebruikt. In de Gallische
wereld werd uitgegaan van het idee dat de dode
in het graf woonde, dat daarom vaak als kamer
is ingericht met meubilair - waarvan ook lampen
deel uitmaken.
Ook de munt in graf 3 lijkt eerder een geschenk
van de achtergeblevenen te zijn, dan het
persoonlijke bezit van het kind dat aanvankelijk
hier was begraven.

6.2

Het vondstenspectrum in de graven

6.2.1 Functie en betekenis

Samenvattend kan er over de functie en
betekenis van de bijgaven in de graven worden
gezegd dat zij verduidelijken dat de gemeen-

schap waaruit de begraven personen voortkwamen, geloofde in een voortbestaan van het
individu na de dood. Hiervoor moest de domus
aeterna van de dode worden ingericht en de
dode naar zijn stand en rijkdom worden
verzorgd met o.a. eet- en drinkservies, keukengerei, levensmiddelen en voorzien worden van
zijn persoonlijke bezittingen: toiletgerei,
meubilair, werktuigen en wapens.
Sommige bijgiften zijn gericht op het verduidelijken van de status van de dode, zoals de
stoelen en de wapens, andere, zoals de uitgebreide serviezen, spijzen, toiletgerei en sieraden,
dienden voor de verzorging van de dode in het
graf. De bijzondere glazen urnen in graf 2, met
de crematie van twee personen, wijzen op de
hoge sociale status en rijkdom van de doden.
Het uitgebreide eetservies van glas dat in de
graven is meegegeven werd mogelijk eerst
gebruikt bij het dodenfeest of de rituele dodenmaaltijd (symposium) en na afloop in het graf
geplaatst om het aan het dagelijkse gebruik te
onttrekken en ritueel te begraven.
Het eetservies in graf 2 bestond uit in totaal 24
(of 25) borden en kommen van kleurloos glas.
Waarschijnlijk was dit eetservies bedoeld voor
de twee personen die in dit graf waren bijgezet,
want voor één persoon geldt een twaalfdelige
set als volledig eetservies.
Eet- en drinkserviezen lijken enerzijds de rijkdom
en het aanzien van de begraven persoon of
personen te weerspiegelen en anderzijds de zorg
van de nazaten om deze positie bij de begrafenis
tot uitdrukking te brengen.
Mogelijk had het drinkservies - meestal kruik en
beker - een speciale functie in het begrafenis
ritueel, voor het brengen van een plengoffer dat
over het graf werd uitgegoten bij het sluiten van
het graf.
In tegenstelling tot het eet- en drinkservies is
het keukengerei, bedoeld voor de bereiding van
voedsel, beperkt tot enkele kannen, een bord en
een kom.
Vanwege de associatie met de Mediterrane
keuken kunnen de wrijfschalen, die zowel in graf
1 als graf 2 zijn meegegeven, worden beschouwd
als teken van veranderingen in de inheemse
eetgewoonten, die steeds meer onder Romeinse
invloed raakten.
De ruime aanwezigheid van vaatwerk voor
opslag en transport, de kurkurn, de standamfoor
en de glazen flessen, wijst ook op deze veranderende eet- en drinkgewoonten. Olie en wijn
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werden uit ver afgelegen gebied geïmporteerd.
In de glazen flessen werden, behalve een enkele
keer wijn, ook olie en plantaardige vetten
bewaard.
Voorwerpen voor de persoonlijke verzorging van
het lichaam zijn in ruime mate aanwezig. Zij
weerspiegelen het belang dat men hechtte aan
de verzorging van het lichaam, dat met de introductie van de Romeinse badcultuur een betrekkelijk nieuw fenomeen was in ons gebied.
De aanwezigheid van twee sets handwasstellen
in graf 2 kan worden verklaard door de twee
personen die hier waren begraven, ieder met
een eigen handwasstel. In de context van het
graf zal een handwasstel bedoeld zijn geweest
voor de rituele handwassing en mogelijk in
verband hebben gestaan met het rituele
dodenmaal of het symposium. Datzelfde kan
worden gezegd van de twee bronzen bekkens
die waarschijnlijk hebben gediend voor voetwassing. Handwasstellen zijn in de regel
meegegeven in graven met rijke en kostbare
grafinventarissen, vaak aangelegd in grote
houten grafkamers onder een tumulus en soms
met een stenen grafmonument, waarvan de
overledenen behoorden tot de inheemse,
geromaniseerde bovenlaag van de bevolking.
Het meegeven van glazen unguentaria in de drie
graven is één van de kenmerkende elementen
van de Romeinse dodencultus. Er zijn tal van
literaire bronnen die melding maken van het
wassen, zalven en oliën van het lichaam van een
dode of het besprenkelen van de gecremeerde
resten met geparfumeerde olie.
Schminkdoosjes, zoals het exemplaar in graf 1,
behoren tot het toiletgerei, maar kunnen niet
specifiek aan vrouwen of mannen worden
toegewezen, want uit literaire teksten kan
worden afgeleid dat in de oudheid beide seksen
zich pleegden op te maken. Ook voor het overige
toiletgerei - spiegel, scheermes, scharen, pincet
en strigilis – geldt dat een zekere toeschrijving
aan een bepaalde sekse niet goed mogelijk is,
omdat deze voorwerpen zowel in vrouwen- als
mannengraven voorkomen.
Meloenkralen, die vaak in vrouwen- en kindergraven worden gevonden, zullen bij kettingen
hebben behoord, die vooral als amulet werden
gedragen.
De betekenis van het mes met barnstenen heft
in graf 1 lijkt vooral symbolisch te zijn geweest.
Waarschijnlijk diende het als amulet met een
apotropaeïsche en heilzame werking voor de

bezitter. Vrijwel alle barnstenen voorwerpen die
in graven zijn meegegeven lijken niet bedoeld te
zijn om in het dagelijks leven te gebruiken.
De functie van de zilveren miniatuur kantharos
in graf 3 lijkt speelgoed te zijn van een kind uit
een welgestelde familie. Mogelijk is het als
afscheidsgeschenk met het overleden kind in het
graf meegegeven.
Vooral bij de inheemse elite werd grote waarde
gehecht aan een zitgelegenheid voor de
overledene in de grafkamer. De betekenis van
een vouwstoel in het graf benadrukte de
waardigheid van de overledene. Voor overleden
vrouwen was dat de waardigheid van de vrouw
als hoofd van het huishouden. Voor mannen
benadrukte een vouwstoel mogelijk hun positie
om als Romeins burger ambten te kunnen
bekleden in de stad.
De pijlpunten, de pijlkoker en de mogelijke
resten van een boog in graf 2 hadden de functie
van jachtwapens. De jacht was een activiteit die
door de elite op het platteland - de villa
bewoners - werd bedreven, maar daarnaast was
de oefening met jachtwapens ook een oefening
in zelfverdediging. De jachtwapens zullen van
bijzondere betekenis zijn geweest voor de man
in graf 2. Het was zijn geliefde persoonlijke bezit
waarvan hij mogelijk zelf had aangegeven dat ze
met hem moesten worden begraven, vergelijkbaar met de bepalingen in het testament van
een Lingoon.192
De lampen in de graven waren ongebruikt. Het
licht dat zij moesten brengen in het graf kreeg
daarmee een zuiver symbolische en rituele
betekenis. Het graf als het huis van de dode,
de domus aeterna, verlicht door lampen, is een
thema dat in de Romeinse voorstellingen over
het leven na de dood aanwezig is. Olielampen
moesten symbolisch het donkere graf verlichten
en hadden een onheil afwerende functie. Ze
moesten de rust van de dode tegenover geesten
en demonen verzekeren.
De functie van de munt in graf 3 is waarschijnlijk
eveneens ritueel van aard. Mogelijk was het
symbolisch geld voor het voortleven na de dood,
een amulet met apotropaeïsch karakter of een
wij- of offergave.
De resten van varken die in graf 1 en 2 zijn
aangetroffen kunnen worden geduid als resten
van maaltijden voor de dode(n). Het meegeven
van voedsel en eet- en drinkserviezen wijst erop
dat men geloofde in het voortbestaan van het
individu na de dood.
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6.2.2 Datering en fasering van de graven

Graf 3, dat zich onder graf 1 bevond, lijkt als
eerste te zijn aangelegd, waarschijnlijk gelijktijdig met de ommuring omdat bij de aanleg
hiermee rekening is gehouden. Als terminus post
quem voor de aanleg van dit graf kan de vrij sterk
afgesleten as van keizer Traianus uit 98-99
dienen. De aanwezigheid van een beker Stuart 2,
naast scherven van een beker Stuart 4, plaatst de
aanleg rond het midden van de tweede eeuw.
Omdat de stenen grafkamer 1 gedeeltelijk over
dit oudere graf is geplaatst, is de datering van dit
graf van belang als terminus ante quem.
In graf 1 zijn enkele voorwerpen aanwezig die
vooral na het midden van de tweede eeuw
dateren, zoals de kan Oelmann 97, de stand
amfoor Haalebos 8052 en het unguentarium
Isings 82B2. Daarmee kan dit graf worden
gedateerd in het eerste deel van het derde kwart
van de tweede eeuw.
In graf 2 zijn zowel een beker Stuart 2, als een
beker Stuart 4 aanwezig. Dat plaatst dit graf in
ieder geval in het midden van de tweede eeuw
of iets later. De twee sets handwasstellen, die
worden gedateerd in het tweede en derde kwart
van de tweede eeuw, de ruwwandige kom met
hartvormig profiel Oelmann 103, die vooral na
150 n.Chr. voorkomt, en het glazen unguentarium
Isings 82B2, dat vooral in de tweede helft van de
tweede eeuw dateert, plaatsen de aanleg van dit
graf eveneens in het derde kwart van de tweede
eeuw.
De twee bronzen bekkens in dit graf dateren uit
het eind van de eerste eeuw tot het midden van
de tweede eeuw. Beide lijken lang in gebruik te
zijn geweest en vertonen sporen van slijtage en
reparaties. Waarschijnlijk gaat het hier om
erfstukken, zoals al vaker is geconstateerd bij
bronzen vaatwerk in graven.193
De fasering van de graven lijkt de volgende te
zijn: rond het midden van de tweede eeuw
wordt als eerste graf 3 aangelegd. Mogelijk is
deze grafkamer kort na de aanleg leeggeroofd,
waarbij enkele kleine voorwerpen (de lampen en
de miniatuur kantharos) en de crematie zijn
achter gebleven. De grafroof kan aanleiding zijn
geweest om de crematie van het kind over te
brengen naar een veiliger plek.
Kort na de grafroof wordt boven op de houten
grafkamer 3 de zware stenen grafkamer 1 gezet

waarin, naast de crematie van een volwassene,
ook de crematie van het kind uit graf 3 en
mogelijk ook enkele bijgiften uit dit graf werden
geplaatst. Als laatste lijkt graf 2 te zijn
aangelegd.

6.3

Constructie en gebruik van de
grafkamers

6.3.1 De houten grafkamers

Binnen de ommuring zijn drie graven aangetroffen, waarvan er twee vermoedelijk waren
aangelegd als houten grafkamer. Bij bekiste
grafkuilen of grafkamers is de houten bodem in
de regel niet met de wanden verbonden met
behulp van spijkers. Waarschijnlijk zijn deze
grote constructies ter plaatse, met hout
verbindingen, in elkaar gezet.194
De aanleg van dergelijke houten grafkamers is
een Gallische traditie. Het begraven in een
houten grafkamer, die min of meer een spiegel
was van de woonkamer, met bijgaven die van
praktisch nut waren in het dagelijks leven, bleef
in Nederland tot in de derde eeuw in gebruik.195
Het oudste graf van Maastricht-Belfort (3), dat
deels onder de stenen grafkamer 1 lag, was
bijzonder groot: 3,60 x 1,12 m. De grafkamer is
ca. 60 cm hoog geweest en was waarschijnlijk
met houten planken bekist. In de vier hoeken en
ook langs de wanden van de grafkuil waren
blokken mergel geplaatst, mogelijk bedoeld ter
ondersteuning van een houten bekisting. Het
formaat van de bekiste grafkuil of grafkamer
maakt het waarschijnlijk dat deze ter plekke in
elkaar is gezet. Of de grafkamer was voorzien
van een houten vloer en plafond is niet vastgesteld, maar is wel waarschijnlijk.196
Het graf lijkt te zijn aangelegd voor één persoon,
hoogstwaarschijnlijk voor het kind van 5-6 jaar
oud, waarvan de crematie in de stenen
grafkamer 1 is gevonden. Het in de houten
grafkamer 3 achtergebleven speelgoed, de
zilveren miniatuur kantharos, lijkt erop te wijzen
dat het kind eerst hier begraven is geweest.
Het formaat van graf 2, met afmetingen van
2,22 x 1,50 m en een hoogte van ca. 48 cm, wijst
eveneens op een houten grafkamer.197 Omdat
een degelijke grote kuil zonder enige vorm van
bekisting snel zou instorten, is het aannemelijk

193 Hiddink 2004, 29, noot 67; De Groot
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2006, 59-60.
Koster 2013, 40-41, 230.
Van den Hurk 1984; Koster 2013, 230.
Koster 2013, 229-230.
Koster 2013, 230. De grafkamers in
Nijmegen-west zijn gemiddeld 1,70 x
2,20 x 0,70 m.
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dat ook deze grafkamer met hout was bekist.
Duidelijke sporen van een bekisting zijn niet
vastgesteld en ook spijkers zijn niet aangetroffen.
Veel van het aardewerk en het glas in de
grafkamer was gebroken of door de druk van de
grond in elkaar gedrukt. Dit zal zijn gebeurd door
het instorten van het deksel of de wanden van
de grafkamer.
In deze grafkamer waren een vrouw en waarschijnlijk een man - met zijn jachtwapens begraven. Beiden waren bij overlijden 30-60 jaar
oud.
Het is opmerkelijk dat man en vrouw in één
grafkamer waren begraven. Niets wijst erop dat
de begraving van beide personen na elkaar heeft
plaatsgevonden. We moeten er dus vanuit gaan
dat de man en de vrouw gelijktijdig zijn
begraven.

6.3.2 De stenen grafkamer

De stenen kist van graf 1, die in totaal ca. 5300 kg
weegt, moet in de kuil in elkaar zijn gezet en kan
worden beschouwd als grafkamer. Nadat de
bodemplaat in de kuil was gelegd, zullen de
opstaande platen hierop zijn geplaatst en
onderling zijn verbonden met ijzeren klampen
en specie. In de bodemplaat is een gleuf
uitgekapt op de plaats waar de scheidingswand
is aangebracht. Het geheel was afgesloten met
een zware stenen plaat die als plafond of deksel
diende.
Het is goed mogelijk dat een verstoring of
grafroof van graf 3 aanleiding was om daarna
een uiterst degelijke grafkamer van zware steen
aan te leggen.
Het is opmerkelijk dat de stenen grafkamer in
twee compartimenten is verdeeld, maar dat
slechts één compartiment is gebruikt. Misschien
was er rekening mee gehouden dat in dit deel
van de grafkamer nog een ander persoon kon
worden begraven.

6.4
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Ommuurd grafcomplex bij een villa?

Rond de drie graven van Maastricht-Belfort heeft
een ommuring gelegen van 9,70 x 6,65 m buitenwerks en 7,80 x 5,00 m binnenwerks. Dit komt

overeen met ca. 32 x 22 Romeinse voet (pes
monetalis) buitenwerks en ca. 26 x 17 voet binnenwerks. De ommuring is waarschijnlijk gebouwd
rond het midden van de tweede eeuw, gelijktijdig
met graf 3, want bij de aanleg daarvan is rekening
gehouden met de richting van de muren. Binnen
de ommuring was geen grafmonument aanwezig
en ook sporen van een monument als onderdeel
van de ommuring ontbreken.
Het ommuurde grafcomplex lag op het hoogste
punt van het brede plateauterras (82,50 –
84,00 m NAP) ten westen van Maastricht, dat een
oppervlakte heeft van ca. 1,8 km2. Het graf
complex bevond zich 60 m ten noorden van de
Romeinse weg van Maastricht naar Tongeren en
op ca. 2,5 km afstand van de rand van de vicus
van Maastricht. Het is niet waarschijnlijk dat het
grafcomplex deel uitmaakte van de grafvelden
van de vicus, want de meest westelijk gelegen
graven lagen op ca. 500 m afstand daarvan.
Het plateau waarop het grafcomplex was
aangelegd had een vruchtbaar lössdek en was
ook aan alle zijden omringd door vruchtbare
lössgronden. Aan de zuidzijde vormt het Jekerdal
de begrenzing van dit plateau.
Deze hoger gelegen locatie met vruchtbare lössgronden, met een hoofdweg die het plateau
doorkruist, op relatief korte afstand van water
(Jeker en Maas) en dicht bij een vicus en een goed
bevaarbare rivier, de Maas, lijken zeer gunstig te
zijn voor de vestiging van een villa.198 Het plateau
lijkt groot genoeg te zijn voor meerdere villa’s,
misschien met daarnaast enkele kleine boerderijen.199 Sporen van villa’s zijn tot nu toe alleen
gevonden aan de zuidrand van het plateau en op
het hoogste gedeelte van de Dousberg.200
De meest logische locatie voor een villa bij het
grafcomplex lijkt aan de noordkant van de
Romeinse weg te zijn, op een west- of oostflank
van het plateau.
Binnen de ommuring zijn geen aanwijzingen
gevonden voor beplanting, banken, een waterput
of een oven, zoals die soms bij ommuurde grafcomplexen zijn vastgesteld en in verband worden
gebracht met de dodencultus en feesten ter ere
van de doden.201
Alleen de inhoud van kuil 4, die binnen de
ommuring iets ten noorden van de opening in de
muur is aangetroffen, lijkt erop te wijzen dat hier
resten van een dodenmaal of een offer zijn
achtergelaten, zodat kan worden vastgesteld dat
er bepaalde rituelen bij de graven hebben plaatsgevonden.
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6.4.1 Vergelijking met ommuurde
grafcomplexen uit de Romeinse tijd

Ommuringen van graven zijn op verschillende
plaatsen in het Romeinse rijk vastgesteld, bij
landelijke en stedelijke nederzettingen en bij
villa’s, zowel in Italië als in de noordwestelijke
provincies van het rijk. Soms is de ommuring
een op zichzelf staand monument, soms is een
monument of een grafsteen verwerkt in de muur
of stond binnen de muren een apart monument,
zoals in Nijmegen-west.202
De functie van de ommuring was het afgrenzen
van een grafgebied dat behoorde aan een
persoon, een groep van personen of een
gemeenschap.203 Waarschijnlijk waren de meeste
ommuurde terreinen in principe bedoeld als
familiebegraafplaats en eigendom van één
familie.204 Voor de familie was het graf een
belangrijk sociaal centrum. Na de bijzetting van
de eerste dode gold het grafareaal als locus
religiosus en daarnaast als plaats van
samenkomst om de dode op speciale dagen,
tijdens gedenk- en dodenfeesten met passende
rituelen, zoals drankoffers en versiering van het
graf, te gedenken.205 Bovendien werd het
familiegraf de cultusplaats voor de verering van
de voorouders.
Uit de regio Rijn-Moezel-Maas zijn - behalve
ommuurde graven bij stedelijke en landelijke
nederzettingen - vrij veel ommuurde graf
complexen bekend uit de landelijke omgeving
rond Keulen, Trier, Luxemburg, Zuidoost-België
en Zuid-Limburg die in het algemeen worden
toegeschreven aan villa-eigenaren.206 Soms zijn
er grafmonumenten gebouwd binnen een
ommuring, zoals bijvoorbeeld in Ladeuze (B.),207
Weiler (Lux.)208 of Duppach-Weiermühle (Kr.
Daun, D.),209 die alle dateren uit de tweede helft
van de tweede dan wel het begin van de derde
eeuw. In andere gevallen zijn wel graven binnen
het ommuurde terrein aangelegd, maar
ontbreken monumenten, zoals in Lellig (Lux.)210
en Landscheid (Kr. Wittlich, D.).211 In dit gebied
zijn ook tumuli binnen ommuringen aangelegd.
Voorbeelden daarvan zijn o.a. Siesbach (Kr.
Birkenfeld, D.)212 en Wadern-Oberlöstern (Kr.
Merzig-Wadern, D.).213
Een opmerkelijk grafcomplex lag bij de middelgrote villa van Newel (Kr. Trier-Land, D.). Binnen
een ommuring van 20 x 13 m lag een grote

fundering van een grafmonument (8 x 3,50 m)
met daar omheen zeven graven, daterend van
het eind van de eerste tot het begin van de
derde eeuw, waarvan er vier onder tumuli waren
aangelegd. Naast het ommuurde grafterrein lag
een Gallo-Romeinse tempel.214 Beide bevonden
zich op ca. 90 m afstand van het villacomplex.
Rond Keulen, op zo’n 4-5 km van de stad, zijn in
de directe omgeving van de uitvalswegen naar
het noorden en westen enkele ommuurde
graven en een ommuurd grafmonument
gevonden die waarschijnlijk niet bij de
grafvelden van de stad moeten worden
gerekend, maar zullen hebben behoord bij
villa’s. Twee van deze complexen dateren uit het
midden en het derde kwart van de eerste
eeuw.215
Ook in het gebied verder westelijk van Keulen
zijn meerdere ommuringen met graven en grafmonumenten bij Romeinse villa’s gelokaliseerd.216 Bij deze villacomplexen liggen de graven
vrijwel steeds langs de rand van het villaterrein
of direct daarbuiten. In Eschergewähr
(Niederzier, Kr. Düren, D.) is een groot
fundament van een grafmonument (6,50 x 9 m)
aangetroffen binnen een ommuring. Daarnaast
lag een gebouw dat wellicht een sacrale functie
heeft gehad, vergelijkbaar met de tempel van
het complex van Newel.217
De meeste ommuurde grafcomplexen bij villa’s
dateren van het einde van de eerste eeuw tot in
de derde eeuw. In de regel zijn ommuringen
langs de uitvalswegen van een stad kleiner dan
die bij villa’s. Waarschijnlijk had dit te maken
met de prijs van de grond en met stedelijke
voorschriften m.b.t. de grootte van de graf
percelen.218
In Nederland zijn ommuurde graven onderzocht
in Nijmegen-West,219 Overasselt, Beuningen,
Nieuwenhagen en Maastricht-Belfort. In
Overasselt is een mogelijk Romeinse tumulus
met keermuur vastgesteld, gelegen op 350 m
afstand van een bekend villaterrein.220 In
Beuningen betrof het resten van een fundering
van een ommuring van buitenwerks 5,7 x 5,7 m
- binnenwerks ca. 4,4 x 4,4 m - omgeven door
greppels aan de west- en zuidzijde. Binnen de
ommuring zijn resten van een zwaar verstoord
graf aangetroffen.221 In het Zuid-Limburgse
Nieuwenhagen is in 2004 een groot gedeelte van
een ommuurd terrein opgegraven, waarbinnen
een in 1964 ontdekt graf met rijke inventaris
heeft gelegen, daterend rond het midden van de
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tweede eeuw.222 De ommuring van 16,5 x 16,6 m
lag op de oostrand van het plateau van
Nieuwenhagen, van waar het hele gebied tot
aan het Wormdal en Rimburg was te overzien.
Waarschijnlijk behoorde het complex bij een villa
die zo’n 300 m naar het zuidwesten lag.223 In
Nieuwenhagen zijn, net als in Maastricht-Belfort,
geen sporen gevonden van een grafmonument
of grafsteen.

Binnen het ommuurde grafcomplex van
Maastricht-Belfort waren vier doden begraven
die, afgaande op de constructie van de graven
en de bijgiften, behoorden tot de rijke inheemse,
geromaniseerde elite, waarschijnlijk betreft het
een villa-eigenaar en zijn familie.
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Bijlage I Vondstcatalogus

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Catalogusnummer (het eerste cijfer verwijst
naar het grafnummer, het tweede is het
volgnummer)
Vondstnummer uitgegeven in het veld
Verwijzing naar plaat met tekening
(bijlage II) en foto (bijlage III)
Materiaal
Vorm
Type
Kleur
Afmetingen (h. = hoogte, l. = lengte,
br. = breedte, diam. = diameter)
Beschrijving
Productie- en gebruikssporen
Fysieke kwaliteit: aantal fragmenten,
fragmentatiegraad, anders
Datering (n.Chr.)
Parallellen
Herkomst
Opmerkingen
Literatuurverwijzingen
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Graf 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

1-1.
15.
Pl. I-1.
Geverfd aardewerk.
Deukbeker.
Stuart 4.224
Wit aardewerk met grijsbruine deklaag
(Haalebos techniek c225).
H. 11,5 cm, grootste diam. 11,6 cm, diam.
rand 9,2 cm.
Deukbeker met zeven ovale deuken, rechtopstaande hals en naar buiten gebogen
gladde rand. De beker is uitgevoerd in
techniek c: wit aardewerk met donkere
deklaag. Op de schouder, tussen hals en
buik, bevinden zich twee groeven.
Daaronder is een bestrooiing met klei
korrels aanwezig.
Aan de binnen- en buitenkant van de beker
is verontreiniging met kalk zichtbaar.
Compleet.
120/130 – 180/190.226
Brunsting 1937, 77, type 4; Vanvinckenroye
1967, 13, type 4; Haalebos 1990,141, 2040.
Een vergelijkbare deukbeker is 2-1.
Bekers van dit type, uitgevoerd in techniek
c, zijn vervaardigd in het Rijnland, o.a. in
Keulen.227
Het ontbreken van deze beker in
Niederbieber zou erop kunnen wijzen dat
hij al voor het jaar 200 door het type
Oelmann 32 is vervangen. In het grafveld
van Neuss is dit type nog een enkele maal
aangetroffen in graven uit het derde kwart
van de tweede eeuw.228
Brunsting 1937; Stuart 1962; Vanvinckenroye
1967; Anderson 1981; Haalebos 1990;
Hiddink 2010.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
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9.

