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Abstract 

This study investigates the Roman brooches from the fort at Oudenburg. The emphasis lies 

primarily on the crossbow brooches and secondly on the other brooch categories that have 

been found. The crossbow brooches from the burial site at Oudenburg are also taken into 

account as a comparison with the brooches from the fort. A few brooches from other 

excavations at Oudenburg also have been included in this research. There is also a 

methodological aspect in this dissertation, besides a study of the brooches. A suggestion for a 

standard methodological approach in the determination, description and terminology in 

Flanders has been made, with this study as an example. The collected data is processed in an 

attempt to add new knowledge to the social and symbolic meaning of the crossbow brooches. 

The study is confined to the northern provinces of the Roman Empire and draws a 

chronological line at the end of the Roman era. 

 

Cette étude examine les fibules romaines du castellum d’Oudenburg. L’accent est mis 

principalement sur les fibules cruciformes et à un moindre degré sur les autres types de 

fibules. Les fibules cruciformes de la nécropole d’Oudenburg sont également examinées, afin 

de les comparer aux fibules de la forteresse. Quelques fibules d’autres excavations à 

Oudenburg sont aussi inclues dans la recherche. A coté de l’étude des fibules, il y a aussi un 

aspect méthodologique, c'est-à-dire une suggestion pour une approche méthodologique 

standardisée dans la détermination, la description et la terminologie des fibules en Flandre 

comme par exemple avec cette étude-ci. Avec le traitement des données recueillies, nous 

avons tenté de contribuer de nouvelles connaissance à l’étude de la signification sociale et 

symbolique des fibules cruciformes. Cette recherche se limite aux provinces septentrionales 

de l’empire romaine, et la limite chronologique est mise à la fin de l’époque romaine. 

 

Dieses Studium untersucht die römischen Fibeln vom Kastell Oudenburg. Der Fokus liegt in 

erster Linie auf den Zwiebelknopffibeln und Armbrustscharnierfibeln. Die anderen Arten 

Fibeln wurden in geringerem Umfang behandelt. Die Zwiebelknopffibeln der Oudenburger 

Nekropolen wurden einbezogen zum Vergleich mit den Fibeln der Festung. Ein paar Fibeln 

aus anderen Ausgrabungen Oudenburgs sind ebenfalls in dem Studium eingeschlossen. Neben 

der Untersuchung der Fibeln gibt es auch einen methodischen Aspekt. Dieser Aspekt 

beinhaltet einen Vorschlag für eine reguläre methodische Untersuchung in Bezug auf die 

Ermittlung, Beschreibung und Terminologie für Zwiebelknopffibeln in Flandern. Die 
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gesammelten Daten wurden verarbeitet in einem Versuch um neuem Wissen an die soziale 

und symbolische Bedeutung der Zwiebelknopffibeln zuzufügen. Dieses Studium beschränkt 

sich auf die nördlichen Provinzen des Römischen Reiches und zieht eine chronologische 

Grenze am Ende der römischen Ära. 
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1. Inleiding 

Dit onderzoek is voortgekomen uit de Romeinse fibulae die gevonden zijn bij de opgraving 

van het castellum van Oudenburg in Oudenburg-Spegelaere. De verschillende aangetroffen 

fibulae zijn bestudeerd in functie van een beter begrip van de situatie in het castellum. In de 

studie van het materiaal ligt de nadruk op de 47 kruisboogfibulae uit het fort en het grafveld. 

Daarnaast zijn de andere soorten fibulae ook onderzocht, waarvan 10 stuks uit de opgraving in 

Oudenburg-Spegelaere komen en 3 stuks uit eerdere opgravingen in Oudenburg. De 

draadfibulae die eveneens in het castellum gevonden zijn, werden niet opgenomen in deze 

studie. De resultaten van dit onderzoek dienen zowel bij te dragen aan de kennis van de 

Romeinse occupatie in Oudenburg als aan de algemene kennis over de kruisboogfibulae. 

 

In dit werk worden eerst de centrale doelstellingen uiteengezet, met daarna een volledige 

beschrijving van de gevolgde methodologie. Het feitelijke onderzoek kan verdeeld worden in 

een aantal verschillende fasen. De eerste fase is de studie van het materiaal uit Oudenburg. In 

de tweede fase wordt een theoretisch kader opgesteld over het concept van de Romeinse 

fibulae in het algemeen. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de typologische evolutie, 

verspreiding en betekenis van de kruisboogfibulae. De derde fase beslaat een vergelijkende 

studie naar gelijkaardige voorbeelden uit binnen- en buitenland. 

Vervolgens worden de algemene gegevens van historische en archeologische aard overlopen 

om een correct beeld van de situatie te schetsen. Hier sluit dan het theoretisch kader over de 

functionaliteit, productiewijze en sociale aspecten van de fibulae bij aan. Er wordt dieper 

ingegaan op de kruisboogfibulae met aandacht voor de verschillende typochronologieën, 

productiewijzen, verspreidingspatronen en sociale implicaties. 

Een volledige beschrijving van het materiaal wordt gegeven in de catalogus, met een 

uitgebreide beschrijving en contextbespreking per stuk. De verwerking van de gegevens 

wordt verdeeld in vijf delen. Het eerste deel behandelt het opstellen van een classificatietabel 

van het materiaal. Het tweede deel gaat over de vondstcontext en tafonomische processen van 

de fibulae uit het castellum. In het derde deel worden de gevonden overeenkomstige vondsten 

van andere sites besproken. Hierin worden de uitzonderlijke eigenschappen van het materiaal 

van het castellum en hun parallellen verwerkt. Het vierde deel is een neerslag van de 

berekeningen die uitgevoerd zijn op de metingen van alle stukken. In het laatste deel wordt de 

situatie van het grafveld herbekeken vanuit het perspectief van de kruisboogfibulae. 
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In de synthese worden de bekomen resultaten teruggekoppeld aan het theoretische kader. 

Hierin wordt er enerzijds gekeken naar de situatie in Oudenburg en anderzijds naar de 

verworven kennis over het type kruisboogfibula. 

 

Dit onderzoek beperkt zich zowel in tijd als in ruimte. Daarnaast wordt de historische situatie 

en de vergelijkende studie beperkt tot de noordelijke provincies van het Romeinse Rijk en er 

wordt er een chronologische grens getrokken op het einde van het Romeinse tijdperk. 
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2. Vraag- en doelstelling 

Dit onderzoek is vertrokken van de wens om materiaal uit de laat-Romeinse periode te 

bestuderen. De opgraving op het castellum van Oudenburg leverde vele metaalvondsten op, 

waaronder ook fibulae. Dit onderzoek wordt gekenmerkt door vijf centrale vraagstellingen. 

 

In eerste instantie is heeft dit materiaalonderzoek als doel om door middel van bepaalde 

analyses bij te dragen aan het onderzoek naar de Romeinse activiteit in Oudenburg. Een 

volledige catalogus van alle fibulae is in dit onderzoek opgesteld. Door het vaststellen van de  

typochronologie en contextgegevens van het materiaal wordt er een poging ondernomen om 

een beter zicht te krijgen op de eventuele tafonomische processen die hier een rol spelen. Dit 

wordt verder aangevuld door een internationale vergelijkende studie om mogelijke contacten 

met andere gebieden na te gaan. 

Ten tweede wordt de nadruk van het materiaal op de kruisboogfibulae gelegd. Details in 

verband met de evolutie en afmetingen van de verschillende types zijn onderzocht om 

mogelijke trends of standaardgegevens vast te stellen. Er wordt een poging ondernomen om 

de huidige kennis van de kruisboogfibulae in de noordelijke provincies van het Romeinse Rijk 

uit te breiden en eventueel nieuwe gegevens toe te voegen. 

Als derde punt wordt er getracht om aan de hand van de verworven gegevens een preciezer 

beeld te verkrijgen van de persoonlijke, sociale en symbolische betekenis die de 

kruisboogfibulae gehad hebben. Hier wordt aandacht geschonken aan de individuele situatie 

en de plaats die dit gebruiksvoorwerp innam in de Romeinse maatschappij. 

Het vierde aspect van dit onderzoek heeft een methodologisch karakter. Bij gebrek aan directe 

en diepgaande Vlaamse studies over dit onderwerp, is het de bedoeling om een stap naar 

standaardisering te doen, aan de hand van een voorstel op het vlak van terminologie en 

determinatietechnieken. Hierbij is het de hoop van de auteur dat dit werk een startpunt kan 

zijn naar een bredere standaardisatie van het onderzoek naar Romeinse fibulae in Vlaanderen. 

Als laatste punt zijn de kruisboogfibulae uit grafveld A in Oudenburg bestudeerd als 

vergelijkingsmateriaal en aanvullende gegevens voor de andere doelstellingen in dit 

onderzoek. Daarnaast is de spreiding in verband met de typochronologie geanalyseerd om 

eventueel bij te dragen aan de kennis van de evolutie van het grafveld. 

 

Het is de hoop van de auteur dat dit werk een startpunt kan zijn naar een bredere 

standaardisatie van de kruisboogfibulae en een betere kennis van het materiaal in Vlaanderen. 
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3. Methodologie 

3.1 Het onderzoek 

Dit onderzoek op de fibulae uit de opgraving van Oudenburg-Spegelaere begon in oktober 

2010 en werd afgehandeld in mei 2011. De betreffende fibulae waren reeds uit het grote 

ensemble aan metaalvondsten uit de opgraving geselecteerd en behandeld. Na de conservering 

werden de stukken ingetekend door de professionele medewerkster (S. Mazareel: Illustrator, 

graficus, VIOE) van het VIOE in West-Vlaanderen. Alle getekende stukken zijn eveneens 

gedigitaliseerd door middel van het programma Illustrator CS5. De behandelde stukken 

werden ter beschikking gesteld voor deze studie in het kantoor van het VIOE in Zarren. Naast 

de tekeningen werden de stukken eveneens professioneel gefotografeerd (H. Dennis: 

fotograaf, VIOE). 

De fibulae werden ingetekend, gemeten en gewogen, waarna de bekomen gegevens in een 

databank werden ingevoerd. Met deze gegevens werd er een typologische determinatie 

gemaakt en een classificatietabel van al het materiaal opgesteld. Verder werden de 

vindplaatsen van de fibulae gebruikt om mogelijke tafonomische processen op te sporen. De 

studie van deze objecten werd ondersteund met een uitvoerige literatuurstudie op de 

verschillende types van mantelspelden. Deze literatuurstudie had als doel om de onderzoeker 

vertrouwd te maken met het materiaal en een theoretisch kader te ontwikkelen. Uit 

verschillende bronnen zijn er vergelijkende stukken gezocht van sites van de verschillende 

noordelijke provincies van het Romeinse Rijk. 

Naast het materiaal uit de opgraving van het castellum, werden de kruisboogfibulae uit 

grafveld A (opgegraven door Mertens) onderzocht. Oorspronkelijk was dit enkel bedoeld als 

een comparatieve studie met het materiaal uit het castellum. Het meeste materiaal werd voor 

onderzoek ter beschikking gesteld in het Romeins Archeologisch Museum te Oudenburg. 

Enkele geleende stukken werden eveneens ter beschikking gesteld in een tentoonstelling in de 

Centrale Bibliotheek in Leuven. De stukken werden ingemeten, beschreven, gewogen en 

gefotografeerd. Vervolgens werden deze gegevens eveneens in een databank ingevoerd. Deze 

gegevens werden gebruikt om de vergelijking te maken met het materiaal uit het castellum en 

om de gegevens van Mertens te controleren. Aangezien de meeste stukken relatief 

onbeschadigd zijn, zijn de nieuwe gegevens gebruikt om algemene vaststellingen over de 

kruisboogfibulae proberen op te sporen en te controleren. 
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Alle gegevens van de kruisboogfibulae werden verwerkt met het programma Microsoft Excel 

2007. Er werd hier geen statistisch onderzoek toegepast op de gegevens, enkel comparatieve 

studies. 

 

Wel dient er vermeld te worden dat er ook andere fibulae vondsten aangetroffen zijn bij 

opgravingen van Mertens, maar dat deze niet op tijd konden gelokaliseerd worden om 

opgenomen te worden in dit onderzoek. Verder dient er ook opgemerkt te worden dat de 

collectie uit het grafveld niet volledig is. Dit blijkt uit de schenking van een kruisboogfibula 

uit een privécollectie aan het Romeins Archeologisch Museum te Oudenburg. Het is dus 

mogelijk dat er zich nog meerdere exemplaren in privécollecties bevinden en nog aan studie 

dienen te onderwerpen. 
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3.2 Materiaalonderzoek 

De fibulae uit de opgraving van Oudenburg-Spegelaere werden uitvoerig behandeld, met de 

grootste nadruk op de kruisboogfibulae. Het behandelde materiaal is doorheen heel het 

onderzoek opgedeeld in vier categorieën (zie tabel 2). De eerste en belangrijkste is de 

categorie van de kruisboogfibulae uit de opgraving van Oudenburg-Spegelaere. De tweede 

categorie zijn de ‘andere fibulae’ uit de opgraving van Oudenburg-Spegelaere en bevat alle 

fibulae die niet tot het type kruisboogfibulae behoren. De derde categorie zijn de 

kruisboogfibulae uit het grafveld A opgegraven door Mertens. De laatste categorie bevat drie 

fibulae die niet helemaal in de bovenstaande categorieën vallen, namelijk één uit de opgraving 

van Oudenburg-Jacali, één uit een grafvulling van grafveld A (graf 102) en één uit een 

opgraving van Mertens aan de westelijke verdedigingsstructuur. Deze stukken zijn altijd apart 

beschouwd en worden enkel wegens hun apart karakter behandeld. 

 

Het intekenen gebeurde in groot detail op schaal 1/1, waarna de digitale tekeningen gemaakt 

werden op schaal 2/3. Het fotograferen met schaalaanduiding gebeurde altijd op minstens één 

aspect van de fibula. De foto’s van de stukken uit het RAM zijn op een egale achtergrond 

genomen met een Sony Cyber-shot, 10.2 megapixel. De omstandigheden inzake lichtinval en 

het gebrek aan een professioneler fototoestel, bemoeilijkten de kwaliteit van de foto’s. 

De metingen en beschrijving van de kruisboogfibulae (categorie 1 en 3) gebeurden aan de 

hand van een zestal stappen, die in hoofdstuk 5 uiteengezet worden. Het stuk werd eerst 

uitvoerig opgemeten en gewogen (stap 1), vervolgens werd de compleetheid en staat van het 

stuk nagegaan (stap 2) en nadien werd elk onderdeel uitvoerig beschreven (stap 3-6). Daarna 

kon er aan de hand van de gevonden eigenschappen een determinatie van het stuk 

plaatsvinden, met een bijhorende typologische datering. 

De andere stukken (categorie 2 en 4) werden beschreven via een gelijkaardige methode. Eerst 

werd de staat en compleetheid van het stuk beschreven, waarna een volledig vorm- en 

decoratiebeschrijving volgde. Aan de hand van verschillende typologieën en publicaties werd 

er tot een determinatie van het stuk gekomen met een bijhorende typologische datering. 

3.2.1 De verwerking van de gegevens 

Al deze gegevens werden geïmplementeerd in een databank in het programma Microsoft 

Acces 2007, aan de hand van de databank kon een overzichtelijke catalogus gemaakt worden. 

De metingen werden verwerkt door middel van het programma Microsoft Excel 2007. 
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In de databank werden de gekende gegevens aangevuld met de specifieke vondst- en 

contextgegevens, zoals de precieze locatie van de vondst en de datering van de context. 

Daarnaast werden verschillende foto’s uit verschillende perspectieven en de digitale tekening 

als illustratie weergegeven. 

De verschillende meetgegevens werden gebruikt om een eventuele evolutie in de afmetingen 

van de kruisboogfibulae op te sporen. Dit idee kwam voort uit de algemene opvatting dat de 

voet groter wordt in de jongere types van de kruisboogfibulae. De verschillende afmetingen 

werden met in de verschillende types vergeleken om deze stelling te bevestigen of te 

ontkrachten. De voornaamste typologieën die hiervoor gebruikt zijn, zijn die van Keller 

(Keller 1971) en Riha (Riha 1979). De criteria die hiervoor gesteld werden, was dat het stuk 

met relatieve zekerheid gedetermineerd kon worden binnen een gekend type uit de 

bovenstaande typologieën en dat het onderdeel volledig aanwezig was op het stuk. Dezelfde 

vergelijkingen zijn gemaakt op de andere onderdelen om te zien of een gelijkaardige tendens 

aanwezig zou kunnen zijn. 

Op de verschillende afmetingen van de kruisboogfibulae is een tweede vergelijkingstest 

toegepast. Hierbij werden de afmetingen van de verschillende onderdelen per type vergeleken. 

Het doel hiervan was enerzijds om te kijken of er bepaalde standaardverhoudingen gehanteerd 

zijn bij het maken van de stukken, en anderzijds om te zien of er verhoudingen zijn die als 

determinatiefactor kunnen gebruikt worden op de verschillende types kruisboogfibulae. 

 

Aan de hand van de eigenschappen van de verschillende onderdelen en de decoratiemotieven 

zijn de verschillende stukken gedetermineerd binnen de gekende typologieën met de meeste 

overeenkomsten. De bekomen resultaten van bovenstaande vergelijkingen en berekeningen 

hebben bijgedragen aan het opstellen van een sortering de kruisboogfibulae. Er is van alle 

fibulae van Oudenburg-Spegelaere een algemene classificatie opgesteld in zeven groepen, die 

onder categorie 1 en 2 vallen. De materiaalbeschrijving (hoofdstuk 6) is gerangschikt volgens 

deze classificatie en de onderlinge typologische en chronologische opeenvolging per groep. 

 

Aan de hand van de typochronologie van de kruisboogfibulae is er gekeken naar de spreiding 

van de graven in een poging om een tendens of ordening in het grafveld waar te nemen. De 

bedoeling hiervan is om de bevindingen van Mertens na te gaan en eventueel een voorstel 

voor de evolutie of ordening van het grafveld te maken. 
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3.2.2 Tafonomische processen 

De gevonden fibulae uit Oudenburg-Spegelaere werden op interpretatiekaarten geplot per fase 

die door van Vanhoutte werd vastgesteld (Vanhoutte 2007). Op de plannen werd de 

vindplaats van elke fibula gesitueerd. Aan de hand van de typologische datering en sociale 

invulling (militair of civiel) van elk stuk, is er in combinatie met de opgravingsgegevens en de 

fasedateringen nagegaan wat de mogelijke tafonomische verklaringen zijn. Door de 

complexiteit van de site is het zeer moeilijk om precies na te gaan hoe een bepaald stuk op 

een bepaalde plaats gekomen is, waardoor dit gedeelte voornamelijk hypothetisch blijft. 

3.2.3 Literatuuronderzoek: typologie en vergelijkende fibulae uit andere sites 

Door middel van een uitgebreid literatuuronderzoek is een vergelijkende studie uitgevoerd. 