10.

11.
1.
2.
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5.
6.
7.
8.
9.

1-2.
6.
Pl. I-2.
Gebronsd aardewerk.
Voorraadpot.
Holwerda 75.229
Lichtbruin.
H. 10 cm, grootste diam. 12,7 cm.
Op de draaischijf gemaakte ‘kurkurn’ van
fijn lichtbruin aardewerk dat aan de

12.
13.

14.

15.

buitenkant is gepolijst. De rand is aan de
binnenkant verdikt. Het baksel lijkt meer op
dat van het gebronsde aardewerk dan op
Gallo-Belgisch aardewerk.
Draairingen aan binnen- en buitenkant.
Compleet; een stukje van de rand
ontbreekt.
100-200, zie ook 13.
In tumulus III in Séron, in tumulus II van
Bois de Buis230 en in het grafveld van
Biesme231 zijn dergelijke gebronsde
kookpotten aanwezig232. Deze graven
dateren rond het midden en het derde
kwart van de tweede eeuw.
Productieplaatsen zijn verspreid over
Noord-Frankrijk, de Belgische Maasvallei en
het aangrenzende Duitsland.233
Het baksel van deze kookpot wijkt af van
dat van de kurkurnen en lijkt het meeste op
het gebronsde aardewerk of de poterie
savonneuse234, die vooral in Zuidoost-België
(Haspengouw) en Zuid-Nederland
voorkomt.
Brunsting 1937, 126, type 16c; Holwerda
1941; Vanvinckenroye 1967, 27, type 31;
Hiddink 2010, 60.
1-3.
14.
Pl. I-3.
Gladwandig aardewerk.
Kruik.
Stuart 110B.235
Oranjebruin.
H. 29,5 cm, grootste diam. 20 cm.
Gladwandige kruik met sterk ontwikkelde,
in doorsnede driehoekige, overhangende
bovenlip en driedelig oor. De grootste
omvang ligt boven het midden van de buik.
Op de schouder bevindt zich een ingedraaide groef. De bodem is bijgesneden
voor de vorming van de standring.
De kruik is in scherven aangetroffen, maar
is gerestaureerd.
Ca. 130-200.
In Nijmegen-Hatert zijn kruiken van dit type
aanwezig vanaf fase 6 (ca. 130-160) tot in de
laatste fase (ca. 170-260).
Het type Stuart 110B met de kenmerkende
sterk overheersende bovenlip lijkt alleen
voor te komen langs de Beneden-Rijn en te
ontbreken in het gebied van de Main.236
Kalkafzetting op de breuken van de

224 Stuart 1962, 24.
225 Haalebos 1990, 135-136.
226 Anderson 1981, 330; Hiddink 2010, 9293.

227 Binsfeld 1964, 23, Abb. 2, 6; Hiddink
2010, 91.

228 Müller 1977, 77 (Grab 221,6), 78 (Grab
224,8), 95 (Grab 278,7), 99 (Grab 284,4).

229 Holwerda 1941, 54-55.
230 Plumier 1986, 19, fig. 14,8 en 58, fig. 39,
231
232
233
234
235
236

5-7.
Brulet 1969-1970, 110-111.
Massart 2015, 81, fig. 21, 6.
Hiddink 2010, 60.
De Laet et al. 1972.
Stuart 1962, 44-45.
Haalebos 1990, 159.
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scherven kan erop wijzen dat de kruik in
scherven in het graf lag.
16. Brunsting 1937, 96, type 5b; Stuart 1962;
Haalebos 1990,159, type 4100; Hiddink
2010, 124.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

Brunsting 1937, 98.
Vanvinckenroye 1967, 42.
Hiddink 2010, 128; Koster 2013, 107-108.
Vanvinckenroye 1967, 42.
Brunsting 1937, 98; Gose 1950, 387-389;
Modderman & Isings 1960-1961, 329, 14;
Van den Hurk 1973, 219, III 12.
Koster 2013, 107-108; Massart 2015, 82.
Stuart 1962, 63.
Haalebos 1990, 202.
Oelmann 1914, 75.
Hiddink 2010, 164.
Müller 1977, 96, graf 281.
Haalebos 1990, 170, 6350.

15.
16.

1.
2.

1-4.
16.
Pl. I-4.
Gladwandig aardewerk.
Kruik.
Brunsting 8237; Vanvinckenroye 71.238
Lichtbruin.
H. 21,8 cm, grootste diam. 14 cm.
Gladwandige kruik met eivormige buik. De
hals is duidelijk van de buik gescheiden en
heeft een lage cilindervormige monding en
tweedelig oor. Op de schouder bevindt zich
een groef. De standring is scherp uitgesneden.
-Compleet; de rand is iets beschadigd.
Het type kruik verschijnt in het eerste kwart
van de tweede eeuw en is nog in gebruik tot
ver in de derde eeuw.239
Behalve in graf 1, is ook in graf 2 een kruik
van dit type aanwezig. Beide hebben een
lage, cilindervormige tuit, een tamelijk
scherp gevormde standring en een duidelijk
van de nogal bolle buik gescheiden hals.
Vooral dit laatste kenmerkt volgens
Vanvinckenroye vroege exemplaren uit het
midden van de tweede eeuw uit de
Haspengouw en de Belgische Kempen.240
Het type is ook uit Nederland en Duitsland
bekend (o.a. Nijmegen, Arentsburg, Cuijk,
Rondenbosch, Schaijk, Esch, Heddernheim,
Trier en Speicher241). De datering van graf 26
in Nijmegen-west en die van enkele
Belgische graven wijst erop dat het type
zeker al in het eerste kwart van de tweede
eeuw in gebruik is geweest.242
Gezien de verspreiding van dit type, vooral
in Zuid-Nederland, het aangrenzende
België en Duitsland, is het aannemelijk dat
de productie daar was geconcentreerd.
-Brunsting 1937; Vanvinckenroye 1967; Van
den Hurk 1973, 219; Hiddink 2010, 128;
Koster 2013.
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Pl. I-5.
Aardewerk.
Rookschaaltje of vuurtest.
Stuart 145.243
Oranjerood aardewerk met witte deklaag.
H. 11 cm, grootste diam. 15,6 cm.
Klokvormig rookschaaltje op hoge holle
voet. De rand is glad afgewerkt en iets naar
buiten gebogen.
De witte deklaag is er gedeeltelijk afgesprongen en op de binnenkant van de
bodem ontbreekt deze geheel.
Het rookschaaltje is in scherven aangetroffen in het graf. Het schaaltje is gerestaureerd.
Vooral tweede en derde eeuw.244
Brunsting 1937, 107-108, type 27 uit
Nijmegen-west.
-In en naast het rookschaaltje lag crematie.
Brunsting 1937; Stuart 1962; Haalebos 1990,
202-203.
1-6.
8.
Pl. I-6.
Ruwwandig aardewerk.
Kan.
Oelmann 97.245
Roodbruin aardewerk met bruine deklaag.
H. 22,9 cm, grootste diam. 17 cm.
Ruwwandige kan met brede monding,
ingeknepen tuit en tweedelig oor. De
schouderknik ligt boven het breedste
gedeelte van de buik.
Bij de ingeknepen tuit zijn sporen van
vingerafdrukken aanwezig.
Compleet. Het oor is afgebroken geweest,
maar is gerestaureerd. De bruine deklaag is
er hier en daar afgesprongen.
Midden van de tweede tot in de eerste helft
van de derde eeuw.246
In Neuss is een dergelijke kan met een
identiek randprofiel gevonden in een graf
uit ca. 130-160.247 Het type is uit het grafveld
van Nijmegen-Hatert bekend vanaf fase 6
(ca. 130-160) en is ook in de laatste fase
(170-260?) nog volop in gebruik.248
Dit type kan komt voor in het Rijnland,
Nederland en België.
-Oelmann 1914; Brunsting 1937, 151-152;
Haalebos 1990, 170; Hiddink 2010, 164.
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1-7.
18.
Pl. I-7.
Ruwwandig aardewerk.
Wrijfschaal.
Stuart 149.249
Grijsgeel.
H. 8,6 cm, grootste diam. 26,7 cm.
Wrijfschaal met horizontale, overhangende
rand zonder uitgiettuit.
De rand is licht beschadigd. In de schaal lag
veel houtskool, wat crematie en resten van
het bekken (?) van een varken.
Compleet.
Wrijfschalen van dit type zijn niet goed
dateerbaar, maar zij komen voor in graven
in Nederland, Duitsland en België vanaf het
midden van de eerste eeuw, maar vooral in
de tweede eeuw.
In graf 2 van Maastricht-Belfort is een wrijfschaal van dit type gevonden, evenals in het
grafveld aan de Luxemburgerstrasse in
Keulen en in de rijke tweede-eeuwse
graven van o.a. Herstal, Helshoven en GorsOpleeuw.250 In Neuss zijn wrijfschalen vooral
aangetroffen in graven uit het midden van
de eerste tot in de tweede helft van de
tweede eeuw.251 Daarna zijn ze maar af en
toe aanwezig. Datzelfde geldt voor de
graven in Tongeren.252 In het grafveld van
Nijmegen-Hatert verschijnen de eerste
wrijfschalen pas in fase 3 (ca. 60-90) en
worden daarna talrijker. Mogelijk zijn de
wrijfschalen daar als een gewild status
artikel in de graven meegegeven. Voor het
midden van de tweede eeuw verdwijnen zij
daar weer uit de graven, maar ze worden
dan nog wel in de nederzetting gebruikt.253
-In de wrijfschaal is veel houtskool en wat
crematie aangetroffen, verder een stuk
bekken (?) van een varken, kleine scherven
van glas, aardewerk en ijzeren nageltjes.
Mogelijk betreft het resten van de brandstapel.
Stuart 1962; Haalebos 1990, 171-172, type
7010; Hiddink 2010, 208.
1-8.
9.
Pl. I-8.
Aardewerk.
Middelgrote standamfoor.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Haalebos 8052.254
Oranjebruin.
H. 28,2 cm, grootste diam. 24,7 cm.
Standamfoor met negen horizontale
groeven op de buik en naar buiten
gebogen, in doorsnede driehoekige rand,
van tamelijk ruw oranjebruin aardewerk. De
hals is duidelijk afgezet van de buik. De
oren zijn aan de buitenkant vrijwel vlak. De
voet is tot een standring afgedraaid.
-In scherven aangetroffen en gerestaureerd.
Vanaf ca. 125, maar vooral na 150 tot in de
eerste helft van de derde eeuw.255
Dit type standamfoor is vooral goed bekend
uit België.256
-Middelgrote standamforen werden
oorspronkelijk, met wijn gevuld,
aangevoerd uit Zuid-Frankrijk of NoordSpanje, dan wel uit Noord-Frankrijk, het
Moezelgebied en het Rijnland.257 In huis
werden ze vaak verder gebruikt als
verplaatsbare voorraadvaten.258
Brunsting 1937, 105, type 22; Haalebos 1990;
Hiddink 2010, 182.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1-9.
7.
Pl. II-9; Pl. XII, 1-9.
Glas.
Vierkante fles.
Isings 50a.259
Blauwgroen tot groen.
H. 13 cm, br. 7,65 x 7,9 cm.
Vierkante fles waarvan de rand naar buiten
en weer naar binnen is gevouwen. Hals iets
ingesnoerd aan de onderzijde. Oor met vele
scherpe ribben. Bodemmerk: twee concentrische cirkels in reliëf.
10. In een vorm geblazen. In het midden van de
bodem is een beschadiging te zien die
waarschijnlijk is ontstaan bij het verwijderen van de pontil. In het glas zijn blaasjes
aanwezig.
11. Compleet. Melkig doffe verwering.
12. Midden eerste – eerste helft derde eeuw.
Vierkante flessen zijn vanaf de Augusteïsche
tijd bekend, o.a. van de Magdalensberg in
Oostenrijk.260 Maar de vorm lijkt dan nog
niet algemeen verspreid te zijn. Exemplaren
uit Cosa en Colchester bewijzen dat zij in de
vroeg-Claudische tijd op grotere schaal in

249 Stuart 1962, 66-67.
250 Riedel 1980, 94; Amand & Mariën z.j.,
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

B.11, (12-12), 53; Lux & Roosens 1971, 30,
28; Roosens & Lux 1974, 11.
Müller 1977.
Vanvinckenroye 1970, 39-40, 43-44;
Vanvinckenroye 1984, 115, graf 205.
Haalebos 1990, 171.
Haalebos 1990, 175.
Haalebos 1990, 175, 8052; Hiddink 2010,
182.
Van den Hurk 1973, 204-206, II-6.
Hiddink 2010, 181.
Haalebos 1990, 173.
Isings 1957, 63-66.
Czurda-Ruth 1979, 135-136.
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13.

14.

15.

261 Harden 1947, 306, nr. 98 E; Grose 1973,
262
263
264

265

46, nr. 39, 39 A-B, 51.
Van Lith 1978-1979, 77; Hoffmann 2001,
216-217.
Czurda-Ruth 1979, 133.
Fremersdorf 1965-1966, 29 en 27, Abb.
2,9; Martin 1981, 62, 49 (Augst); Welker
1985, 29 (Apulium); Trier & NaumannSteckner 2016, 86-90 (Keulen); Mark
Taylor heeft de werkwijze voor het
vervaardigen van vierkante glazen
flessen gereconstrueerd. Zie hiervoor
Fischer 2009, 118-119.
Koster 2013, 133.

16.

1.
2.
3.

gebruik waren.261 Waarschijnlijk zijn de
vierkante flessen nog gedurende de gehele
tweede eeuw vervaardigd. Het grote aantal
in Maastricht-Belfort en in andere graven
uit de tweede helft van de tweede eeuw
lijkt dit te bevestigen. Het type is nog tot in
de derde eeuw in gebruik gebleven.262
In graf 1 zijn in totaal vier in een vorm
geblazen flessen van (blauw)groen glas
gevonden en in graf 2 een compleet
exemplaar en bodemfragmenten van een
of meer andere vierkante flessen. Vier
bodemmerken bestaan uit twee concen
trische cirkels in reliëf rond een nop, zoals
van dit exemplaar. Alle flessen zijn klein en
gedrongen (h. ca. 13 cm, bodem 7 x 7 cm tot
7.5 x 7.5 cm) en moeten worden gerekend
tot het type Isings 50a. Ze zijn alle voorzien
van een oor met vele scherpe ribben. Van
de vier flessen uit graf 1 hebben er drie een
vrijwel horizontale, van boven afgeplatte
rand (randtype 1a). Parallellen voor de
bodemmerken van deze flessen zijn, zover
bekend, niet van andere vindplaatsen
bekend.
Het is niet mogelijk deze exemplaren op
grond van hun bodemmerk aan een
bepaald productiecentrum toe te schrijven.
Waarschijnlijk zijn deze flessen op tal van
plaatsen in het Romeinse rijk vervaardigd.263
De vormen waarin de flessen werden
geblazen, waren vermoedelijk geheel of
gedeeltelijk van hout of van steen. De
opstaande wanden van deze vormen
bestonden waarschijnlijk uit houten
plankjes of stenen platen, die op een
vierkante bodem van hout, aardewerk,
steen of marmer werden gemonteerd.
Dergelijke bodems van aardewerk en steen
zijn o.a. gevonden in Keulen, Augst en
Apulium in Dacië.264
Vierkante flessen zijn vanwege hun ruimte
sparende vorm zeer goed geschikt voor het
transport en de opslag van vloeistoffen. Zij
konden gemakkelijk in houten kisten en
kratten of in rieten manden worden
verpakt.265
Isings 1957; Bogaers 1964, 63-64; Isings
1970, 25, 96; Isings 1971, 29, 96.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1-10.
10.
Pl. II-10; Pl. XII, 1-10.
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Glas.
Vierkante fles.
Isings 50a.
Blauwgroen.
H. 13,2 cm, br. 7,7 x 7,9 cm.
Vierkante fles van blauwgroen glas. Rand
horizontaal naar buiten en weer naar
binnen gevouwen. Hals aan de onderzijde
iets ingesnoerd. Oor met vele scherpe
ribben. Bodemmerk: twee concentrische
cirkels in reliëf.
De fles lijkt in dezelfde vorm te zijn geblazen
als 1-9. In het glas zijn talrijke blaasjes
aanwezig, waaronder zeer grote. In het
midden van de bodem is een pontilmerk
aanwezig.
Compleet. Alleen een hoekje van de bodem
ontbreekt. Wat doffe verwering en irisering.
Zie 1-9.
Zie 1-9.
Zie 1-9.
Zie 1-9.
Zie 1-9; Isings 1970, 25, 97; Isings 1971,
29-30, 97.
1-11.
13.
Pl. II-11; Pl. XII, 1-11.
Glas.
Vierkante fles.
Isings 50a.
Blauwgroen.
H. 13,3 cm, br. 7,7 x 7,8 cm.
Vierkante fles van blauwgroen glas met vrij
veel blaasjes. Rand horizontaal naar buiten
en weer naar binnen gevouwen. Oor met
dertien scherpe ribben. Bodemmerk: twee
concentrische cirkels in reliëf.
In een vorm geblazen. In het glas zijn vrij
veel blaasjes aanwezig. Het midden van de
bodem heeft een pontilmerk.
Compleet; witte verweringsplekken en
irisering.
Zie 1-9.
Zie 1-9.
Zie 1-9.
Zie 1-9.
Zie 1-9; Isings 1970, 25, 94; Isings 1971, 29,
94.
1-12.
19.
Pl. II-12; Pl. XII, 1-12.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Glas.
Vierkante fles.
Isings 50a.
Blauwachtig.
H. 13 cm, br. 7,1 x 7,2 cm.
Vierkante fles van blauw glas. Rand horizontaal naar buiten en weer naar binnen
gevouwen. Oor met veertien scherpe
ribben. Bodemmerk: in reliëf uitgevoerd
drieblad in een cirkel.
In een vorm geblazen. In het glas zijn vrij
veel kleine blaasjes te zien. Het pontilmerk
is bijgeslepen.
Vrijwel compleet; van de schouder
ontbreekt een fragment. De fles is
gebarsten. Doffe verwering en irisering.
Zie 1-9.
Zie 1-9; de rand van de fles is een overgang
tussen randtype 1a en 1b.266 Vergelijkbare
bodemmerken zijn bekend uit o.a.
Tongeren en Cucuron.267
Zie 1-9.
Zie 1-9.
Zie 1-9; Isings 1970, 25, 95; Isings 1971, 29,
95.
1-13.
11.
Pl. II-13; Pl. XIII, 1-13.
Glas.
Zeshoekige fles.
Variant Isings 50a.268
Groen.
H. 15,2 cm (oorspronkelijk ca. 16,5 cm), br.
van een zijde 7,4 cm.
Zeshoekige fles van groen glas waarvan de
monding ontbreekt; oor met vele scherpe
ribben; bodemmerk: vier concentrische
cirkels in reliëf.
In het glas zijn wat slieren en blaasjes te
zien.
Monding met deel van het oor ontbreken.
Gebarsten. Melkig doffe verwering.
Zeshoekige glazen flessen mogen worden
beschouwd als een variant van de vierkante
fles en dateren globaal uit het derde kwart
van de eerste tot het eind van de tweede
eeuw.269
In graf 1 zijn drie zeshoekige flessen van de
gedrongen vorm Isings 50a aangetroffen.
Twee exemplaren zijn voorzien van een
bodemmerk bestaande uit vier concen
trische cirkels in reliëf. Van de fles ontbreekt

de rand; de twee andere flessen hebben
bijna paddenstoelvormige randen
(randtype 1a/b).
14. Het is niet mogelijk deze flessen op grond
van hun bodemmerk aan een bepaald
productiecentrum toe te schrijven.
Waarschijnlijk zijn de flessen, net als de
vierkante flessen, op tal van plaatsen in het
Romeinse rijk vervaardigd.
15. Zie 1-9.
16. Isings 1957; Bogaers 1964, 63-64; Isings
1970, 27, 105; Isings 1971, 32, 105.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

1-14.
12.
Pl. II-14; Pl. XIII, 1-14.
Glas.
Zeshoekige fles.
Variant Isings 50a.
Blauwgroen.
H. 22,5 cm, br. van een zijde 8,3 cm.
Zeshoekige fles van blauwgroen glas. Rand
naar buiten en weer naar binnen gevouwen,
met een ongeveer driehoekig randprofiel
(randtype 1a/b270). Oor met vele scherpe
ribben. Bodemmerk: vier concentrische
cirkels in reliëf.
In het glas zijn vrij veel blaasjes aanwezig.
Op de schouder slieren. Onder aan de hals
is een indruk van een tang zichtbaar.
Dof wit verweringslaagje en gele plekken.
De monding is beschadigd.
Dergelijke grote zeshoekige flessen dateren
voornamelijk uit de tweede tot begin derde
eeuw.271
Het bodemmerk met vier concentrische
cirkels is bekend van vierkante flessen en
ook van de zeshoekige fles uit graf 1-13.
Zie 1-13.
Zie 1-9.
Zie 1-13; Isings 1970, 27, 106; Isings 1971, 32,
106.
1-15.
17.
Pl. II-15; Pl. XIII, 1-15
Glas.
Zeshoekige fles.
Variant Isings 50a.
Blauwgroen tot groen.
H. 15,9 cm, br. van een zijde 6 cm.
Zeshoekige fles van blauwgroen tot groen
glas. Rand horizontaal naar buiten en weer

266 Charlesworth 1966, 26-27.
267 Vanderhoeven 1962, 35-36, nr. 61 en 62;
Gallia 1962, 327, fig. 13b.

268 Isings 1957, 64.
269 Isings 1971, 30-33, 83-84; Welker 1974,
79-81; Van Lith 1978-1979, 78; Price &
Cottam 1998, 199; Hoffmann 2001, 219.
270 Charlesworth 1966, type 1b.
271 Isings 1971, 32, 106.
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11.
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272
273
274
275
276
277

Isings 1970, 25-26, nr. 99.
Isings 1957, 96.
Foy et al. 2018, 135-136.
Isings 1957, 96, type 80.
Foy et al. 2018, 135.
Van den Hurk 1975, 82-85 en 1984, 17,
fig. 7b, IId-IIIa.
278 Charlesworth 1984, 287, pl. 100, 15
(Xanten); Van Lith 1984, 264 en fig. 4
(Esch, Hoogeloon); Vanderhoeven 1962,
53, nr.118 (Tongeren); Hénaux 1907, 329,
pl. XI, 2 (Borsu); Courtoy 1934, 15 en
Plumier 1986, 79-80, 85 en fig. 53
(Penteville); Amand & Mariën z.j., B.11
(12-9), 23-25 (Herstal); Massart 2015,
96-97.
279 Isings 1957, 98-99.