Allereerst was het de bedoeling van de literatuur om een theoretisch kader te maken en een 

beter begrip van het materiaal te creëren. Vervolgens zijn de verschillende gangbare 

typologieën opgezocht om het gevonden materiaal te determineren en te dateren. Een verdere 

uitbreiding van de literatuur was bedoeld om van elk stuk een exacte parallel te vinden uit 

andere sites en collecties. Er werd een afbakening van het vergelijkingsgebied gemaakt op 

basis van de historische situatie, waarbij het grootste deel van het vergelijkend materiaal uit 

de noordelijke provincies van het Romeinse Rijk komt. Het gaat hier over het gebied van 

Britannia tot aan de Rijnlimes. De vergelijkende sites zijn voornamelijk afkomstig uit 

Engeland, Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. Verder zijn er nog vergelijkende sites 

uit Zwitserland en Hongarije. De provincie Pannonia ligt in het huidendaags Hongarije en 

werd lange tijd beschouwd als de voornaamste productieplaats van de kruisboogfibulae. 

Aan de hand van de gevonden parallellen is er getracht om bepaalde linken te leggen van 

Oudenburg met andere gebieden binnen het Rijk. Dit is al een effectieve manier gebleken om 

troepenbewegingen en individuele migraties en relaties na te gaan, zoals het onderzoek van 

Sas op de armbanden uit Oudenburg aantoont (Sas 2004, 343-378). 
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4. Landschappelijk, historisch en archeologisch kader 

4.1 Landschap en geografie 

Oudenburg ligt vandaag op ongeveer 8 km van de kustlijn, in het overgangsgebied tussen de 

polders en de zandleemstreek in de buurt van Oostende (figuur 1). In de Romeinse tijd echter 

was Oudenburg direct gelegen aan de rand van de kustvlakte, op de uiterste rand van de 

zandrug die deel uitmaakt van de grote zandrug Gistel-Brugge-Maldegem-Stekene (Vanhoutte 

2007, 199; Mertens 1971, 9). Aan het begin van de Romeinse tijd werd het landschap 

gekenmerkt door een gordel van wadeilanden die het achterliggende veengebied scheidde van 

de kustlijn (De Clercq 2009, 150-153; Mostaert 2000, 4-6). De zee begon geleidelijk aan door 

de duinengordel door te breken in de vorm van getijdengeulen die tot aan de pleistocene 

zandrug reikten. De vlakte werd doorsneden door verschillende kreken, slikken en schorren. 

Algemeen is er erkend dat er in het begin van de Romeinse tijd een ‘regressie’ van de 

zeespiegel plaatsvond, die zorgde voor een verdroging van het gebied, waardoor het terrein 

toegankelijker werd voor bewoning. Mogelijk is deze regressie niets anders dan een verkeerde 

interpretatie in een kortstondige heraangroei van veen (Ervinck et al 1999, 105-106). Vanaf de 

3e eeuw echter was er sprake van een vernatting van het landschap. De oorzaken hiervan 

liggen mogelijk bij plaatselijke overstromingen, een toenemende erosie van het waddengebied 

Figuur 1: Geomorfologische kaart van de Belgische kustvlakte (Vanhoutte et al 2009, 12 uit De Moor 1990). 

Oudenburg is aangeduid op de zandrug in het geel. De lichtblauwe zone geeft de vermoedelijke getijdengeulen aan. 

De blauwschakeringen duiden het oorspronkelijk wadgebied aan. In het paars en geel zijn de zandige bodems van de 

Zandstreek aangeduid. 
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en stormvloeden. Algemeen wordt er nu een proces van geleidelijke landschappelijke 

dynamiek aanvaard, waarbij er ook aandacht is voor de ingreep van de mens in het landschap. 

Zoals gekend zijn er in de Romeinse tijd structuren aangelegd om de invloed van de zee te 

weren door de inbraakgeulen te kanaliseren en een systematische ontwatering van het gebied. 

De kustvlakte was een dynamisch landschap dat het gevolg was van een maritieme invloed 

tegenover de menselijke activiteiten tot landwinning. 

Het landschap vormde een strategische plek om een nederzetting te stichten, namelijk op de 

hoog uitstekende zandrug, vlak aan de kustlijn. De zandrug was een stabiel element in het 

natte landschap om op te bouwen. Er was genoeg zoet water in de buurt en een getijdengeul 

gaf directe toegang tot de zee (Vanhoutte 2007, 199-201; Mostaert 2000, 4-6). De 

samenkomst van de Zeeweg uit Bavay en de Zandstraat uit Brugge gaven toegang tot het 

uitgebreide wegennetwerk in de Romeinse provincie. Dergelijke criteria speelden destijds een 

belangrijke rol in de keuze van het plaatsen van een nederzetting. De huidige kennis toont een 

burgerlijke bewoning vanaf de tweede helft van de 1
e
 eeuw, die uitgroeide tot een bloeiende 

handelsplaats. Mogelijk groeide deze agglomeratie zelfs voorbij het bereik van de zandrug. 

De bewoners aan de kust werden aangeduid met de naam Menapiërs en kenden mogelijk 

gedurende lange tijd onder het Romeinse bewind een verderzetting van sommige 

IJzertijdtradities van de kuststreek. Bij de verovering van Gallië werd deze streek 

onderverdeeld bij de provincie Gallia Belgica, onder de naam civitas Menapiorum (Thoen 

1987, 12-13). Onder de heerschappij van Diocletianus werd er op de provincies van het Rijk 

een administratieve herverdeling uitgevoerd, waardoor de kustvlakte deel uitmaakte van de 

provincie Belgica Secunda, onder de naam civitas Turnacensium (Lamarcq, Rogge 1998, 101-

102). 
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4.2 Historische situatie in Noord-Gallië 

4.2.1 Algemene situatie 

Rond 170 AD eindigde de relatief rustige periode van de Pax Romana, waar de invallen van 

de Chauci in 172-174 AD de voorbode waren van onrustige tijden, (Thoen 1987, 63). Op het 

einde van de 2
e
 eeuw was er een grotere crisis merkbaar in het hele Rijk. Er uitbraken van de 

pest vermeld, die binnengebracht werden vanuit het Oosten. Daarnaast was er een verhoogde 

belastingsdruk door de benarde financiële toestand van de staatskas, wat resulteerde in een 

algemene opstandigheid in de provincies. Samen met de verschillende invallen van de 

Chauci, Marcomannen, Parthen, Quaden en Chatten zorgde dit voor een totale chaostoestand 

in het Rijk. De vele muntschatten, brandsporen en onderbrekingen in nederzettingsoccupaties 

staven dit feit. Dit veranderde de bestuursvormen in Gallië. Er kwam een intensievere 

militaire aanwezigheid, waarvan de oprichting van het castellum in Maldegem-Vake door 

Didius Julianus de eerste reactie op deze invallen was (Vanhoutte 2011, mondelinge 

mededeling). Dit was de eerste stap naar een meer militaire installatie in de noordelijke 

provincie van het Rijk. Hierna volgde de oprichting van het castellum van Aardenburg tussen 

175-180 AD en het castellum te Oudenburg rond 200 AD. 

De eerste helft van de 3
e
 eeuw kende een relatieve heropbloei van sommige nederzettingen, 

alsook die van Oudenburg, maar op meerdere momenten diende er opnieuw militair 

opgetreden te worden tegen invallen en opstanden. In de tweede helft van de 3
e
 eeuw werden 

de invallen van de Germanen opnieuw intensiever (ongepubliceerd: Van Thienen 2010, 7-14). 

Deze vernieuwde aanvallen werden toegeschreven aan de Franken, maar het was 

waarschijnlijk geen uniforme groep die het Rijk aanviel. Vele invallen waren het resultaat van 

prestigeverwerving enerzijds en van bevolkingsmigraties anderzijds. Het grootste deel van de 

3
e
 eeuw werd gekenmerkt door politieke instabiliteit binnen het Romeinse Rijk zelf. Zo 

scheurde Gallië zich af van het Rijk onder Postumus in 260 AD. Postumus had het echter 

moeilijk om de binnenkomende Germanen af te weren. Deze kwamen zowel vanuit het 

binnenland als vanop zee. De Germanen in het binnenland werden voornamelijk aangeduid 

als Franken en de Germanen aan de kust als Saksen. Als gevolg van de instabiele situatie in 

heel Noord-Gallië, is er in het derde kwart van de 3
e
 eeuw een tendens van verlating van de 

civiele nederzettingen te zien. 

Pas vanaf het moment dat de Tetrarchie aan de macht kwam (285-315 AD), was er opnieuw 

een periode van stabiliteit. Onder leiding van Diocletianus gebeurden er verschillende 
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administratieve en militaire aanpassingen in het Rijk (Lamarcq, Rogge 1998, 99-106; Nouwen 

2006, 216-222). De provincies werden herverdeeld in kleinere gebieden voor een betere 

administratieve werking en een inperking van het burgerlijk gezag. Ook het militaire systeem 

werd aangepast om beter aan de nieuwe omstandigheden te voldoen. Deze aanpassingen 

werden gestart door Diocletianus en afgewerkt door Constantinus in onze streken. Eerder dan 

proberen een permanente grensbewaking op te zetten, werd er een defensiesysteem in de 

diepte uitgewerkt. Hierbij vormden enkele kleinere limitanei de grenstroepen en een groter 

mobiel leger, de comitatenses, werd op strategische plaatsen in het binnenland gestationeerd. 

Het aandeel van Germanen binnen het leger was ondertussen al enorm gestegen, vele 

bevelhebbers waren zelfs van ‘barbaarse’ afkomst. Dit ging gepaard met een serieuze 

uitbreiding van het defensienetwerk, waarbij versterkte plaatsen en kleinere forten (burgi) op 

strategische punten aan de wegen en waterwegen geplaatst werden (figuur 2). De uitbreiding 

van de kustverdediging wordt vaak gelinkt aan het verschijnsel van de Litus Saxonicum, 

waarbij er langs de hele kust van Gallië en Britannia forten opgericht werden. Sommige van 

deze forten waren ingericht als vlootbasis. Het is niet helemaal duidelijk welke feitelijke 

redenen aan de grondslag 

van deze verdedigingslinie 

lagen. Mogelijk gaat het hier 

om een systeem dat speciaal 

uitgebouwd werd als 

verdediging tegen de 

invallende Saksen (Pearson 

2002, 130-138). Een andere 

hypothese stelt dat dit 

systeem initieel is 

uitgebouwd door Caurasius 

als reactie tegen het 

Romeinse gezag en nadien 

verder uitgebouwd werd als verdediging tegen de invallers. Een derde hypothese luidt dat het 

enkel om een verdedigingsysteem van de vlootbasissen gaat. 

Deze vernieuwde verdediging hield stand gedurende de hele 4
e
 eeuw en werd pas opgegeven 

door het algemeen terugtrekken van de legermacht bij de bedreiging van Rome rond 410 AD. 

In Noord-Gallië namen de aanwezige Franken de macht officieel over (Nouwen 2006, 216-

222). 

Figuur 2: De situatie in de 4e eeuw. 1.forten van de Litus Saxonicum; 

2.versterkte steden; 3.versterkingen langs de weg Bavay-Keulen; 4.de Rijnlimes 

(Nouwen 2006, 221) 
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4.2.2 Bewoning in Oudenburg 

De Romeinse bewoning begon in Oudenburg ergens in de tweede helft van de 1
e
 eeuw, 

waarbij een civiele nederzetting ontstond op de hoger gelegen zandrug. Hoewel de streek 

administratief al een hele tijd onderdeel uitmaakte van een Romeinse provincie, was de 

bevolking mogelijk nog gehecht aan bepaalde Menapische IJzertijdtradities die aan de kust 

gevolgd werden. Het proces van ‘romanisatie’ is immers een geleidelijk, divers en dynamisch 

proces, waarbij de nieuwe provincies niet zomaar de Mediterrane levensstijl overnemen. Deze 

bewoning kende een voorspoedige groei in de Hoge Keizertijd en kan op basis van de huidige 

criteria al snel in de categorie van centrale plaatsen of vici geplaatst worden (Thoen 1987, 48-

50; Mertens 1987, 8-10; Creus 1975, 33-36). 

Rond 200 AD werd er als gevolg van economische en politieke instabiliteit van het Rijk een 

castellum geïnstalleerd centraal op de zandrug. Deze werd mogelijk niet permanent door een 

volledige legereenheid bezet, maar slechts tijdelijk wanneer de omstandigheden het vereisten, 

zoals bij Germaanse invallen. Het zou hier gaan om een houten en aarde castellum. Onder de 

bescherming van de militaire aanwezigheid kende de civiele bewoning een bloei in de handel 

en strekte zich mogelijk verder uit buiten het bereik van de zandrug (Thoen 1987, 49-50). In 

de laatste helft van de 3
e
 eeuw werd de streek echter geplaagd door veelvuldige invallen en de 

gevolgen van een burgeroorlog. Het aangetroffen crematiegrafveld van civiele aard lijkt 

verlaten geweest te zijn rond 270 AD. Op het eerste zicht bleek dit het einde te zijn van de 

burgerlijke bewoning in Oudenburg. Vanaf het bewind onder Postumus veranderde het 

castellum in een permanent stenen fort (Vanhoutte 2009, 95-96). Gedurende de 4
e
 eeuw kende 

Oudenburg slechts een militaire bewoning. Het fort werd in deze periode opgenomen in de 

Litus Saxonicum, mogelijk gekend onder de naam Portus Epatiacus. Uit het gevonden 

grafveld bleek dat het hier ging om een reguliere eenheid die het castellum bezette, wegens 

het ontbreken van wapens in de graven (Mertens 1987, 25-30). Wel gaven de grafgiften een 

beter inzicht in de bewoning, waaruit de aanwezigheid van vrouwen en kinderen naar voren 

kwam. Een ander feit dat vastgesteld werd, was dat vele militairen linken hadden met andere 

provincies uit het Rijk en een Germaanse afkomst hadden. Rond 410 AD werden ook de 

troepen uit Oudenburg teruggeroepen om de Romeinse hoofdstad te verdedigen, wat mogelijk 

het einde van de Romeinse bewoning betekende. 
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4.3 Opgravingsgeschiedenis van Romeins Oudenburg 

4.3.1 Onderzoek in de 20e eeuw 

In 1956 werd de Romeinse occupatie in Oudenburg ontdekt door Mertens (Mertens 1971, 12-

14), die op basis van toponymisch, topografisch en historisch bewijs onderzoek verrichtte. 

Een monnik uit de abdij van Oudenburg schrijft tussen 1084-1087 een traktaat (Tractatus de 

Ecclesia Sancti Petri Aldenburgensis 1084-1087) over de Romeinse ruïnes in de Sint-

Pietersabdij: “In die tijd was Oudenburg een stad, zelfs de hoofdplaats van gans Vlaanderen 

… beroemd om zijn vestingsmuren en verschansingen; zowel langs Oost en Zuid, als langs 

West en Noord was de stadswal opgetrokken in harde, donkere steen; bovendien hadden de 

bouwmeesters destijds langs de noordflank de grondmuren nog verstevigd bij middel van 

grote regelmatig bekapte stenen die met ijzeren haken in lood gevat, stevig aan mekaar waren 

geklonken.” (vertaling Latijnse passage uit Mertens 1987, 5). Naast deze vroege historische 

mededeling getuigde de naam Aldenborg van een oude versterking (Vanhoutte 2007, 201-

202). Verder kan men op de kaart van Jacob van Deventer de opmaak van het castellum zien, 

die vandaag nog terug te vinden is in het moderne stratenpatroon. De vierkante opmaak in het 

stadsplan met een omtrek van ongeveer 300 op 300 meter (de uiterste omschrijving van het 

castellum) en de vele aardewerk- en muntvondsten vanaf de 17
e
 eeuw vormden voldoende 

bewijs voor een wetenschappelijk onderzoek. 

Figuur 3: Overzichtskaart van 

de opgravingen in Oudenburg. 

 

1. De zuidwestelijke hoek van 

het castellum (Oudenburg-

Spegelaere, 2001-2005) 

 

2. inhumatiegrafveld A (1960-

1970)  

 

3. inhumatiegrafveld B (1962) 

 

4. crematiegrafveld (1990-

1994) 

 

5. bewoningssporen uit het 

hoge keizerrijk 

 

6. noordoostelijke hoek van 

het castellum (2003-2004) 

 

7. site Hoogstraat (2003) 

 

(Vanhoutte 2007, 200) 
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De eerste opgravingen gebeurden in 1956-1957 en 1960, waarbij verschillende proefsleuven 

getrokken werden om de omtrek van het castellum vast te stellen (Vanhoutte 2007, 202; 

Mertens 1971, 14-18). Hierbij werden ook de noordwestelijke hoektoren en de noordelijke 

toren van de westelijke toegangspoort onderzocht (figuur 3). Mertens zette het onderzoek naar 

de aanwezigheid van grafvelden rond het fort verder tussen 1962 en 1968 (figuur 3). Grafveld 

A werd opgegraven in 1962-1963 en bevat 216 militaire inhumatiegraven uit de tweede helft 

van de 4
e
 eeuw (Mertens 1971, 18-26). De graven oversneden elkaar niet, wat doet 

vermoeden dat er een aanduiding in het landschap zichtbaar moet geweest zijn. De oriëntatie 

is voornamelijk oost-west gericht, waarvan 66,5% het hoofd in het oosten had liggen. Er zijn 

slechts 16 graven van kinderen jonger dan 15 jaar uit de 138 te herkennen skeletresten. Aan 

de hand van de grafgiften werd er in minstens 21 graven de aanwezigheid van vrouwen 

vermoed. Bijna elke overledene was begraven in een rechthoekige houten kist, in een 

uitgestrekte positie op de rug. Een opmerkelijk rijk aanbod aan grafgiften kwam hier naar 

boven. Het gaat hier om kledijaccessoires zoals mantelspelden en gordelgarnituren, sierraden, 

aardewerk, vuurstenen, munten en glas, maar geen wapens. Dit betekent dat de overledenen in 

volle ornaat werden begraven en de militairen onderdeel waren van een reguliere eenheid, 

aangezien wapens de eigendom waren van het Rijk. 

In dezelfde periode werden er nog een klein aantal andere graven gevonden die in de eerste 

helft van de 4
e
 eeuw lijken te dateren. Deze zone werd aangeduid als grafveld B. Onder 

grafveld A werden restanten aangetroffen van een vroegere burgerlijke bewoning, die na 

afdekking door stuifzand gebruikt werd als grafveld in de latere periode. De vondsten dateren 

vanaf de tweede helft van de 1
e
 eeuw (Mertens 1971, 18-26). 

In 1970 werd de westrand van het fort aangetroffen en in 1976-1977 (figuur 3) werd bij de 

opgraving op de plaats van het gemeentelijk kerkhof naar sporen gezocht van bewoning 

binnen de verdedigingsmuren. Uit deze opgravingen maakte Mertens een driedelige 

chronologie (Mertens 1971, 16-17) met twee houten en aarden kampen en een verstening van 

het fort in de derde fase. De noodopgravingen in de jaren ’90 ten zuiden van het castellum 

gaven sporen van een crematiegrafveld (figuur 3) dat bij de civiele bewoning bleek te horen. 

Het einde van dit grafveld werd vastgesteld rond 270 AD. Ook andere aanduidingen van 

civiele occupatie werden aangetroffen (Hollevoet 1993, 207-216; Hollevoet 1992, 195-207). 

In 2003-2004 werd in een noodopgraving de noordoostelijke hoek van het castellum 

onderzocht. 
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4.3.2 Het onderzoek op de site Oudenburg-Spegelaere 

Het recentste onderzoek op het castellum vond plaats tussen 2001 en 2005 op de 

zuidwesthoek van het fort (figuur 3). Hierbij werd door Vanhoutte een nieuwe fortchronologie 

opgesteld in vijf verschillende fasen (Vanhoutte 2007, 202-222). De eerste drie fasen 

betreffen een houten en aarden fort, gevolgd door twee fasen in een versteend fort. De eerste 

fase begint rond 200 AD en bevat het kleinste houten fort, waarbij er sporen van meerdere 

houtbouwconstructies zijn aangetroffen, waarvan er één bijna met zekerheid als een 

contubernium kan geïnterpreteerd worden. De eerste fase eindigde al in het begin van de 3
e
 

eeuw. De tweede fase situeert zich in de eerste helft van de 3
e
 eeuw, waarbij een groter houten 

kamp werd neergezet. Uit het onderzoek blijkt dat het hele fort genivelleerd is en volledig 

opnieuw opgebouwd, zelfs met de uitgraving van een nieuwe gracht. Een groot gebouw werd 

op de opgraving aangetroffen, met grote fragmenten van versierde pleisterfragmenten. Deze 

constructie wordt geïnterpreteerd als een hospitaal of valetudinarium, met een klein heiligdom 

binnenin. De derde fase wordt gesitueerd rond het derde kwart van de 3
e
 eeuw, waarbij het 

fort opnieuw genivelleerd bleek te zijn. De afmetingen van het nieuwe houten fort blijven 

ongeveer dezelfde, hoewel de binnenbebouwing van een andere aard is. Meerdere sporen zijn 

gevonden van woonstructuren, haardplaatsen en ambachtelijke sporen. De vierde fase wordt 

gekenmerkt door de verstening van het fort en wordt geplaatst tussen 260 en 280. Deze 

datering steunt op de aanwezigheid van verschillende Tetricus-imitatie munten. De muur zou 

ongeveer 0.9 m breed geweest zijn en ongeveer 6 m hoog, vergezeld van een gracht die tot 30 

m breed zou kunnen zijn. In de binnenbebouwing zijn er sporen aangetroffen van 

verschillende werkplaatsen (fabricae), waarbij er bewijs is gevonden van bronsproductie. Er 

zijn bewijzen gevonden van de productie van fibulae, die beperkt was tot het maken van 

eenvoudige spiraalfibulae (Vanhoutte 2009, 41-50). Verder was er een waterput te vinden en 

een grote afvalcontext die als stort had gediend. De vijfde fase is de laatste militaire 

bewoningsfase in de Romeinse tijd en wordt gedateerd vanaf het tweede kwart van de 4
e
 eeuw 

tot het begin van de 5
e
 eeuw. Deze fase wordt opgedeeld in twee subfasen aan de hand van de 

aangetroffen structuren. In dit stenen fort is een hypocaustumstructuur gevonden en samen 

met andere vondsten wordt dit geïnterpreteerd als deel van een badcomplex. In de tweede 

subfase is er sprake van een dubbele waterput en een waterbassin. De dubbele waterput 

bevatte een vernuftig systeem om het grondwater te zuiveren van de metaalvervuilingen die 

door de vorige bewoningsfasen veroorzaakt waren. 
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Meerdere puinconcentraties en restanten van haardplaatsen tonen aan dat er niet lang na het 

verlaten van het fort activiteit is geweest op dezelfde locatie (Vanhoutte 2007, 224-228). Deze 

sporen zijn bedekt door een homogene donkere laag, die veel gelijkenis vertoont met vele 

andere lagen die aangetroffen zijn op middeleeuwse nederzettingen. Waarschijnlijk gaat het 

hier om een intentionele verhoging en nivellering. Bepaalde vondsten duiden op een 

onderbreking in deze laag, wat aan deze ‘zwarte laag’ een tweeledig karakter geeft. Het is dus 

duidelijk dat er (vroeg-)middeleeuwse activiteiten hebben plaatsgevonden op de plaats van het 

castellum van Oudenburg. 
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5. Romeinse fibulae 

5.1 Fibulae: een archeologische informatiebron 

In dit hoofdstuk volgt er een bespreking van de Romeinse fibula als gebruiksvoorwerp. In het 

eerste deel wordt er een verduidelijking gegeven in de grote typologische verschillen en 

terminologie. Vervolgens wordt er in het tweede deel dieper ingegaan op de technische details 

van de draagwijze, vorm, productiewijze en decoratiemethodes. Het laatste deel behandelt de 

betekenis die achter de fibulae schuilt en wat deze ons kunnen zeggen over de personen die ze 

droegen. 

5.1.1 Typologie en Terminologie
1
 

De onderverdeling van de Romeinse fibulae gebeurt op verschillende vlakken. Een eerste 

opdeling gebeurt aan de hand van de verschillende naaldmechanismen (figuur 4). Hierbij 

worden drie soorten onderscheiden (Riha 1979, 12-18): het spiraalsysteem, het 

scharniersysteem en het draaisysteem. Het spiraalsysteem werkt op basis van een naald die in 

een aantal windingen gedraaid wordt en zo een veerkracht verwerft. De fibula kan uit één stuk 

bestaan, waar de naald kan aan toegevoegd worden. Het scharniersysteem bestaat uit een 

naald die kan draaien op een staafje dat in een cilindervormige structuur van de fibula wordt 

verwerkt. In beide gevallen is de fibula gesloten als de naaldpunt zich in de naaldhouder of 

sluitbeugel bevindt. Het draaisysteem is enkel van toepassing bij een kleine categorie,  

  

                                                 
1
 De informatie is voornamelijk afkomstig van een geheel overzicht over de Romeinse fibulae uit Riha (1971). 

Figuur 4: De verschillende naaldmechanismen, een selectie uit vele varianten. 1 en 2. spiraalsysteem; 

3 en 4: scharniersysteem; 5. draaisysteem (Riha 1919, 13) 
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namelijk de ringvormige fibulae. De naald grijpt hier het stuk vast aan de rand van de ring. 

Als de naald zich in de opening van de ring bevindt, is de fibula open. Door de naald 

simpelweg op de ring te verschuiven, wordt de fibula gesloten. 

 

Een tweede opdeling kan gemaakt worden volgens de vorm van de fibula, die op zich in twee 

niveaus kan verdeeld worden (Riha 1979, 18-20). Het eerste niveau bedraagt drie 

overkoepelende vormen: de beugelfibulae, de schijffibulae en de ringvormige fibulae (figuur 

5). Het tweede niveau gaat over het verschil tussen geometrische en figuratieve vormen of 

figuren. Geometrische vormen zijn meestal relatief eenvoudig, waar de figuratieve vormen 

een bepaalde figuur uitbeelden, zoals dieren of voorwerpen. De beugelfibulae kunnen zowel 

een spiraal- als een scharniersysteem hebben. Ze kunnen eveneens zowel uit één stuk bestaan 

als samengesteld zijn uit meerdere stukken. De beugel is het bovenste gedeelte van het stuk. 

Bij de geometrische vormen is het meestal langwerpig en kan de fibula van onversierd en 

ongebogen variëren naar versierd en sterk gebogen. Bij de representatieve vormen stelt de 

beugel een bepaald gekend concept voor, zoals bijvoorbeeld een dier. De schijffibulae kunnen 

eveneens zowel een spiraal- als een scharniersysteem bevatten. De schijf is hier het bovenste 

deel van de fibula en kan eender welke vorm aannemen. Opnieuw kan het hier zowel over 

geometrische gaan als over meer abstracte of figuratieve vormen. Er kan zelfs in meerdere 

‘verdiepingen’ gewerkt worden, waarbij de schijf verschillende lagen heeft. De ringfibulae 

hebben uitsluitend een draaisysteem en zijn ringvormig. De uiteinden kunnen uitvoerig 

gedecoreerd worden met dierenmotieven, geometrische patronen of weelderige uitstulpingen, 

zoals bijvoorbeeld de omegafibula. 

Verdere typologische en subtypologische onderverdelingen worden gemaakt op basis van 

Figuur 5: Een selectie uit de verschillende Romeinse fibulae. 1. spiraalfibula; 2. ogenfibula; 3. Aucissafibula; 

4. kruisboogfibula; 5. circulaire schijffibula; 6. symmetrische schijffibula; 7. emailfibula; 8. figuratieve fibula; 

9. ringfibula (Ettlinger 1973, Typentafel). 
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verschillen in vorm en afmetingen van de beugel of schijf en de verschillende 

decoratiepatronen (Riha 1979, 21-35). 

De onderdelen van een fibula (figuur 6) kunnen algemeen benoemd en besproken worden, 

maar de terminologie van de specifieke onderdelen wordt verder opgedeeld naargelang de 

noodzaak binnen het type of subtype. 

Algemeen wordt het bovenste gedeelte van een fibula aangeduid met beugel of schijf, waarbij 

het gedeelte dat de fibula vorm geeft wordt aangeduid (Riha 1979, 22-23). Dit kan variëren 

van een simpele geometrische vorm naar gecombineerde geometrische en figuratieve vormen. 

De kop is de algemene aanduiding voor de voorkant van het stuk. Bij de spiraalfibulae slaat 

de term op de naaldwendingen en de eventueel omringende vormen. Bij de scharnierfibulae 

slaat dit meestal op de kant waar het scharnier zit. De voet is dan de tegenovergestelde kant 

van het stuk, waar de naaldbevestiging doorgaans gebeurt. De naald wordt vastgezet in de 

naaldhouder of sluitbeugel, die normaal aan de voet bevestigd is. Bij de schijffibulae is er 

geen sprake van een kop en een voet. Hier is de sluitbeugel aan de onder- of achterkant van de 

schijf bevestigd. 

De term ‘huls’ slaat op het cilindervormige deel waarin het feitelijke scharniersysteem zit. 

Binnen het cilindervormig deel zit het staafje waar de naald aan bevestigd is. De term ‘boog’ 

wordt gebruikt bij een gebogen beugel, waardoor er een ruimte ontstaat tussen de naald en de 

beugel, zodat er meerdere lagen stof kunnen bij elkaar gehouden worden. 

5.1.2 Technische details 

5.1.2.1 Vorm 

De vorm van de fibulae is bepaald door het praktische nut, waarbij de naald en de beugel de 

grootste rol spelen. De typen met een hoge beugel of een grote boog, zoals bijvoorbeeld de 

kruisboog- en Aucissafibulae, zijn bedoeld om een dikkere stof te kunnen vastmaken (Riha 

1979, 41-42). Ook kan de naald bij een gewone stof door twee of meerdere lagen gaan. Deze 

types worden vooral gezien als fibulae om mantels vast te maken. Ze kunnen in geknikte of 

Figuur  6: 

Aanduiding van 

de verschillende 

onderdelen bij 

een beugel- en 

een schijffibula 

(Ettlinger 1973, 

Typentafel). 
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gestrekte vorm voorkomen. Bij de 

scharnierfibulae is er een tendens naar een 

vervlakking van de beugel, waardoor de 

naald gebogen van vorm wordt, om een 

grotere tussenruimte te creëren. De 

tussenruimte tussen de beugel en de naald 

dient immers groot genoeg te zijn om de 

verschillende lagen stof van de kledij te 

bevatten. 

5.1.2.2 Draagwijze 

De draagwijze van de fibulae is 

verschillend bij mannen en vrouwen (Von 

Richthofen 2000, 21-29; Riha 1979, 41-

42). De schikking en de hoeveelheid van 

gebruikte fibulae zijn afhankelijk van het 

type kledij dat gedragen wordt. 

Bij mannen zijn er drie verschillende 

manieren te onderscheiden die vaak 

voorkomen, algemeen op te delen in de 

enkele, dubbele en meervoudige 

fibuladracht (figuur 7, 1-3). De eerste 

manier is één fibula verticaal op de 

rechterschouder (meestal, niet altijd) met 

de kop naar onder en de voet naar boven. 

De tweede wijze is opnieuw één fibula op 

de rechterschouder (op dezelfde wijze als 

de eerste manier), in combinatie met een 

tweede fibula horizontaal ter hoogte van 

de buik. Een derde manier bestaat uit 

meerdere fibulae die horizontaal onder 

elkaar worden aangebracht van aan de 

borst tot aan de hoogte van de buik. 

Bij vrouwen zijn er meerdere variaties 

Figuur 7: Illustratie van de verschillende draagwijzen van fibulae 

bij mannen (1-3) en vrouwen (4-12) (Von Richthofen 2000, 22-31) 
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mogelijk (figuur 7, 4-12). Algemeen kan men een onderscheid maken tussen de enkele, 

dubbele, driedubbele en vierdubbele. fibuladracht (Von Richthofen 2000, 30-31). De enkele 

fibula kan horizontaal aangebracht worden aan de hals ter hoogte van het borstbeen of 

verticaal op de schouder (meestal de rechterschouder) gedragen of horizontaal ter hoogte van 

de buik. De dubbele fibulae kunnen enerzijds verticaal op beide schouders aangebracht 

worden, met de kop naar beneden en de voet naar boven. Anderzijds kunnen ze beide 

horizontaal onder elkaar ter hoogte van de buik aangebracht worden. De driedubbele manier 

kan rond de hals geschikt worden, met een fibula op elke schouder (verticaal met de kop naar 

onder) en een horizontale fibula ertussen onderaan de hals. Eventueel kunnen deze ook 

verdeeld worden over beide schouders, waarbij er aan de ene schouder één fibula verticaal 

(met de kop naar onder) bevestigd wordt en aan de andere schouder twee, eveneens verticaal 

met de kop naar onder. De vierdubbele wijze is een schikking van één fibula op beide 

schouders (verticaal met de kop naar beneden) en twee fibulae horizontaal ter hoogte van de 

buik. 

5.1.2.3 Productiewijze 

Fibulae zijn metalen voorwerpen die op verschillende manieren hun vorm konden krijgen. 

Meestal zijn het koperlegeringen, maar ook ijzeren, zilveren en sporadisch gouden 

mantelspelden kunnen voorkomen (Bayley, Butcher 2004, 26-40; Riha 1979, 37-38). Ze 

werden gesmeed, gegoten of vervaardigt werden door een combinatie van beide. Het proces 

van het smeden of gieten van koperlegeringen doorliep een aantal stappen. Eerst moest er 

genoeg metaal met de juiste samenstelling gevonden worden, waarvan genoeg metaalerts 

aangeschaft diende te worden. In de latere Romeinse tijd werd er veel metaalafval gebruikt bij 

het vervaardigen van nieuwe materialen. De metaalerts werd dan gesmolten en diende 

vervolgens gereinigd te worden en gelegeerd. Het resultaat was het metaal dat verkocht werd 

aan de metaalbewerkers. 

Vervolgens kon het metaal gesmolten worden en in een mal van gebakken klei gegoten 

worden. De vorming door gebruik van een mal werd meestal gebruikt wanneer het om een 

grotere productie ging van hetzelfde type. De mal kon niet hergebruikt worden, maar met het 

model van de mal konden er relatief gemakkelijk nieuwe mallen met dezelfde vorm gemaakt 

worden. 

Een andere productiemethode was het vervaardigen van een fibula door het behameren en 

snijden van één stuk metaal in de gewenste vorm. Het resultaat zijn gesmede fibulae. Vaak 

werden er bij een gegoten fibula stukken aangesmeed, zoals bijvoorbeeld de naald. Het 
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smeden zelf gebeurde in twee stappen. Eerst werden de gegoten metalen staven met de 

gewenste samenstelling verwerkt tot platen, baren of draden. Deze metalen tussenproducten 

werden dan door te hameren en te snijden in de gewenste vorm vervaardigd. 

De nabewerking bestond uit het vijlen, schrapen, slijpen en polijsten van de fibula om het 

oppervlakte het gewenste uiterlijk te geven. Wanneer er een metalen oppervlaktebekleding 

aan het stuk was toegevoegd, diende het gepolijst te worden door middel van 

oppervlaktepolijsting met een 

harde stof. 

Niet elke fibula bestond uit één 

stuk, dus moesten meerdere delen 

van het stuk aan elkaar bevestigd 

worden. De twee voornaamste 

manieren om dit te doen, waren de 

stukken aan elkaar solderen of de 

stukken door middel van 

klinknagels aan elkaar te 

bevestigen. Hierna werd het stuk vaak nog gedecoreerd. 

5.1.2.4 Decoratiemethodes 

De meeste mantelspelden hebben op één of meerdere onderdelen van het stuk één of meerdere 

soorten decoratie. Vaak kunnen bepaalde stukken voornamelijk aan de hand van 

decoratievormen gedetermineerd worden. Hieronder volgt de opsomming van de voornaamste 

decoratiemethodes in het algemeen. 

De eerste methode houdt in dat het stuk een bepaalde glans of uitstraling werd gegeven door 

middel van het toevoegen van een ander metaal (Bayley, Butcher 2004, 42-44). Door 

bijvoorbeeld het proces van vergulding kreeg het stuk een gouden uitzicht geven. Enerzijds 

kon dit effect verkregen worden door een laag bladgoud over het geheel te hameren. 

Anderzijds kon een proces van kwik-vergulding worden toegepast. Hierbij werd er kwik bij 

het koper gevoegd om een gouden uitzicht te creëren. Een variatie hierop was een mengsel 

van goud en kwik maken en dit aanbrengen op het stuk. In beide gevallen diende het stuk 

verhit te worden tot een temperatuur van ongeveer 350° C. Dezelfde methode werd toegepast 

met tin en zilver, waarbij een deklaag van deze metalen werd toegevoegd. 

 

Figuur 8: Halffabricaten van spiraalfibulae uit Oudenburg 
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Een tweede decoratietechniek bestond uit het toepassen van een niëllodecoratie (Bayley, 

Butcher 2004, 46; Riha 1979, 26-27). Niëllo is een legering van koper, zilver en zwavel, wat 

een opmerkelijke zwarte kleur aan het stuk gaf. 

Een veel gebruikte techniek was de fibula versieren met email (Bayley, Butcher 2004, 46-47; 

Riha 1979, 29-30, Van der Weerd 1944, 334-335). Het inleggen van email gebeurde door een 

glaspoeder te vermengen met een organisch bindingsmiddel of soms door het aanbrengen van 

een stuk gesneden glas. Het materiaal werd op de juist plaats aangebracht en vastgehecht aan 

het metaal. Meestal was het glas opaak en werden verschillende kleurencombinaties en 

patronen gebruikt. Soms werd het stuk ook ingelegd met glas of parels (Bayley, Butcher 2004, 

50-51; Riha 1979, 34-35). 