13.

naar binnen gevouwen. Oor met vele
scherpe ribben. Bodemmerk met twee
cirkels en vier cirkelbogen, vergelijkbaar
met een wiel met vier spaken, met een nop
in het midden.
In het glas zijn vrij veel blaasjes aanwezig.
Doffe, melkige verwering en enkele gele
plekken. Fragment van de rand ontbreekt.
Tweede helft van de eerste tot in de derde
eeuw.
Het bodemmerk is vergelijkbaar met dat
van een vierkante fles uit Mesch.272
Zie 1-13.
Zie 1-9.
Zie 1-13; Isings 1970, 27, 107; Isings 1971,
32-33, 107.
1-16.
21b.
Pl. II-16.
Glas.
Kom.
Isings 80273; IN 129.274
Kleurloos glas, op de dikste gedeelten een
groenige tint.
H. 3,7 cm, diam. 10,7 cm.
Fragment van een in de vorm gegoten kom.
De kom is in een vorm gemaakt en daarna
op de draaibank afgeslepen en gepolijst. De
rand is afgerond en aan de binnenkant
voorzien van een ingeslepen groef. Het hele
oppervlak van de kom is gepolijst.
Het fragment van de kom is groot genoeg
om het gehele profiel te reconstrueren.
Melkige verwering en wat irisering.
De vergelijkbare stukken dateren alle uit de
tweede helft van de tweede en het begin
van de derde eeuw.275 In recentere literatuur
is de datering wat ruimer gehouden:
tweede tot midden derde eeuw.276
In graf 1 en in het daaronder gelegen en
bijna geheel verstoorde graf 3 zijn borden
en kommen van het type Isings 80
gevonden. Op grond van de verhouding
tussen de hoogte en de diameter van de
rand, kunnen ze in drie groepen worden
verdeeld: twee kommen (verhouding ca.
1:3), drie kleine borden (verhouding ca. 1:4)
en twee grote borden (verhouding ca. 1:5).
Waarschijnlijk hebben de borden en
kommen deel uitgemaakt van een glazen
eetservies, zoals dat is aangetroffen in graf

IV te Esch.277
De aanwezigheid van borden en kommen
Isings 80 in beide graven ondersteunt het
vermoeden dat een gedeelte van de inhoud
van graf 3 kort na de begraving is verplaatst
naar de stenen grafkamer 1.
14. Het type Isings 80 is uit het hele Romeinse
rijk bekend, maar is opvallend vaak
aanwezig in het noorden van Gallië: o.a.
Xanten, Esch, Hoogeloon, Tongeren, Borsu,
Penteville en Herstal.278
15. De vondsten in Noord-Gallië kunnen
wellicht een aanwijzing zijn voor een
productiecentrum in dit gebied vanaf het
midden van de tweede tot het begin van de
derde eeuw.
16. Isings 1957; Bogaers 1964, 63; Isings 1970,
22, 77; Isings 1971, 24, 76; Foy et al. 2018,
135-136.
1.
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4.
5.
6.
7.
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1-17.
22.
Pl. II-17; Pl. XIV, 1-17.
Glas.
Bord.
Isings 80; IN 129.
Vrijwel kleurloos glas, iets groenig op de
dikste gedeelten.
H. 4,8 cm, diam. 16,9 cm.
In de vorm gegoten bordje, afgedraaid en
gepolijst. Afgeronde rand.
Onder op de bodem een aantal ondiepe
concentrische draaigroeven.
Weinig blaasjes, irisering op de bodem.
Bedekt met melkige verweringslaag.
Scherven gelijmd, gerestaureerd en
aangevuld.
Zie 1-16.
Zie 1-16.
Zie 1-16.
Zie 1-16.
Zie 1-16; Isings 1970, 21-22, 76; Isings 1971,
24-25, 77.
1-18.
1.
Pl. II-18; Pl. XIV, 1-18.
Glas.
Unguentarium.
Isings 82B2.279
Lichtgroen.
H. 18,1 cm, grootste diam. 10,9 cm.
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Unguentarium van lichtgroen glas. De rand is
schuin naar buiten en weer naar binnen
gevouwen. De bodem is iets ingedeukt.
Enkele blaasjes.
Wat irisering en doffe verwering. Het
unguentarium is in scherven aangetroffen en
is gerestaureerd. Een deel van de wand
ontbreekt.
Unguentaria van het type Isings 82B2 zijn
vooral in het tweede en derde kwart van de
tweede eeuw in de mode.280
Dit type is veel voorkomend.281
Over de herkomst van dit type is weinig
bekend. Sommige unguentaria zijn op de
bodem voorzien van een stempel in reliëf
dat mogelijk betrekking heeft op de
productieplaats, de glasblazer, dan wel de
inhoud van het flesje.282
In unguentaria werden cosmetische
producten, waarschijnlijk voornamelijk zalf
en parfum, getransporteerd en bewaard.283
Isings 1957; Bogaers 1964, 63; Isings 1970,
11,9; Isings 1971, 9,9; Price & Cottam 1998,
175-177.
1-19.
21a.
Pl. II-19.
Glas.
Cilindrische fles.
Isings 51284; IN 231.285
Kleurloos, iets groenig getint.
Diam. monding 4,4 cm.
Drie aaneenpassende fragmenten van de
monding van een cilindrische fles. Rand
trechtervormig naar buiten, iets naar
beneden en weer naar boven gebogen.
-Drie aaneenpassende fragmenten van de
monding. Wat melkige verwering en
irisering.
Tweede helft van de tweede en derde
eeuw.286
Zie Foy et al. 2018, 231-232.
Komt in het hele Romeinse rijk voor en is
waarschijnlijk op tal van plaatsen geproduceerd.287
Vanaf het derde kwart van de tweede eeuw
lijken de cilindrische flessen van kleurloos
glas met trechtervormige monding de
exemplaren van groenblauw glas langzaam
te verdringen.

16. Isings 1957; Bogaers 1964, 63; Isings 1970,
34, 151; Isings 1971, 43-44, 151; Foy et al.
2018.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

1-20.
3.
Pl. III-20; Pl. XV, 1-20.
Koperlegering en grijszwarte kalksteen.
Schminkdoos.
Schminkdoos met halve bol en hardstenen
wrijfsteentje.
Koperkleurig en grijszwart.
Afmetingen van het geheel: l. 10,5 cm, br.
5,7 cm, h. 3,25 cm; stenen plaatje: l. 10 cm,
br. 5,4 cm, h. 0,9 cm; bronzen schminkdoosje
geheel: l. 10,5 cm, br. 5,7 cm, h. 3,25 cm;
doosje: l. 5,4 cm, br. 5,4 cm, h. 0,95 cm; bol:
diam. 4,5 cm. h. 2,25 cm.
Schminkdoos van koperlegering op een
zalfsteentje van grijszwarte, carbonische
kalksteen. Het geheel bestaat uit een rechthoekige bronzen plaat, waarin op een
uiteinde een kleine halve bol is uitgedreven,
die is versierd met twee concentrische
cirkels rond een centerpunt. Aan het andere
uiteinde is een vierkant doosje met drie
kleine vakken - twee vierkant en één rechthoekig - vast gesoldeerd. Aan de bovenkant
zijn drie randen van het doosje versierd met
twee groeven. Het doosje kan worden
gesloten met een schuifdeksel, dat aan de
korte zijde naar buiten schuift. Dit deksel
bestaat uit een vierkant plaatje met twee
afgeronde hoeken. Aan de tegenoverliggende kant is het verticaal omhoog
gebogen. Op dit verticaal omhoog staande
deel is met soldeer een horizontale, met
twee groeven versierde lijst aangebracht
die aansluit bij de omlijsting van het doosje.
Het deksel kan met een sluitpin, die aan de
korte zijde op het doosje is aangebracht,
worden vergrendeld. Alle hoekverbindingen
van het doosje zijn gesoldeerd met lood of
lood-tinsoldeer. Op de horizontaal
omgebogen stripjes van de binnen
verdeling van het doosje bevinden zich
geen resten van soldeer. Onder de rechthoekige bronzen plaat, die aan drie zijden
schuin naar binnen is gebogen, bevindt zich
een rechthoekig steentje van grijszwarte
kalksteen. Het steentje is aan alle zijden
afgeschuind zodat de bronzen plaat er

280 Isings 1957, 98-99; Isings 1971, 9, nr. 9;

281
282
283
284
285
286
287

Goethert-Polaschek 1977, 117-118, Form
72 (in drie graven, IIB-III), 119-121, Form
73 (in vier graven, eind I-IIa); Price &
Cottam 1998, 175-177; Massart 2015,
125-126.
Price & Cottam 1998, 175-177.
Van den Hurk 1975, 80-81.
Welker 1974, 50; Van den Hurk 1975, 81;
Van Lith & Randsborg 1985, 424.
Isings 1957, 67-69.
Foy et al. 2018, 231-232.
Price & Cottam 1998, 202-204; Foy et al.
2018, 230-232, type IN 231.
Foy et al. 2018, 231.
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overheen kon schuiven. In het midden heeft
het zalfsteentje een lang-ovale verdieping.
Resten van lood of lood-tin soldeer laten
zien hoe het bronzen doosje op de bronzen
plaat bevestigd was. De concentrische
cirkels op de bol wijzen erop dat voor de
afwerking de draaibank is gebruikt.
Het vierkante doosje is naast de bronzen
plaat aangetroffen, maar was oorspronkelijk
hierop vast gesoldeerd. De halve bol heeft
enkele deuken en beschadigingen.
Flavisch – tweede eeuw.288
Bij een aantal parallellen van doosjes met
halve bol is het schuifdeksel van het doosje
versierd met een afbeelding in reliëf, andere
zijn onversierd.289
Het grotere aantal van dit soort doosjes dat
uit Noordwest-Europa bekend is, zou erop
kunnen wijzen zij hier zijn gemaakt.290 Maar
zij zijn ook niet onbekend in zuidelijker
gebied, zoals Pannonië291 en Noord-Italië.292
Naast het doosje lag de lepelsonde (1-21) in
een cilindrisch kokertje van koperlegering.
Omdat op de bovenkant van het doosje
ruimte voor het kokertje en ook sporen van
soldeer ontbreken, heeft deze koker waarschijnlijk niet vastgezeten op de bronzen
plaat, zoals dat bij andere doosjes het geval
is.293
Bogaers 1967, 337; Kempkens & Brouwer
1993, 140-141; Koster 1997, 43 en pl. XIII;
Bienert 2007, 242-245.
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Bienert 2007, 244-245.
Kempkens & Brouwer 1993, 140-141.
Kempkens & Brouwer 1993, 141.
Szabó 1984, 110, type 12 (4 exemplaren).
Laur-Belart 1939, 97-98;
verspreidingskaart: Pahič 1969, kaart 2;
Bienert 2007, 244.
Künzl 1984, 169.
Riha 1986, 65, Variante F.
Riha 1986, 65.
Künzl 1982; Swinkels & Koster 2005, 73.
Riha 1986, 79-80.
Riha 1986, 64.

1-21.
3.
Pl. III-21; Pl. XVI, 1-21.
Koperlegering.
Koker met lepelsonde.
Lepelsonde: Riha variant F.294
Koperkleurig.
Koker: l. 9,9 cm, diam. 1,1 cm en deksel:
1,65 cm; lepelsonde: l. 12,3 cm.
In de buurt van het schminkdoosje (1-20)
lag een cilindrisch kokertje en een bronzen
lepelsonde. De koker is gemaakt van een
plaatje koperlegering dat tot een cilinder is
gebogen en vervolgens is dicht gesoldeerd.
Een kleine cilinder van hetzelfde materiaal
heeft als deksel gediend. Aan de buitenkant
van de koker zijn op regelmatige afstand
van elkaar rond lopende groeven aangebracht. Het bronzen lepeltje heeft een
massief, kegelvormig uiteinde, een sonde.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De steel van de lepelsonde is zeshoekig in
doorsnede en is dicht bij de lepel geprofileerd met drie groeven. Tussen deze ribbels
en de lepel is de doorsnede van de steel
kleiner. De lepel is lang-ovaal van vorm.
De koker bestaat uit een plaat koperlegering
die tot een ronde koker is gevormd. In de
lengte is daarbij een naad ontstaan die aan
de binnenkant met soldeer is dicht gezet.
Aan de buitenkant zijn op diverse plaatsen
sporen van soldeer te zien. De lepelsonde
lijkt gegoten te zijn.
De koker is op één van de uiteinden
afgebroken en is incompleet.
Tweede helft eerste – derde eeuw.295
Kokers voor medische en cosmetische
instrumenten (specillotheca) komen
regelmatig voor, ook in graven, o.a. in
Nijmegen;296 lepelsondes worden zowel in
nederzettingscontext als in graven
gevonden.297
Het is niet bekend waar de kokers en de
lepelsondes werden geproduceerd.
De lepel diende voor het scheppen van de
cosmetische producten uit het schminkdoosje; het olijfvormige uiteinde werd
gebruikt voor het mengen van de
cosmetica, het aanbrengen ervan op het
gezicht en mogelijk ook voor het
afschminken. Daarvoor zal de olijfvormige
knop zijn omwikkeld met wol of een fijne
stof.298
Bogaers 1967, 337; Koster 1997, 43 en pl.
XIII; Riha 1986, 64-71.
1-22.
2.
Pl. III-22, Pl. IV-22; Pl. XVII, 1-22.
IJzer en brons.
Stoel.
Frame van een vouwstoel met doorbroken
voorzijde.
Bruin.
Grootste br. 53 cm, grootste l. 67,5 cm =
grootste hoogte in opgevouwen toestand.
IJzeren frame van een vouwstoel met
rechte, elkaar kruisende poten. De
uiteinden aan de bovenkant en de stiften
van de draaipunten in het midden zijn
voorzien van bronzen knoppen. De ronde
ijzeren staaf boven aan de achterkant is een
normale dwarsverbinding. De overeen
komstige staaf aan de voorkant vormt geen
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verbinding, maar is in het midden onderbroken. De bovenzijde aan de voorkant
wordt gevormd door twee horizontale
ronde ijzeren staven aan weerszijden van
de opening. De staven zijn aan weerszijden
afgesloten met een bronzen knop en
steunen elk op een s-vormig gebogen stuk
ijzer, dat aan de bijbehorende poot is
bevestigd.
De stoel lijkt sporen van brand te vertonen.
Dit zou kunnen betekenen dat de stoel op
de brandstapel heeft gestaan.
De stoel was in meerdere delen gebroken.
Deze zijn recht gebogen en weer met elkaar
verbonden. De voorste horizontale
verbinding en de verbinding naar het scharnierpunt zijn gerestaureerd. Resten van de
zitting, vermoedelijk van leer of van stof,
zijn niet gevonden. Eén van de originele
bronzen knoppen ontbreekt.
Tweede – derde eeuw.299
Koster 2013, appendix 7. De eenvoudige
vouwstoel, de sella castrensis, bestaande uit
twee rechthoekige ijzeren frames die in het
midden scharnieren (Koster type 3) komen
in verschillende varianten vooral voor in de
tweede en derde eeuw van Engeland tot
Bulgarije.300 De meeste zijn gevonden in de
buurt van villacomplexen of van stedelijke
nederzettingen.
Het grote verspreidingsgebied levert
vooralsnog geen aanwijzingen op voor de
oorsprong en herkomst van dit type
vouwstoel.
De stoel lag op een zijkant in de stenen kist.
Bogaers 1967, 337; Koster 1997, 43-44, 96;
Koster 2013, 252-255 en appendix 7.
1-23.
23f.
Pl. IV-23.
IJzer.
Schaar.
Eendelige knijpschaar met U-vormige
beugel.
Bruin.
Grootste, gereconstrueerde, lengte 10,5 cm.
Kleine, ijzeren knijpschaar bestaande uit
een brede, U-vormige, verende beugel die
naar de messen toe smaller uitloopt en
daar afgebroken is. De messen eindigen in
een punt.

10. -11. De drie fragmenten van de schaar (beugel
en twee messen) waren sterk gecorrodeerd
en de punt van één van de messen is
afgebroken en verloren gegaan. Op grond
van de vondstsituatie kan de lengte van de
schaar gereconstrueerd worden tot ca.
10,5 cm.
12. Dergelijke knijpscharen komen in de voorRomeinse ijzertijd al voor en blijven tijdens
de gehele Romeinse tijd in gebruik.301
13. In het grafveld van Nijmegen-Hatert zijn
scharen aangetroffen in graven van het
begin van de tweede eeuw tot in de tweede
helft van de tweede eeuw. Scharen zijn
vooral in de noordelijke provincies van het
Romeinse rijk meegegeven in graven.302
14. -15. -16. Gaitzsch 1980; Haalebos 1990.
1.
2.
3.
4.
5.
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1-24.
23f.
Pl. IV-24.
IJzer.
Mes.
Manning 10.303
Bruin.
Grootste l. ca. 15 cm, grootste br. ca. 1,5 cm.
IJzeren mesje zonder duidelijke overgang
tussen lemmet en doorn.
-Het mesje is in drie fragmenten bewaard
gebleven. De punt van het lemmet
ontbreekt. Het ijzer is aangetast door
corrosie.
-Manning 1985, fig. 28,10 en Pl. 54, Q30-Q32.
--Manning 1985.
1-25.
20.
Pl. IV-25.
IJzer.
Vork.
Landbouwwerktuig, Pietsch type 29.304
Bruin.
Grootste l. 13,5 cm, grootste br. 3,9 cm.
Drie aaneenpassende fragmenten van een
ijzeren (hooi?) vork. Het uiteinde waar een

299
300
301
302
303
304

Koster 2013, 253 en 343-346 (appendix 7).
Koster 2013, appendix 7.
Gaitzsch 1980, 212.
Haalebos 1990, 180.
Manning 1985, type 10, fig. 28, 10.
Pietsch 1983, type 29.
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305 Haffner 1974, 4, Grab 448.

houten stok bevestigd moet zijn geweest is
dermate gecorrodeerd dat er geen holte
voor een stok meer aanwezig is.
-In drie stukken gebroken en zeer sterk
gecorrodeerd.
-Rees 1979, Fig. 251-254; Pietsch 1983, Taf.
25, 559-560.
--Rees 1979; Pietsch 1983.
1-26.
23b en 23g.
Pl. IV-26.
IJzer en resten van hout.
Doos.
-Bruin.
Grootste diam. 7,2 cm, resterende h. 3,9 cm.
Cilindrisch ijzeren doosje of koker, aan de
binnenkant bekleed met hout, waarvan nog
resten aanwezig zijn. Van de bodem
resteren twee fragmenten met aan de
onderkant een afgeplatte knop of poot.
Vermoedelijk zijn er in totaal drie pootjes
geweest. Van de wand zijn slechts twee
aaneensluitende fragmenten over met aan
een zijde sporen van hout, waarvan de
nerven horizontaal lopen.
-Fragmenten van ijzer, gecorrodeerd.
-Een vergelijkbaar doosje is gevonden in graf
448 in het grafveld van Wederath.305
--Haffner 1974, Taf. 140, 11 en Taf. 221, 3.

1-27.
23c.
Pl. IV-27.
IJzer.
Beslag of eindhuls.
Manning 1985, 140-141, conical ferrules.
Bruin.
L. 9,5 cm, grootste diam. 3,6 cm.
IJzeren beslag of eindhuls waarin een
houten stok is aangebracht geweest. Op de
holle binnenkant zijn resten van hout
aanwezig tot in de punt.
10. Resten van hout aan de binnenkant.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zeer sterk gecorrodeerd ijzer.
-Manning 1985, Pl. 66, S57-S83.
---Manning 1985.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1-28.
23d.
Pl. IV-28.
IJzer.
Spijkers.
Spijkers met platte kop.
Bruin.
Langste exemplaar: l. 6,6 cm, br. van de kop
3 cm; kortste exemplaar: l. 6,3 cm, br. van
de kop 3,6 cm.
9. Twee lange ijzeren spijkers of pennen
zonder punt en met ronde platte kop.
10. -11. Enigszins gecorrodeerd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1-29.
23e.
Pl. IV-29.
IJzer.
Mogelijk mes.
-Bruin.
Resterende l. 9,9 cm.
IJzeren voorwerp. Mogelijk een mes
waarvan een gedeelte van het lemmet is
afgebroken en aan het eerste deel van het
lemmet is vast gecorrodeerd.
10. -11. De conserveringstoestand is dermate slecht
dat de functie van het voorwerp niet met
zekerheid kan worden bepaald.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

1-30.
4.
Pl. IV-30; Pl. XVI, 1-30.
Barnsteen, ijzer en zilver.
Mesheft.
Klein mes.
Roodbruin, hier en daar gelig bruin. Op
enkele plaatsen licht doorlatend, verder
wolkig.
L. 6,2 cm, grootste h. 3,9 cm, grootste dikte
2 cm.
Barnstenen heft van een mes met ijzeren
lemmet. In het barnsteen is nog een rest
van de ijzeren doorn van het lemmet
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10.

11.
12.
13.

aanwezig. De overgang van het heft naar
het lemmet is waarschijnlijk bedekt
geweest met het zilveren hulsje dat aan één
zijde een langwerpige, rechthoekige
opening voor het lemmet heeft. Dit deel is
met soldeer aan het ovale deel vastgezet.
Het mesheft heeft de vorm van een panter
die uit een kelk van acanthusbladeren
tevoorschijn komt. Tussen zijn voorpoten
houdt hij een niet nader te definiëren prooi
geklemd, die hij verscheurt.
De huid van de panter is aangeduid door
cirkels met een stip in het midden en
streepjes die de richting van de vacht
aangeven. De bek van het dier wordt
gevormd door een ronde doorboring van
de snuit.
Van het ijzeren lemmet resteert alleen een
rest van de doorn in het barnsteen.
Tweede eeuw.
Twee barnstenen mesheften, waarvan bij
één nog een rest van het ijzeren mes
aanwezig is, zijn met vijf andere
voorwerpen van bewerkt barnsteen in 1920
gevonden in een askist in Heerlen.306 De
mesheften hebben beide de vorm van een
dier: een haas die uit een bladkelk kruipt en
een sprinkhaan. De rijke inhoud van dit graf
met o.a. een ketting van gouddraad en een
kralenketting doen vermoeden dat het om
het graf van een vrouw gaat. Het graf
dateert uit de tweede eeuw.307
Een mesheft van barnsteen in de vorm van
een leeuw die een prooi vasthoudt is in een
grafveld in Carnuntum meegegeven in een
sarcofaag uit de derde eeuw, waarin resten
van een vrouw zijn aangetroffen.308
Uit een rijk graf bij een Romeinse villa in
Keulen-Lindenthal komt een ijzeren mesje
met een heft van achaat in de vorm van een
leeuw, die een runderkop tussen de poten
klemt. De afmetingen, de vorm van het heft
en het zilveren beslag komen sterk overeen
met het barnstenen mesheft van
Maastricht-Belfort. Dit graf dateert rond
260/280. De sieraden in het graf lijken te
wijzen op een vrouw.309
Een ander soort mes is een klapmes,
waarbij het mes kon draaien en in een sleuf
in het barnstenen figuurtje viel, zoals het
klapmes met barnstenen heft in de vorm
van een liggende hond uit een rijk graf in
Nijmegen, dat dateert tussen het midden

van de tweede en het midden van de derde
eeuw.310
Van de mesheften die uit Aquileia bekend
zijn, zijn er zeker vier afkomstig uit vrouwengraven.311
14. Van het begin van de eerste tot het midden
van de tweede eeuw komen voorwerpen
van barnsteen hoofdzakelijk voor in Italië,
Dalmatië en langs de barnsteenroute naar
Carnuntum. In het Rijnland zijn uit deze
periode, vooral vanaf de late eerste eeuw,
stukken bekend uit Keulen en Nijmegen. Na
het midden van de tweede eeuw worden
barnsteenvondsten in Italië duidelijk
minder en neemt vanaf het midden van de
tweede eeuw het aantal juist toe in het
Rijnland.312 Het ontstaan van een centrum
voor de bewerking van barnsteen in het
Rijnland, mogelijk in Keulen, lijkt in verband
gebracht te kunnen worden met de
teruggang van de barnsteenhandel tussen
het Baltische gebied en Aquileia als gevolg
van de oorlogen met de Markomannen.313
15. Waarschijnlijk sloot het zilveren beslag
direct aan tegen het barnsteen.
16. Bogaers 1967, 337; Koster 1997, 43 en XII;
Koster 2013, 173-176.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1-31.
21.
-Glas.
Onbekend.
Onbekend.
Groenblauw, lichtgroen en kleurloos.
-Scherven van groenblauw, lichtgroen en
kleurloos glas waarvan de vormen niet te
bepalen zijn.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1-32.
1.
Afb. 4.4-4.7.
Blauwe Naamse kalksteen.
Grafkamer.
-Grijs.
Grafkamer buitenwerks: l. 248 cm, br. 144
cm, h. 105 cm; binnenwerks: l. 218 cm, br.
114 cm, h. 75 cm; dikte van de platen 15 cm;
inwendige breedte van de afdelingen: 50
cm; h. van de bovenrand van de kist tot de
bodem 75 cm; deksel is niet helemaal recht-

306
307
308
309
310
311
312
313

Holwerda 1930.
Stuart 1986, 48-50; Brouwer 1993, 83-86.
Ertel et al. 1999, 74, 159, Taf. 52,4.
Noelke 1984, 380, Grab 1, nr. 5.
Koster 2007, 268.
Calvi 2005, 181.
Koster 2013, 176.
Koster 2013, 174-175.
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9.