Een ander type van decoratie werd toegepast in de vorm van gravering (Riha 1979, 21-22, 

25). Verschillende soorten gravering werden toegepast, zoals eenvoudige individuele 

motieven, lineaire of cirkelpatronen, vegetatieve motieven, abstracte vormen of geometrische 

patronen. Verschillende patronen konden door elkaar en op verschillende onderdelen van de 

fibula voorkomen. 

 

Inkeping en facettering was eveneens populaire versiering op bepaalde onderdelen (Riha 

1979, 25). Dit was een frequent voorkomende decoratiemethode bij de stukken die een voet 

bevatten in de latere periodes. 

Verder kunnen we nog enkele decoraties opnoemen, zoals versierde pinnen en knoppen die 

aan het stuk aangehecht werden, evenals perforaties (Riha 1979, 24-35), of een stippen- of 

stempelversiering. Op bepaalde uitgebreide gedecoreerde stukken kon af en toe een 

medaillon, eventueel met een figuur of portret, voorkomen. 

5.1.3 De betekenis van een gebruiksvoorwerp 

Fibulae of mantelspelden maakten deel uit van de dagelijkse kledij en hadden verschillende 

functies ten opzichte van de kledij, het individu en de interactie met andere mensen. Achter 

een praktisch voorwerp zit er vaak een sociale, symbolische of ideologische betekenis. Dit 

geeft ons de gelegenheid om de niet-materiële aspecten van het verleden te onderzoeken aan 

de hand van gebruiksvoorwerpen. 

Fibulae vallen onder de categorie kledijaccessoires en maakten al voor de komst van de 

Romeinen deel uit van de klederdracht in meerdere IJzertijdtradities in het noordwesten van 

Europa (Swift 2003, 5-6). Bij de komst van de Romeinen en de vorming van de noordelijke 

provincies van het Rijk, nam de lokale bewoning niet zomaar de Mediterrane klederdracht 
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over. De kledij is in eerste zin functioneel en aangepast aan het klimaat en de streek. Kledij is 

meer dan een culturele uitdrukking alleen. De ‘traditionele’ klederdracht werd op vele 

plaatsen gewoon verder gezet, ongeacht het nieuwe politieke bewind. Geleidelijk aan 

integreerde de gewoontes van de ‘Romeinse stijl’ in de provincies, waardoor er een gemengd 

beeld ontstond. De klederdracht ontwikkelde zich als een combinatie van de oudere 

gewoontes en de nieuwe modetendensen. Tegen de latere Romeinse periodes waren er per 

regio of provincie verschillende stijlen ontwikkeld die uiting gaven aan de lokale voorkeuren, 

die aangeduid worden met de ‘provinciaal Romeinse stijlen’. 

 

Ten gevolge van verschillende factoren veranderden de fibulae van uiterlijk op verschillende 

plaatsen en doorheen de tijd (Swift 2003, 48-52). Als eerste factor kunnen we het concept van 

identiteitsuitdrukking beschouwen. Vroeger werd aangenomen dat met de Romeinse 

verovering de Mediterrane leefstijl zonder meer werd overgenomen in de nieuw gevormde 

provincies. Het is echter duidelijk dat het proces van acculturatie veel complexer is. Op het 

gebied van kledijaccessoires werden bepaalde traditionele kenmerken behouden en andere 

nieuwe concepten overgenomen. Uit deze vermenging ontstonden nieuwe combinaties en 

nieuwe types. De kledij is uiterst geschikt om de identiteit van een persoon of een groep 

tentoon te stellen. Zo kon een bepaalde groep het vasthouden van bepaalde tradities 

uitdrukken door kenmerken te tonen die als ‘barbaars’ beschouwd werden, zoals bijvoorbeeld 

de torques. Groepen of individuen die trots waren op hun afkomst konden bepaalde 

symbolische elementen uit hun oude tradities opnemen in de klederdracht en daarmee hun 

erfgoed aanduiden tegenover de rest van de wereld. 

Het concept identiteit bestaat echter uit verschillende niveaus. Buiten het groepsniveau, dat op 

een bepaalde (sub)cultuur kan slaan, is er ook het niveau van gender, leeftijd en sociale status. 

Vaak is er een onderscheid te maken tussen absoluut mannelijke en absoluut vrouwelijke 

kledijaccessoires en de overlappende zone die door zowel mannen als vrouwen kan gedragen 

worden. Ook gaat de uitdrukking van leeftijd gepaard met het gebruik van verschillende 

accessoires. Verschillende generaties dragen op hetzelfde moment in de tijd andere soorten 

kledij en accessoires, waarbij het duidelijkste onderscheid te maken is tussen voorwerpen 

voor kinderen en volwassenen. Het uitdrukken van het sociaal niveau van het individu binnen 

een bepaalde groep, gebeurt ook vaak aan de hand van uiterlijke kenmerken. Hierdoor is het 

makkelijker om de juiste sociale interactie te hanteren tussen verschillende personen. 

Het concept van identiteit gaat echter hand in hand met het concept mode. De 

modeveranderingen in het Romeinse Rijk gebeurden langzamer dan tegenwoordig, maar de 
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sociale organisatie was al zeer complex, waardoor een relatieve snelle evolutie of verandering 

soms kan waargenomen worden. Deze veranderingen waren een indicatie van bepaalde 

sociale en culturele veranderingen. Vaak was de keizerlijke familie de toonaangever van de 

nieuwe mode, vanwaar de tendens zich verspreidde tot aan de buitenste grenzen van het Rijk. 

 

Een andere invloedrijke factor zijn de productiesystemen en verspreiding van de 

kledijaccessoires. Om aan de steeds veranderende mode tegemoet te komen, ontstonden er 

vele lokale productiecentra, wat zichtbaar is in de vele regionale verschillen. Niet alles werd 

echter lokaal vervaardigd. Een aandeel van gebruiksvoorwerpen kon ook geïmporteerd 

worden van een centrale productieplaats in het Rijk of een andere lokale productieplaats. De 

voorwerpen die een officiële uitdrukking hadden, zoals de kruisboogfibulae, werden eerder 

centraal gemaakt in opdracht van het Rijk. Andere varianten uit een andere provincie konden 

als exotisch beschouwd worden en meegebracht worden op reizen of door handelaars. 

Bepaalde kenmerken en variaties zijn het symbool van een ideologisch fenomeen, dat niet 

altijd achterhaald kan worden. Wel is het duidelijk dat kledijaccessoires bijdroegen aan het 

tentoonstellen van sociale en culturele waarden. 

Al deze factoren hangen nauw samen en de verandering van het uiterlijk en het gebruik van 

kledijaccessoires zijn het resultaat van een dynamische interactie tussen interne en externe 

factoren. Buiten identiteit, modetendensen en productie- en verspreidingsmechanismen, 

spelen spreiding in afstand en tijd een grote rol in de evolutie. 
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5.2 De kruisboogfibula: een overzicht van de huidige kennis 

5.2.1 Onderzoek en typologie
2
 

5.2.1.1 Geschiedenis van het onderzoek naar de kruisboogfibulae 

De studie van de Romeinse fibulae begon in de late 19e eeuw, waarbij Almgren voor het eerst 

de aandacht op de fibulae richtte. In zijn werk werd het type, dat hier gekend staat als de 

kruisboogfibula, al als een apart type behandeld (nr. 190-191) (Riha 1979, 169; Van Buchem 

1941, 26). Het onderzoek van de kruisboogfibulae in Noordwest-Europa is sindsdien alleen 

maar toegenomen. Hierbij zijn verschillende typologieën en termen ontstaan om de fibulae te 

bespreken. 

Wat in dit onderzoek wordt beschouwd als het type kruisboogfibula, bestaat uit een 

scharnierfibulae met een grote boog, dat een evolutie ondergaat van een relatief kleine fibula 

met weinig opsmuk en geen knoppen, naar een gedecoreerde vorm met drie knoppen. In het 

Nederlands is de term van ‘kruisboogfibulae’ gelanceerd door Van Buchem (Van Buchem 

1941, 14). De Franse term hiervoor is ‘fibules cruciformes’ en in het Duits wordt de 

gedecoreerde vorm aangeduid met ‘Zwiebelknopffibeln’ en de directe voorganger hiervan als 

‘Armbrustscharnierfibeln’. In het Engels wordt de term ‘crossbow brooches’ gehanteerd. 

 

De eerste echte onderzoeken naar de kruisboogfibulae gebeurden op het einde van de eerste 

helft van de 20e eeuw door Van Buchem op het materiaal van Nijmegen uit Nederland en 

door Patek op materiaal uit Hongarije (Swift 2000, 13; Patek 1942; 146-151; Van Buchem 

1941). Vervolgens werd er voor het eerst door Heurgon gesteld dat de kruisboogfibula een 

teken van rang is. In 1971 kwam de eerste echte typologie, samengesteld door Keller uit 

grafvondsten in het gebied van Südbayern (Duitsland) (Swift 2000, 13; Keller 1971). Hierbij 

werd een standaardtypologie gemaakt bestaande uit 6 subtypes (figuur 9), waarbij er 

geconcentreerd werd op de dateringen. In deze typologie is een chronologische progressie 

zichtbaar in de vorm en decoratie van de stukken. Er werd een hypothese gesteld dat de 

verschillende gebruikte materialen een verschil in sociale status zouden weergeven (Keller 

1971, 27). 

In de jaren ’70 werd er nog meer onderzoek uitgevoerd door Jobst, Clarke en Riha. Jobst 

bestudeerde het materiaal uit Lauriacum (Oostenrijk) en vond dat de typologie van Keller te 

                                                 
2
 In dit deel is er uitgebreid gebruik gemaakt van het onderzoek van Swift (2000), die alle kennis samengebracht 

heeft tot een overzichtelijk geheel. 
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beperkt was doordat het een regionale studie betrof en geen rekening hield met de 

geografische spreiding (Swift 2000, 13; Jobst 1975, 91-106). Aan de hand van iconografisch 

bewijs stelde hij dat de kruisboogfibula een teken van militaire status was en dat het einde van 

het Romeinse Rijk ook het einde van de productie van kruisboogfibulae inhield. Clarke 

onderzocht de vondsten uit Lankhills (Engeland). Hij suggereerde het bestaan van lokale 

productieplaatsen, aangezien de vondsten eigenschappen vertoonde die niet in de typologie 

van Keller waren opgenomen. Riha bestudeerde de fibulae uit Augst (Zwitserland) aan de 

hand van de typologie van Keller, waarbij ze stelt dat er een groot centraal productiecentrum 

moet bestaan hebben, wegens de grote mate van uniformiteit in de stukken (Swift 2000, 13; 

Riha 1979, 169-177). 

In 1988 werd de typologie van Keller opnieuw onderzocht door Pröttel en aangepast met de 

nieuwe informatie die beschikbaar was. Hij maakte enkele nuanceringen en aanpassingen aan 

de typologie. Sindsdien hebben vele onderzoekers het beschikbare materiaal gebruikt, waarbij 

de typologie van Keller als voornaamste basis wordt genomen. Sommige onderzoekers 

herschikten deze typologie een beetje, zoals bijvoorbeeld Feugère voor het onderzoek van 

fibulae uit Zuid-Gallië (Feugère 1985, 423-426) of Hull voor het onderzoek van Britannia. In 

2000 werd de spreiding en de kennis over de kruisboogfibula verzameld en herbekeken in het 

onderzoek van Swift (Swift 2000). Dit onderzoek vormt een nieuwe en brede basis om van te 

vertrekken bij het bestuderen van de kruisboogfibulae. 

5.2.1.2 De typologie van Keller 

Keller beschrijft de kruisboogfibula als een scharnierfibula met bewegende naald en stelt aan 

de hand van de gekende iconografie dat het een typisch mannelijk stuk is, dat gedragen werd 

op de rechterschouder met de voet naar boven (Keller 1971, 26-32). Hij besluit uit het herzien 

van andere studies dat er een algemene datering van de kruisboogfibulae kan gemaakt worden 

vanaf het einde van de 3e eeuw tot in de vijfde eeuw. Zijn typologie echter spitst zich toe op 

de fibulae uit de 4e eeuw. De typologie is gebaseerde op de datering van de graven waarin de 

fibulae zijn gevonden, naast de morfologische en decoratieve veranderingen. De graven zijn 

allemaal te situeren in de Romeinse provincie Pannonia. 

 

De stukken uit type 1 (Swift 2000, 14; Keller 1971, 32-35) worden beschreven als stukken 

met ongefacetteerde knoppen, een hexagonale dwarsarm en een voet met lineaire decoratie, 

die korter is dan de boog. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen onversierde armen (1A) 

en toevoegingen aan de armen (1B). De datering situeert zich tussen 290 en 320 AD. 
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Type 2 (Swift 2000, 14; Keller 1971, 35-36) kenmerkt zich door gefacetteerde knoppen, die 

normaal langer dan breed zijn, hexagonale armen met versiering, een nauwe boog en een voet 

die korter is dan de boog. Op basis van de voetdecoratie zijn er drie variaties: met lineaire 

Figuur 9: De typologie van Keller met de meest typische vormen per type (Keller 1971, 34). 
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versiering (2A), met simpele cirkels (2B) of met dubbele voluten (2C). De datering wordt 

tussen 310 en 350 AD geplaatst. 

Type 3 (Swift 2000, 14; Keller 1971, 37-38) heeft uivormige knoppen, rechthoekige of 

trapeziumvormige armen, een nauwe boog en een gedecoreerde voet die langer is dan de 

boog. Een verdere verdeling wordt gemaakt op basis van de decoratie met een lineair patroon 

(3A), met een punt en cirkelmotief (3B) of een volutenmotief (3C). Type 3 wordt gedateerd 

tussen 340 en 360 AD. 

Type 4 (Swift 2000, 14; Keller 1971, 38-41) heeft uivormige knoppen, rechthoekige, 

trapeziumvormige of hexagonale armen, een boog die ongeveer even breed is als de voet en 

een voet die langer is dan de boog. Opnieuw wordt er op basis van een lineair- (4A), punt en 

cirkel- (4B) of volutenmotief (4C) een onderverdeling gemaakt. Type 4 wordt gedateerd 

tussen 350 en 380 AD. 

Type 5 (Swift 2000, 14; Keller 1971, 41-52) wordt gekenmerkt door ronde of uivormige 

knoppen, hexagonale armen, een brede rug die vaak niëllodecoratie bevat en een brede voet 

die dezelfde afmetingen heeft als de boog. Op de voet kan niëllodecoratie of een 

volutenmotief voorkomen. Het type wordt gedateerd tussen 370 en 400 AD. 

Type 6 (Swift 2000, 14; Keller 1971, 52) bestaat uit gefacetteerde knoppen, hexagonale 

armen, een lange en smalle boog en een grote voet. Op de voet is er een open volutendecoratie 

die meestal een ingelegde decoratie bevatte. Het type wordt gedateerd vanaf 400 AD. 

5.2.1.3 Aanpassingen aan de typologie van Keller 

Pröttel voegt een aantal kenmerken toe aan de morfologische determinatiecriteria van Keller 

(Swift 2000, 13-15). Bij type 1 nuanceert Pröttel de knopvorm door vast te stellen dat deze 

niet uitsluitend ongefacetteerd van vorm zijn, maar ook sferisch, eivormig of conisch kunnen 

zijn. Verder merkt hij op dat de armen ook een octogonale doorsnede kunnen hebben, naast 

een hexagonale. Bij type 2 wordt het bereik in knopvorm opnieuw uitgebreid met meerdere 

vormen zoals conisch of paddenstoelvormig. Verder voegt hij hieraan toe dat bij type 2C er 

vaak een niëllodecoratie kan voorkomen. Er wordt ook type 2D aan toegevoegd, wat 

gekenmerkt wordt door een uitgesproken kraag aan de basis van de boog. Aan de types 3 en 4 

wordt een vierde onderverdeling (3/4D) toegevoegd, dat gekenmerkt wordt door een 

trapeziumdecoratie op de voet. Aan type 5 merkt hij op dat de boog vaak kort is van lengte en 

vaak verguld of van goud is. Type 6 wordt enkel aangevuld met het kenmerk van een 

hoefijzervormige boog. Pröttel voegt nog een type 7 toe, dat gekenmerkt wordt door een open 

buisvormige voet. 
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Naast de morfologische kenmerken werd ook de datering herbekeken: 

Type 1:   

A-B:  280-320 AD 

Type 2:   

A-B-C: 300-340 AD 

D: 335-365 AD 

Type 3/4:   

A: 325-355 AD 

B: 350-410 AD 

C-D: 330-410 AD 

Type 5: 350-415 AD 

Type 6: 390-460 AD 

Type 7: 460-500 AD 
Tabel 1: Datering van de typologie door Keller (1971), met correctie van Pröttel 

De aanpassingen van Pröttel zijn herbekeken door Swift (Swift 2000, 22), die een herziening 

van type 2, 5 en 6 opgesteld heeft. Type 2 deelt ze op in drie delen. Type 2i heeft ronde, 

conische of gefacetteerde knoppen, rechthoekige of trapeziumvormige armdoorsneden met 

bijgevoegde decoratie, een niet nauwe boog en een voet die even lang of langer is dan de 

boog. Type 2ii heeft meestal gefacetteerde knoppen, maar die kunnen ook rond of conisch 

zijn. Daarnaast heeft het dunne rechthoekige of trapeziumvormige armendoorsneden met 

bijgevoegde decoratie, een nauwe boog en een rechthoekige voet die meestal langer is dan de 

boog. Type 2iii heeft gefacetteerde, ronde of conische knoppen, met brede armen met een 

hexagonale doorsneden. Daarnaast heeft het een nauwe boog en een taps toelopende voet. 

Vaak is er een geprononceerde kraag aan de basis van de boog aanwezig en zijn de knoppen 

soms hol. 

Type 5 wordt in twee delen opgedeeld. Type 5i heeft uivormige knoppen, een hexagonale 

armdoorsnede met bijgevoegde decoratie, een boog met gedrongen uiterlijk en een voet met 

een volutenmotief. Vaak is de fibula hol en kan het een ingelegd zijn met niëlloversiering. 

Type 5ii wordt gekenmerkt door uivormige knoppen, een hexagonale doorsnede van de armen 

met bijgevoegde decoratie, een boog met gedrongen uiterlijk en een korte voet met 

trapeziumversiering. Dit stuk bevat geen niëlloversiering. 

Type 6 wordt ook verder opgedeeld in twee delen. Type 6i heeft voornamelijk uivormige 

knoppen en sporadische gefacetteerde knoppen. Daarnaast heeft het een hexagonale 

armdoorsnede met bijgevoegde decoratie aan de armen. De boog is breed en relatief lang en 

de voet is zeer lang met trapezium- of volutendecoratie. Dit type vertoont vele gelijkenissen 

met type 5 en dient daarom mogelijk iets vroeger geplaatst te worden dan de datering van type 
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6 door Pröttel (390-460 AD). Type 6ii heeft meestal gefacetteerde knoppen en soms 

uivormige. De armen hebben een hexagonale doorsnede en bijgevoegde decoratie. De rug is 

dun en de voet heeft een open volutendecoratie. 

 

De andere typologieën zijn eenvoudiger opgesteld en volgen grotendeels het basismodel van 

Keller. De typologie van Riha volgt morfologische en chronologisch het model van Keller. 

Type 6.4 zijn de Armbrustscharnierfibeln, type 6.5 zijn de Zwiebelknopffibeln. Dit heeft een 

opdeling van 6.5.1 tot 6.5.6, dat een perfecte navolging van Keller is (Riha 1979, 166-177). 

Hull heeft een typologie ontwikkeld die voornamelijk bij het Engelse onderzoek wordt 

gebruikt. Het type valt onder de sheath-footed P-profiled hinged brooches, the crossbow 

series: T190-192. T190 zijn de lichte kruisboogfibulae. T191 zijn de midden-gewicht 

kruisboogfibulae, waarbij A zonder armknoppen is en B met kleine armknoppen. T192 zijn de 

zware of ontwikkelde kruisboogfibulae (Bayley, Butcher 2004, 106-121,237). Van Buchem 

heeft eveneens een uitgebreid typologisch model opgesteld, waarbij er een onderscheid 

gemaakt wordt tussen de vroege types (I-II), de ontwikkelde types (III-IV) en de late types 

(V). Op basis van morfologische en decoratieve kenmerken zijn er verdere opdelingen 

gemaakt in type III (a-b) en IV (a-c). 

Andere typologieën zijn nog simpeler, hierbij wordt er slechts onderscheid gemaakt tussen de 

vroegste vorm van kruisboogfibulae en de ontwikkelde vormen: Ettlinger type 56 

(Armbrustscharnierfibel) en type 57 (Zwiebelknopffibel) zijn de enige opdelingen die hier 

gemaakt worden (Ettlinger 1973, 138-141). 

Feugère maakt een opdeling in zijn type 31 (fibules cruciformes) van a tot f. Deze subtypes 

zijn ongeveer gelijkgesteld aan de typologie van Keller. Enkel subtype 31c komt overeen met 

Keller type 3A en 3B en subtype 31d  komt overeen met Keller type 3C en 4 (Feugère 1985, 

423-426). 

Böhme heeft enkel de vroegste types geregistreerd in haar type 28 en maakt hierin een 

opdeling volgens morfologische kenmerken van a tot m. Het type wordt omschreven als een 

scharnierfibula met lange scharnierarmen, een halfronde beugel en een buisvormige voet 

(Böhme 1972, 26-28). 

Jobst maakt een opdeling tussen de vroegste vormen (type 25), waarbij hij zich op de 

verdeling van Böhme baseert, en de ontwikkelde vormen (type 26), waarbij er voornamelijk 

gebruik wordt gemaakt van de typologieën van Keller en Van Buchem (Jobst 1975, 85-106).  
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5.2.2 De betekenis van de kruisboogfibulae 

De stellingen in verband met de productie, spreiding en sociale betekenis van de 

kruisboogfibulae zijn lang dezelfde gebleven. Er werd algemeen aangenomen dat deze fibulae 

een functie hadden als militaire rangaanduiding, 

waarbij deze grote fibula diende om een zware 

mantel vast te spelden. De fibula was een 

aanduiding van een bepaalde militaire rang (figuur 

10), maar kon ook dienen als aanduiding van een 

hoge officiële civiele rang. Dit inzicht is verworven 

op basis van de iconografie en kunsthistorische 

afbeeldingen. Hier is de kruisboogfibula afgebeeld 

op de rechterschouder, met de voet omhoog en is de 

drager altijd mannelijk (Swift 2000, 3-4). 

De hypothese dat de verschillende types een 

verschillende rang aanduiden, is verworpen op 

basis van de evolutie en de chronologie van de 

fibulae. Keller stelde dat de verschillende metalen 

waaruit de fibulae vervaardigd werden eventueel 

een aanduiding konden zijn voor de sociale status 

van de drager. Zo zouden de gouden en zilveren 

stukken aan een hoger geplaatst persoon 

toebehoord hebben dan de vergulde stukken of 

stukken van koperlegering. 

 

Het feit dat de drager uitsluitend mannelijk zou geweest zijn, lijkt op het eerste zicht 

tegengesproken door de vondsten van kruisboogfibulae in de graven van vrouwen en 

kinderen, zoals Jobst vermeld. Deze zijn wel een absolute minderheid. De vondsten vertonen 

echter wel een sterke relatie met militaire sites. 

De positie van de rechterschouder heeft een functioneel nut, waardoor de rechterarm vrij van 

belemmering zou zijn door de mantel. Meestal is de rechterarm de zwaardarm en zou in 

militaire situaties een bepaalde bewegingsvrijheid vereist zijn. De minder voorkomende 

vondsten op de linkerschouder kunnen dan verklaard worden door het feit dat de persoon 

waarschijnlijk linkshandig was. 

Figuur 10: De afbeelding van Stilicho, gemaakt 

rond 395 AD, met kruisboogfibulae op de 

rechterschouder (Swift 2003, 109). 
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Een andere stelling die lang gehanteerd werd, is dat de meeste of alle kruisboogfibulae 

gemaakt werden op dezelfde plaats. De grote gelijkenissen van de verschillende vormen en de 

officiële status van het object gaven reden tot het denken aan één centrale officiële 

productieplaats, gecontroleerd door de staat. Dit productiecentrum werd gesitueerd in de 

provincie Pannonia, door de vele vondsten en de schijnbare gelijkenissen van alle andere 

stukken met de hier gevonden fibulae. De aanduiding van bepaalde fabricae in de Notitia 

Dignitatum staafde deze redenering. Ook zijn er weinig vondsten gedaan van productieafval, 

halffabricaten en gereedschappen van fibulae. Men gaat er vanuit dat een bepaalde technische 

vaardigheid vereist is om dergelijke objecten te maken. Ook wordt er veronderstelt dat een 

bepaalde productieplaats eerder hierin gespecialiseerd kon zijn en de objecten op grote schaal 

vervaardigde (Swift 2000, 3-4, 7-9). 

Op basis van stilistische kenmerken werd er echter het bestaan van regionale 

productieplaatsen overwogen. De overvloed aan kruisboogfibulae in Pannonia kan evengoed 

een vertekend beeld zijn van het grafritueel. Dit kan bij het gebrek aan halffabricaten en 

productieafval eveneens het geval zijn. Metalen objecten werden vaak hersmolten en 

hergebruikt, vooral in de latere Romeinse periode is het aangetoond dat metaalafval een groter 

deel gaat uitmaken van de samenstelling van bepaalde metalen objecten. Men kan ook stellen 

dat een hoge technische vaardigheid niet noodzakelijk moet gelijk staan aan weinig centrale 

productieplaatsen en export. 

Clarke duidde al op de aanwezigheid van bepaalde eigenschappen die niet in de typologie van 

Keller pasten, wat op een productieplaats in Britannia kan wijzen. Er moet wel rekening 

gehouden worden met het feit dat de mantelspeld meereisde met de drager en dat 

legereenheden nogal mobiel konden zijn. Ook is het waarschijnlijk dat personen met een hoge 

rang of officiële status veel reisden en in vele verschillende gebieden kwamen. 

Het schijnbaar uniforme uiterlijk kan anderzijds ook verklaard worden door te stellen dat de 

kruisboogfibula een deel uitmaakte van een uniform (Swift 2000, 9-10). Een object dat als 

aanduiding diende van een officiële rang moest dus zodanig herkenbaar zijn, dat de autoriteit 

van de drager kenbaar was. De stilistische variaties konden evengoed een uitdrukking van 

identiteit of herkomst zijn. Zo kunnen de verschillen zijn wijzen op een bepaalde groep, 

provincie of zelfs legereenheid. Een andere verklaring voor de variaties is het verlies van de 

uniforme waarde, waarbij het object niet dezelfde oorspronkelijke betekenis heeft behouden 

doorheen de tijd. Bij het bestuderen van de culturele biografie van objecten, moet men er 

rekening mee houden dat objecten ook dynamisch kunnen zijn. Kledingaccessoires zijn 

immers onderdeel van de kledij en als dusdanig ook onderhevig aan de veranderlijke modes. 
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5.2.3 De resultaten uit het onderzoek van Swift 

Het onderzoek van Swift is gebaseerd op collecties kruisboogfibulae (voornamelijk van 

musea) met vondsten van het hele Romeinse Rijk. Na een studie van vele objecten is ze tot 

een aantal conclusies gekomen in verband met de evolutie en de regionaliteit van de 

kruisboogfibulae. 

5.2.3.1 Evolutie van de kruisboogfibula 

Swift stelt vast dat de typologische evolutie 

complexer ligt dan dat gesteld door Keller, 

hoewel diens chronologisch model nog steeds 

klopt. Ze stelt een evolutie vast langs twee 

paden (Swift 2000, 22-29): enerzijds de 

fibulae met brede armen en anderzijds de 

fibulae met korte armen. Het algemene model 

toont type 1 als een vertrekpunt naar type 2, 

vanwaar de verschillende subtypes zich 

verder afsplitsen. Type 2i en 2ii evolueren naar type 3/4 en type 2iii evolueert naar types 5 en 

6i. Type 6ii komt dan uit 6i voort en vertoont relaties met type 5. Type 7 komt voort uit type 

6ii. 

De reden van het vertrekpunt van type 2iii naar de latere types ligt bij de productiewijze. 

Sommige stukken van type 2iii vertonen holle knoppen, wat wijst op een evolutie naar het 

gebruik van metaalplaten eerder dan het gieten van solide exemplaren. De vroege types zijn 

voornamelijk gegoten en de latere types gesmeed met metaalplaten. Op morfologisch gebied 

kan vastgesteld worden dat de rechthoekige en trapeziumvormige armen van type 2i en 2ii 

enkel verdergezet worden in type 3/4.  

Er is ook een tendens zichtbaar in het gebruikte materiaal om de fibulae te vervaardigen. Type 

1 en 2 bestaan voornamelijk in koperlegeringen, zilver en goud. Type 3/4 en 5 komen voor in 

koperlegeringen en vergulde koperlegeringen. Type 6 komt enkel voor in vergulde 

koperlegeringen en goud. 

5.2.3.2 Productiecentra en verspreidingspatronen 

Swift heeft in haar onderzoek een aantal observaties gedaan met betrekking tot de 

verspreiding (figuur 12) van de verschillende types kruisboogfibulae per provincie (Swift 

2000, 30-70). Het studiegebied omvatte de provincies Britannia, Lugdunensis, Belgica, 

Figuur 11: Evolutiemodel van Swift (Swift 2000, 27) 
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Germania, Sequania, Raetia, Noricum en Pannonia. Dit komt overeen met het gebied vanaf 

Groot-Brittannië tot Hongarije. 

Hieruit bleek type 1 verspreid te zijn over het gehele studiegebied. De grootste concentraties 

kwamen voor aan de Muur van Hadrianus en het grensgebied aan de Rijn en Donau. Type 2i 

komt niet veel voor. In Pannonia en Britannia is het zelfs zeldzaam. Type 2ii daarentegen is 

algemeen verspreid en type 2iii toont een grotere aanwezigheid in de westelijke provincies 

(figuur 20). Type 3/4 is de best vertegenwoordigde categorie over het gehele studiegebied. De 

dichtste concentraties bevinden zich aan de limes, maar het binnenland kent ook vele 

exemplaren. Type 5 komt in kleinere aantallen voor en vertoont een grotere aanwezigheid in 

de westelijke provincies. Type 5ii is zelfs bijna exclusief aangetroffen in het noordwesten, 

langs beide kanten van het kanaal, maar voornamelijk in het zuidoosten van Britannia. Type 

6ii komt frequenter voor dan type 6i, maar dit type komt bijna niet voor in Pannonia. Het type 

toont een verschuiving van de activiteit aan de limes. Aan het einde van de 4e eeuw en het 

begin van de 5e eeuw lijkt de Rijnlimes bijna verlaten. In Britannia bevinden er zich nog 

enkel voorbeelden in het zuidoosten en de grootste concentraties komen voor in Belgica en 

Lugdunensis. 

 

Figuur 12: Verspreidingskaart van de kruisboogfibulae in de noordelijke provincies van het Rijk, met 

concentratieaanduiding (Swift 2000, 28).  
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Uit deze spreidinggegevens en de variatie in decoratiepatronen konden enkele besluiten 

getrokken worden. In het begin van de 4e eeuw was de kruisboogfibula al in gebruik vanaf 

Pannonia tot aan Britannia, met een hoge concentratie langs de grenzen (Swift 2000, 73-81). 

Als eerste feit is het duidelijk dat niet alle fibulae in Pannonia vervaardigd werden. Zowel 

lokale productie als export over langere afstanden kwamen voor. Zo kan er een 

productieplaats voor type 1 kruisboogfibula worden voorgesteld in het gebied aan de Donau. 

Aangezien de vorm van knoppen van type 1 enorm kan variëren, kan men aan de hand van 

een speciale vorm dit type terugvolgen naar een mogelijke productieplaats. Zo kan de variant 

van type 1 met een dubbele rand aan de knoppen teruggekoppeld worden aan de streek aan de 

Donau. Wegens de hoge concentraties van dit type in de provincie Raetia, is het logische te 

veronderstellen dat de voornaamste productieplaats van deze bepaalde variant daar te 

lokaliseren is. Door de grote variaties in type 1 kan er gesteld worden dat er meerdere 

productieplaatsen waren. 

Het type 2iii is mogelijk geproduceerd ten westen van de Rijn, specifiek aan de Neder-Rijn. 

Opnieuw zijn het bepaalde regionale kenmerken, zoals de geprononceerde kraag en de 

zevenhoekige knoppen die tot dit besluit leiden. Voor type 2iii kan ook een lokale 

productieplaats voorgesteld worden. Naarmate de verschillende stukken die tot type 2iii 

behoren meer kenmerken gemeenschappelijk hebben, is er een vernauwing van de spreiding 

vast te stellen. Mogelijk is type 2i op dezelfde plaats geproduceerd. Type 2ii daarentegen 

wordt aangetroffen over het hele studiegebied en vertoont sterke gelijkenissen met het type 

3/4. Mogelijk zijn bepaalde productieplaatsen dezelfde van deze verschillende types. 

Een studie van de decoratiepatronen van het type 3/4 toont een grote gelijkenis in alle 

gebieden, behalve in Britannia en Lugdunensis. Samen met de grote concentraties van dit 

type, suggereert dit dat de voorziening van dit type vanuit een centraal punt gebeurde op grote 

schaal. Regionale verschillen komen echter wel voor, maar de grootste uniformiteit treedt op 

in Pannonia. Voor type 3/4 kan gesteld worden dat er een grote centrale productieplaats was 

in Pannonia, vanwaar een grootschalige distributie naar de andere provincies plaatsvond. De 

variaties in Britannia en Lugdunensis zijn mogelijk eerder het resultaat van een lokale 

productieplaats. 

Type 5 en 6 komen echter bijna niet meer voor in de gebieden aan de Donau en clusterten 

meer naar de westelijke provincies, wat mogelijk een gevolg is van de verplaatsing van de 

grensactiviteit. Dit houdt in dat de productieplaats van deze types eveneens in het westen 

moet gesitueerd zijn. 
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Algemeen kan er chronologisch besloten worden dat de vroegste types kruisboogfibulae 

voornamelijk het resultaat waren van lokale productieplaatsen, waarna er een grotere 

uniformiteit is ontstaan die het gevolg was van een meer centrale productie. De latere types 

komen enkel nog in de westelijke provincies voor en zijn opnieuw eerder het resultaat van 

lokale productieplaatsen. 

Hiermee is de oorspronkelijke stelling van slechts één grote productieplaats in Pannonia 

weerlegd en toont het nieuwe model een grotere dynamiek, die samenhangt met de variërende 

mentaliteit van het Rijk. 

Het onderzoek van Swift houdt echter geen rekening met de vroegste vormen van de 

kruisboogfibulae, de vormen zonder knoppen of uitgebreide decoratie. Dit is het gevolg van 

de bestudeerde collecties, die voornamelijk uit musea afkomstig zijn, waardoor er al een 

materiaalselectie gemaakt is, die de onderzoeker niet onder controle had. Hierbij is het gepast 

om aan te duiden dat het nieuwe model over de productie en verspreiding van de 

kruisboogfibulae nog steeds kan uitgebreid en verdiept worden. Mogelijk sluiten de vroegste 

vormen aan bij de vroege types 1 en 2 en zijn deze het resultaat van lokale producties. Verder 

schuilt er een grote uniformiteit in de vorm en decoratiemethode van deze stukken, waardoor 

een centrale productieplaats mogelijk is. De uniformiteit kan echter ook te maken hebben met 

de relatief eenvoudige en praktische vorm en decoratie van de stukken, waardoor het mogelijk 

kan geweest zijn om op verschillende plaatsen tot een zeer gelijkend resultaat te komen. 
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5.3 De terminologie, metingen en beschrijving van de kruisboogfibula: 

een voorstel tot standaardisatie 

De kruisboogfibulae werden uitvoerig onderzocht, met het oog op het stellen van een 

voorbeeld voor het oprichten van een standaardmethode van beschrijving, terminologie en 

determinatie. De volgende 6 stappen zijn van toepassing op zowel volledige stukken als 

incomplete stukken en fragmenten. 

5.3.1 Terminologie 

Om onderstaande stappen beter te begrijpen, dienen enkele basistermen te worden verklaard. 

Andere begrippen en termen worden bij de beschrijving verklaard (figuur 13).  

Een kruisboogfibula kan in drie grote delen worden verdeeld: de kop, de beugel en de naald. 

Deze delen kunnen verder onderverdeeld worden. De kop bestaat uit de armen, met het 

scharnierelement van de naald, de beugelknop en de armknoppen. Bij de vroegste vormen zijn 

er geen knoppen aanwezig. 

De beugel bestaat uit de boog en de voet. De boog kan één of meerdere knikken bevatten, dit 

zijn onderbrekingen in de lijn van de boog en kunnen zowel vooraan als achteraan 

voorkomen. Verder kan er op de boog nog een kraag aanwezig zijn. Dit is een onderdeel dat 

de overgang van de boog naar de voet maakt en kan variëren van vorm (zie verder). De voet 

zelf is het achterste deel van de fibula en bevat de sluitbeugel of naaldhouder, waarin de naald 

wordt gelegd om de mantelspeld te sluiten. 

Figuur 13: Aanduidingen van de gebruikte terminologie in dit onderzoek. Links een afbeelding van een vroege 

kruisboogfibula (uit groep 1A), rechts een ontwikkelde kruisboogfibula (uit Ettlinger 1971). 
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De beugelknop is de knop die zich vooraan op het stuk bevindt, in het verlengde van de 

beugel. Het stuk kan aangrijpen op de armen of de aanzet van de boog. Verschillende vormen 

kunnen voorkomen. De beugelknop heeft meestal twee bepaalde oriëntaties. De ene is 

horizontaal, parallel met het grondvlak. Met de term ‘grondvlak’ wordt het denkbeeldige vlak 

aangeduid, waarbij de onderkant van de armen en de voet op eenzelfde lijn worden gebracht. 