314 De Groot 2006, 116 met
literatuurverwijzing.

hoekig: l. 285 cm, br. 175 cm, h. 15 cm.
Gewicht totaal ca. 5300 kg.
Grafkamer bestaande uit zeven 15 cm dikke
platen van blauwe Naamse kalksteen. Het
deksel was door de graafmachine geraakt
en in vele stukken gebroken. De kalkstenen
platen vertonen alle duidelijke sporen van
bewerking. De twee lange, opstaande
zijplaten en de bodemplaat zijn aan de
binnenkant glad gepolijst. Eén van de twee
opstaande platen is ook aan de buitenzijde
glad. De lange plaat die de bekisting in twee
ruimten van elk 50 cm breed verdeelt, is
aan weerszijden gepolijst. De opstaande
platen aan de korte kanten zijn aan de
binnen- en buitenzijde ruw gelaten.
De opstaande platen zijn aan de bovenkant
met elkaar verbonden door ijzeren klampen
(l. 18 cm, br. 2,5 cm), die in met lood
gevulde uithollingen zijn aangebracht. De
naden tussen de platen zijn dichtgesmeerd

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

met grijze specie. In de bodemplaat is een
gleuf uitgekapt op de plaats waar de scheidingswand is aangebracht.
Waarschijnlijk is de grafkamer, die in totaal
ca. 5300 kg weegt, in de kuil in elkaar gezet.
Nadat de bodemplaat in de kuil was gelegd,
zullen de opstaande platen hierop zijn
geplaatst en onderling zijn verbonden met
de ijzeren klampen en specie.
Het deksel is door een graafmachine zwaar
beschadigd en in vele stukken gebroken,
die op een gedeelte van de inventaris
terecht zijn gekomen.
-Grafkamers en grafkisten zijn in ZuidLimburg aangetroffen in o.a. Stein,
Simpelveld, Heerlen en Bochholtz.314
Ardennen.
-Bogaers 1964, 63; Koster 1997, 41-44.
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Graf 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2-1.
11.
Pl. V-1.
Geverfd aardewerk.
Deukbeker.
Stuart 2.315
Wit met grijze deklaag (Haalebos techniek
c).
H. 11,8 cm, grootste diam. 11 cm.
Geverfde deukbeker met zeven ovale
deuken en karniesrand. Direct boven de
deuken zijn op de schouder twee groeven
aangebracht. Daaronder is de beker
versierd met zandbestrooiing.
-De beker is gerestaureerd uit scherven,
maar is wel compleet.
Ca. 90-175/180.316 Dit type beker wordt in
ons gebied niet vaak meer aangetroffen in
contexten jonger dan 175 n.Chr. In
Niederbieber ontbreekt het type geheel.
In Nijmegen-Hatert zijn deze deukbekers
vooral gevonden in graven uit fase 4 en 5
(ca. 90-140 n.Chr.).317 Er is geen reden om
aan te nemen dat zij na het midden van de
tweede eeuw zijn verdwenen. Zowel in
Nijmegen-Hatert als in Walsbets (B) zijn
dergelijke bekers aangetroffen in graven uit
het derde kwart van de tweede eeuw.318
De productie van de bekers Stuart 2 lijkt
vooral geconcentreerd te zijn geweest in
het Rijnland.319
Als afzetgebied hebben het Rijnland, Gallia
Belgica en Britannia gediend.320
Brunsting 1937, 73-75, type 2; Stuart 1962;
Haalebos 1990, 139-141, type 2020; Hiddink
2010, 92-93.
2-2.
10.
Pl. V-2.
Geverfd aardewerk.
Beker.
Stuart 4.
Wit met oranje tot grijze deklaag (Haalebos
techniek c).
H. 12,9 cm, grootste diam. 14.9 cm.
Geverfde beker Stuart 4 met lage trechtervormige hals. Onder de rand zijn twee

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

groeven en op de grootste omvang van de
buik zijn vijf zwakke groeven aangebracht.
De buik is voorzien van bestrooiing met
kleikorrels.
-Compleet; van de rand ontbreekt een
stukje.
120/130 – 180/190.321
Brunsting 1937, 77, type 4; Vanvinckenroye
1967, 13, type 4; Haalebos 1990, 141, 2040.
Bekers van dit type, uitgevoerd in techniek
b/c, zijn vervaardigd in het Rijnland, o.a. in
Keulen.322
Het ontbreken van deze beker in
Niederbieber zou erop kunnen wijzen dat
hij al voor het jaar 200 door het type
Oelmann 32 is vervangen. In het grafveld
van Neuss is dit type nog een enkele maal
aangetroffen in graven uit het derde kwart
van de tweede eeuw.323
Brunsting 1937; Stuart 1962; Vanvinckenroye
1967; Anderson 1981; Haalebos 1990.
Hiddink 2010.
2-3.
3.
Pl. V-3.
Geverfd aardewerk.
Beker.
Vgl. Brunsting 11.324
Wit met grijsbruine deklaag (Haalebos
techniek c).
H. 15,2 cm, grootste diam. 13,4 cm.
Hoge beker met scherp geknikte wand en
gladde, naar buiten wijkende rand. Een
groef aan de buitenkant op 2 cm onder de
rand begrenst de bestrooiing met kleikorrels aan de onderkant ervan. De grootste
omvang ligt op de wandknik. De bodem is
zorgvuldig tot een standring afgedraaid.
-Scherven gelijmd en het geheel gerestaureerd.
Eind eerste – derde kwart tweede eeuw.325
De vorm vertoont grote verwantschap met
de spitsbuikige terra nigra bekers Holwerda
26d,326 die nog tot na het midden van de
tweede eeuw zijn gebruikt.327 In Praunheim,
Remagen en Keulen is dit type gevonden in
graven die hoofdzakelijk moeten worden
gedateerd na het midden van de tweede
eeuw. Mogelijk zijn deze bekers in Keulen
gefabriceerd.328

315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

Stuart 1962, 22-23.
Haalebos 1990, 141; Hiddink 2010, 92.
Haalebos 1990, 141, 2021.
Haalebos 1990, 97, 706.AA.039, nr. 3;
Lefrancq 1983, B. 12, 31.
Haalebos 1990, 140-141; Bridger 1996,
87.
Anderson 1981, 338, fig. 19. 4; Haalebos
1990, 140.
Anderson 1981, 330; Hiddink 2010, 9293.
Binsfeld 1964, 23, Abb. 2, 6; Hiddink
2010, 91.
Müller 1977, 77 (Grab 221,6), 78 (Grab
224,8), 95 (Grab 278,7), 99 (Grab 284,4).
Brunsting 1937, 81.
Koster 2013, 102 en nt. 93.
Holwerda 1941, pl. VII, 249.
Lefrancq 1983, B. 12, 26 (Walsbets);
Plumier 1986, 61 en fig.35, 6 (Bois de
Buis).
Gollub 1962-1963, 80-83.
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14. Zie 2-2.
15. De techniek waarin deze beker is uitgevoerd
kan wijzen op een herkomst uit het
Rijnland.
16. Brunsting 1937; Holwerda 1941, 36; Koster
2013, 102.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

16.

2-4.
32.
Pl. V-4.
Aardewerk.
Firmalamp.
Loeschcke type IXc.329
Wit met lichtbruin-oranje deklaag.
Lengte met oor 9,2 cm, h. 2,5 cm.
Firmalamp zonder firmastempel met
gesloten schouderring en licht aangeduid
kanaal naar het lontgat; op de schouder aan
weerszijden een vervaagde knop.
Door veelvuldig afvormen is de lamp niet
gedetailleerd, zoals de meeste exemplaren
van dit type. De tuit is niet meer scherp
gescheiden van het lichaam, de schouderring is vlakker en de knoppen op de
schouder zijn verworden tot oneffenheden.
Het oor is in de mal mee gevormd en is na
het vormen doorboord.
Compleet; niet gebruikt.
Hoewel rond 100 de productie van lampen
van het type IX in Noord-Italië stopt, wordt
dit type daarna nog in de Germaanse
provincies vervaardigd.
In Neuss zijn lampen van dit type
meegegeven in graven uit de tweede helft
van de tweede eeuw.330
Loeschcke beschouwt de firmalamp met
oor, die in de noordelijke provincies in grote
getalen voorkomt, als een voor dit gebied
typische variant.331
Aangenomen wordt dat deze ongestempelde lampen lokaal werden gefabriceerd
en hoofdzakelijk bestemd waren om mee te
geven in het graf.332
Loeschcke 1919; Vegas 1966.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2-5.
33.
Pl. V-5.
Aardewerk.
Firmalamp.
Loeschcke type IXc.
Wit met oranje - bruingrijze deklaag.
Lengte met oor 8,8 cm, h. 2,9 cm.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

329 Loeschcke 1919, 255-256.
330 Vegas 1966, 76.
331 Loeschcke 1919, 265-268, 494:
332
333
334
335
336
337

Leibundgut 1977, 92.
Vegas 1966, 76-77.
Holwerda 1941, 35-36.
Koster 2013, 102.
Brunsting 1937, 121; Holwerda 1941, 86;
Haalebos 1990, 42 en 149, graf
304AB078- 1 uit fase 3, ca. 60-90 n.Chr.
Koster 2013, 102; Massart 2015, 79.
De Laet et al. 1972, 25-26; Massart 2015,
77-78, type 1.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Firmalamp zonder firmastempel met
doorbroken schouderring, zodat het
aangeduide kanaal in open verbinding staat
met de spiegel van de lamp; op de schouder
aan weerszijden een vervaagde knop.
Zie 2-4.
Compleet.
Zie 2-4.
Zie 2-4.
Zie 2-4.
Zie 2-4.
Zie 2-4.
2-6.
30.
Pl. V-6.
Terra nigra aardewerk.
Beker.
Holwerda 26d.333
Grijsbruin, buitenzijde en binnenzijde van
de rand zwart glanzend gepolijst.
H. 10,5 cm, grootste diam. 11 cm.
Terra nigra-beker met scherp geknikte wand
en uitbuigende rand. De knik bevindt zich in
het onderste gedeelte van de wand. Kleine,
zorgvuldig afgedraaide standring.
-Scherven gelijmd en gerestaureerd.
In de rijke graven van Nijmegen-west,
daterend uit de Flavische tijd en het begin
van de tweede eeuw, zijn in totaal vier
bekers van dit type gevonden.334 De beker
Holwerda 26d lijkt in Nijmegen thuis te
horen in het einde van de eerste en het
begin van de tweede eeuw.335 In België,
Nederlands Limburg en het Rijnland is het
type nog tot in het derde kwart van de
tweede eeuw gebruikt.336
Zie 12.
--Brunsting 1937, 121, 9bis; Holwerda 1941;
Haalebos 1990, 149, type 3260; Koster 2013,
102.
2-7.
12.
Pl. V-7.
Gebronsd aardewerk.
Schaal met steel.
De Laet X.337
Lichtbruin met goudglimmer (‘poterie
savonneuse’).
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8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

H. 3,2 cm, grootste diam. 13,1 cm.
De schaal heeft een tamelijk dikke wand en
aan de buitenkant een groef onder de rand.
De steel die is voorzien van een ring op het
uiteinde, is apart gevormd en aan de schaal
gezet. Op de schaal zijn resten van goudglimmer aanwezig.
De schaal is op de draaischijf vervaardigd;
de steel is met de hand gevormd. Hiervan
getuigen vingerafdrukken bij de aanzet van
de ring op het einde van de steel. De ring
lijkt uit een plak klei te zijn gesneden.
Compleet. Scherven gelijmd en gerestaureerd.
Dit type schaal in dit karakteristieke
aardewerk is vrij regelmatig gevonden in
België en Zuid-Nederland in graven
daterend uit het tweede en derde kwart van
de tweede eeuw.338
Zie 12.
Het voorkomen in Zuid-Nederland en België
doet de aanwezigheid van een productiecentrum in deze regio vermoeden.
De schaal met steel stond samen met de
gebronsde kan (2-10) in het bronzen bekken
(2-60).
De Laet et al. 1972; Nuber 1972, 125; Koster
1997, 47; Massart 2015, 77-78.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2-8.
33b.
Pl. V-8.
Gebronsd aardewerk.
Schaal.
De Laet X.
Lichtbruin-oranje met goudglimmer (‘poterie
savonneuse’).
H. 3,5 cm, grootste diam. 13,2 cm.
Tamelijk dikwandig schaaltje met naar
binnen neigende rand. De bodem is diep
afgedraaid waardoor de standring duidelijk
geprononceerd is.
Aan de buitenkant is op één plaats geen
goudglimmer aanwezig. Mogelijk was hier
oorspronkelijk een steel aan de schaal
bevestigd.
Compleet. Scherven gelijmd en gerestaureerd.
Zie 2-7.
Zie 2-7.
Zie 2-7.
Zie 2-7.
Zie 2-7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

2-9.
59.
Pl. V-9.
Gebronsd aardewerk.
Schaal met steel.
De Laet X.
Licht geelbruin, tamelijk ruw van structuur
(‘poterie savonneuse’).
H. 3,8 cm, grootste diam. 15,3 cm.
Fragment (gehele profiel) van een schaal
met steel. De rand draait naar buiten en is
aan de bovenkant afgeplat. De steel is rond
in doorsnede, heeft een verticale
doorboring tegen het uiteinde en een rond,
horizontaal aangebracht gat op het
uiteinde.
Na het draaien van de schaal is de steel op
de wand van de schaal vastgezet.
Scherven gelijmd. Van de schaal is een
derde aangetroffen, tweederde is
aangevuld.
Zie 2-7.
Zie 2-7.
Zie 2-7.
Zie 2-7; het fragment van de schaal met
steel is afkomstig uit de bovenste vulling
van graf 2.
Zie 2-7.
2-10.
13.
Pl. V-10.
Gebronsd aardewerk.
Kan met ingeknepen monding.
De Laet XI.339
Geelbruin met goudglimmer (‘poterie
savonneuse’).
H. 14,1 cm, grootste diam. 12,3 cm.
Kan met ingeknepen monding en tweedelig
oor. Op de grootste omvang van de buik
zijn twee groeven aangebracht. De hals
gaat geleidelijk over in de buik. De
standring is uitgesneden.
-Compleet en gaaf; sporen van secundaire
kalkresten.
Zie 2-7.
Zie 2-7.
Zie 2-7.
Zoals bij de schaaltjes - De Laet type X - is
opgemerkt, zijn deze kannen en schaaltjes
regelmatig samen in graven aangetroffen.
Soms is één van beide in het graf meegegeven.340

338 Schuermans 1863, 153, pl. V, 15 en 21
(Vorsen, tumulusgraf, tweede helft van
de tweede eeuw); Lux & Roosens 1971,
37, 2 en 5 (Gors-Opleeuw, graf 11, tweede
eeuw); De Laet et al. 1972, 25-26, 55, type
X (Blicquy); Roosens & Lux 1974, 20, 42
en 44 (Helshoven, afgevlakte tumulus,
tweede kwart van de tweede eeuw);
Vanderhoeven 1976, 12, 47 (Riemst,
tumulusgraf, tweede/derde kwart van de
tweede eeuw); Mariën 1983, 108-110,
12-13 (Arsimont, graf, derde kwart van
de tweede eeuw); Lefrancq 1983, 10-7, 29
en 10-8, 30 (Walsbets, tumulusgraf,
derde kwart van de tweede eeuw);
Massart 2015, 76-78, type 1.
339 De Laet et al. 1972, 25-26.
340 Plumier 1986, 16, 2.16 (Séron, tumulus
II, tweede kwart van de tweede eeuw);
Haalebos 1990, 146, 3015 (NijmegenHatert, graf 612.FA.15, midden van de
tweede eeuw).

92
—

16. Zie 2-7; De Laet et al. 1972.
1.
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4.
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6.
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12.
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15.
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2-12.
4.
Pl. VI-12.
Gladwandig aardewerk.
Kruik.
Brunsting 8; Vanvinckenroye 71.
Lichtbruin.
H. 23,2 cm, grootste diam. 14,7 cm.
Kruik met lage cilindervormige tuit en
tweedelig oor. Eivormige buik met grootste
diameter op het midden. De bodem is tot
een standring bijgesneden.
-Compleet; alleen van de monding ontbreekt
een stukje.
Zie 1-4.
Zie 1-4.
Zie 1-4.
Zie 1-4.
Zie 1-4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2-13.
6.
Pl. VI-13.
Gladwandig aardewerk.
Kruik.
Brunsting 8; Vanvinckenroye 71.

10.
11.

341 Brunsting 1937, 110-112.

2-11.
33a.
Pl. V-11.
Gebronsd aardewerk.
Kan met ingeknepen monding.
De Laet XI.
Oranjebruin met lichtbruine deklaag met
goudglimmer (‘poterie savonneuse’).
H. 14,1 cm, grootste diam. 12,5 cm.
Kan met ingeknepen tuit en driedelig oor.
De hals is scherp van de ovale buik
gescheiden en de standring is zeer diep en
zorgvuldig uitgesneden. Op de grootste
omvang van de buik zijn twee groeven
aangebracht.
De buitenkant van de kan lijkt wat
afgesleten te zijn.
Compleet; tuit en oor gelijmd.
Zie 2-7.
Zie 2-7.
Zie 2-7.
Zie 2-10.
Zie 2-7 en 2-10.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Geelwit.
H. 22,4 cm, grootste diam. 14,8 cm.
Kruik met lage cilindervormige monding,
die van binnenuit naar buiten is gedrukt
waardoor de bovenrand schuin naar binnen
komt. De buik is bol en scherp gescheiden
van de hals. De aanzet van het tweedelige
oor wordt op de buik geaccentueerd door
een groef. De standring is breed en bijgesneden.
-Compleet.
Zie 1-4.
Zie 1-4.
Zie 1-4.
Zie 1-4.
Zie 1-4.
2-14.
9.
Pl. VI-14.
Gladwandig aardewerk.
Kruik.
Brunsting 8; Vanvinckenroye 71.
Geelwit.
H. 29,1 cm, grootste diam. 19,4 cm.
Kruik met cilindervormige monding en
tweedelig oor. De buik is eivormig. Ter
hoogte van de aanzet van het oor op de
buik is een horizontale groef aangebracht.
De bodem is tot een standring uitgesneden.
-Het oor is afgebroken geweest, verder gaaf.
Zie 1-4.
Zie 1-4.
Zie 1-4.
Zie 1-4.
Zie 1-4.
2-15.
14.
Pl. VI-15.
Ruwwandig aardewerk.
Wrijfschaal met verticale rand.
Brunsting 37b.341
Oranjebruin.
H. 6,6 cm, grootste diam. 19,2 cm.
Wrijfschaal van ruwwandig aardewerk met
enigszins verticaal staande rand en zeer
duidelijk gevormde uitgiettuit die buiten de
rand uitsteekt. Op de kraag en boven op de
rand zijn groeven aangebracht.
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10. Kwartsgruis aan de binnenkant van de
bodem ontbreekt. Waarschijnlijk is de wrijfschaal niet gebruikt.
11. Compleet.
12. Wrijfschalen van dit type komen rond het
midden van de tweede eeuw op.342
13. Hiddink 2010, 210.
14. Het type schijnt vrijwel tot Germania
Inferior beperkt te zijn gebleven. Ze
ontbreken in Niederbieber en Holzhausen
en exemplaren in Londen worden als
importstukken beschouwd.343
15. Hiddink merkt op dat dit het enige wrijfschaaltype is dat regelmatig in een echt
ruwwandig baksel voorkomt.344
16. Brunsting 1937; Hiddink 2010.

9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2-16.
33c.
Pl. VI-16.
Ruwwandig ‘wrijfschaal’ aardewerk.
Wrijfschaal met horizontale rand.
Stuart 149B.345
Geelwit.
H. 4,9 cm, grootste diam. 17,6 cm.
Wrijfschaal met rond omgeslagen horizontale rand en een uitgiettuit die is gevormd
door de ribbel boven op de rand tot een
opening uit te buigen. Op de bodem is
nauwelijks kwartsgruis aanwezig.
-Scherven gelijmd en gerestaureerd.
Vanaf ca. 40.346
Nijmegen-Hatert: Haalebos 1990, 171-172,
type 7010.
-Wrijfschalen met horizontale rand van het
type Stuart 149 lijken in de tweede eeuw
verdrongen te worden door wrijfschalen
met verticale rand van het type Brunsting
37.347
Stuart 1962; Haalebos 1990; Hiddink 2010,
208.

16.

2-17.
5.
Pl. VI-17.
Ruwwandig aardewerk.
Bord.
Stuart 218.348
Geeloranje.
H. 6,5 cm, grootste diam. 26,7 cm.

16.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Groot bord met rechte, verticale wand,
waarvan de rand door een zwakke groef is
verbreed en licht naar binnen is gebogen.
Aan de buitenkant loopt onder de rand een
scherpe groef.
-In scherven, incompleet. Volledig profiel
aanwezig.
Vanaf 70, maar vooral tweede eeuw en
later.349
Brunsting 1937, 155-156, type 22b.
Groot aantal productieplaatsen, niet nader
te bepalen.
In het bord lagen het ijzeren mes (2-69) en
resten van een varken. Waarschijnlijk
betreft het een hele linker achterpoot van
een 1 tot 2 jaar oud varken.
Stuart 1962; Haalebos 1990, 170; Hiddink
2010, 160.
2-18.
8.
Pl. VI-18.
Ruwwandig aardewerk.
Kom.
Oelmann 103.350
Geeloranje.
H. 13,6 cm, grootste diam. 20,1 cm.
Kom met dekselgeul (‘hartvormig profiel’).
De rand is aan de boven- en zijkant geprofileerd. Onder de rand zijn op de wand drie
groeven aangebracht.
-In scherven, maar compleet gerestaureerd.
Vanaf het tweede kwart van de tweede
eeuw, vooral na 150.351
In het grafveld van Nijmegen-west zijn
weinig van dergelijke kommen gevonden.352
In Neuss is dit type aangetroffen in graven
uit de tweede helft van de tweede eeuw.353
De kommen zijn o.a. gefabriceerd in
Soller.354
Het type is in Niederbieber tamelijk
zeldzaam.355
Oelmann 1914; Brunsting 1937; Hiddink
2010.
2-19.
7.
Pl. VI-19.
Ruwwandig aardewerk.
Kan.
Oelmann 98.356

342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

Hiddink 2010, 210.
Haupt 1984, 444-445.
Hiddink 2010, 210.
Stuart 1962, 66-67.
Hiddink 2010, 2018.
Haalebos 1990, 171-172.
Stuart 1962, 84-85.
Haalebos 1990, 164, 170, type 6180;
Hiddink 2010, 160.
Oelmann 1914, 76.
Hiddink 2010, 156.
Brunsting 1937, 147-148, type 8.
Müller 1977, 95-96, graven 278 en 279.
Haupt 1984, 450.
Oelmann 1914, 76.
Oelmann 1914, 75.
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7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

357
358
359
360
361
362
363

364
365
366
367

Hiddink 2010, 164.
Brunsting 1937, 151, type 14a.
Foy et al. 2018, vol. 2, 165-166.
Isings 1957, 58, type 42.
Voor parallellen in hoofdzakelijk
Frankrijk: Foy et al. 2018, vol 2., 166;
Massart 2015, 95-97.
Roosens & Lux 1974, 17, fig. 8, 21.
Hübener 1957, 80, Abb. 10, 146,
(Neuburg, graf 12, tweede helft van de
tweede eeuw); Kellner 1960, 161, nr. 48,
Abb. 17, 27 (Pöcking, nederzetting, eind
eerste tot midden van de tweede eeuw);
Walke 1965, 48, Taf. 75, 4 (Straubing);
Fasold 1985a, 206, 213, Form 18, 217-218,
Form 39 (Kempten).
Lux & Roosens 1971, 27 en 33, fig. 19, 3
en fig. 24, 40, graf 10.
Van den Hurk 1973, 223-224, III, 28-35 en
de daar geciteerde literatuur.
Foy et al. 2018, vol. 2, 166.
Zie ook paragraaf 5.3.2

11.
12.

13.

Geeloranje aardewerk met oranje deklaag.
H. 22 cm, grootste diam. 15,3 cm.
Kan met bolvormige buik en korte,
gedrongen hals die duidelijk gescheiden is
van de buik. De naar buiten uitkragende
monding is geknepen tot een tuit. Het oor
is tweedelig. De bodem is met twee
groeven geprofileerd.
Het verschil in kleur – tussen oranje en grijs
– en de barsten doen vermoeden dat de
kan een misbaksel is.
Op de barsten na is de kan gaaf.
Vanaf het tweede kwart van de tweede
eeuw.357
In het grafveld van Nijmegen-west komen
enkele vergelijkbare kannen voor.358
--Oelmann 1914; Brunsting 1937, 151, type 14a;
Hiddink 2010, 164.
2-20.
23.
Pl. VII-20; Pl. XVIII, 2-20
Glas.
Kom.
IN 156, variant a (kom);359 variant Isings
42b.360
Kleurloos, iets groenig op de dikste delen.
H. 3,6 cm, diam. rand 12 cm.
Kom met schuin naar buiten staande wand.
De rand is horizontaal naar buiten gebogen
en heeft een plooi aan de onderkant, die op
de bovenkant van de rand zorgt voor een
groef. De standring is uit de wand gevormd.
Geblazen glas. De bodem heeft een
pontilmerk.
Irisering en melkige verwering.
Tweede eeuw, misschien beginnend vanaf
ca. 125/135 en doorlopend tot in de derde
eeuw.
Komt in grote delen van het Romeinse rijk
voor.361 Een identiek bord is afkomstig uit de
tumulus van Helshoven.362 Verder zijn
dergelijke kommen en borden onder meer
bekend uit Zuid-Duitsland.363 Sommige
hebben een met ingeslepen kerfjes
versierde rand. Verwant aan de
Maastrichtse variant zijn twee borden uit
een rijk graf uit het midden van de tweede
eeuw in Gors-Opleeuw.364 De plooi aan de
onderzijde van de rand ontbreekt hier
echter, evenals bij de borden van het type

42b uit graf III van Esch.365
14. Deze kommen en borden zijn waarschijnlijk
in meerdere productiecentra vervaardigd.366
15. In dit graf zijn in totaal 24 of 25 kommen en
borden van dit type meegegeven. Een deel
ervan was in stapels van vier of vijf in het
graf geplaatst en was door het gewicht van
de grond veelal platgedrukt. De stukken zijn
tijdens de opgraving met een kunsthars
geïmpregneerd en met het omringende
zand gelicht. Slechts een gedeelte kon
worden vrij geprepareerd en gerestaureerd.
De kommen en borden hebben alle een
horizontaal naar buiten gebogen rand met
een geknepen plooi aan de onderzijde en
een groefje op de bovenzijde van de rand.
De standring is steeds uit de wand
gevormd. De vorm van de wand is verschillend.
Van de meeste stukken kon de hoogte en/of
de diameter worden vastgesteld. Bij de
kommen was de verhouding tussen de
hoogte en de diameter van de rand 1:3,5 tot
1:4,5 (diam. 10-13,5 cm). In totaal konden
met zekerheid zes kommen worden
geïdentificeerd.
Een tweede groep vormen de kleine
borden, die wat diameter betreft vrijwel
overeenkomen met de kommen, maar
aanzienlijk lager zijn. De verhouding tussen
de hoogte en de diameter van de rand is 1:5
tot 1:7,5 (diam. 10,5 – 15 cm). In totaal
konden zeven lage borden worden vastgesteld.
Van drie exemplaren kon de hoogte, noch
de diameter met zekerheid worden vastgesteld. Deze drie behoren waarschijnlijk tot
de kommen of de kleine borden.
De derde groep bestaat uit grote borden
met een diameter van 17-22 cm. De
verhouding tussen de hoogte en de
diameter van de rand is 1:5 tot 1:10. In totaal
zijn acht-negen grote, lage borden
aanwezig.
Het gehele glazen servies lijkt te hebben
bestaan uit zes tot acht kommen, zes tot
acht kleine en acht-negen grote, lage
borden.367
16. Isings 1970, 23, 66; Isings 1971, 23, 66; Foy et
al. 2018.
1.
2.