De andere oriëntatie is een hellende oriëntatie naar boven. De armknoppen zijn de knoppen 

die aan de uiteinden van de armen bevestigd zijn en kunnen eveneens variëren van vorm. De 

knoppen kunnen soms een overgangselement of aanhechtingselement hebben. Dit is het 

onderdeel dat de overgang tussen de knop en de rest van de fibula maakt. 

Een kruisboogfibula is vaak versierd met één of meerdere soorten decoratie. De verschillende 

decoratiepatronen worden verder uitgelegd. 

5.3.2 Beschrijving 

a) Als eerste stap dient elk aspect ingemeten te worden: 

- de totale lengte van het stuk, van beugelknop tot voetuiteinde. 

- de totale breedte van het stuk, tussen de knopuiteinden aan beide armen. 

- de hoogte, wat het hoogste punt van de boog is ten opzichte van het grondvlak. 

- het gewicht. 

- de armlengte, dit is de lengte van het midden van de kop tot voor de knop of 

knopaanhechting (basis, schijf of band). 

- de booglengte, dit is de breedte van de overspanning van de boog, gemeten aan de 

buitenkant van de breedste punten van de boog. 

- de voetlengte, dit is de totale lengte van de voet, gemeten aan de buitenkant van de breedste 

punten van de voet. 

- de knopafmetingen, dit is de hoogte, breedte en lengte van elke knop. De hoogte is de 

verticale lijn van de knop, de breedte is de horizontale lijn van links naar rechts en de lengte is 

de horizontale lijn van aan het uiteinde van de knop tot aan de achterzijde van de 

knopaanhechting (basis, schijf of band). 

 

b) Als tweede stap dient de staat en compleetheid van de fibula vastgesteld te worden. De 

staat is de mate van verwering en beschadiging die het stuk vertoont. De compleetheid is de 

mate waarin alle delen van het stuk nog aanwezig zijn. Hierbij dient de aanwezigheid en 

volledigheid van de naald, beugelknop, armknoppen, armen, boog, voet en sluitbeugel 

nagegaan te worden. Eveneens kan hierbij een schatting van compleetheid gemaakt worden, 
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uitgedrukt in percentage. Hierdoor kan bij een mate van beschadiging van bepaalde delen de 

volledige afmetingen en gewicht nagegaan worden. Dit is uiteraard slechts een schatting, 

maar maakt het mogelijk om met beschadigde stukken aan gegevensverwerking te doen. 

c) De derde stap is de beschrijving van de vorm en decoratie van de armen. De top van de 

armen is de bovenkant die de overgang maakt naar de boog en meestal langs beide kanten 

ongeveer symmetrische patronen vertoont op beide armen. De vorm kan een aantal varianten 

vertonen. Een vlakke top betekent dat de armen een normale vorm hebben en geen extra 

decoratieve vorm aan de bovenkant bezitten. Verder is er een hellende top, wat een 

ononderbroken stijgende lijn richting de beugel is. Deze kan voorkomen met opstaande 

randen aan de armuiteinden of de overgang met de boog. Een getande top heeft scherpe en 

hoekige niveauverschillen, waar een golvende top zachtere en afgeronde niveauverschillen 

toont. Het verschil tussen beide is soms moeilijk te stellen. Verder is er ook nog een halfronde 

top, wat een hellende boog in de richting van de boog is. 

De decoratie op de armen is meestal simpel en bij de vroegste types komt er meestal geen 

decoratie voor. Mogelijk is er een centrale perforatie, waarvan de aard waarschijnlijk niet 

decoratief is (zie hoofdstuk 7). Deze perforatie bevindt zich rechtstreeks onder de aanvang 

van de boog. Daarnaast treden er vaak zijlingse perforaties op. Deze bevinden zich niet 

centraal onder de aanvang van de boog. Meestal zijn deze symmetrisch van aantal langs beide 

kanten. Men kan enkel spreken van een perforatie, wanneer de doorboring volledig door het 

stuk gaat. Wanneer dit niet het geval is en enkel langs één zijde zichtbaar is, spreekt men van 

een oog. Een ogenmotief kan ook voorkomen op de armen, eventueel in combinatie met de 

perforaties. 

 

d) Stap vier betreft het bepalen van de vorm en decoratie van de boog. Allereerst dient de 

vorm beschreven te worden. Het gaat hier om de doorsnede, de mogelijke aanwezigheid van 

één of twee knikken en de mogelijke aanwezigheid van een kraag. De kraag staat normaal 

altijd aan de achterkant van de boog en kan verschillen van vorm. Een positieve kraag is een 

vorm die breder is dan de boog en kan eventueel ook een decoratiemotief vertonen. Een 

negatieve kraag is een vorm die smaller is dan de boog. Soms kan dit omwikkeld zijn met een 

bepaald materiaal. Een knik is een onderbreking in de loop van de boog. 

Er kan zowel op de bovenkant als op de zijkanten van de boog decoratie voorkomen. Meestal 

zijn dit geometrische motieven, zoals dwarse of parallelle lijnen, een stippellijn of een lijn van 

opeenvolgende driehoekjes (open of gesloten). Verder zijn een golvende lijn of andere 

patronen niet uitgesloten. 
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e) De vijfde stap is het bepalen van de vorm en decoratiemotieven van de voet. De voet is een 

belangrijk deel in de determinatie van een stuk. Na het vaststellen van de vorm van de 

doorsnede, dienen bepaalde afwijkende elementen in de vorm te worden beschreven. De 

decoratiemotieven op de top van de voet kunnen zeer gevarieerd zijn. Een geometrisch motief 

komt vaak voor in de vorm van parallelle of dwarse lijnen, stippellijnen, lijnen van 

driehoekjes of golvende lijnen. Dit is vaak in combinatie met een ogenmotief, wat kan 

variëren van een eenvoudig motief (enkele cirkel), een hol motief (uitgeholde enkele cirkel), 

een uitgebreid motief (meerdere cirkels) tot een simpele stip. Ook frequent voorkomend zijn 

uitgespaarde motieven. Het gaat hier om rechthoekige, trapeziumvormige, ronde, 

boogvormige of golfvormige uitsparingen in de voet. Hierbij liggen de delen tussen deze 

vormen lager dan de top van de voet. Ook is het mogelijk bij latere types dat deze vormen 

schijnbaar bijna los komen van de voet. Er zijn vele variaties in deze vormen en soms is het 

onderscheid niet duidelijk of komen er meerdere vormen in combinatie voor op hetzelfde 

stuk. Bij een latere vorm van kruisboogfibulae kan er zelfs op de voet een decoratie 

voorkomen met een miniportret en symbolen. Het kan dus handig zijn om de voetdecoraties te 

illustreren. 

 

f) De zesde beschrijvende stap is de beschrijving van de vorm van de knoppen. Er dient een 

onderscheid gemaakt te worden tussen de beugelknop, die zich vooraan op het stuk bevindt, 

en de armknoppen, die zich aan de zijkant van het stuk bevinden. Deze hebben meestal 

dezelfde vorm, maar niet altijd. De vorm van de knop kan verschillen van bolrond tot conisch, 

uivormig en zeshoekig of gefacetteerd (sporadisch kan er een zevenhoekige knop 

voorkomen). De Duitse typologieën duiden de meeste kruisboogfibulae aan met 

Zwiebelknopffibeln, wat op het uivormig uiterlijk van de knop wijst. In kader van het totaal 

onderzoek op de kruisboogfibulae dient er rekening gehouden te worden met de vroegste 

vormen met kleine knoppen, die hier aangeduid worden als ‘miniknoppen’. Het gaat hier om 

knoppen die een diameter van kleiner dan 7 mm bedragen. De vormen zijn vaak moeilijk 

binnen een bepaalde categorie te benoemen, aangezien de grenzen van deze termen nauw bij 

elkaar aansluiten. 

De knoppen hebben een knopaanhechting of overgangselement naar de armen, dat eveneens 

kan variëren van vorm en decoratie kan bevatten. Een drietal vormen worden hier 

onderscheiden. De basis is een geleidelijke versmalling van aan de knop naar de armen toe. 

De band is een kleine band, bescheiden van afmeting, meestal kleiner dan de afmetingen van 
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de knop. Hierop is soms decoratie te zien in de vorm van horizontale of diagonale lijnen. De 

diagonale lijnen geven de band een gevlochten uiterlijk. De derde vorm is de schijf, die groter 

is dan de band, vaak gelijk aan of groter dan de afmetingen van de knop. 

g) Op basis van de beschreven vormen en decoratiepatronen is het mogelijk om de fibula te 

determineren binnen de verschillende bestaande typologieën. De voornaamste zijn die van 

Keller (type 1-6), Riha (type 6.4-6.5), Van Buchem (type I-V) en Hull (type T190-192). 

Daarnaast zijn er minder uitgebreide typologieën, zoals die van Ettlinger (type 56-57), Jobst 

(type 25-26) en Feugère (type 31). De typologie van Keller wordt vaak als basis genomen. 

Hierop is een aanpassing gekomen door Pröttel. 

Aan de hand van deze typologieën is het mogelijk om een typochronologie op te stellen. 
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6. Materiaalbeschrijving van de fibulae uit Oudenburg 

6.1 Classificatiesysteem 

In dit onderzoek zijn er in totaal 61 Romeinse fibulae bestudeerd afkomstig uit enerzijds het 

castellum en anderzijds grafveld A van Oudenburg. Om het onderzoek overzichtelijk te 

maken is er een classificatiesysteem (tabel 2) ontworpen waarbij dit materiaal in vier 

categorieën wordt verdeeld, zoals uitgelegd in de methodologie (hoofdstuk 3). Categorie 1 

zijn de kruisboogfibulae uit het castellum, categorie 2 bevat alle andere fibulae uit het 

castellum, categorie 3 zijn de kruisboogfibulae uit het grafveld en categorie 4 zijn de stukken 

afkomstig uit vroegere opgravingen van het castellum. De groepen die hier opgesteld zijn 

dienen enkel om deze studie overzichtelijker te maken en dienen niet beschouwd te worden 

als een typologisch model van een bepaalde aard. 

6.1.1 Categorie 1 en 2: de fibulae uit Oudenburg-Spegelaere 

In een tweede niveau zijn de fibulae uit de opgravingen van het castellum in Oudenburg-

Spegelaere opgedeeld in zeven verschillende groepen. De eerste groep is toegeschreven aan 

de voornaamste fibulae die hier onderzocht werden, namelijk de kruisboogfibulae. De 

groepen 2 tot 7 zijn vervolgens ingedeeld op basis van typologische chronologie. De fibulae 

zijn chronologisch gerangschikt binnen elke groep. 

 

Groep 1 

De eerste groep bevat 16 kruisboogfibulae die op basis van typologische en chronologische 

kenmerken verdeeld zijn in vijf verschillende subgroepen. De determinatie van deze stukken 

gebeurde aan de hand van de typologieën van Keller, Riha, Hull, Van Buchem, Ettlinger, 

Jobst en Böhme. De volgorde van de verschillende stukken binnen de subgroepen zijn 

bepaald door de chronologische en morfologische eigenschappen van de stukken. Aan de 

hand van de afmetingen van de verschillende onderdelen zijn er bepaalde conclusies 

getrokken die in een relatieve chronologie van de kruisboogfibulae resulteerden. Deze 

relatieve chronologie bepaalde de volgorde binnen het meer absoluut chronologisch kader per 

subgroep. 

 

De groep 1A bevat 9 kruisboogfibulae die tot de vroegste types behoren. Dit type wordt in het 

Duits aangeduid met Armbrustscharnierfibel en komt overeen met type 6.4 van Riha. De 

groep valt te dateren tussen het einde van de 2e en het einde van de 3e eeuw. 
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Cat. 
1   OUD-SPEG Riha Keller Hull Datering (AD) 

 
1 

groep 
1A KL112 6.4.2 / T190-191A 175-300 

 
2   KL97 6.4.2 / T190-191A 175-300 

 
3   KL98 6.4.2 / T190-191A 175-300 

 
4   KL99 6.4.2 / T190-191A 175-300 

 
5   KL111 6.4.3 / T190-191A 175-300 

 
6   KL94 6.4.3 / T190-191A 175-300 

 
7   KL110 6.4.3 / T190-191A 175-300 

 
8   KL107 6.4.3 / T190-191A 175-300 

 
9   KL96 6.4.4 / T190-191A 175-300 

 
10 groep 1B KL91 6.5.1 1a T191B/192 280-320 

 
11   KL17 6.5.1 1a T191B/192 280-320 

 
12   KL90 6.5.1 1b T191B/192 280-320 

 
13   KL93 

6.5.1-
6.5.2 1b-2b T191B/192 280-340 

 
14 groep 1C KL95 6.5.2 2d T192 335-365 

 
15 

groep 
1D KL92 6.5.5 5 T192 350-415 

 
16 groep 1E KL108 onbekend onbekend onbekend onbekend 

Cat.2   OUD-SPEG Riha Ettlinger Hull Datering (AD) 

 
17 groep 2 KL103 2.7 1 T10/11 75BC -100 

 
18 

 
KL100 2.3.2 17 T42 0-100 

 
19 groep 3 KL104 5.12.1 31 T60 15-120 

 
20 groep 4 KL102 7.11.4 

43.4/5-
44.2 T240 75-175 

 
21 

 
KL061 7.16 43.2 T227/228 50-150 

 
22 

 
KL101 7.17 44.2 T240 100-225 

 
23 groep 5 KL106 8.2 51 T42 200-450 

 
24 groep 6 Osglas.01 / / T270 200-400 

 
25 groep 7 KL105 onbekend onbekend onbekend onbekend 

 
26   KL109 onbekend onbekend onbekend onbekend 

Cat. 
3   Grafveld A Riha Keller Hull Datering (AD) 

  27 type 2D 37 6.5.2 2a T191B/192 300-350 

  28 type 2 14 6.5.2 2b T191B/192 300-350 

  29   41 6.5.2 2b T191B/192 300-350 

  30   59 6.5.2 2b T191B/192 300-350 

  31   165 6.5.2 2b T191B/192 300-350 

  32   188 6.5.2 2b T191B/192 300-350 

  33 type 2-3 57 
6.5.2-
6.5.3 2b-3b T192 300-410 

  34   190 
6.5.2-
6.5.3 2b-3b T192 300-410 

  35 type 3 20 6.5.3 3a T192 325-360 
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  36   103 6.5.3 3a T192 325-360 

  37   72 6.5.3 3b T192 340-410 

  38   114 6.5.3 3b T192 340-410 

  39   115 6.5.3 3b T192 340-410 

  40   172 6.5.3 3b T192 340-410 

  41 type 3-4 2 
6.5.3-
6.5.4 3b-4a T192 325-410 

  42   104 
6.5.3-
6.5.4 3b-4a T192 325-410 

  43   1 
6.5.3-
6.5.4 3a-4c T192 325-410 

  44   132 
6.5.3-
6.5.4 3c-4c T192 330-410 

  45   206 
6.5.3-
6.5.4 3c-4c T192 330-410 

  46 type 4 27 6.5.4 4a T192 325-380 

  47   129 6.5.4 4a T192 325-380 

  48   83 6.5.4 4b T192 350-410 

  49   19 6.5.4 4c T192 330-410 

  50   26 6.5.4 4c T192 330-410 

  51   34 6.5.4 4c T192 330-410 

  52   42 6.5.4 4c T192 330-410 

  53 type 5 138 6.5.5 5 T192 350-415 

  54   152 6.5.5 5 T192 350-415 

  55 type 6 111 6.5.6 6 T192 390-460 

  56   124 6.5.6 6 T192 390-460 

  57 type 2-6 49 
6.5.2-
6.5.6 2a-6 T192 300-460 

  58 type 4-6 169 
6.5.4-
6.5.6 4c-6 T192 330-460 

Cat. 
4   OUD-Jacali Riha Ettlinger Hull Datering (AD) 

  59 
 

KL.01 / / T185 250-350 

    OUD-Mertens Riha Ettlinger Hull Datering (AD) 

  60 
 

64-OU-40 / / T60-79 0-100 

  61   
64-OU-
216 5.17.5 37 / 50-150 

Tabel 2: Classificatietabel van alle fibulae uit Oudenburg. Ingedeeld per categorie, op groep en type en in 

chronologische volgorde. 
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Groep 1B bevat 4 vroege types van kruisboogfibulae, die overeenkomsten kennen met type 1 

van Keller en de overgang naar type 2. De meeste stukken zijn te dateren op het einde van de 

3e en het begin van de 4e eeuw. 

Groep 1C bevat slechts 1 stuk dat gedetermineerd kan worden als een Keller-Pröttel type 2D 

of een variatie binnen de groep 2iii van Swift. Dit type valt tussen 335-365 AD.Groep 1D 

bevat ook slechts 1n stuk dat kan gedetermineerd worden als een Keller type 5. Dit type valt 

te dateren in het tweede deel van de 4e eeuw en het begin van de 5e eeuw.  

Groep 1E bevat een stuk dat mogelijk een fragment van een kruisboogfibula kan zijn, maar 

dat ondetermineerbaar is gebleken. Het is evenzeer mogelijk dat dit geen onderdeel is van een 

kruisboogfibula. 

 

Groep 2 

De tweede groep kan samengevat worden onder de naam van Spiraalfibulae en bevat 2 

exemplaren. Het eerste stuk (KL103) kan beschreven worden als een eenvoudige 

spiraalfibula, waarvan de fragmentarische bewaring een specifieke determinatie bemoeilijkt. 

Het stuk vertoont gelijkenissen met stukken die gekend zijn als de Nauheimfibulae 

(Nauheimer fibeln, Nauheim-derivative, type de Nauheim). Dit zijn eenvoudige fibulae met 

een spiraalsysteem, die hun naam te danken hebben aan een vindplaats met een grote 

concentratie van deze stukken. Anderzijds kunnen er ook andere kenmerken in gezien worden 

die gerelateerd kunnen worden aan andere spiraalfibulae. Algemeen kan gesteld worden dat 

dit stuk een vroege spiraalfibula is. 

Het tweede stuk (KL100) vertoont een grote gelijkenis met de Ogenfibulae (Augenfibeln, Eye 

Brooches), hoewel er geen spoor van een ogendecoratie terug te vinden is op het stuk, wat 

kenmerkend is voor dit bepaalde type. De vorm echter vertoont ook bepaalde gelijkenissen 

met de Knikfibulae (Knickfibeln). Hier kan dus gesteld worden dat het om een vorm gaat 

tussen de Ogen- en de Knikfibulae. 

Deze twee objecten hebben een vroege datering, waardoor de groep algemeen in de eerste 

eeuw AD kan geplaatst worden. 

 

Groep 3 

De derde groep bestaat uit slechts één exemplaar en kan algemeen aangeduid worden onder 

de naam van Scharnierfibulae. Het stuk (KL104) kan gedetermineerd worden als een 

scharnierfibula met lengteversiering (Scharnierfibel mit längsverzierten Bügel), wat 

gelijkenissen vertoont met de Hod Hill Brooches (Hull T60). Het gaat hier om een fibula met 
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een brede beugel met lineaire decoratie in het midden van de beugel en een scharniersysteem. 

De groep kan in de 1e eeuw en de eerste helft van de 2e eeuw geplaatst worden. 

 

Groep 4 

De vierde groep bestaat uit 3 stuks en kan algemeen omschreven worden als Emailfibulae. 

Het gaat hier om stukken met een geometrische, niet-circulaire vorm met een 

scharniersysteem en een schijfbeugel (Scheibenfibeln mit 2 Symmetrieachsen und 

Emailversierung, fibules émailées de forme géometrique simple). Het eerste exemplaar 

(KL102) kan omschreven worden als een ruitvormige scharnierfibula met emailversiering en 

met twee symmetrieassen en ronde satellieten. Het tweede stuk (KL61) kan omschreven 

worden als een scharnierfibula met emaildecoratie op de ruitvormige beugel, met twee 

satellieten aan de uiteinden. Het derde stuk (KL101) is een ruitvormige scharnierfibula met 

emailinleg en met twee symmetrieassen en ronde satellieten. 

Algemeen kan deze groep gedateerd worden tussen het einde van de 1e eeuw en het begin van 

de 3e eeuw.  

 

Groep 5 

De vijfde groep kan benoemd worden als Ringfibulae (Ringfibeln, Penannular brooches, 

fibules pénannulaires) en bevat slechts 1 stuk (KL106). De ringfibula is eenvoudig en klein 

van vorm, zonder decoratieve vormen aan de ringuiteinden. Het model van een dergelijke 

fibula komt veel voor, zowel in verschillende gebieden als doorheen de tijd. Een algemene 

datering dient hier relatief breed te worden beschouwd tussen het begin van de 3e eeuw en de 

tweede helft van de 5e eeuw. 

 

Groep 6 

De zesde groep bevat één exemplaar (KLglas01) en kent enkel treffende gelijkenissen met 

Britse voorbeelden. De groep kan omschreven worden als Schijffibulae, hoewel de stukken 

met emaildecoratie ook een schijfbeugel hebben. Daar wordt echter de voorrang gegeven aan 

de emaildecoratie, terwijl het hier gaat om een circulaire en vergulde schijffibula met 

intagliodecoratie (Circular bronz-gilt brooches with intaglio in centre; Hull T270). De 

intaglioversiering toont een vogelachtige vorm in het midden. De datering van deze groep kan 

vanaf de 3e eeuw tot de 5e eeuw gesitueerd worden. 
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Groep 7 

De laatste groep bevat twee ondetermineerbare fibulafragmenten (KL105 en 109). Deze groep 

is dan ook te omschrijven als Ondetermineerbare stukken. 

6.1.2 Categorie 3: de fibulae uit grafveld A 

De 32 kruisboogfibulae die gevonden zijn in grafveld A van Oudenburg, opgegraven door 

Mertens in de jaren ’60, zijn eveneens gerangschikt volgens typologisch en chronologische 

eigenschappen. Algemeen is ervoor gekozen om de stukken aan de hand van de typologie van 

Keller in te delen. De gevonden exemplaren doorlopen alle types van Keller, behalve type 1, 

waardoor de datering van het grafveld in de 4e eeuw kan bevestigd worden. 

Er zijn 6 exemplaren die als Keller type 2 kunnen beschouwd worden, twee exemplaren die 

gelijkenissen vertonen met zowel type 2 als type 3, zes exemplaren tot type 3 en vijf 

exemplaren die gelijkenissen tonen met type 3 en 4. Tot type 4 kunnen zeven exemplaren 

gerekend worden en type 5 en 6 tellen elk beide twee exemplaren. Een bepaald stuk kan 

vertoont gelijkenissen met type 2 en 6, waar het laatste stuk overeenkomt met eigenschappen 

van type 4 en 6. 

6.1.3 Categorie 4: drie fibulae uit vroegere opgravingen 

De drie fibulae die in deze groep geplaatst zijn, hebben elk hun reden om bij dit onderzoek 

gevoegd te worden. De fibula uit Jacali blijkt een nogal zeldzame vondst te zijn, die slechts 

een handvol exacte parallellen kent, allemaal uit Britannia.  

De twee andere fibulae komen uit opgravingen uitgevoerd door Mertens, waarbij de eerste 

(64-OU-40) opvalt door het gebrek aan exacte overeenkomsten en de tweede (64-OU-216) 

gevonden is in een grafvulling van grafveld A. Om het onderzoek van de fibulae uit het 

grafveld te vervolledigen, is dit exemplaar erbij genomen. 
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6.2 Categorie 1: Beschrijving van de Kruisboogfibulae uit Oudenburg-

Spegelaere 

6.2.1 Groep 1A: vroegste kruisboogfibulae (zonder ontwikkelde knoppen) 

Deze groep is de eerste groep van kruisboogfibulae, met 9 exemplaren, die het vroegst te 

dateren valt. De vroegste vorm van dit type mantelspeld heeft cilindervormige armen als 

kenmerk, meestal zonder knoppen. De boog is rond met een rechthoekige doorsnede en kan 

één of twee knikken hebben. De voet is meestal kleiner dan de overspanning van de boog en 

opstaande randen en een hexagonale doorsnede zijn niet ongewoon. De beugelknop is een 

‘miniknop’, wat een klein staafvormig uitsteeksel kan zijn of een kleine ronde knop, beide 

met een diameter gelijk aan of kleiner dan 0.7 cm. Riha heeft deze vorm het beste 

gedocumenteerd en kent verschillende varianten hierop. Riha noemt het type 

Armbrustscharnierfibeln, type 6.4. Dit komt overeen met nog enkele andere typologieën, waar 

de voorbeelden echter minder uitgebreid zijn. Deze vorm vertoont een evolutie van een 

simpele praktische fibula zonder al te veel opsmuk, naar de rechtstreekse voorloper van de 

uitgebreidere en meer gedecoreerde vormen van de kruisboogfibula die gekend zijn als de 

drieknoppenfibulae. In het overzicht hieronder zijn de types in chronologische volgorde gezet, 

zowel de volledigere stukken als de beschadigde stukken en fragmenten. Alle tekeningen zijn 

op schaal 2/3. 

 

1. Tekeningnummer: KL 112 

Contextnummer: OS 4233 

Lengte: 6.4 cm 

Breedte: 2.1 cm 

Hoogte: 2.8 cm 

Beschrijving 

Dit is een gefragmenteerd en verweerd stuk, dat in drie 

stukken bewaard is. De naald is afwezig, evenals de 

rechterarm en de armknoppen, indien die ooit deel 

uitmaakte van deze mantelspeld. Het eerste deel bevat 

de kop met de linkerarm, de beugelknop en de aanzet 

van de boog. De beugelknop is staafvormig met een diameter van 0.5 cm, waardoor het onder 

het type ‘miniknop’ valt. De staafvormige beugelknop steekt slechts 0.4 cm uit en moet 
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daarom misschien als afgebroken beschouwd worden of als een kleine beugelknop. Verder 

heeft het een oriëntatie die relatief parallel loopt met het grondvlak van de armen. De 

linkerarm toont een ronde arm met vlakke top en geen decoratie. Mogelijk waren de armen 

hol en het is niet zeker dat er aan het uiteinde van deze armen een armknop heeft gehangen. 

Het is dus goed mogelijk dat de linkerarm als volledig kan beschouwd worden en niet 

beschadigd. Het tweede deel is de top van de boog, die mogelijk aansluit bij het eerste deel. 

De doorsnede is rechthoekig. Op de top van de boog is geen decoratie te zien. Het derde stuk 

bevat de volledige voet en een groot deel van de achterkant van de boog. De voet vertoont 

nog sporen van de sluitbeugel, maar deze is bijna volledig dicht. De voet heeft een 

rechthoekige vorm in doorsnee en vertoont geen decoratie, wat mogelijk het gevolg is van de 

verwering en beschadiging. De voet is kleiner dan de overspanning van de boog, wat 

kenmerkend is voor zeer vroege types kruisboogfibulae. De doorsnede van de voet en de boog 

zijn bijna identiek. Tussen het tweede en het derde deel ontbreekt een fragment van de boog, 

waardoor bij refitting de boog een onnatuurlijke loop kreeg. Of er één of meerdere knikken in 

de boog aanwezig waren, valt niet te zeggen, maar het lijkt waarschijnlijker dat deze fibula 

geen knik(ken) had. 

Context en typologie 

De fibula is aangetroffen in de laag boven het waterbassin in het meest zuidelijke punt van de 

opgraving, dat in de 5
e
 fortperiode van Vanhoutte wordt geplaatst. De laag zelf valt in de post-

Romeinse context. Dit exemplaar kan in de volgende typologieën geplaatst worden: Riha type 

6.4.2, Van Buchem type I-II, Ettlinger type 56, Hull type T190-191A, Jobst type 25 en Böhme 

type 28. De breedst mogelijke datering die af te leiden valt van deze verschillende types, 

bevindt zich tussen 175 en 300 AD. 

 

2. Tekeningnummer: KL 97  

Contextnummer: OS 4992 

Lengte: 4.8 cm 

Breedte: 2.8 cm 

Hoogte: 2.5 cm 

Beschrijving 

Dit is een incompleet, licht verweerd exemplaar, 

waarvan de voet en de armen afgebroken zijn en de 

naald afwezig is. De beugelknop bevindt zich nog op de 
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correcte plaats, met als diameter 0.4 cm en is hierdoor van het type ‘miniknop’. De oriëntatie 

van de knop is relatief parallel aan het grondvlak van de armen. De armknoppen zijn afwezig. 

De armen zijn langs beide kanten nog fragmentarisch aanwezig en vertonen een ronde, holle 

vorm met vlakke bovenkant en geen decoratie. De boog is volledig en heeft een dubbele knik, 

zowel langs de voorzijde als langs de achterzijde, op ongeveer dezelfde hoogte. Er is geen 

decoratie op de top van de boog, mogelijk is de versiering door verwering onzichtbaar 

geworden. De doorsnede is rechthoekig. De voet is afgebroken aan de overgang van de boog, 

waarbij de aanzet van de sluitbeugel te zien is. 

Context en typologie 

De fibula is aangetroffen in de verzakking van de grond die boven de grote afvalkuil uit de 4
e
 

fortperiode van Vanhoutte gelegen was, op het meest zuidelijke punt van de opgraving. 

Hierdoor wordt de vondst aan het einde van de 4
e
 of in de 5

e
 fortperiode geplaatst. Dit 

exemplaar kan in de volgende typologieën geplaatst worden: Riha type 6.4.2, Van Buchem 

type I-II, Ettlinger type 56, Hull type T190-191A, Jobst type 25 en Böhme type 28. De 

breedste datering, voortkomend uit de bovengenoemde types, is tussen 175 en 300 AD. 

 

3. Tekeningnummer: KL 98  

Contextnummer: OS 8907 

Lengte: 4.1 cm 

Breedte: 2.3 cm 

Hoogte: 3.2 cm 

Beschrijving 

Dit exemplaar is incompleet en licht verweerd. De voet 

en armen zijn afgebroken, evenals de drie knoppen en 

de naald. Een deel van de naaldbevestiging is bewaard 

aan de achterkant van de kop. Een deel van de 

beugelknop is nog aanwezig en vertoond een 

staafvormig uiterlijk, mogelijk de vasthechting of de 

uiteindelijke vorm, met een diameter van 0.4 cm een licht hellende oriëntatie. De rechterarm 

is volledig afgebroken en de linkerarm is slechts fragmentarisch aanwezig. Het overgebleven 

deel toont een ronde, holle vorm, met vlakke top en geen decoratie. De boog zelf is bijna 

volledig, maar is aan het achterste deel afgebroken. Vooraan vertoont de boog een knik, die 

lager ligt dan bij de vorige fibulae uit groep 1A. Mogelijk had de boog een tweede knik op 

dezelfde hoogte aan de achterkant, maar dit is niet met zekerheid te stellen. De doorsnede van 
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de boog is rechthoekig tot trapeziumvormig. De vorm en afmetingen van de armen en boog 

doen vermoeden dat deze fibula aansluit bij de rest van de groep. 

Context en typologie 

De fibula is gevonden door het verdiepen in de bovenste onderzochte laag, namelijk de 

scheidingslaag tussen de laatste Romeinse fase en de post-Romeinse bewoningssporen 

(‘zwarte laag’), in het meest noordelijke deel van de opgraving. Dit exemplaar kan in de 

volgende typologieën geplaatst worden: Riha type 6.4.2, Van Buchem type I-II, Ettlinger type 

56, Hull type T190-191A, Jobst type 25 en Böhme type 28. De breedste datering van deze 

typologieën is gelegen tussen 175 en 300 AD. 

 

4. Tekeningnummer: KL 99  

Contextnummer: OS 7983 

Lengte: 5.9 cm 

Breedte: 3.7 cm 

Hoogte: 2.6 cm 

Beschrijving 

Dit is een bijna volledig, erg verweerd exemplaar. De 

naald is afwezig en er zijn geen armknoppen, hoewel 

het niet zeker is dat die ooit deel uit maakten van de 

fibula. De beugelknop is aanwezig en sterk verweerd en 

heeft een diameter van 0.7 cm. Mogelijk was de 

originele knopvorm staafvormig of een korte knop die 

onder het type ‘miniknop’ valt te plaatsen. De oriëntatie van de knop is schuin naar boven 

gericht. Beide armen hebben een ronde vorm met vlakke top en vertonen geen decoratie. De 

boog is ook zwaar beschadigd en kent mogelijk één knik aan de voorkant op relatief lage 

hoogte in de boog. De doorsnede is rechthoekig. Eventuele decoratiepatronen zijn niet 

zichtbaar. De voet is volledig, maar eveneens beschadigd en de sluitbeugel is door de 

verwering niet zichtbaar. Net zoals op de rest van het stuk valt er niet vast te stellen of er een 

bepaalde decoratievorm aanwezig was. De voet is kleiner dan de overspanning van de boog 

en heeft een rechthoekige doorsnede. 

Context en typologie 

De fibula is gevonden bij het plaatselijk verdiepen in het westelijk deel van de site, waar een 

aantal greppels en kuilen aangetroffen zijn, die mogelijk deel uitmaakten van de aangetroffen 

sporen van ambachtelijke plaatsen. Het stuk valt binnen de 4
e
 fortperiode van Vanhoutte. Dit 
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exemplaar kan in de volgende typologieën geplaatst worden: Riha type 6.4.2, Van Buchem 

type I-II, Ettlinger type 56, Hull type T190-191A, Jobst type 25 en Böhme type 28. De 

breedste datering van dit type is 175-300 AD. 

 

5. Tekeningnummer: KL 111 

Contextnummer: OS 8914 

Lengte: 5.8 cm 

Breedte: 2.4 cm 

Hoogte: 2.6 cm 

Beschrijving 

Het stuk is bijna volledig. De naald en de rechterarm 

zijn afgebroken en er ontbreekt een deel van de boog, 

waardoor de fibula in twee stukken dient bewaard te 

worden. Het stuk kent een lichte tot matige verwering. 

Er zijn geen armknoppen aanwezig en de beugelknop 

behoort tot het type ‘miniknop’ met een diameter van slechts 0.4 cm en een oriëntatie die 

horizontaal loopt, parallel aan het grondvlak van de armen. De linkerarm heeft een ronde 

doorsnede met een vlakke top en geen verdere decoratie. Het eerste deel van de fibula bevat 

de eerste helft van de boog, zonder kraag, en de tweede helft bevat de achterkant van de boog, 

met een kraag. De doorsnede van de boog is rechthoekig. De voet is volledig met sluitbeugel 

en vertoont een zeer kleine verhoging aan het einde van de voet. De doorsnede van de voet is 

ongeveer rechthoekig. De voet is korter dan de overspanning van de boog. 

Context en typologie 

De fibula is aangetroffen bij het verdiepen van een niveau in de 5e fortperiode van Vanhoutte, 

in het oostelijk gedeelte van de opgraving. Dit exemplaar kan in de volgende typologieën 

geplaatst worden: Riha type 6.4.3, Van Buchem type I-II, Ettlinger type 56, Hull type T190-

191A, Jobst type 25 en Böhme type 28. De breedste datering van dit type is 175-300 AD. 
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6. Tekeningnummer: KL 94  

Contextnummer: OS 7625 

Lengte: 7.1 cm 

Breedte: 2.6 cm 

Hoogte: 3.1 cm 

Beschrijving 

Dit is een bijna volledig stuk met lichte verwering, 

waarvan de naald en de linkerarm ontbreken. Opnieuw 

zijn er geen armknoppen aanwezig, indien die ooit deel 

waren van de fibula. De beugelknop is een ‘miniknop’ 

met een diameter van 0.7 cm en is staafvormig. De 

rechterarm heeft een ronde doorsnede met een vlakke 

top en vertoont geen sporen van decoratie. De boog is volledig aanwezig en beschadigd op 

twee plaatsen. De boog vertoont geen knikken en ook geen spoor van decoratie op de top. De 

doorsnede is trapeziumvormig. De voet is volledig en heeft een opstaande rand aan de 

achterkant. De overgang van de boog naar de voet kent een vernauwing, die mogelijk het 

gevolg is van beschadiging. Ervoor is er een spoor van een kleine ophoging op de voet, die 

mogelijk duidt op een verhoogd stuk zoals bij KL 96. De sluitbeugel is zichtbaar aan de 

zijkant van de voet. Boven op de voet zijn er lichte sporen van een verhoogde strook in het 

midden en schuin hellende vlakken aan de zijkant van de voet. De vorm van de voet is vaag 

hexagonaal en is waarschijnlijk dezelfde als die van KL 96. 

Context en typologie 

De fibula werd gevonden in een laag die aan het einde van de 4
e
 fortperiode van Vanhoutte 

wordt geplaatst, in het westelijke deel van de opgraving. Dit exemplaar kan in de volgende 

typologieën geplaatst worden: Riha type 6.4.3, Van Buchem type I-II, Ettlinger type 56, Hull 

type T190-191A, Jobst type 25 en Böhme type 28. De breedste datering van dit type is 175-

300 AD. 
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7. Tekeningnummer: KL 110 

Contextnummer OS 4934 

Lengte: 2.5 cm 

Breedte: 3.6 cm 

Hoogte: 2.6 cm 

Beschrijving 

Dit is een fibulafragment met lichte verwering, waarbij 

een deel van de naald nog aanwezig is. Ook beide armen, beugelknop en de aanzet van de 

boog zijn aanwezig. Eventuele armknoppen zijn niet aanwezig. De beugelknop is een 

‘miniknop’ met een diameter van 0.5 cm, is staafvormig en heeft een oriëntatie ongeveer 

parallel met het grondvlak van de armen. De armen hebben een ronde vorm met een vlakke 

top en vertonen geen decoratie. De armen zijn waarschijnlijk ongeveer volledig. De aanzet 

van de boog vertoont een knik, die zich relatief laag op de boog bevindt. De doorsnede is 

rechthoekig. 