2-21.
19.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Niet getekend. Pl. XVIII, 2-21 en 2-22.
Glas.
Bord.
IN 156, variant b (bord).368
Kleurloos.
H. ca. 3.2, diam. rand 15 cm.
Bord met schuin naar buiten staande wand.
De rand is horizontaal naar buiten gebogen
en heeft een plooi aan de onderkant, die op
de bovenkant van de rand zorgt voor een
groef.
Geblazen glas. De borden 2-21 en 2-22
stonden op elkaar gestapeld in het graf.
Geïmpregneerd versuikerd glas met
omringend zand. Melkig witte verwering.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 20, 63; Isings 1971, 22-23, 63; zie
2-20.
2-22.
20.
Niet getekend. Pl. XVIII, 2-21 en 2-22.
Glas.
Bord.
IN 156, variant b.
Kleurloos.
H. 2 cm, diam. rand 10.5 cm.
Zie 2-21.
Geblazen glas. De borden 2-21 en 2-22
stonden op elkaar gestapeld in het graf.
Geïmpregneerd versuikerd glas met
omringend zand.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 20, 63; Isings 1971, 22-23, 63; zie
2-20.
2-23.
22b.
Niet getekend.
Glas.
Kom.
IN 156, variant a.
Kleurloos, iets gelig getint.
H. ca. 3 cm, diam. rand ca. 13,5 cm.
De rand is horizontaal naar buiten gebogen
en heeft een plooi aan de onderkant, die op
de bovenkant van de rand zorgt voor een

groef. De standring is uit de wand gevormd.
10. Geblazen glas.
11. Platgedrukt fragment van een kom met
melkige verwering.
12. Zie 2-20.
13. Zie 2-20.
14. Zie 2-20.
15. Zie 2-20.
16. Isings 1970, 20, 65; Isings 1971, 23, 65; zie
2-20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2-24.
24.
Niet getekend.
Glas.
Kom.
IN 156, variant a.
Gelig getint.
H. ca. 2,7 cm, diam. rand ca. 10 cm.
De rand is horizontaal naar buiten gebogen
en heeft een plooi aan de onderkant, die op
de bovenkant van de rand zorgt voor een
groef. De standring is uit de wand gevormd.
Geblazen glas.
Door het gewicht van de grond platgedrukt.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 20, 67; Isings 1971, 23, 67; zie
2-20.
2-25.
34.
Niet getekend.
Glas.
Bord.
IN 156, variant b.
Gelig getint.
H. ca. 2 cm, diam. rand ca. 11 cm.
Afgeronde rand, horizontaal naar buiten
gebogen, met aan de onderkant een
geknepen plooi die op de bovenkant een
groefje maakt.
Geblazen glas. In het graf stond dit bord op
2-26, 2-27 en 2-39.
De vier gestapelde borden zijn door het
gewicht van de grond platgedrukt.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 20, 68; Isings 1971, 23, 68; zie 2-20.

368 Foy et al. 2018, 165-166.
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1.
2.
3.

2-26.
35.
Niet getekend.
Glas.
Bord.
IN 156, variant b.
Gelig getint.
H. niet te bepalen, diam. rand ca. 10.5 cm.
Zie 2-25.
Geblazen glas. Stond onder 2-25 en boven
op 2-27 en 2-39.
De vier gestapelde borden zijn door het
gewicht van de grond platgedrukt.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 20, 68; Isings 1971, 23, 68; zie
2-20.
2-27.
35a.
Niet getekend.
Glas.
Kom of bord.
IN 156, variant a of b.
Gelig getint.
Niet te bepalen.
Zie 2-25.
Geblazen glas. Stond onder 2-25 en 2-26 en
op 2-39.
De vier gestapelde borden zijn door het
gewicht van de grond platgedrukt.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 20, 68; Isings 1971, 23, 68; zie
2-20.

2-28.
49b.
Niet getekend. Pl. XVIII, 2-28, 2-29, 2-42,
2-43, 2-44.
4. Glas.
5. Bord.
6. IN 156, variant b.
7. Gelig getint.
8. H. niet te bepalen, diam. rand ca. 11 cm.
9. Zie 2-25.
10. Geblazen glas. Stond op 2-29, 2-42, 2-43 en
2-44.

11. De vijf gestapelde borden zijn door het
gewicht van de grond platgedrukt.
12. Zie 2-20.
13. Zie 2-20.
14. Zie 2-20.
15. Zie 2-20.
16. Isings 1970, 21, 71; Isings 1971, 23, 71; zie
2-20.
1.
2.
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4.
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9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.

2-29.
49c.
Niet getekend. Pl. XVIII, 2-28, 2-29, 2-42,
2-43, 2-44.
Glas.
Bord.
IN 156, variant b.
Kleurloos.
H. 1,7 cm, diam. rand 10,5 cm.
Zie 2-25.
Geblazen glas. Stond onder 2-28 en boven
op 2-42, 2-43 en 2-44.
De vijf gestapelde borden zijn door het
gewicht van de grond platgedrukt.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 21, 71; Isings 1971, 23, 71; zie
2-20.
2-30.
52.
Afb. 5.1, links. Niet getekend.
Glas.
Kom.
IN 156, variant a.
Gelig getint.
H. ca. 2,5 cm, diam. rand ca. 12 cm.
Zie 2-20.
Geblazen glas. Stond onder 2-33, 2-32 en
2-31.
Vier gestapelde kommen en borden waren
door het gewicht van de grond in elkaar
gedrukt. Melkige verwering.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 21, 72; Isings 1971, 24, 72; zie
2-20.
2-31.
52a.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Afb. 5.1, links. Niet getekend.
Glas.
Kom of bord.
IN 156, variant a of b.
Gelig getint.
Niet te bepalen.
Zie 2-20.
Geblazen glas. Stond onder 2-32, 2-33 en op
2-30.
Vier gestapelde kommen en borden waren
door het gewicht van de grond in elkaar
gedrukt. Melkige verwering.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 21, 72; Isings 1971, 24, 72; zie
2-20.
2-32.
52b.
Afb. 5.1, rechts. Niet getekend.
Glas.
Bord.
IN 156, variant b.
Gelig getint.
H. ca. 2 cm, diam. rand 15 cm.
Zie 2-21.
Geblazen glas. Stond onder 2-33 en op 2-31
en 2-30.
Vier gestapelde kommen en borden waren
door het gewicht van de grond in elkaar
gedrukt. Melkige verwering.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 21, 72; Isings 1971, 24, 72; zie
2-20.
2-33.
52c.
Afb. 5.1, links? Niet getekend.
Glas.
Kom of bord.
IN 156, variant a of b.
Gelig getint.
Niet te bepalen.
Zie 2-20.
Geblazen glas. Stond op 2-32, 2-31 en 2-30.
Vier gestapelde kommen en borden waren
door het gewicht van de grond in elkaar
gedrukt. Melkige verwering.

12.
13.
14.
15.
16.

Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 21, 72; Isings 1971, 24, 72; zie
2-20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2-34.
52d.
Niet getekend.
Glas.
Kom.
IN 156, variant a.
Gelig getint.
H. ca. 3 cm, diam. rand 12 cm.
Zie -20.
Geblazen glas.
Platgedrukt. Melkige verwering.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 21, 73; Isings 1971, 24, 73; zie
2-20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2-35.
56.
Niet getekend.
Glas.
Kom.
IN 156, variant a.
Gelig.
H. ca. 2,5 cm, diam. rand ca. 10 cm.
Zie 2-20.
Geblazen glas.
Fragment. Met melkige verwering.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 21, 75; Isings 1971, 24, 75; zie
2-20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2-36.
36.
Pl. VII-36.
Glas.
Bord.
IN 156, variant b.
Gelig.
H. 1,7 cm, diam. rand 18,4 cm.
Bord met afgeronde rand, horizontaal naar
buiten gebogen, met aan de onderkant en
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10.
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14.
15.
16.

1.
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3.
4.
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10.
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16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

plooi. Uit de wand gevormde standring,
ingedeukte bodem.
Geblazen glas. Doffe verwering.
Geïmpregneerd versuikerd glas.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 20-21, 69; Isings 1971, 23, 69; zie
2-20.
2-37.
55.
Pl. VII-37.
Glas.
Bord.
IN 156, variant b.
Gelig.
H. 3,7 cm, diam. rand 18,2 cm.
Bord met afgeronde, horizontaal naar
buiten gebogen rand, met aan de
onderkant een geknepen plooi, die aan de
bovenkant een groef veroorzaakt. Uit de
wand gevormde standring.
Geblazen glas.
Scherven gelijmd en gerestaureerd.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 21, 74; Isings 1971, 24, 74; zie
2-20.
2-38.
21.
Niet getekend. Pl. XVIII, 2-38.
Glas.
Bord.
IN 156, variant b.
Gelig.
H. 2,8 cm, diam. rand 17 cm.
Fragment van een bord met afgeronde,
horizontaal naar buiten gebogen rand, met
aan de onderkant een geknepen plooi, die
aan de bovenkant een groef veroorzaakt.
Uit de wand gevormde standring.
Geblazen glas.
Fragment van een geheel platgedrukt bord.
Doffe witte verwering.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.

16. Isings 1970, 20, 64; Isings 1971, 23, 64; zie
2-20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

2-39.
35b.
Niet getekend.
Glas.
Bord.
IN 156, variant b.
Gelig.
H. niet te bepalen, diam. rand 17 cm.
Bord met afgeronde, horizontaal naar
buiten gebogen rand, met aan de
onderkant een geknepen plooi, die aan de
bovenkant een groef veroorzaakt.
Geblazen glas.
Twee kleine borden (2-25, 2-26) en waarschijnlijk twee grote borden (2-27, 2-39),
stonden in elkaar en zijn door het gewicht
van de grond platgedrukt. Melkige
verwering.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 20, 68; Isings 1971, 23, 68; zie
2-20.
2-40.
47.
Niet getekend.
Glas.
Bord.
IN 156, variant b.
Gelig.
H. niet te bepalen, diam. rand ca. 22 cm.
Bord met afgeronde, horizontaal naar
buiten gebogen rand, met aan de
onderkant een geknepen plooi, die aan de
bovenkant een groef veroorzaakt.
Geblazen glas. Standring van het onderste
bord is uit de wand gevormd.
Twee in elkaar staande borden (2-40 en
2-41), door het gewicht van de grond platgedrukt. Melkige verwering.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 21, 70; Isings 1971, 23-24, 70; zie
2-20.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.

2-41.
47a.
Niet getekend.
Glas.
Bord.
IN 156, variant b.
Gelig.
H. niet te bepalen, diam. rand ca. 22 cm.
Bord met afgeronde, horizontaal naar
buiten gebogen rand, met aan de
onderkant een geknepen plooi, die aan de
bovenkant een groef veroorzaakt.
Geblazen glas. Standring van het onderste
bord is uit de wand gevormd.
Twee in elkaar staande borden (2-40 en
2-41), door het gewicht van de grond platgedrukt. Melkige verwering.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 21, 70; Isings 1971, 23-24, 70; zie
2-20.
2-42.
48.
Niet getekend. Pl. XVIII, 2-28, 2-29, 2-42,
2-43, 2-44.
Glas.
Bord.
IN 156, variant b.
Gelig.
H. niet te bepalen, diam. rand ca. 18-20 cm.
Bord met afgeronde, horizontaal naar
buiten gebogen rand, met aan de
onderkant een geknepen plooi, die aan de
bovenkant een groef maakt.
Geblazen glas. Stond onder 2-28 en 2-29 en
op 2-43 en 2-44.
Vijf gestapelde borden zijn door het gewicht
van de grond platgedrukt. Melkige
verwering.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 21, 71; Isings 1971, 24, 71; zie
2-20.
2-43.
49.
Niet getekend. Pl. XVIII, 2-28, 2-29, 2-42,
2-43, 2-44.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Glas.
Bord.
IN 156, variant b.
Gelig.
H. niet te bepalen, diam. rand ca. 18-20 cm.
Bord met afgeronde, horizontaal naar
buiten gebogen rand, met aan de
onderkant een geknepen plooi, die aan de
bovenkant een groef maakt.
Geblazen glas. Stond onder 2-28, 2-29, 2-42
en op 2-44.
Vijf gestapelde borden zijn door het gewicht
van de grond platgedrukt. Melkige
verwering.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 21, 71; Isings 1971, 24, 71; zie
2-20.
2-44.
49a.
Niet getekend. Pl. XVIII, 2-28, 2-29, 2-42,
2-43, 2-44.
Glas.
Bord.
IN 156, variant b.
Gelig.
H. 3 cm, diam. rand ca. 17,5 cm.
Bord met afgeronde, horizontaal naar
buiten gebogen rand, met aan de
onderkant een geknepen plooi, die aan de
bovenkant een groef maakt.
Geblazen glas. Standring van dit exemplaar
uit de wand gevormd. Stond onder 2-28,
2-29, 2-42 en 2-43.
Vijf gestapelde borden zijn door het gewicht
van de grond platgedrukt. Melkige
verwering.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Zie 2-20.
Isings 1970, 21, 71; Isings 1971, 24, 71; zie
2-20.
2-45.
16.
Pl. VII-45; Pl. XIX, 2-45.
Glas.
Vierkante fles.
Isings 50a.
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7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

369 Isings 1957, 67-68.
370 Welker 1974, 78.
371 Rütti 1991, 55, type AR 160; Cool & Price

372
373
374
375

1995, 184; Price & Cottam 1998, 191-194;
Harter 1999a, 112; Simon-Hiernard
2000, 129; Hoffmann 2001, 214-215;
Koster 2013, 134-135.
Simon-Hiernard 2000, 129.
Foy et al. 2018, 298.
Foy et al. 2018, 298.
Foy et al. 2018, 298.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Blauwgroen.
H. 13,5 cm, br. 6,9 x 7,3 cm.
Vierkante fles waarvan de rand schuin naar
buiten en weer naar binnen gevouwen is,
met een ongeveer driehoekig randprofiel.
Oor met vele scherpe ribben. Bodemmerk:
twee concentrische cirkels in reliëf om een
nop.
In een vorm geblazen. Glas met vrij veel
blaasjes.
Compleet, maar wel gebarsten. Wat
irisering en doffe verwering.
Zie 1-9.
Zie 1-9.
Zie 1-9.
Zie 1-9.
Isings 1970, 25, 98; Isings 1971, 30, 98; zie
1-9.
2-46.
31.
Niet getekend.
Glas.
Vierkante fles.
Isings 50a.
Blauwgroen.
Niet te bepalen.
Fragmenten van een (of meerdere)
vierkante fles(sen). Rand schuin naar buiten
en weer naar binnen gevouwen. Oor met
vele ribben. Bodem met concentrische
cirkels.
In een vorm geblazen.
Vele fragmenten. Wat irisering en doffe
verwering.
Zie 1-9.
Zie 1-9.
Zie 1-9.
Zie 1-9.
Zie 1-9.
2-47.
15.
Pl. VII-47; Pl. XIX, 2-47.
Glas.
Cilindrische fles.
Isings 51a.369
Blauwgroen
H. 18,1 cm, diam. 16,2 cm.
Gedrongen cilindrische fles met tamelijk
lange hals. De rand is schuin naar buiten en
weer naar binnen gebogen, zodat een
driehoekig, paddenstoelvormig randprofiel

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

is ontstaan (randtype 1b). De hals is aan de
onderkant ingesnoerd. Het oor had vele
scherpe ribben.
In het glas zijn enkele slieren te zijn. Omdat
de bodems van cilindervormige flessen
meestal omhoog zijn gedrukt en geen
fabrieksmerken dragen, wordt
aangenomen dat zij in een bodemloze
ronde vorm - een buis - zijn geblazen.370
De indeukingen die bij deze fles onder de
schouder duidelijk zichtbaar zijn, markeren
waarschijnlijk de hoogte van deze buis en
de aanzet van de vrij geblazen bovenzijde
van de fles.
Het grootste deel van het oor ontbreekt.
Witte verwering aan de binnenkant.
De vroegste cilindrische flessen zijn vanaf
de Tiberisch-Claudische periode vervaardigd en tot in de derde eeuw gebruikt in
grote delen van het Romeinse rijk.371 Vanaf
het derde kwart van de tweede eeuw lijken
de cilindrische flessen van kleurloos glas de
exemplaren van groenblauw glas langzaam
te verdringen.
Zie 12.
Dit type zal in verschillende productiecentra
in noordwest Europa zijn geproduceerd.372
-Isings 1957; Isings 1970, 28, 112; Isings 1971,
34, 112.
2-48.
38.
Pl. VII-48; Pl. XIX, 2-48.
Glas.
Kruik.
IN 298.373
Kleurloos, iets gelig getint.
H. 16 cm, grootste diam. 11 cm.
Kruik met bol-ovale buik op een standring
die waarschijnlijk uit de wand is gevormd.
Afgeronde rand, die horizontaal naar buiten
en naar beneden is gebogen. Lange, aan de
onderkant ingesnoerde hals. Het oor is
vierkant in doorsnede.
Vrij geblazen.
Incompleet en gerestaureerd. Doffe
verwering.
Tweede – begin derde eeuw.374
Een precieze parallel is niet bekend, maar de
vorm is vergelijkbaar met IN 298. De kan
mag worden beschouwd als een late
variant, in kleurloos glas, van Isings 55b.375
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14. Dit type komt vooral in de noordelijke helft
van Gallië en Germania Inferior voor en zou
daar ook geproduceerd kunnen zijn.376
15. -16. Isings 1970, 29, 116; Isings 1971, 36, 116; Foy
et al. 2018.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

2-49.
18.
Pl. VII-49; Pl. XX, 2-49.
Glas.
Urn.
Isings 63.377
Blauwgroen tot groenig.
H. 29,5 cm, grootste diam. 24,5 cm, diam.
monding 13 cm.
Grote amfoorvormige urn met vrij hoge,
cilindrische hals en bolle buik. De rand is
horizontaal naar buiten en weer naar
binnen gevouwen. Door vernauwing van de
benedenwand en indrukken van de bodem
is een standring gevormd. Hoekige,
M-vormige oren vastgezet op de schouder.
Geblazen glas. De M-vormige oren zijn
gevormd uit een dikke glasdraad die horizontaal van links naar rechts op de
schouder van de urn is aangezet. Om de
hoekige vorm te bereiken is een tang
gebruikt.
De urn was door de druk van de grond in
elkaar gedrukt. Scherven zijn gelijmd en
aangevuld.
Het type ontstaat in de tweede helft van de
eerste eeuw en blijft in gebruik gedurende
de tweede eeuw. De hoge hals is een
kenmerk dat zich in de tweede eeuw
ontwikkelt. Vooral in het Rijn-Moezel
gebied komen deze amforen, gebruikt als
urnen, voor in graven vanaf de Flavische tijd
tot in de tweede helft van de tweede
eeuw.378
Koster 2013, 136.
Het type is bijzonder goed vertegenwoordigd in het Rijn-Moezel gebied, wat erop
zou kunnen wijzen dat zij hier zijn geproduceerd.
In de urn bevonden zich crematieresten,
waarschijnlijk van een vrouw van 30-60 jaar
oud. De afwezigheid van dergelijke amforen
in nederzettingen zou erop kunnen wijzen
dat zij speciaal voor gebruik in het graf zijn
gemaakt.379

16. Isings 1957; Isings 1970, 30, 122; Isings 1971,
38, 122; Koster 1997, 45; Koster 2013, 136.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2-50.
17.
Pl. VII-50; Pl. XXI, 2-50.
Glas.
Urn.
Isings 65;380 Goethert-Polaschek 152.381
Blauwgroen tot groenig.
H. 27 cm, grootste diam. 24 cm, diam.
monding 12 cm.
Grote amfoorvormige urn met hoge, cilindrische hals en bolle buik. De rand is
horizontaal naar buiten en weer naar
binnen gevouwen. Door vernauwing van
het onderste deel van de wand en het
indrukken van de bodem is een standring
gevormd. De grote oren zijn door een zware
middenrib in drieën gedeeld en zijn aan
weerszijden onder de rand op de schouder
vastgezet.
Geblazen glas.
Scherven gelijmd, aangevuld en gerestaureerd. Doffe verwering.
Urnen met driedelige oren, zoals deze, zijn
aanwezig in graven vanaf de Flavische tijd
en in de gehele tweede eeuw.382 Evenals bij
de urnen met M-vormige oren lijkt ook de
hals van het type Isings 65 in de loop van de
tijd langer en smaller te worden en zich
naar de rand toe enigszins te vernauwen.383
Koster 2013, 136.
Het type is vooral bekend uit het RijnMoezelgebied. In dit gebied kan een
productiecentrum worden verondersteld.
In de urn bevonden zich crematieresten; het
geslacht kon niet worden vastgesteld, de
leeftijd van de dode lag tussen 30 en 60 jaar.
Tussen de crematie lag het unguentarium
(2-51). Evenals de exemplaren met
M-vormige oren zijn deze glazen potten
uitsluitend als urn gebruikt.
Isings 1957; Isings 1970, 30-31, 124; Isings
1971, 39, 124; Goethert-Polaschek 1977.
2-51.
17a.
Pl. VII-51; Pl. XXI, 2-51.
Glas.
Unguentarium.
Isings 82B2384, nog verwant aan 28b.

376
377
378
379
380
381
382

Foy et al. 2018, 298.
Isings 1957, 81-83.
Koster 2013, 136.
Koster 2013, 136.
Isings 1957, 84-85.
Goethert-Polaschek 1977, 246.
Bonner Jahrbücher 1907, 144, 4
(Remagen, tweede eeuw); Bonner
Jahrbücher 1941, 336, Taf. 47, 1 (Hoffeld,
eerste helft van de tweede eeuw ) en
340, Taf. 47, 2 (Kisselbach, eerste helft
van de tweede eeuw); Isings 1957, 84-85;
Vanderhoeven 1962, 49, nr. 103
(Tongeren); Goethert-Polaschek 1977,
246-250, Form 152 (Trier en omgeving,
Flavisch tot tweede helft van de tweede
eeuw ); Welker 1985, 46, nr. 176
(Heddernheim, tweede eeuw).
383 Isings 1957, 84.
384 Isings 1957, 97-99.

102
—

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
385 Isings 1957, 98-99; Isings 1971, 9, nr. 9;

386
387
388
389

Goethert-Polaschek 1977, 117-118, Form
72 (in drie graven, IIB-III), 119-121, Form
73 (in vier graven, eind I-IIa); Van Lith
1984, 265; Rütti 1991, 53, type AR 135;
Massart 2015, 125-126.
Koster 2013, 136, noot 419.
Foy et al. 2018, 45.
Roosens & Lux 1974, 17, fig. 8, 22 en 23.
Höpken 2003.

11.
12.
13.

Blauwig groen.
H. 13,5 cm, grootste diam. 5,4 cm.
Unguentarium met lange hals en lage,
conische buik. De rand is naar buiten en
weer naar binnen gevouwen. De bodem is
iets omhoog gedrukt.
Geblazen glas met slieren en blaasjes.
Compleet. Aan de binnenkant witte
plekken.
Unguentaria van het type Isings 82 dateren
vanaf het einde van de eerste tot in de
derde eeuw; in de tweede helft van de
tweede eeuw en later zijn vooral zalfflesjes
van het type Isings 82A2 en B2 in de
mode.385
Isings 1971; Rütti 1991.
Deze veel voorkomende unguentaria zullen
op tal van plaatsen zijn geproduceerd, waar
behoefte was aan containers voor geparfumeerde olie.
Het flesje is aangetroffen in de glazen urn
2-50. Unguentaria werden gebruikt voor het
transport en de opslag van cosmetische
producten, waarschijnlijk plantaardige,
geparfumeerde olie of zalf.386
Isings 1957; Isings 1970, 10, 7; Isings 1971, 9,
7; Rütti 1991, 53.
2-52.
39.
Pl. VII-52; Pl. XIX, 2-52.
Glas.
Beker.
IN 36.387
Gelig.
H. 7,7 cm, grootste diam. 7,5 cm.
Beker met trechtervormig naar buiten
gebogen rand die zorgvuldig is afgeslepen.
De wand is geknikt en schuin naar binnen
gebogen. De beker is versierd met achtereenvolgens 1, 4 en 1 horizontale ingeslepen
lijnen op de wand. De standring is uit de
wand gevormd.
Geblazen glas. In het glas zijn vrij veel
blaasjes aanwezig.
Gebroken en gerestaureerd. Witte, doffe
verwering.
Eind eerste – midden tweede eeuw.
In de directe omgeving van Maastricht zijn
dergelijke bekers o.a. gevonden in de
tumulus van Helshoven.388 Zie ook Foy et al.
2018.

14. Gezien de verspreiding vermoedelijk WestEuropees (Gallië of Italië) productiecentrum.
15. -16. Isings 1970, 16-17, 46; Isings 1971, 18, 46; Foy
et al. 2018.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2-53.
37.
Niet getekend.
Glas.
Beker?
IN 36?
Kleurloos.
-Wandfragmenten van een beker of schaaltje
met ingeslepen lijnen.
-Vele wandscherven.
Zie 2-52.
Zie 2-52.
Zie 2-52.
–
Zie 2-52.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2-54.
53.
Niet getekend.
Glas.
Fles?
Niet te bepalen.
Gelig.
Niet te bepalen.
Vorm niet zeker. Mogelijk een cilindrische
fles. Er zijn rondingen te onderscheiden.
10. -11. Vele scherven geïmpregneerd met
omringend zand, onmogelijk om uit te
prepareren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2-55.
3a.
Niet getekend.
Kwartsceramiek.389
Kraal.
Meloenvormig.
Groen.
-Vier meloenvormige kralen, aangetroffen in
beker 2-3.
10. -11. --
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12. Vanaf de vroeg-Romeinse tijd tot in de
derde eeuw.390
13. Koster 2013, 137.
14. Aangenomen wordt dat meloenvormige
kralen eerst uit het oostelijk Middellandse
Zeegebied werden ingevoerd. Maar zij
zullen later op tal van plaatsen in de
provincie zijn geproduceerd, zoals in
Keulen-Alteburg in de vroege tweede
eeuw.391
15. -16. Koster 2013, 137.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kraal.
Meloenvormig.
Blauwgroen.
Diam. 1 cm.
Meloenvormige kraal.
--Zie 2-55.
Zie 2-55.
Zie 2-55.
-Zie 2-55.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2-59.
1.
Pl. VIII-59; Pl. XXII-XXIV, 2-59.
Koperlegering.
Bekken.
Bienert 58.392
Geelbruin. Bladversiering op de bodem aan
de binnenkant ingelegd met niëllo en
mogelijk ook met roodkoper.
H. 4,2 cm (met oren 4,6 cm), diam. 15,2 cm
(met oren 21,1 cm).
Bronzen bekken met twee oren. De wand
heeft een S-vormig profiel met een horizontaal gebogen rand en een verticaal
omhoog staande ronde lip. De rand is aan
de binnenkant door groeven geprofileerd.
De onderkant van de bodem is binnen de
standring voorzien van twee geprofileerde
concentrische ringen rond een centerpunt.
De oren lagen naast het bekken in het graf.
De plaats waar zij oorspronkelijk aan het
bekken waren bevestigd, was zichtbaar
door resten van tinsoldeer.
Onder een oor (aan de linkerkant op de
tekening) bevindt zich een plaatje brons dat
een oud aanhechtingspunt afdekt. Zeer
waarschijnlijk was het bekken eerst
voorzien van een steel, zoals die van
schalen uit een wasservies393 en is deze later
vervangen door twee oren. Het linkeroor is
op de plaats van de reparatie vastgezet,
maar bedekt het plaatje brons niet volledig.
Dat kan erop wijzen dat het bekken gerepareerd is toen de steel was afgebroken.
De oren vertonen een reliëf in de vorm van
een bebaarde kop (Silenus?) met
hoofddoek, die aan weerszijden uitloopt in
dierenkoppen (vogelkoppen, slangen of
vissen), die op de rand van het bekken
liggen. Het reliëf van beide oren en de mate

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2-56.
35c.
Pl. VII-56.
Kwartsceramiek.
Kraal.
Meloenvormig.
Blauwgroen.
Diam. 1 cm.
Meloenvormige kraal, aangetroffen in het
glazen bord 2-25.
--Zie 2-55.
Zie 2-55.
Zie 2-55.
-Zie 2-55.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2-57.
43.
Niet getekend.
Kwartsceramiek.
Kraal.
Meloenvormig.
Blauwgroen.
Diam. 1 cm.
Meloenvormige kraal, aangetroffen op
ketting 2-65.
--Zie 2-55.
Zie 2-55.
Zie 2-55.
-Zie 2-55.

1.
2.
3.
4.

2-58.
44.
Niet getekend.
Kwartsceramiek.

8.
9.

390
391
392
393

Koster 2013, 137.
Koster 2013, 137.
Bienert 2007, 167-168, 170-171, Form 58.
Koster 2013, 144-147, Nuber servies F.
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394 Franke 2015, 208.
395 Franke 2015, 204-205.
396 Jorns 1955, 122-123, Abb.10,1 (Butzbach);

397
398
399
400
401
402
403
404

Kolling 1967, Abb. 4, 1 (Marpingen);
Castoldi 1979 (Locarno); Niblett 2001,
86, afb. 41 (Verulamium); Franke 2015,
203-204 (Burghöfe).
Kolling 1967, Abb. 4, 1 (Marpingen);
Castoldi 1979 (Locarno); Franke 2015,
205 (London).
Nuber 1972, 54-60; Koster 1997, 74 en
76-77; Koster 2013, 144-147; Franke 2015,
206-208.
Havis & Brooks 2004, 216-227 en Fig. 147
(begin tot midden van de tweede eeuw).
Brouwer & Kempkens 1991, 119, Fig. 3;
Koster 2013, 146.
Franke 2015, 205-206.
Koster 1997, 74; Koster 2013, 146.
Franke 2015, 205.
Bienert 2007, 168.

van slijtage verschillen sterk. Het oor rechts
op de tekening is aan de bovenkant veel
meer afgesleten dan het linkeroor. Wel
heeft het meer gravering aan de onderkant
van het oor en mist het uiteinde van de
driehoekige aanzet.
Het is goed mogelijk dat geen van beide
oren oorspronkelijk bij het bekken heeft
gehoord. Opvallend is dat de oren niet
symmetrisch ten opzichte van de versiering
op de bodem en ook niet precies tegenover
elkaar zijn geplaatst.
Aan de binnenkant van de vlakke bodem is
een medaillon met bladmotieven aangebracht dat afgesloten wordt door een
gekartelde rand. De bladmotieven en de
kartelrand zijn met niëllo ingelegd, dat niet
meer overal aanwezig is. Enkele bloemknoppen zijn waarschijnlijk met roodkoper
gevuld geweest.
10. Het bekken is gegoten en op de draaibank
afgewerkt. Dit is te zien aan de rand, die
door groeven is geprofileerd en de
onderkant van de bodem met de concen
trische ringen rond het centerpunt. Op
minstens twee plaatsen is het bekken in de
Romeinse tijd hersteld: onder het oor
(linkerkant op de tekening) waar met
tinsoldeer een bronzen plaatje ter reparatie
is aangebracht en nog een oude reparatie in
de wand die is dicht gesoldeerd met
lood-tin.
Onder de rand en aan de buitenkant van de
wand tegen de rand van het bekken zijn bij
het oor (aan de linkerkant op de tekening)
krassen aanwezig. Dergelijke krassen zijn
verder nergens langs de rand te zien. Zij
kunnen hebben gediend voor een betere
hechting van de oorspronkelijke steel. Ook
zijn bij de voet van dit oor, op de plaats van
de reparatie met het bronzen plaatje,
sporen van tinsoldeer te zien, die niet te
maken hebben met het huidige oor.
Waarschijnlijk zijn het sporen van de bevestiging van de vroegere steel. Er zijn geen
sporen van tin te zien bij het andere oor.
11. Compleet. De oren zijn los bij het bekken
aangetroffen in het graf. Reparaties zie 10.
12. De productie van de schalen met niëlloversiering kan vanaf de ClaudischNeronische tijd op gang zijn gekomen, net
als de versiering met niëllo op o.a. militaria.
Waarschijnlijk is de productie van de

schalen tot in het eerste kwart van de
tweede eeuw voortgezet. Daarna bleven de
producten nog zeker een generatie in
gebruik tot rond het midden van de tweede
eeuw, soms gerepareerd en aangepast,
zoals dit bekken uit Maastricht-Belfort.
Flavisch tot 150.394
13. Er is een betrekkelijk gering aantal vergelijkbare bekkens bekend dat bovendien nog
variatie in de uitvoering vertoont.395 Bij de
meeste bekkens zijn de oren boven op de,
soms geschulpte, rand aangebracht, in
tegenstelling tot de schaal van MaastrichtBelfort.396 Hier zijn de oren tegen de
buitenkant van de gladde rand aangezet.
Dit kan erop wijzen dat de oren secundair
zijn aangebracht.
Een ander verschil is dat slechts enkele
bekkens, net als dat uit Maastricht, een met
niëllo versierde bodem hebben.397 Een
vergelijkbare versiering met niëllo is ook
aanwezig bij schalen met steel, die behoren
tot het wasservies Nuber type F Alikaria.
Daar is de niëllo-versiering aangebracht op
de umbo die op het midden van de schaal is
vastgezet.398 Het met niëllo ingelegde
medaillon van de Maastrichtse schaal
vertoont een opvallende gelijkenis met de
versiering van een umbo van een schaal met
steel uit graf 25 van Stansted.399 De niëlloversiering van die schaal vertoont op zijn
beurt grote overeenkomst met de schalen
met steel uit Nijmegen-west en
Geldermalsen.400 Mogelijk komen deze
schalen uit hetzelfde productiecentrum.
14. De overeenkomst tussen de niëllo-versiering op militaria, met name in het
Rijngebied, en op bronzen schalen kan erop
wijzen dat een productiecentrum voor het
bronzen vaatwerk met niëllo (en zilver) in
(noordoost-)Gallië moet worden gezocht.401
Dit geldt ook voor het bronzen wasservies
Nuber type F Alikaria met niëllo-versiering,
waarvan op grond van de gebruikte
technieken gedacht wordt aan productie in
Gallië.402
15. Over de functie van de schalen met twee
oren wordt verschillend gedacht: drinkschaal, serveerschaal403 of kandelaar (voor
exemplaren met omhoog staande punten
in de schaal).404 Meer voor de hand ligt een
functie als wasbekken, vergelijkbaar met de
schaal met steel (zoals Nuber type F
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Alikaria) die in graven vaak met een
schenkkan is gecombineerd.405
16. Bogaers 1967, 338; Koster 1997, 47; Franke
2015.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

2-60.
29.
Pl. IX-60; Pl. XXV-XXVI, 2-60.
Koperlegering.
Bekken.
Bienert 80.406
Groen geoxideerd.
H. 6,5 cm, grootste diam. 21,7 cm, dikte
minder dan 1 mm.
Dunwandig bronzen bekken waarvan de
bovenkant bestaat uit verticale, geplooide
ribben, die aan de onderkant zijn afgerond.
Daaronder zijn twee rijen met druppelvormige blaadjes aangebracht, die van buiten
naar binnen zijn gedreven. De standring is
uit de wand gevormd. Aan de binnen- en
buitenkant zijn op de bodem draaigroeven
aanwezig. Ook op de rand zijn aan de
binnenkant zwakke draaigroeven te zien.
De geplooide rand is op één plaats gerepareerd met een stukje brons dat om de rand
is gevouwen en met zes bronzen klink
nageltjes is vastgezet. Aan de onderkant
van twee plooien, aan weerszijden van de
reparatie, en precies aan de tegenover
gestelde kant van de schaal, zijn resten van
soldeer geconstateerd. Dit zouden
aanhechtingspunten kunnen zijn van twee
tegenover elkaar geplaatste, waarschijnlijk
omega-vormige, handvatten.
Het bekken is over een vorm gedreven en is
daarna afgedraaid op de draaibank.
Compleet. Scheurtje in de rand. Reparatie
van de rand, zie 9. De schaal is zo
dunwandig dat er gaatjes in de wand zijn
gevallen. Handvatten ontbreken.
Bienert Form 80 met geheel geribde wand
wordt vanaf de Flavische tijd tot in de
tweede eeuw gedateerd.407 De weinige
exacte parallellen voor bekkens als die van
Maastricht wijzen op een datering in het
tweede kwart van de tweede eeuw.408
Het bekken is niet precies gelijk aan het type
Bienert 80. Bij dat type is de gehele wand
voorzien van ribben, in tegenstelling tot het
Maastrichtse bekken dat alleen aan de
bovenkant geribd is.
De meest duidelijke parallel is een bekken

uit Düffelward bij Kleve dat samen met
ander bronzen vaatwerk, een glazen urn
met crematie en flessen, kruiken, bekers en
terra sigillata in 1868-1869 is gevonden. Zeer
waarschijnlijk betreft het bijgiften uit één
(of meer) graven. De jongste gestempelde
terra sigillata dateert rond het midden van
de tweede eeuw.409 Het grootste deel van
het bronzen vaatwerk dateert tussen ca. 50
en 125.410
Het bronzen bekken uit Düffelward, dat
zeer goed vergelijkbaar is met het
Maastrichtse exemplaar, is in fragmenten
aangetroffen. Het heeft een geribde rand
en daaronder druppelvormige blaadjes op
de wand. Bij dit bekken waren de
handvatten nog aanwezig. Wel waren zij
verschillend van vorm en verschillend
bevestigd. Waarschijnlijk was een van beide
handvatten secundair aangebracht. Dit kan
wijzen op een langere gebruikstijd.411
Twee bronzen schalen die in een graf in
Linz-Kreuzschwestern waren meegegeven,
hebben een geribde rand, die niet in de
wand doorloopt, zoals bij het Maastrichtse
bekken, maar zij zijn wel versierd met
eenzelfde soort druppelvormige blaadjes
op de wand. De schalen hadden omegavormige handvatten. Het graf dateert uit
het tweede kwart van de tweede eeuw.412
14. De verspreiding van deze weinig voorkomende geribde bekkens in de westelijke
provincies, zou kunnen wijzen op een
herkomst uit (midden)-Gallië.413
15. -16. Bogaers 1967, 338; Bienert 2007; Sedlmayer
1999.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

2-61.
22.
Afb. 5.2; Pl. IX-61; Pl. XXXII, 2-61.
Koperlegering en hout.
Pijlkoker.
-Groen geoxideerd.
Twee banden: h. 1,9 cm, diam. 7,1 cm en h.
2 cm, diam. 7,3 cm; beslagstukken: h. 3,3 cm,
br. 2,4 cm en h. 3,2 cm, br. 2,4 cm.
Bronzen beslagstukken. Aan de binnenkant
van de twee tot cilinders gebogen bronzen
banden bevonden zich resten van hout. In
de onderste bronzen band zijn spijkertjes
geslagen om verbinding te maken met het

405 Nuber 1972; Koster 1997, 74; Koster 2013,
146.
Bienert 2007, 191, 203-204.
Bienert 2007, 191, 203-204.
Sedlmayer 1999, 66-68.
Fulda 1870, 75.
Fulda 1870, 76-86.
De schaal, die een tijd lang in Museum
Haus Koekoek in Kleve is bewaard, is
waarschijnlijk verloren gegaan.
412 Karnitsch 1953, 441-446;
Ruprechtsberger 1982, 156-157;
Sedlmayer 1999, 65-68, Abb. 9, Grab 99c,
Taf. 27, 3-4.
413 Sedlmayer 1999, 66.
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10.

414 Bij een in 1966 vervaardigde

415
416
417
418
419
420

reconstructie is ervan uitgegaan dat de
bronzen banden deel uitmaakten van
een beker gemaakt van houten duigen,
omdat dit uit technisch oogpunt de
meest waarschijnlijke oplossing leek.
Daarbij is geen rekening gehouden met
de vondst van de twee pijlpunten.
Zie ook paragraaf 5.8.3.
Rau 2007, 142.
Rau 2007, 145-147.
Rau 2007, 149-151.
Marti 1995, 96-99.
Riesch 2017, 234-235.

11.
12.
13.

hout van de wand en de bodem van
mogelijk een pijlkoker. Aan de binnenkant
van de bovenste band is een merkteken in
de vorm van een ‘K’ ingekrast. In deze band
is een scharnier bevestigd dat verbonden
kan zijn geweest met een houten deksel. De
bronzen banden zijn aan de buitenkant met
ingedraaide groeven versierd.
Twee L-vormige strips van bronsblik met
aan weerszijden omhoog staande flappen
waren mogelijk bevestigd op het hout van
een pijlkoker. Een strip lag in het graf tegen
de band met het scharnier aan, de andere is
los gevonden. In de eerstgenoemde strip
zijn houtresten vastgesteld. In deze strip
bevindt zich aan de bovenkant een kruisvormige uitsparing die vermoedelijk als een
soort sluiting heeft gediend. In alle delen
van de strips zijn spijkertjes (l. 7–9 mm) met
bolle kop geslagen.
Uit de foto die gemaakt is van de twee
bronzen banden in situ in het graf, is af te
leiden dat zij niet in het verlengde van
elkaar lagen.
In de kluit grond die zich binnen de bronzen
band met spijkers bevond, zijn twee ijzeren
pijlpunten (2-75 en 2-76) aangetroffen, met
de punt naar beneden en vlak daarbij in de
buurt nog in totaal vier pijlpunten (2-74 en
2-77) (afb. 5.2).
De meest waarschijnlijke verklaring is dat
de bronzen banden en de L-vormige strips
van bronsblik behoorden tot een houten
pijlkoker.414 Mogelijk heeft de pijlkoker
oorspronkelijk rechtop in het graf gestaan
en is hij door de druk van de grond
gebroken en uit elkaar gevallen, waarbij de
pijlen enigszins verspreid zijn geraakt.
De twee bronzen banden zijn uit één plaat
bronsblik gesneden en tot cilinders
gebogen. Op de twee bronzen banden
bevonden zich aan de binnenkant resten
van hout. De uiteinden van de banden zijn
overlappend aan elkaar gesoldeerd.
Het hout waarop de bronzen beslagstukken
waren bevestigd is grotendeels verdwenen.
-Pijlkokers, die meestal van organisch
materiaal werden vervaardigd, zijn weinig
aangetroffen in graven of nederzettingen in
de Romeinse provincies. Wel zijn zij afgebeeld
op o.a. reliëfs en muurschilderingen.415
In het Germaanse gebied worden wel af en

toe ijzeren pijlpunten gevonden in crematiegraven en soms ook resten van pijlkokers
van organisch materiaal. Het gaat dan
vooral om vondsten uit laat-Romeinse en
Merovingische graven in Germaans
gebied.416
In het Deense Nydam zijn onder gunstige
omstandigheden enkele houten pijlkokers
uit de vierde eeuw gevonden. Een pijlkoker
is gedraaid uit een blok esdoorn, dat na het
draaien in twee helften is gesplitst,
uitgehold en weer aan elkaar gezet. De
koker is 77 cm lang met een binnen
diameter van 6 cm, die zich naar de
bovenkant verbreedt tot ca. 8,4 cm.417 Van
een tweede koker zijn alleen de drie cilin
drische banden, gemaakt van berkenbast,
redelijk bewaard gebleven. Waarschijnlijk
was de pijlkoker zelf ook gemaakt van bast.
Verder zijn daar nog drie cilindervormige
objecten van hout gevonden die als
pijlkoker of onderdeel daarvan worden
beschouwd.418
In een mannengraf uit de zevende eeuw in
het Zwitserse Altdorf is een uit twee
verticale delen bestaande pijlkoker van
lindenhout, bekleed met rundleer,
meegegeven. De open bovenkant was
afgedekt met leer.419
Ook op afbeeldingen van pijlkokers uit de
Romeinse tijd zijn vaak twee of drie rond de
pijlkoker lopende ringen of banden te zien,
vergelijkbaar met de bronzen banden uit
graf 2. De banden werden vooral aangebracht om de koker stabiliteit en stijfheid te
geven.420
14. -15. Twee ijzeren pijlpunten (2-75 en 2-76) zijn
binnen de bronzen band met spijkertjes
gevonden.
16. Bogaers 1967, 338.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2-62.
2.
Pl. IX-62; Pl. XXVII, 2-62.
Koperlegering en ijzer.
Strigilis.
Koster 2013, graf 8.
Groen en donkerbruin.
L. 21,4 cm, br. 6,65 cm.
De strigilis bestaat uit een gebogen bronzen
lepel, die aan de achterkant is versterkt met
een smalle ijzeren strip, die zich naar het
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

handvat toe verbreedt en een geheel vormt
met het ijzeren, lusvormige handvat.
Door de restauratie zijn mogelijke
productie- en gebruikssporen niet meer
vast te stellen. Waarschijnlijk is de ijzeren
strip op de bronzen lepel gesoldeerd of
vastgezet met een klinknagel. Hiervan is
door de restauratie niets meer te zien.
Het ijzer was sterk gecorrodeerd; de
bronzen lepel was in fragmenten bewaard
gebleven. Het uiteinde van de lepel is
aangevuld met kunststof.
Dergelijke grote, brede strigiles komen vanaf
het einde van de eerste tot in de tweede
eeuw voor.421
Koster 2013, 154-155.
Slechts enkele strigiles zijn op dezelfde
manier vervaardigd als deze. De verspreiding van dit type stigilis met bronzen lepel
en ijzeren handvat zou kunnen wijzen op
productie in het Rijnland.422
De strigilis lag in het graf naast het bronzen
bekken met niëllo (2-59).
Bogaers 1967, 338; Koster 1997, 47 en Pl. XV;
Koster 2013, 154-155.
2-63.
57.
Pl. IX-63; Pl. XXVIII, 2-63.
Tin-brons.
Spiegel.
Lloyd Morgan G.423
Donkergrijze patina.
Diam. spiegel 7,3 cm, h. met handvat
11,7 cm, dikte 1 mm.
Handspiegel van tin rijk brons,424 waarvan
de spiegelzijde licht convex is en onversierd.
Aan de achterkant bevinden zich twee
groepen van concentrische cirkels rond een
centerpunt. Het handvat is lusvormig en is
op het uiteinde voorzien van een kleine
verdikking of knop. Voor de aanhechting
aan de spiegel zorgen het puntige uiteinde
van het handvat en de twee korte armpjes
aan weerszijden daarvan.
De concentrische cirkels op de achterkant
wijzen op afwerking op de draaibank.
De spiegel was gebroken, is in elkaar
gelijmd en aangevuld.
Dit type spiegel lijkt vooral populair te zijn
in de Flavische periode en komt ook nog in
de tweede eeuw voor.425
Lloyd-Morgan 1981, type G.

14. Het grote aantal van dit type spiegels in het
Nederrijnse gebied zou kunnen wijzen op
lokale productie.426
15. Bij de restauratie is het handvat aan de
verkeerde kant van de spiegel vastgezet.
16. Bogaers 1964, 105-109; Lloyd-Morgan 1981,
38-39, nr. 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2-64.
17b.
Pl. IX-64.
Koperlegering.
Hengsel.
Riha, Kastenhenkel mit ungeteiltem Bügel
aus Bronze.427
Groen.
L. 8,7 cm.
Bronzen hengsel van een kistje (?). In het
midden vierkant en op de uiteinden rond in
doorsnede. In het midden bevindt zich een
verdikking die aan vier zijden is versierd
met een ingegraveerd kruis. Het hengsel
moet met splitpennen bevestigd zijn
geweest.
-Eén van de uiteinden van het hengsel is
afgebroken.
Dit type hengsels dateert vooral uit de
eerste en tweede eeuw.428
Hengsels van kistjes zijn bekend uit de
meeste Romeinse provincies.429
-Het hengsel is gevonden in de glazen urn
2-50. Mogelijk is een kistje met de dode op
de brandstapel verbrand en is het hengsel
met de crematieresten in de glazen urn
gedeponeerd.
Riha 2001.
2-65.
42.
Pl. IX-65.
Koperlegering.
Ketting.
-Groen.
Totaal bewaard gebleven l. 19 cm, l. van een
schakel 3 cm, br. schakel 0,6 cm.
Fragmenten van een schakelketting
gemaakt van samengeknepen en
vervolgens omgevouwen ringetjes. Schakel
1 haakt in schakel 2, schakel 3 grijpt in
schakels 1 en 2, schakel 4 haakt in 3 en 2.

421
422
423
424
425
426
427
428
429

Koster 2013, 154-155.
Koster 2013, 155.
Lloyd-Morgan 1981, 37 en 38-39, nr. 3.
Riha 1986, 12, 16-19.
Lloyd-Morgan 1981, 37; Riha 1986, 13;
Haalebos 1990, 185 en fig. 102, 1.
Lloyd-Morgan 1981, 37.
Riha 2001, 30-31.
Riha 2001, 30-32.
Riha 2001, 31, noot 62.
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430 RMO collectie-online h 1991/9.4088a; h
1991/9.9672; g 2008/6.1981-5266a.

431 Goethert 1997, 184, 186, 188, 193.
432 Koster 2013, 345, type 4.

Hierdoor is een flexibele, maar geen losse
ketting ontstaan.
De bronzen ringetjes, waaruit de ketting is
opgebouwd, zijn waarschijnlijk uit een
bronzen cilinder gezaagd.
Fragmenten.
Romeinse tijd.
Enkele kettingen van dit type zijn bekend uit
o.a. Valkenburg en Velsen.430
-Vaak zijn dergelijke kettingen gebruikt voor
het ophangen van bronzen lampen.431
-2-66.
25, 27 en 28.
Afb. 4.9, rechts; Pl. IX-66; Pl. XXIX-XXX,
2-66.
Koperlegering, ijzer en houtresten.
Vouwstoel (?).
Koster variant type 4.432
Geoxideerd kopergroen en gecorrodeerd
ijzer.
Tekening Pl. IX-66 (schaal 1:3), afb. 4.9,
rechts.
Tijdens de opgraving zijn niet alle
onderdelen op hun vindplaats ingetekend,
zodat een reconstructie op basis van de
ligging van de onderdelen in het graf niet
mogelijk is. Eerst worden de onderdelen
besproken waarvan de ligging wel is
vastgelegd op de veldtekening.
25 I (afb. 4.9 en pl. IX): bronzen plaatje,
L-vormig omgebogen, met vijf spijkersgaatjes (mogelijk oorspronkelijk U-vormig,
maar tweede plaatje ontbreekt); nog een
spijker aanwezig (h. 6,9 cm, br. 3,6 cm).
25 II (afb. 4.9): rechthoekig bronzen plaatje
met aan weerszijden vijf spijkergaatjes;
enkele spijkers met bolle kop zijn nog
aanwezig (h. 6,9 cm, br. 3,6 cm).
25 III (afb. 4.9 en pl. IX): U-vormig
omgebogen bronzen plaatje. Aan weerszijden vijf spijkergaatjes; spijkers met bolle
kop zijn nog in zes gaatjes aanwezig
(h. 6,9 cm, br. 3,6 cm).
25 IV (afb. 4.9 en pl. IX): twee bij elkaar
behorende bronzen plaatjes met aan
weerszijden vijf spijkergaatjes; enkele
spijkers met bolle kop zijn nog aanwezig
(h. 6,9 cm, br. 3,6 cm) met fragment van de
bronzen verbinding tussen beide plaatjes,
zodat zij samen een U vormden (zie 25 III).