Context en typologie 

De fibula is aangetroffen bij het verdiepen in de zone in het meest zuidelijke punt van de 

opgraving, aan de westelijke kant. Daarmee wordt deze vondst in de 4
e
 fortperiode van 

Vanhoutte geplaatst. Dit exemplaar kan in de volgende typologieën geplaatst worden: Riha 

type 6.4.3, Van Buchem type I-II, Ettlinger type 56, Hull type T190-191A, Jobst type 25 en 

Böhme type 28. De breedste datering van dit type is 175-300 AD. 

 

8. Tekeningnummer: KL 107  

Contextnummer: OS 8925 

Lengte: 4.1 cm 

Breedte: 3.3 cm 

Hoogte: 2.5 cm 

Beschrijving 

Dit is een incompleet exemplaar met lichte verwering. 

De voet en naald zijn afwezig en de rechterarm is 

afgebroken. De beugelknop is volledig en heeft een 

licht hellende oriëntatie. De vorm is rond met een 

kleine rand en kan onder het type ‘miniknop’ geplaatst 

worden, met een diameter van 0.4 cm. De armknoppen 
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zijn niet aanwezig, maar het is onwaarschijnlijk dat er zich ooit armknoppen aan dit stuk 

bevonden hebben. De armen zelf hebben een ronde vorm met een vlakke top en geen spoor 

van decoratie. De boog is ongeveer volledig en vertoont een dubbele knik, op dezelfde hoogte 

aan de voor- en achterkant van de boog. De boog heeft een soort van hexagonale vorm, 

waarbij de onderste kant en beide zijden vlak zijn, maar de top bestaat uit een vlak stuk met 

twee hellende zijden die overgaan op de zijkanten. Er is geen aanduiding van decoratie 

zichtbaar. De voet is volledig verdwenen. Het stuk heeft een lichte verdieping net boven de 

beugelknop op het voorste deel van de boog, mogelijk is dit veroorzaakt door beschadiging, 

maar de regelmatige vorm kan op een bewuste verdieping duiden. Aan de kop van de fibula 

loopt een metaalbandje onder de kop en rond de aanhechting van de beugelknop. Mogelijk 

gaat het hier om een reparatie of versteviging van de beugelknop. 

Context en typologie 

De fibula is gevonden bij het verdiepen binnen de noordelijke wooneenheid tot op het niveau 

van de haardplaat in de 4
e
 fortperiode van Vanhoutte, op het meest noordelijke punt van de 

site. Dit exemplaar kan in de volgende typologieën geplaatst worden: Riha type 6.4.3, Van 

Buchem type I-II, Ettlinger type 56, Hull type T190-191A, Jobst type 25 en Böhme type 28. 

De breedste datering van dit type is 175-300 AD. 

 

9. Tekeningnummer: KL 96  

Contextnummer: OS 44903 

Lengte: 7.2 cm 

Breedte: 4.0 cm 

Hoogte: 2.9 cm 

Beschrijving 

Dit is een volledig, goed bewaard exemplaar, waarbij de 

naald aanwezig is. De beugelknop is aanwezig en heeft 

eerder de vorm van een staafje met een kleine opstaande 

richel. Mogelijk is deze knop beschadigd. De 

beugelknop heeft een licht hellende oriëntatie. De 

armknoppen zijn beide aanwezig en zijn intact. De 

knoppen zijn van het type ‘miniknop’, waarbij ze op het breedste punt slechts een diameter 

van 0.5 cm hebben. De armen zelf zijn rond, onversierd, hebben een vlakke top en zijn licht 

vervormd ten opzichte van de boog en voet. De boog zelf kent een dubbele knik, zowel langs 

de voorzijde als langs de achterzijde, op ongeveer dezelfde hoogte en afstand van de top, met 
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een trapeziumvormige doorsnede. De top van de boog kent een geometrische versiering van 

een sequentie kleine dwarslijntjes tussen de twee knikken. De voet is volledig en bevat een 

open sluitbeugel, waarin de naald rust. Op de overgang van de boog naar de voet is er een 

kleine ophoging, evenals aan het uiteinde van de voet. Tussen deze verhogingen is centraal op 

de voet een strook die lager gelegen is dan de ophogingen, maar hoger dan de flanken, die 

schuin afhellen naar de rand van de voet. Dit geeft een vage hexagonale doorsnede. Dit is een 

veel voorkomende vorm voetdecoratie op vroege kruisboogfibulae. De voet is korter dan de 

overspanning van de boog, wat ook kenmerkend is voor de vroege vormen van de 

kruisboogfibulae, en heeft ongeveer een hexagonale vorm. 

Context en typologie 

De fibula is gevonden in de primaire vulling van de grote afvalkuil, wat in de 4
e
 fortperiode 

van Vanhoutte geplaatst kan worden, en bevindt zich op het meest zuidelijke punt van de 

opgraving. Dit exemplaar kan in de volgende typologieën geplaatst worden: Riha type 6.4.4, 

Van Buchem type I-II, Ettlinger type 56, Hull T190-191A, Jobst type 25 en Böhme type 28. 

Door de combinatie van deze verschillende types valt dit type binnen de breedste datering van 

175-300 AD. 

6.2.2 Groep 1B: vroege kruisboogvormen (met gevormde knoppen) 

Deze groep is de tweede groep van de kruisboogfibulae, met vier exemplaren, die de 

overgang vormen naar een meer gedecoreerde vorm. Ook treden er meer verschillen op in 

vorm en decoratie in vergelijking met de vorige groep. De knoppen kunnen van vorm 

variëren, maar hebben meestal een kleine band of basis als overgangselement. De voet is 

meestal nog altijd kleiner dan de overspanning van de boog. De boog heeft vaak een 

trapeziumvormige doorsnede. In deze groep is de typologie van Keller de meest toepasbare en 

uitgebreide. Riha heeft de typologie van Keller gebruikt als basis, waardoor deze twee 

systemen als een eenduidig referentiekader kunnen dienen. De vormen hier komen 

voornamelijk overeen met Keller type 1, zowel onversierd (A) als versierd (B) en Riha type 

6.5.1. 

In het overzicht hieronder zijn de types opnieuw in chronologische en typologische volgorde 

gezet, zowel de volledigere stukken als de beschadigde stukken en fragmenten. 
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10. Tekeningnummer:  KL 91  

Contextnummer: OS 4000 Ax ZL 

Lengte: 5.8 cm 

Breedte: 5.0 cm 

Hoogte: 2.7 cm 

Beschrijving 

Dit is een bijna volledig en matig verweerd exemplaar. 

De naald is verbogen en de beugelknop is afgebroken. 

De aanzet van de beugelknop is wel nog zichtbaar op 

de voorkant van de boog. De positie situeert zich boven 

de armen en suggereert een licht hellende oriëntatie. De 

armknoppen hebben beide een conische vorm met een 

kleine band op de overgang van de arm naar de knop. De armen hebben een hexagonale vorm, 

met vlakke top en geen spoor van decoratie. De boog is volledig, ongebroken, heeft een 

trapeziumvormige doorsnede en vertoont geen decoratie. De voet is volledig, ongeveer 

hexagonaal van doorsnede en de sluitbeugel is zichtbaar. Enige vorm van decoratie is niet 

zichtbaar. De voet is kleiner dan de overspanning van de boog. De onderkant van de armen 

valt in hetzelfde vlak als de top van de voet, waardoor de voet licht hellend georiënteerd is 

wanneer de armen als grondvlak genomen worden. Wanneer de voet als grondvlak genomen 

wordt echter, dan krijgt de boog eerder een onsymmetrische haakvorm. Of dit bedoeld is of 

een productiefout is niet met zekerheid te stellen. 

Context en typologie 

De fibula is gevonden in de ‘zwarte laag’ die op de Romeinse lagen als afdekking gebruikt 

werd. De vindplaats bevindt zich in het zuidelijkste deel van de opgraving, aan de westelijke 

kant. Dit exemplaar kan in de volgende typologieën geplaatst worden: Keller type 1A, Riha 

type 6.5.1, Van Buchem type II-IIIa, Ettlinger type 57, Hull type T191B-192 en Jobst type 26. 

Door de combinatie van deze verschillende types valt dit type binnen de breedste datering van 

280 tot 320 AD. 
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11. Tekeningnummer: KL 017 

Contextnummer: OS 22915 

Lengte: 2.5 cm 

Breedte: 4.7 cm 

Hoogte: 2.6 cm 

Beschrijving 

Dit is een fragment met lichte verwering, waarvan enkel 

de kop met armen en knoppen en een deel van de boog bewaard zijn. De beugelknop is 

zeshoekig, diameter 0.7 cm, met een brede basis op de overgang van de kop naar de knop, met 

een licht hellende oriëntatie. De armknoppen zijn beide zeshoekig met een kleine band op de 

overgang van de armen naar de knop. De armen hebben een ronde vorm met vlakke top en 

decoratie in de vorm van een ogenmotief. Op beide armen bevindt zich één oog op de 

bovenkant en één oog op de bovenkant, wat een totaal van vier ogen geeft. De boog heeft 

trapeziumvormige doorsnede. Rond de basis van de beugelknop is een metalen bandje 

gewikkeld dat aansluit op de kop, mogelijk gaat het hier om een reparatie of een 

ondersteunend element. 

Context en typologie 

Het fragment is aangetroffen in de aanlegtrechter van de dubbele waterput, die in het begin 

van de 5
e
 fortperiode van Vanhoutte wordt geplaatst. De dubbele waterput ligt bijna centraal 

in het noordelijk deel van de opgraving. Dit exemplaar kan in de volgende typologieën 

geplaatst worden: Keller type 1A, Riha type 6.5.1, Van Buchem type II-IIIa, Ettlinger type 57, 

Hull type T191B-192 en Jobst type 26. De breedste datering van dit type is 280-320 AD. 

 

12. Tekeningnummer: KL 90  

Contextnummer: OS 8907 

Lengte: 6.1 cm 

Breedte: 3.1 cm 

Hoogte: 3.0 cm 

Beschrijving 

Dit is een bijna volledig stuk met lichte verwering en 

lichte beschadiging aan de voet. De naald en knoppen zijn 

afwezig. Eén armknop is apart bewaard. Deze heeft een 

conische vorm. De armen zijn rond tot hexagonaal met 
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een hellende top waarop twee randen langs weerszijden van de boog staan. Mogelijk stonden 

er nog twee kleine opstaande randen bij de overgang naar de armknoppen. Op de linkerknop 

is een dergelijke kleine rand nog zichtbaar. De plaats waar de beugelknop is afgebroken is 

zichtbaar centraal op de top van de armen. Onderaan de armen is de vasthechting van de naald 

zichtbaar. De boog heeft een trapeziumvormige doorsnede en heeft een geometrisch 

decoratiepatroon. Vanaf de kop loopt er een dubbele lijn over de boog, die samenkomt en 

verder als één lijn naar de voet gaat. Naast de dubbele lijn aan de voorkant zijn er nog twee 

lijnen zichtbaar. Aan de zijkant van de boog bevinden zich ook groeven. Aan de voorkant 

bevindt er zich een dubbele lijn en aan de achterkant, bij de voet, drie of vier parallelle lijnen. 

De voet is volledig en heeft een opmerkelijke vorm. De onderkant is rond met een plat 

bovenvlak dat naar de boog toe uitwaaiert. Het bovenvlak van de voet heeft een bijlvormig 

uiterlijk en is langs beide kanten breder dan de voet over de gehele lengte. De decoratie op de 

voet bestaat uit een dubbele parallelle lijn dwars op de lengte van de voet, waar de boog in de 

voet overgaat. Na een kleine tussenzone is er opnieuw een dubbele parallelle lijn, waarna een 

centraal vlakke strook volgt met hellende vlakken langs de zijkant. Aan de achterkant van de 

voet is er een herhaling van het dubbele lijn motief met tussenruimte. De voet is kleiner dan 

de overspanning van de boog. 

Context en typologie 

De fibula is gevonden bij het verdiepen in de bovenste lagen van de Romeinse bewoning, in 

de overgangszone met de post-Romeinse fase, op het meest noordelijke punt van de 

opgraving. Dit exemplaar kan in de volgende typologieën geplaatst worden: Keller type 1B, 

Riha type 6.5.1, Van Buchem type II-IIIa, Ettlinger type 57, Hull type T191B-192 en Jobst 

type 26. De breedste datering van dit type is 280-320 AD. 

 

13. Tekeningnummer: KL 93  

Contextnummer: OS 2938 

Lengte: 3.8 cm 

Breedte: 2.8 cm 

Hoogte: 2.7 cm 

Beschrijving 

Dit is een fragment met matige verwering, waarvan de voet, 

de naald en een deel van de boog ontbreken. De beugelknop is uivormig met een diameter van 

1.0 cm en heeft een oriëntatie parallel met het grondvlak van de armen. De beugelknop 

bevindt zich slechts iets hoger dan de armknoppen. De armknoppen zijn eveneens uivormig 
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met een kleine band als overgang van de armen naar de knoppen. De armen zelf hebben een 

rechthoekige doorsnede en een hellende top, zonder zichtbare decoratie. De armen zijn 

opmerkelijk kort. Slechts de eerste helft van de boog is bewaard. De boog heeft een 

trapeziumvormige doorsnede en vertoont geen decoratie. Onder de beugelknop en aan de 

binnenkant van de armen zijn de sporen van de vasthechting van de naald nog te zien. 

Context en typologie 

De fibula is aangetroffen in de ‘zwarte laag’ die de Romeinse bewoning afdekt in de 

zuidoostelijke hoek van de opgraving. Dit exemplaar kan in de volgende typologieën geplaatst 

worden: Keller type 1B-2B, Riha type 6.5.1-6.5.2, Van Buchem type II-IIIa-IV, Ettlinger type 

57, Hull type T191B-192 en Jobst type 26. De breedste datering van dit type is 280-340 AD. 

6.2.3 Groep 1C: Keller-Pröttel type 2D 

Deze groep wordt slechts ingevuld door één fibula. Deze fibula is de enige van zijn type in de 

vondsten van het castellum. Het type wordt al benadrukt door Keller in zijn type 2C, maar 

wanneer de typologie van Keller wordt bekeken door Pröttel, brengt deze een verfijning aan 

in dit type. Het type Keller-Pröttel 2D wordt gekenmerkt door grote fibulae met speciale en 

grote kragen, grote zeshoekige knoppen en een verguld voorkomen. 

 

14. Tekeningnummer: KL 95  

Contextnummer: Losse Vondst 

Lengte: 7.5 cm 

Breedte: 5.5 cm 

Hoogte: 3.2 cm 

Beschrijving 

Deze fibula is bijna volledig, enkel de naald en 

beugelknop ontbreken. Een klein deel van de naald 

is aanwezig onder de voet. De boog is beschadigd 

en het hele stuk heeft een matige verwering. De 

beugelknop is afgebroken, maar de plaats van 

bevestiging is zeer duidelijk op de voorkant van de 

boog. De vasthechting van de knop gebeurde met 

een plaat of band. De armknoppen zijn beide zeshoekig, met een diameter van 1.4 cm en 

hebben een schijf op de overgangszone met de arm. De armen zelf zijn hexagonaal met een 

zeer licht hellende top, zonder zichtbare decoratie. De buitenlaag van de boog is beschadigd, 
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waardoor de decoratiemotieven afwezig zijn. De doorsnede is rechthoekig. Op de overgang 

naar de voet is er een zeer uitgebreide kraag aanwezig. De kraag is een verhoogd platform op 

de voet en komt op dezelfde hoogte als de bovenkant van de armknoppen. De kraag heeft de 

vorm van een gekarteld blad of driehoek met een aantal ogen langs de bovenkant. De voet 

heeft een afgeronde hexagonale vorm, met diepe sluitbeugel. De decoratie is van 

geometrische aard, waar aan de achterkant van de voet twee kleine hellende vlakken zijn, 

tussen twee dwarse afgelijnde stukken. Mogelijk was er centraal op de voet een vlakke strook, 

met langs beide kanten een hellend vlak. De voet en de boog hebben ongeveer dezelfde 

lengte. De fibula was mogelijk versierd met bladgoud. 

Context en typologie 

De fibula is een losse vondst en valt dus niet in een context te plaatsen. Dit exemplaar kan in 

de volgende typologieën geplaatst worden: specifiek Keller-Pröttel type 2D, Riha type 6.5.2, 

Van Buchem type IIIb-IV, Ettlinger type 57, Hull type T192 en Jobst type 26. Door de 

speciale kraag kan dit type gedateerd worden tussen 335 en 365 AD. 

6.2.4 Groep 1D: late kruisboogfibula 

Deze groep wordt eveneens slechts ingevuld door één object. Het gaat hier om een fibula die 

opmerkelijk later dient gedateerd te worden dan de meeste fibulae van de opgravingen in het 

castellum. De voet van dit exemplaar vormt een opmerkelijke uitzondering op de gekende 

types, maar kan door rekening te houden met de andere kenmerken toch gedetermineerd 

worden binnen de Keller-typologie. 

 

15. Tekeningnummer: KL 92  

Contextnummer: OS 2000 M ZL 

Lengte: 6.3 cm 

Breedte: 4.2 cm 

Hoogte: 2.7 cm 

Beschrijving 

Dit is een bijna volledig exemplaar, 

zonder naald en beugelknop, met 

beschadiging van de voet en matige 

verwering. De armknoppen zijn 

zeshoekig van vorm met een diameter van 1.4 cm. De armen zijn relatief kort en hexagonaal 

van doorsnede, met een licht hellende top. De armen worden dikker naar de knoppen naartoe. 
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De boog is te sterk verweerd om decoratie vast te stellen. De boog heeft een 

trapeziumvormige doorsnede. De voet is opmerkelijk groot, niet alleen de lengte, maar ook de 

hoogte. Hoe deze voet er precies heeft uitgezien, is onzeker. Er is geen spoor van decoratie 

zichtbaar op de voet. 

Context en typologie 

De fibula is gevonden in de ‘zwarte laag’, die de Romeinse bewoningssporen afdekt, 

ongeveer centraal op de opgraving. De grootte van de voet zorgt voor enkele 

determinatieproblemen, maar op basis van de verhoudingen en afmetingen van de 

afzonderlijke delen van het object, valt het binnen de volgende typologieën: Keller type 5, 

Riha type 6.5.5, Van Buchem type IVb-V, Ettlinger type 57, Hull type T192 en Jobst type 26. 

6.2.5 Groep 1E: ondetermineerbaar 

In deze groep staat een fibula die kan herleid worden tot een mogelijke kruisboogfibula, maar 

waarbij het onmogelijk bleek om deze in een verdere typologie te passen. Het is mogelijk dat 

dit stuk geen deel is van een kruisboogfibula, maar op zich is het niet onmogelijk. 

 

16. Tekeningnummer: KL 108 

Contextnummer: OS 8949 

Lengte: 1.8 cm 

Breedte: 1.6 cm 

Hoogte: 2.1 cm 

Beschrijving 

Het gaat hier om een fragment van de kop met een klein stuk van de boog. 

Context en typologie 

Het fragment is gevonden in een coupe die geplaatst is op sporen en lagen uit de 3
e
 en 4

e
 

fortperiode van Vanhoutte, binnen een mogelijke wooneenheid in de noordoost hoek van de 

opgraving. 
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6.3 