Hierbij is ook een ijzeren staaf met sporen
van hout gevonden, vooral op de uiteinden
in de breedte richting van de staaf. De staaf
was in hout bevestigd tussen de U-vormig
gebogen bronzen plaatjes (l. 13,2 cm; diam.
ca. 0,9 cm).
25 V (afb. 4.9): twee bij elkaar behorende
bronzen plaatjes met aan weerszijden vijf
spijkergaatjes; een klein stuk is afgebroken
(h. 6,9 cm, br. 3,6 cm); met fragment van de
bronzen verbinding tussen beide plaatjes,
zodat zij samen een U vormden (zie 25 III).
25 VI (afb. 4.9): twee bij elkaar behorende
bronzen plaatjes met aan weerszijden vijf
spijkergaatjes met fragment van de
bronzen verbinding tussen beide plaatjes
(h. 6,9 cm, br. 3,6 cm), zodat zij samen een
U vormden (zie 25 III).
25 VII (afb. 4.9, linksonder, pl. IX): U-vormig
omgebogen bronzen plaat, met aan weerszijden vier bronzen nagels met ronde kop
waarvan de bovenste twee zijn ingedeukt.
De bronzen plaat omsluit een ijzeren staaf
die in hout is bevestigd. De houtnerf loopt
in de breedte van de ijzeren staaf. De staaf
eindigt in de bolle kop, die zichtbaar is aan
de buitenkant (l. staaf 28 cm, diam. ca.
0,9 cm; br. bronzen plaat 3,6 cm). 25 VII lag
in het graf in het verlengde van 25IV.
Waarschijnlijk waren beide delen van de
ijzeren staaf een geheel.
28 (afb. 4.9 en pl. IX): twee ijzeren plaatjes
met daartussen hout in de lengterichting
van de plaatjes. Ongeveer in het midden en
haaks op de lengterichting van de plaatjes
is een ijzeren staaf in het hout aangebracht.
De ijzeren as eindigt in een kop; aan het
andere uiteinde is een volgplaatje
bevestigd. Op de ijzeren as zijn in de lengterichting houtresten aanwezig. De as moet
gediend hebben om twee stukken hout
draaibaar met elkaar te verbinden. De
ijzeren plaatjes zijn mogelijk een reparatie,
want de andere plaatjes zijn allemaal van
brons (ijzeren platen: l. 10,2 cm, br. 3,9 cm;
ijzeren as: l. 9 cm, diam. 0,9 cm)
Los gevonden en niet op de veldtekening
ingetekend zijn 25 a t/m e, 26 en 27.
25 a: U-vormig omgebogen bronzen plaat,
met aan weerszijden vier bronzen nagels
met ronde kop waarvan de onderste twee
zijn ingedeukt. Gevonden in het verlengde
van de staaf 25 VII.
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10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

25 b: ijzeren staafje (l. 6,5 cm). Gevonden in
het verlengde van de staaf 25 VII.
25 c: ijzeren staaf met bolle knop op een
uiteinde. Houtresten in twee richtingen om
het staafje. Zie 28.
25 d (pl. IX): bronzen, dakvormig gebogen
plaatje met aan weerszijden drie spijkergaten. Gevonden in de buurt van 25 V en
25 VI.
25 e (pl. IX): bronzen, dakvormig gebogen
plaatje met aan weerszijden drie spijkergaten. Gevonden in de buurt van 25 V en 25
VI.
26: bronzen plaatjes als 25 I.
27: elf bronzen nagels, zoals die in de
bronzen plaatjes zijn bevestigd. Los
gevonden.
De deuken in de spijkers, op 25 VII en 25a,
lijken sporen van gebruik te zijn.
Het aantal geborgen fragmenten van de
stoel (?), van ijzer en brons, bedraagt 36,
soms met houtresten.
-De fragmenten behoren waarschijnlijk tot
een vouwstoel, gemaakt van hout met
ijzeren onderdelen (assen) en bronzen
beslagstukken. Omdat niet duidelijk is hoe
deze houten stoel gereconstrueerd moet
worden, is een toewijzing aan het type
Koster 4 niet zeker.
--Koster 1997, 47; Koster 2013, 164-165, 345.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2-67.
24a.
Pl. IX-67.
IJzer en brons.
Klinknagel.
-Gecorrodeerd ijzer.
L. 3,5 cm.
IJzeren nagel met een grote ijzeren en een
kleinere bronzen kop.
10. -11. Compleet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2-68.
58.
Pl. IX-68.
IJzer en koper.
Spijker.
Klinknagel.

7.
8.
9.

Bruin.
L. 2,2 cm.
In doorsnede vierkante ijzeren schacht met
koperen kop. Op de schacht houtresten.
10. De koperen kop is door het ijzer van de
nagel geslagen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

2-69.
5a.
Pl. IX-69; Pl. XXVIII, 2-69.
IJzer.
Mes.
Manning 5.433
Grijs en bruin.
L. 18,8 cm (lemmet l. 12,6 cm, doorn
l. 6,2 cm), br. 2,2 cm.
IJzeren mes met doorn voor bevestiging van
een heft. Het lemmet is naar de doorn toe
iets verbreed, heeft aan een kant een platte
rug, aan de andere kant een duidelijke
scherpe snede en loopt smaller toe naar het
uiteinde. Over de ijzeren doorn was waarschijnlijk het ivoren heft (2-79), dat apart is
aangetroffen, bevestigd.
Het verbrede uiteinde van het lemmet
(de krop) bij het heft doet vermoeden dat
het lemmet oorspronkelijk werd beschermd
door een schede.
Sterk gecorrodeerd. De punt van het
lemmet is afgebroken en de doorn is deels
bewaard gebleven. Geconserveerd en
gelijmd.
Tweede eeuw.434
Zie Manning.
-Het mes lag in het bord 2-17.
Manning 1985.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2-70.
8a.
Pl. X-70.
IJzer.
Pincet.
Riha variant F.435
Bruin.
L. 6,8 cm.
IJzeren pincet.
-Een gedeelte van één van de armen
ontbreekt.
12. Eerste-tweede eeuw.436
13. Dit type, meestal in brons uitgevoerd, is van
vele vindplaatsen bekend, ook met een
medicinale context.437

433
434
435
436
437

Manning 1985, 111, type 5, fig. 28,5.
Manning 1985, 111.
Riha 1986, 37.
Riha 1986, 37.
Riha 1986, 37.

110
—

14. -15. Gevonden in de ruwwandige kom 2-18.
16. Riha 1986.

14. -15. Zie 1-23.
16. Zie 2-71.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
438
439
440
441

Gaitzsch 1980, 212.
Haalebos 1990, 180.
Garbsch 1975, 73-81.
Garbsch 1975, 80.

12.
13.

2-71.
46.
Pl. X-71; Pl. XXXI, 2-71.
IJzer.
Schaar.
Eendelige knijpschaar met U-vormige
beugel.
Bruin.
Grootste l. 11,8 cm.
Kleine, ijzeren knijpschaar bestaande uit
een brede, U-vormige, verende beugel die
naar de messen toe smaller uitloopt. De
messen eindigen in een punt.
-Gecorrodeerd, gerestaureerd en aangevuld.
Dergelijke knijpscharen komen in de voorRomeinse ijzertijd al voor en blijven tijdens
de gehele Romeinse tijd in gebruik.438
In het grafveld van Nijmegen-Hatert zijn
scharen aangetroffen in graven van het
begin van de tweede tot in de tweede helft
van de tweede eeuw. Scharen zijn vooral in
de noordelijke provincies van het Romeinse
rijk meegegeven in graven.439
-Gevonden op de rand van de glazen schaal
2-26. Zie ook 1-23.
Gaitzsch 1980; Haalebos 1990.
2-72.
50.
Pl. X-72; Pl. XXXI, 2-72.
IJzer.
Schaar.
Eendelige knijpschaar met omega-vormige
beugel.
Bruin.
L. 17,6 cm.
Grote, ijzeren knijpschaar bestaande uit een
brede, omega-vormige beugel die naar de
messen toe smaller uitloopt. De beide
bladen van de schaar hebben een
opstaande rand, zodat het tegenover
liggende blad niet kan doorschieten.
-Eén van de punten van de schaar ontbreekt
en is aangevuld.
Zie 2-71.
Zie 2-71.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2-73.
51.
Pl. X-73; Pl. XXXI, 2-73.
IJzer.
Scheermes.
Garbsch B.440
Bruin.
L. 18 cm, br. 10,6 cm.
IJzeren scheermes van min of meer driehoekige vorm met afgerond uiteinde. Het
ijzeren handvat was oorspronkelijk mogelijk
bekleed.
-Gecorrodeerd en gerestaureerd.
Tweede helft tweede – eerste helft derde
eeuw.441
Deze ijzeren scheermessen zijn meestal
voorzien van een bronzen handvat met
panter- of griffioenskop. Voor parallellen
zie Garbsch 1975, 75-77, Abb. 4.
--Garbsch 1975.

16.

2-74.
8a.
Pl. X-74; Pl. XXXII, 2-74.
IJzer.
Pijlpunt.
Tweesnijdende pijlpunt met doorn.
Bruin.
L. 4,4 cm, br. 1,4 cm.
Tweesnijdende massieve ijzeren pijlpunt
met doorn, waarmee hij in het hout van de
pijl werd vastgezet.
Op één kant van de pijlpunt zijn resten van
weefsel aanwezig.
De punt van de pijlpunt ontbreekt.
---De pijlpunt is aangetroffen in de
ruwwandige kom 2-18.
Junkelmann 1992.

1.
2.
3.
4.

2-75.
22a.
Pl. X-75; Pl. XXXII, 2-75.
IJzer.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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5.
6.

Pijlpunt.
Tweesnijdende vlakke pijlpunt met
weerhaken en schacht.
Bruin.
L. 9,1 cm, grootste br. (aangevuld) 2,4 cm.
Tweesnijdende ijzeren bladvormige pijlpunt
met lange holle schacht voor houten pijl. De
vleugels eindigen niet in scherpe
weerhaken, maar zijn, waarschijnlijk
secundair, recht afgesneden.
-Een vleugel is afgebroken en aangevuld.
-Voorlopers van tweesnijdende vlakke
pijlpunten met weerhaken en met holle
schacht zijn al bekend uit de late bronstijd
in midden-Europa. Het type dat in de
Romeinse tijd wordt gebruikt gaat terug op
Keltische voorbeelden.442
-De pijlpunt is gevonden in de grond binnen
de bronzen band van pijlkoker 2-61.
Junkelmann 1992.

6.

7.
8.
9.

16.

2-76.
22a.
Pl. X-76.
IJzer.
Pijlpunt.
Spits-conische pijlpunt met schacht.
Bruin.
L. 4,5 cm, br. 1,2 cm.
Spits-conische pijlpunt met holle schacht
voor houten pijl. De punt is vierkant in
doorsnede, de open kant is rond in
doorsnede.
---Conische pijlpunten zijn al bekend uit de
Etruskische periode. Waarschijnlijk werden
deze in het directe gevecht gebruikt, tegen
mens of dier.443
-De pijlpunt is gevonden in de grond binnen
de bronzen band van pijlkoker 2-61.
--

1.
2.
3.
4.
5.

2-77.
58.
Pl. X-77 (links); Pl. XXXII, 2-77 (midden).
IJzer.
Pijlpunt.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tweesnijdende, vlakke pijlpunt met
weerhaken en schacht.
Bruin.
L. 6 cm, br. 2,6 cm.
Tweesnijdende ijzeren bladvormige pijlpunt
met korte holle schacht voor houten pijl. De
schacht is opengespleten. De vleugels
eindigen in scherpe weerhaken.
-De punt van de pijlpunt is afgebroken.
In de schacht zijn houtresten aanwezig.
Zie 2-75
-De pijlpunt is samen met twee andere
gevonden op de rand van schaal 2-17.
-2-77.
58.
Pl. X-77 (midden).
IJzer.
Pijlpunt.
Tweesnijdende vlakke pijlpunt met
weerhaken en schacht.
Bruin.
L. 8,15 cm, br. 1,8 cm.
Tweesnijdende ijzeren bladvormige pijlpunt
met lange holle schacht voor houten pijl. De
vleugels eindigen in korte, scherpe
weerhaken.
---Zie 2-75.
-De pijlpunt is samen met twee andere
gevonden op de rand van schaal 2-17.
–

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2-77.
58.
Pl. X-77 (rechts); Pl. XXXII, 2-77 (rechts).
IJzer.
Pijlpunt.
Tweesnijdende vlakke pijlpunt met
weerhaken en schacht.
7. Bruin.
8. L. 8,35 cm, br. 2,25 cm.
9. Tweesnijdende ijzeren bladvormige pijlpunt
met lange, holle schacht voor houten pijl.
De vleugels eindigen in scherpe weerhaken.
10. -11. --

442 Riesch 2017, 101 en 116-118.
443 Riesch 2017, 101.
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12.
13.
14.
15.

-Zie 2-75.
-De pijlpunt is samen met twee andere
gevonden op de rand van schaal 2-17.
16. –
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2-78.
48a.
Pl. X-78.
IJzer.
Spijker.
-Bruin.
L. 5,4 cm.
In doorsnede vierkante ijzeren spijker met
afgeronde vierkante kop.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

16.

2-79.
49d.
Pl. X-79; Pl. XXVIII, 2-79.
Ivoor.
Heft.
Heft van een mes.
Geelwit.
L. 6,1 cm, br. 1,8 cm, h. 2,1 cm.
Heft van ivoor waarvan het uiteinde is
gesneden in de vorm van een leeuwenkop.
De mond van de leeuw is geboord. Aan de
open achterkant was zeer waarschijnlijk de
ijzeren doorn van een mes (br. 2 cm, h. 0,4
cm) bevestigd. Mogelijk was dit het mes
2-69.
-De achterkant van het heft is opengebroken
door ijzercorrosie.
Tweede helft tweede – eerste helft derde
eeuw.444
Een vergelijkbaar benen handvat met
leeuwenkop is bekend uit het Zwitserse
Baden; een ivoren exemplaar komt uit
Xanten.445
-Het ivoren handvat 2-79 heeft mogelijk
behoord bij het ijzeren mes 2-69.
--

1.
2.
3.
4.
5.

2-80.
24a.
Pl. X-80; Pl. XXXII, 2-80 (rechts).
Been.
Klosvormig voorwerp.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

444 Garbsch 1975, 80.
445 Doppler 1976, 37; Jung 2013, 194, Taf. 54
nr. 1167.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

-Geelwit.
H. 2,45 cm, diam. 1,5 cm, diam. doorboring
3-4 mm.
Benen klosvormig voorwerp met ingedraaide groeven. De doorboring in de lengterichting is niet helemaal centraal in het
object aangebracht. Aan een kant sporen
van brons in de opening.
Aan de buitenkant zijn groeven ingedraaid.
Compleet.
---Onderdeel van of behorend bij een boog.
Mogelijk vingerbescherming die op de pees
was geregen.
-2-81.
24a.
Pl. X-81; Pl. XXXII, 2-81 (links).
Been.
Cilinder.
-Geelwit.
H. 1,15 cm, diam. 1,05 cm, diam. doorboring
3-4 mm.
Ronde benen cilinder met doorboring in de
lengterichting. Een tweede gaatje aan de
bovenkant is ondiep.
-Compleet.
---Onderdeel van of behorend bij een boog.
Mogelijk vingerbescherming die op de pees
was geregen.
-2-82.
47a.
Pl. X-82.
IJzer.
IJzeren plaatje.
-Bruin.
L. 3 cm.
Rechthoekig ijzeren plaatje, mogelijk
onderdeel van een benen knop als 2-83.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2-83.
54.
Pl. X-83.
Been, brons, ijzer.
Knop met scharnier.
-Geelwit.
L. 1,7 cm, br. 1,7 cm.
Vierkante benen plaatjes met daarop
schildvormige bronzen plaatjes. Door het
bronzen plaatje en het benen plaatje is een
bronzen pinnetje geslagen dat aan de
bovenkant eindigt in een oog. Aan de
onderkant van het benen plaatje bevinden
zich drie bronzen pinnetjes die vastzitten in
een bronzen plaatje met scharnier. Aan dit

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

scharnier is een in doorsnede vierkant
ijzeren staafje bevestigd.
–
De onderdelen zijn sterk vergaan. Er zijn
fragmenten van twee soortgelijke stukken
aangetroffen.
-Vermoedelijk zijn er in totaal vier van
dergelijke knoppen met scharnier aanwezig
geweest.
-Lag bij de rand van het glazen bord 2-38. De
ligging van deze knoppen in het graf doet
vermoeden dat zij behoorden tot het beslag
van een kist.
--
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7.

Graf 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

446 Stuart 1962, 22-23.
447 Brunsting 1937, 73.
448 Anderson 1981, 330; Hiddink 2010, 9293.

3-1.
3a.
Pl. XI-1.
Geverfd aardewerk.
Beker.
Stuart 2.446
Wit aardewerk, grijszwart-oranje deklaag
(Haalebos techniek c).
H. 14,4 cm, grootste diam. 11,7 cm.
Beker met karniesrand. Het middelste
gedeelte van de buik is versierd met
schubben in barbotine techniek.
-Scherven, gerestaureerd en aangevuld.
Ca. 90-175/180. Zie 2-1.
-Zie 2-1.
De versiering met schubben zou volgens
Brunsting niet lang na 100 buiten gebruik
zijn geraakt.447
Brunsting 1937; Stuart 1962; Haalebos 1990,
139-141, type 2020; Hiddink 2010, 92-93.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

3-2.
2.
Pl. XI-2.
Geverfd aardewerk.
Beker.
Stuart 4.
Wit aardewerk, grijsbruine deklaag.
Diam. rand ca. 8-8,5 cm.
Fragmenten van rand en wand van een
geverfde beker met lang-ovale deuken,
versierd met zandbestrooiing.
-Scherven van de rand en de wand.
120/130 – 180/190.448
Zie 1-1.
Zie 1-1.
Zie 1-1.
Zie 1-1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3-3.
3g.
Niet getekend.
Geverfd aardewerk.
Beker.
Niet te bepalen.

Wit aardewerk met oranje-bruine deklaag
(Haalebos techniek b).
8. -9. Wandfragment en bodemfragment van een
geverfde beker.
10. -11. Fragmenten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3-4.
5.
Niet getekend. Pl. XXXIII, 3-4.
Aardewerk.
Firmalamp.
Loeschcke type IXc.
Wit aardewerk met lichtbruine tot oranje
deklaag.
Als lamp 3-5.
Complete, ongebruikte firmalamp zonder
stempel, met doorbroken schouderring.
Het kanaal staat in open verbinding met de
spiegel; op de schouder aan weerszijden
een vervaagde knop.
De afgesleten knopjes aan weerszijden op
de schouder en de flauw zichtbare
schouderring doen vermoeden dat de vorm
voor de lamp zeer uitgesleten was. Het oor
is in de mal mee gevormd en is na het
vormen doorboord.
Compleet en niet gebruikt.
Zie 2-4.
Zie 2-4.
Zie 2-4.
Zie 2-4; aangetroffen in de zuidoostelijke
hoek van het graf, staand op een rechthoekig blok mergel en met de tuit naar
binnen gericht; identiek aan de lampen 3-5
en 3-6.
Zie 2-4.
3-5.
6.
Pl. XI-5; Pl. XXXIII, 3-5.
Aardewerk.
Firmalamp.
Loeschcke type IXc.
Wit aardewerk met oranjebruine deklaag.
H. 3,9 cm, l. 10,8 cm.
Complete, ongebruikte firmalamp zonder
stempel, met doorbroken schouderring.
Het kanaal staat in open verbinding met de
spiegel; op de schouder aan weerszijden
een vervaagde knop.
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10. De afgesleten knopjes aan weerszijden op
de schouder en de flauw zichtbare schouderring doen vermoeden dat de vorm voor
de lamp zeer uitgesleten was. Het oor is in
de mal mee gevormd en is na het vormen
doorboord.
11. Compleet en niet gebruikt.
12. Zie 2-4.
13. Zie 2-4.
14. Zie 2-4.
15. Zie 2-4; aangetroffen in de noordoostelijke
hoek van het graf, staand op een rechthoekig blok mergel en met de tuit naar
binnen gericht; identiek aan de lampen 3-4
en 3-6.
16. Zie 2-4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

16.

3-6.
7.
Niet getekend. Pl. XXXIII, 3-6.
Aardewerk.
Firmalamp.
Loeschcke IXc.
Wit aardewerk met lichtbruin-oranje
deklaag.
Als lamp 3-5.
Complete, ongebruikte firmalamp zonder
stempel, met doorbroken schouderring.
Het kanaal staat in open verbinding met de
spiegel; op de schouder aan weerszijden
een vervaagde knop.
De afgesleten knopjes aan weerszijden op
de schouder en de flauw zichtbare schouderring doen vermoeden dat de vorm voor
de lamp zeer uitgesleten was. Het oor is in
de mal mee gevormd en is na het vormen
doorboord.
Compleet en zeer waarschijnlijk niet
gebruikt. Wel wat zwart bij de tuit aan de
buitenkant.
Zie 2-4.
Zie 2-4.
Zie 2-4.
Zie 2-4; aangetroffen in de noordwestelijke
hoek van het graf, naast een rechthoekig
blok mergel en met de tuit naar binnen
gericht; identiek aan de lampen 3-4 en 3-5.
Zie 2-4.

1.
2.
3.
4.

3-7.
2d.
Pl. XI-7.
Terra nigra aardewerk.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Beker.
Holwerda 26d.
Grijsbruin aardewerk, buitenzijde en
binnenzijde van de rand zwart glanzend
gepolijst.
Grootste diam. (rand) 7,6 cm.
Terra nigra-beker met scherp geknikte wand
en uitbuigende rand. De knik bevindt zich in
het onderste gedeelte van de wand.
-Scherven gelijmd; incompleet. De bodem
ontbreekt.
Eind eerste eeuw tot in het derde kwart van
de tweede eeuw.
Zie 2-6.
--Zie 2-6.
3-8.
3b.
Niet getekend.
Gebronsd aardewerk.
Kan.
Niet te bepalen.
Bruin met resten van goudglimmer (‘poterie
savonneuse’).
Niet te bepalen.
Wandfragmenten van een kan (?) en
driedelig oor met resten van goudglimmer.
-Wandfragmenten en oor.
-Mogelijk van een kan als 2-10 en 2-11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3-9.
3d.
Pl. XI-9.
Gladwandig aardewerk.
Kruik.
Niet te bepalen.
Lichtbruin.
Niet te bepalen.
Bodemfragment en wandfragmenten van
een gladwandige kruik met resten van
goudglimmer.
10. -11. Bodemfragment en zestien wand
fragmenten. Incompleet.
1.
2.
3.

3-10.
3c.
Niet getekend.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gladwandig aardewerk.
Kruik.
Niet te bepalen
Lichtbruin.
-Tien wandfragmenten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3-11.
3c.
Pl. XI-11.
Ruwwandig aardewerk.
Bord.
Stuart 218?
Geeloranje.
Niet te bepalen.
Rand- en wandfragment van een
ruwwandig bord met naar binnen gebogen
rand.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

16.

3-12.
2j.
Pl. XI-12.
Glas.
Cilindrische fles.
IN 231.449
Kleurloos, iets groen getint.
Diam. bodem 7,2 cm.
Bodem- en wandfragmenten van een cilindrische fles met ingeslepen horizontale
lijnen.
-Bodem- en wandfragmenten.
Tweede helft tweede - derde eeuw.450
Zie Foy et al. 2018, 231-232.
Komt in het hele Romeinse rijk voor en is
waarschijnlijk op tal van plaatsen geproduceerd.451
Deze fragmenten zouden kunnen behoren
bij 1-19, de fragmenten van de monding van
een cilindrische fles van waarschijnlijk
hetzelfde type.
Foy et al. 2018, 230-232.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3-13.
2k.
Niet getekend.
Glas.
Fles.
Waarschijnlijk als 3-12.
Kleurloos.
Niet te bepalen.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

449 Foy et al. 2018, 230-232.
450 Foy et al. 2018, 230-232, type IN 231.
451 Foy et al. 2018, 231.

9.

Wand- en bodemfragmenten van een fles
(?) met ingeslepen horizontale lijnen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3-14.
2a.
Pl. XI-14.
Glas.
Bord.
Isings 80; IN 129.
Kleurloos, iets groen getint.
H. 4 cm, grootste diam. 21,3 cm.
Bord op standring met naar buiten staande,
afgeronde rand die voorzien is van een
ingeslepen groef aan de binnenkant.
In de vorm gegoten, afgedraaid en gepolijst.
Aan de onderkant van de bodem zijn
concentrische draaigroeven te zien.
Fragmenten, vrijwel gehele profiel.
Scherven gelijmd.
Zie 1-16.
Zie 1-16.
Zie 1-16.
Zie 1-16.
Zie 1-16.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12.
13.
14.
15.
16.

3-15.
2b.
Pl. XI-15.
Glas.
Bord.
Isings 80; IN 129.
Kleurloos, iets groen getint.
H. 4,6 cm, grootste diam. 17 cm.
Bord op standring met naar buiten staande,
afgeronde rand die voorzien is van een
ingeslepen groef aan de binnenkant.
In de vorm gegoten, afgedraaid en gepolijst.
Fragmenten, vrijwel gehele profiel.
Scherven gelijmd.
Zie 1-16.
Zie 1-16.
Zie 1-16.
Zie 1-16.
Zie 1-16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3-16.
2c.
Pl. XI-16.
Glas.
Kom.
Isings 80; IN 129.

10.
11.
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7.
8.
9.

Kleurloos, iets groen getint.
H. 3,7 cm, grootste diam. 11 cm.
Kom op standring met naar buiten staande,
afgeronde rand, voorzien van een
ingeslepen groef aan de buitenkant.
In de vorm gegoten, afgedraaid en gepolijst.
Fragmenten, vrijwel gehele profiel.
Scherven gelijmd.
Zie 1-16.
Zie 1-16.
Zie 1-16.
Zie 1-16.
Zie 1-16.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

13.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

3-17.
2h.
Niet getekend.
Glas.
Bord.
Isings 80; IN 129.
Kleurloos.
Diam. rand 16 cm.
Randfragmenten en mogelijk bodem van
een bord met ingeslepen groeven op de
buitenkant van de bodem.
In de vorm gegoten, afgedraaid en gepolijst.
Fragmenten, vrijwel gehele profiel.
Zie 1-16.
Zie 1-16.
Zie 1-16.
Zie 1-16.
Zie 1-16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

3-18.
3.
Niet getekend.
Glas.
Bord.
Isings 80; IN 129.
Kleurloos.
-Randfragment van een bord.
-Randfragment.
Zie 1-16.
Zie 1-16.
Zie 1-16; gevonden op het stort uit graf 3.
Zie 1-16.
Zie 1-16.

1.
2.
3.

3-19.
2l.
Pl. XI-19.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

14.
15.

16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Glas.
Unguentarium.
Isings 82A2 of B2.452
Blauwgroen.
-Bodem- en wandfragment van een unguentarium. Op het bodemfragment staat een
deel van een reliëfstempel met letters: S of
C, C of G en naast de C of G een pijlvormig
blad.
-Bodemfragment en wandfragment.
Tweede en derde kwart van de tweede
eeuw.453
Omdat slechts een gedeelte van het
stempel bewaard is gebleven, is het niet
mogelijk hiervoor parallellen te geven. De
meeste overeenkomst lijkt te bestaan met
de stempels S↑CCC↑ of CSC↑.454 Deze letters
zouden betrekking kunnen hebben op de
naam van de glasblazer en/of op de inhoud
van het flesje.455
-In unguentaria werden cosmetische
producten, waarschijnlijk voornamelijk zalf
en parfum, getransporteerd en bewaard.456
Isings 1957; Price & Cottam 1998, 175-177.
3-20.
4.
Pl. XI-20; Pl. XXXIII, 3-20.
Zilver, lood.
Miniatuur drinkbeker.
Kantharos.
Zilver.
H. 3,3 cm, diam. 2,5 cm.
Miniatuur kantharos van zilver, waarvan de
oren ontbreken. Het zilveren bekertje heeft
een verticaal geribde buik en een verhoudingsgewijs hoge, trechtervormig
uitstaande hals die met horizontale
groeven is versierd en aan de onder- en
bovenkant met een soort parelrand is
afgezet. De rand is geprofileerd en naar
binnen gedraaid. De hoge voet is verzwaard
met lood.
-Het bekertje is aan één kant ingedeukt, in
het onderste deel zit een gat en ook de voet
is beschadigd.
-Een vrijwel exacte parallel voor dit bekertje
is voor 1865 gevonden in een kindergraf in

452 Isings 1957, 98-99.
453 Isings 1957, 98-99; Isings 1971, 9, nr. 9;
Goethert-Polaschek 1977, 117-118, Form
72 (in drie graven, IIB-III), 119-121, Form
73 (in vier graven, eind I-IIa); Price &
Cottam 1998, 175-177; Massart 2015,
125-126.
454 CIL XIII, 10025, 12; Kisa 1908, 926, nr. 14;
CIL XV, 6971.
455 Van den Hurk 1975, 80-81 en de daar
geciteerde literatuur.
456 Welker 1974, 50; Van den Hurk 1975, 81;
Van Lith & Randsborg 1985, 424.
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Wienerberg bij Wenen. Dit bekertje
(h. 1,7 cm) is van goud en diende vermoedelijk als kop van een haarnaald. Deze
kantharos heeft twee volutenvormige
oren.457 In een kindergraf uit het begin van
de eerste eeuw, gevonden ten noorden van
Rome, lag een miniatuur zilveren
kantharos, die onderdeel uitmaakte van
een compleet zilveren speelgoed servies.458
14. -15. -16. Bogaers 1967, 337; Koster 1997, 44-45.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

457 Vindobona 1978, 267, M152; Kronberger
2005, 137, Abb. 44.

458 Platz-Horster 1978, 186; zie ook 5.6.3.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

3-21.
1.
-Brons.
Munt.
As.
Groen gecorrodeerd brons.
Diam. 2,7 cm.
As van Traianus.
Vz. Gelauwerde kop van de keizer naar
rechts [IMP CAES NERV]A TRAIAN AVG
GE[RMPP].
Kz. Victoria naar links, in rechterhand globe,
linkerhand bij heup. Links en rechts van het
hoofd uitstaande vleugels.
Vrij sterk afgesleten.
Compleet.
98-99.
RIC II, 395; BMC III 726.
Rome.
-RIC II; BMC III.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3-22.
2f.
Pl. XI-22.
IJzer.
Spijker.
-Bruin.

8.
9.

L. ca. 4,5 cm.
Twaalf ijzeren spijkers, vierkant in
doorsnede met ronde kop.
10. -11. Enigszins gecorrodeerd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3-23.
3f.
Pl. XI-23.
IJzer.
Strip.
-Bruin.
L. 6 cm, br. 3 cm.
Plat stukje ijzer met sporen van twee ijzeren
klinknagels.
-Het stuk ijzer is aan de beide korte kanten
afgebroken.
---Losse vondst.
--

3-24.
8.
Pl. XI-24.
IJzer.
Plaatje.
-IJzer.
L. 5,1 cm, br. 2,7 cm.
Plat stukje ijzer, met sleufje in het midden.
-Aan beide korte kanten afgebroken.
---Losse vondst onder de stenen kist van graf
1.
16. --
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Kuil 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4-1.
1c.
Pl. XI-4-1.
Geverfd aardewerk.
Beker.
Stuart 2.
Wit aardewerk met grijze deklaag (Haalebos
techniek c).
Rand diam. 5,1 cm.
Rand- en wandfragmenten van een
geverfde beker met karniesrand met zandbestrooiing op het midden van de buik. Het
onderste gedeelte van de beker ontbreekt.
-Incompleet. Bodem ontbreekt. Rand- en
wandfragmenten.
Ca. 90-175/180.459 Zie ook 2-1.
Zie 2-1.
Zie 2-1.
Zie 2-1.
Zie 2-1.
4-2.
1d.
Niet getekend.
Terra nigra aardewerk.
Bolovale urn.
Holwerda 27?
Grijsbruin.
-Randfragmenten van een bolovale urn van
grijsbruin terra nigra(achtig?) aardewerk.

10. Mogelijk secundair verbrand.
11. Drie randfragmenten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4-3.
1.
Niet getekend.
Gebronsd aardewerk.
Beker.
Stuart 301.
Bruin.
-Twee aaneenpassende randfragmenten van
een bolbuikige beker van gebronsd
aardewerk.
Mogelijk secundair verbrand.
Twee randfragmenten.
Midden eerste – eerste helft tweede eeuw.
Brunsting 1937, 130-131, type 1; Stuart 1976,
65-66, type 301; Haalebos 1990, 146, type
3010; Hiddink 2010, 86.
Misbaksels van dergelijke bekers zijn
gevonden in Cuijk.460
-Brunsting 1937; Stuart 1976; Haalebos 1990;
Hiddink 2010.
4-4.
1f.
Niet getekend.
Ruwwandig aardewerk.
--Grijs.
-Ruwwandig wandfragment van onduidelijke
vorm.

459 Haalebos 1990, 141; Hiddink 2010, 92.
460 Hiddink 2010, 86.

Bijlage II Tekeningen van de voorwerpen

Bij de tekening staat het catalogusnummer van het voorwerp.

Pl. I Graf 1, aardewerk 1:3

1

2

3

5
4

7

6

8
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—

122
—

Pl. II Graf 1, glas 1:3

10

11

12

9

15

13

19

16

17

14

18

123
—

Pl. III Graf 1, metalen voorwerpen 1:3 (20 en 21) en 1:5 (22)

20

21

22

124
—

Pl. IV Graf 1, metalen en barnstenen voorwerpen ca. 1:7 (reconstructie van de stoel nr. 22), 1:3 (23-29) en 1:2 (30)

22

26
23
27

25

24

28

29

30

125
—

Pl. V Graf 2, aardewerk 1:3

1
2
3

4

6

5

7

8

9

10

11

126
—

Pl. VI Graf 2, aardewerk 1:3

12

13

14

15

16

17

18

19

127
—

Pl. VII Graf 2, glas 1:3 (20-48 en 51-56), 1:4 (49 en 50). Niet afgebeeld zijn nr. 21-35 en 38-44 (22 glazen kommen en borden
als nr. 20, 36 of 37)

20

36

37

47

45

51
50

49

48

56

52

128
—

Pl. VIII Graf 2, bronzen bekken 1:2

59

129
—

Pl. IX Graf 2, metalen voorwerpen 1:3

60

62

61

63

65

69

67

68

66

64

130
—

Pl. X Graf 2, metalen en benen voorwerpen 1:3

70

71
79
72
80

73

81

82

74

75

76

77

78

83

131
—

Pl. XI Graf 3, aardewerk, glas en metaal 1:3 (1-16 en 22-24), 1:1 (19-20). Kuil 4, aardewerk 1:3 (4-1).

2

7

1

5

11

9

12

14

15
19
16

20

22

23

24

4-1

Bijlage III Foto’s van de voorwerpen

De catalogusnummers zijn bij de voorwerpen vermeld, evenals afmetingen.

Pl. XII Graf 1

1-9 Isings 50a, h. 13 cm (bron: Limburgs Museum, Venlo)

1-10 Isings 50a, h. 13,2 cm (bron: Limburgs Museum,
Venlo)

1-11 Isings 50a, h. 13,3 cm (bron: Limburgs Museum,
Venlo)

1-12 Isings 50a, h. 13 cm (bron: Limburgs Museum,
Venlo)

133
—

134
—

Pl. XIII Graf 1

1-13 variant Isings 50a, h. 15,2 cm (bron: Provinciaal
Depot voor Bodemvondsten Limburg, Heerlen)

1-14 variant Isings 50a, h. 22,5 cm (bron: Limburgs Museum, Venlo)

1-15 variant Isings 50a, h. 15,9 cm (bron: Limburgs
Museum, Venlo)

135
—

Pl. XIV Graf 1

1-17 Isings 80, diam. 16,9 cm (bron: Limburgs Museum, Venlo)

1-18 Isings 82B2, h. 18,1 cm (bron: Limburgs Museum, Venlo)

136
—

Pl. XV Graf 1

1-20 schminkdoos met wrijfsteen, l. 10,5 cm, br. 5,7 cm (bron: R. Meijers, Nijmegen)

137
—

Pl. XVI Graf 1

1-21 koker en lepelsonde, l. 12,3 cm (bron: R. Meijers, Nijmegen)

1-30 voorkant van barnstenen mesheft, l. 6,2 cm (bron: R. Meijers, Nijmegen)

1-30 achterkant van barnstenen mesheft l. 6,2 cm (bron: R. Meijers, Nijmegen)

138
—

Pl. XVII Graf 1

1-22 frame van ijzeren vouwstoel met bronzen knoppen, br. 53 cm (bron: Limburgs Museum, Venlo)

139
—

Pl. XVIII Graf 2

2-20 kom IN 156, diam. 12 cm (bron: Limburgs Museum, Venlo)

2-21 en 2-22 borden IN 156, diam. 15 cm (bron: Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten Limburg, Heerlen)

2-28, 2-29, 2-42, 2-43, 2-44 borden en kommen IN 156,
diam. ca. 11 cm en ca. 18-20 cm (bron: Provinciaal Depot
voor Bodemvondsten Limburg, Heerlen)

2-38 bord IN 156, diam. 17 cm (bron: Provinciaal Depot
voor Bodemvondsten Limburg, Heerlen)

140
—

Pl. XIX Graf 2

2-45 Isings 50a, h. 13,5 cm (bron: Limburgs Museum,
Venlo)

2-47 Isings 51a, h. 18,1 cm (bron: Limburgs Museum, Venlo)

2-48 IN 298, h. 16 cm (bron: Limburgs Museum, Venlo)

2-52 IN 36, h. 7,7 cm (bron: Limburgs Museum, Venlo)

141
—

Pl. XX Graf 2

2-49 Isings 63, h. 29,5 cm (bron: Limburgs Museum, Venlo)

142
—

Pl. XXI Graf 2

2-50 Isings 65, h. 27 cm (bron: Limburgs Museum, Venlo)

2-51 Isings 82B2, 13,5 cm (bron: Limburgs Museum, Venlo)

143
—

Pl. XXII Graf 2

2-59 bekken Bienert 58, diam. 15,2 cm-21,1 cm (bron: R. Meijers, Nijmegen)

2-59 bovenaanzicht van bekken met niëllo-versiering op de bodem (bron: R. Meijers, Nijmegen)

144
—

Pl. XXIII Graf 2

2-59 onderkant van bekken, diam. 15,2 cm-21,1 cm (bron: R. Meijers, Nijmegen)

2-59 oor van bekken met bebaarde kop (bron: R. Meijers,
Nijmegen)

2-59 oor van bekken met bebaarde kop (bron: R. Meijers,
Nijmegen)

145
—

Pl. XXIV Graf 2

2-59 reparatie van de wand met lood-tin, diam. 21,7 cm (bron: R. Meijers,
Nijmegen)

2-59 niëlloversiering aan de binnenkant (bron: R. Meijers, Nijmegen)

2-59 gravering op een oor (bron: R. Meijers, Nijmegen)

2-59 reparatie met behulp van een plaatje brons, deels onder de aanzet van
het oor (bron: R. Meijers, Nijmegen)

146
—

Pl. XXV Graf 2

2-60 bekken Bienert 80, diam. 21,7 cm (bron: R. Meijers, Nijmegen)

2-60 binnenzijde van bekken (bron: R. Meijers, Nijmegen)

147
—

Pl. XXVI Graf 2

2-60 onderzijde van bekken, diam. 21,7 cm (bron: R. Meijers, Nijmegen)

2-60 reparatie met bronzen plaatje, aan weerszijden resten van
soldeer (bron: R. Meijers, Nijmegen)

2-60 resten van soldeer voor bevestiging van handvat
(bron: R. Meijers, Nijmegen)

148
—

Pl. XXVII Graf 2

2-62 buitenkant van strigilis met ijzeren rib, l. 21,4 cm (bron: R. Meijers, Nijmegen)

2-62 binnenkant van strigilis (bron: R. Meijers, Nijmegen)

149
—

Pl. XXVIII Graf 2

2-63 voor- en achterkant van spiegel Lloyd-Morgan G, h. 11,7 cm (bron: R. Meijers, Nijmegen)

2-69 mes, l. 18,8 cm (bron: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg, Heerlen)

2-79 mesheft, l. 6,1 cm (bron: R. Meijers, Nijmegen)

150
—

Pl. XXIX Graf 2

2-66 onderdelen van een vouwstoel, verschillende afmetingen (bron: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg, Heerlen)

151
—

Pl. XXX Graf 2

2-66 onderdelen van een vouwstoel, verschillende afmetingen (bron: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten
Limburg, Heerlen)

152
—

Pl. XXXI Graf 2

2-71 schaar, l. 11,8 cm (bron: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten
Limburg, Heerlen)

2-72 schaar, l. 17,6 cm (bron: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg, Heerlen)

2-73 scheermes, l. 18 cm, br. 10,6 cm (bron: R. Meijers,
Nijmegen)

153
—

Pl. XXXII Graf 2

2-61 beslagstukken en twee L-vormige strips van pijlkoker, diam. 7,1 cm (bron: Limburgs Museum,
Venlo)

2-74 pijlpunt met doorn, l. 4,4 cm
(bron: Limburgs Museum, Venlo)
2-75 (links) en 2-77 (midden en rechts) pijlpunten met
schacht, l. 9.1 cm (bron: Limburgs Museum, Venlo)

2-80 (rechts), h. 2,4 cm en 2-81 (links) benen
voorwerpen (bron: Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten Limburg, Heerlen)

154
—

Pl. XXXIII Graf 3

3-4 firmalamp Loeschcke IXc, l. 10,8 cm (bron: Provinciaal
Depot voor Bodemvondsten Limburg, Heerlen)

3-5 firmalamp Loeschcke IXc, l. 10,8 cm (bron: Provinciaal
Depot voor Bodemvondsten Limburg, Heerlen)

3-6 firmalamp Loeschcke IXc, l. 10,8 cm (bron: Provinciaal
Depot voor Bodemvondsten Limburg, Heerlen)

3-20 miniatuur kantharos, h. 3,3 cm (bron: Provinciaal Depot
voor Bodemvondsten Limburg, Heerlen)

Bijlage IV Vondstenlijst

Graf 1
Vondstnr.

Catalogusnr.

Materiaal

Object

1

1-18

glas

Isings 82B2

2

1-22

ijzer/ brons

vouwstoel

3

1-20 en 1-21

brons/kalksteen

schminkdoos en koker met lepelsonde

4

1-30

barnsteen

mesheft

5

1-5

aardewerk

Stuart 145

6

1-2

aardewerk

Holwerda 75

7

1-9

glas

Isings 50a

8

1-6

aardewerk

Oelmann 97

9

1-8

aardewerk

Haalebos 8052

10

1-10

glas

Isings 50a

11

1-13

glas

Isings 50a variant

12

1-14

glas

Isings 50a variant

13

1-11

glas

Isings 50a

14

1-3

aardewerk

Stuart 110B

15

1-1

aardewerk

Stuart 4

16

1-4

aardewerk

Brunsting 8

17

1-15

glas

Isings 50a variant

18

1-7

aardewerk

Stuart 149

crematie en houtskool

resten in 1-7

18a
18a

dierenbotten

varken in 1-7

19

1-12

glas

Isings 50a

20

1-25

ijzer

vork

21

1-31

glas

scherven

21a

1-19

glas

Isings 51

crematie

resten bij 1-31

21a
21b

1-16

glas

Isings 80

22

1-17

glas

Isings 80

23b

1-26

ijzer

fragmenten van een doos

23c

1-27

ijzer

beslag

23d

1-28

ijzer

spijkers

23e

1-29

ijzer

mes

23f

1-23 en 1-24

ijzer

schaar en mes

23g

1-26

ijzer

fragmenten van een doos

1-32

kolenkalksteen

grafkist
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—

Graf 2
Vondstnr.

Catalogusnr.

Materiaal

Object

1

2-59

brons

bekken Bienert 58

2

2-62

brons/ijzer

strigilis

3

2-3

aardewerk

Brunsting 11

3a

2-55

kwartsceramiek

4 meloenkralen

4

2-12

aardewerk

Brunsting 8

5

2-17

aardewerk

Stuart 218

5a

2-69

ijzer/hoorn

mes Manning 5 in 2-17

dierenbotten

varken in 2-17

5b
6

2-13

aardewerk

Brunsting 8

7

2-19

aardewerk

Oelmann 98

8

2-18

aardewerk

Oelmann 103

8a

2-70

ijzer

pincet in 2-18

8a

2-74

ijzer

pijlpunt in 2-18

9

2-14

aardewerk

Brunsting 8

10

2-2

aardewerk

Stuart 4

11

2-1

aardewerk

Stuart 2

12

2-7

aardewerk

De Laet X

13

2-10

aardewerk

De Laet XI

14

2-15

aardewerk

Brunsting 37b

15

2-47

glas

Isings 51a

16

2-45

glas

Isings 50a

17

2-50

glas

Isings 65

17a

2-51

glas

Isings 82B2 in 2-50

17b

2-64

brons

hengsel in 2-50

crematie

resten in 2-50

glas

Isings 63

crematie

resten in 2-49

17c
18

2-49

18a
19

2-21

glas

IN 156 var.b

20

2-22

glas

IN 156 var.b

21

2-38

glas

IN 156 var.b

22

2-61

brons en hout

beslag van een houten pijlkoker

22a

2-75

ijzer

pijlpunt in 2-61

22a

2-76

ijzer

pijlpunt in 2-61

22b

2-23

glas

IN 156 var.a bij 2-61

23

2-20

glas

IN 156 var.a

24

2-24

glas

IN 156 var.a

24a

2-67

brons/ijzer

klinknagel

24a

2-80 en 2-81

been

onderdelen van een boog?

25

2-66

brons/ijzer

resten vouwstoel Koster type 4

25I

2-66

brons

resten vouwstoel Koster type 4

25II

2-66

brons

resten vouwstoel Koster type 4
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25III

2-66

brons

resten vouwstoel Koster type 4

25IV

2-66

brons/ijzer

resten vouwstoel Koster type 4

25V

2-66

brons

resten vouwstoel Koster type 4

25VI

2-66

brons

resten vouwstoel Koster type 4

25VII

2-66

brons/ijzer

resten vouwstoel Koster type 4

25a

2-66

brons

resten vouwstoel Koster type 4

25b

2-66

ijzer

resten vouwstoel Koster type 4

25c

2-66

ijzer

resten vouwstoel Koster type 4

26

2-66

brons

resten vouwstoel Koster type 4

27

2-66

brons

resten vouwstoel Koster type 4

28

2-66

brons/ijzer

resten vouwstoel Koster type 4

29

2-60

brons

bekken Bienert 80

30

2-6

aardewerk

Holwerda 26d

31

2-46

glas

Isings 50a

32

2-4

aardewerk

Loeschcke IXc

33

2-5

aardewerk

Loeschcke IXc

33a

2-11

aardewerk

De Laet XI

33b

2-8

aardewerk

De Laet X

33c

2-16

aardewerk

Stuart 149B

34

2-25

glas

IN 156 var.b

35

2-26

glas

IN 156 var.b

35a

2-27

glas

IN 156

35b

2-39

glas

IN 156 var.b

35c

2-56

kwartsceramiek

meloenkraal

36

2-36

glas

IN 156 var.b

37

2-53

glas

IN 36?

38

2-48

glas

IN 298

39

2-52

glas

IN 36

2-65

brons

schakelketting

niet gebruikt
niet gebruikt
42
42

dierenbotten

varken bij 2-65

43

2-57

kwartsceramiek

meloenkraal

44

2-58

kwartsceramiek

meloenkraal

45

dierenbotten

varken, hoort bij 5b

46

2-71

ijzer

schaar

47

2-40

glas

IN 156 var.b

47a

2-41

glas

IN 156 var.b

47a

2-82

ijzer

plaatje

48

2-42

glas

IN 156 var.b

48a

2-78

ijzer

spijker

49

2-43

glas

IN 156 var.b

49a

2-44

glas

IN 156 var.b
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49b

2-28

glas

IN 156 var.b

49c

2-29

glas

IN 156 var.b

49d

2-79

been of ivoor

heft van scheermes

49e

dierenbotten

varken

49f

dierenbotten

varken

50

2-72

ijzer

schaar

51

2-73

ijzer

scheermes Garbsch B

52

2-30

glas

IN 156 var.a

52a

2-31

glas

IN 156

52b

2-32

glas

IN 156 var.b

52c

2-33

glas

IN 156

52d

2-34

glas

IN 156 var.a

53

2-54

glas

fles?

54

2-83

been/brons/ijzer

knoppen?

55

2-37

glas

IN 156 var.b

56

2-35

glas

IN 156 var.a

57

2-63

tinbrons

spiegel Lloyd-Morgan G

58

2-68

brons/ijzer

klinknagel

58

2-77

ijzer

drie pijlpunten

59

2-9

aardewerk

De Laet X
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1

3-21

brons

as van Traianus

2

3-2

aardewerk

Stuart 4 fragmenten

2a

3-14

glas

Isings 80 fragmenten

2b

3-15

glas

Isings 80 fragmenten

2c

3-16

glas

Isings 80 fragmenten

2d

3-7

aardewerk

Holwerda 26d fragmenten

2f

3-22

ijzer

spijker

crematie en houtskool

crematie

2g
2h

3-17

glas

Isings 80 fragmenten

2j

3-12

glas

IN 231

2k

3-13

glas

fragmenten

2l

3-19

glas

Isings 82A2

3

3-18

glas

Isings 80 fragment

3a

3-1

aardewerk

Stuart 2

3b

3-8

aardewerk

gebronsd fragmenten

3c

3-10

aardewerk

gladwandig fragmenten

3c

3-11

aardewerk

ruwwandig fragmenten

3d

3-9

aardewerk

gladwandig fragmenten

glas

randfragment gevonden op het stort

3e
3f

3-23

ijzer

strip

3g

3-3

aardewerk

fragmenten

4

3-20

zilver

miniatuur kantharos

5

3-4

aardewerk

Loeschcke IXc

6

3-5

aardewerk

Loeschcke IXc

7

3-6

aardewerk

Loeschcke IXc

8

3-24

ijzer

plaatje
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Vondstnr.

Catalogusnr.

Materiaal

Object

1

4-3

aardewerk

Stuart 301 fragmenten

1

verbrande dierenbotten

varken

1c

4-1

aardewerk

Stuart 2 fragmenten

1d

4-2

aardewerk

terra nigra fragmenten

1f

4-4

aardewerk

ruwwandig fragment

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg staan de resultaten centraal van een onderzoek
dat in 1964 door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (nu Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed) is uitgevoerd. In de nieuwe woonwijk Belfort in Maastricht was bij de aanleg van
plantsoenen een stenen grafkamer met crematieresten en bijgiften uit de Romeinse tijd gevonden.
Bij het onderzoek is een ommuurd grafcomplex opgegraven met enkele buitengewoon rijke graven.
Behalve de stenen grafkamer waren nog twee graven aangelegd binnen de ommuring. De oudste
grafkamer lijkt leeggeroofd te zijn. In de stenen grafkamer lagen een jonge vrouw en een kind
begraven. In het naastgelegen graf lagen een vrouw en een man, met jachtwapens. De vier doden
waren waarschijnlijk een villa-eigenaar en zijn familie. De graven dateren van het midden tot in het
derde kwart van de tweede eeuw.
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.

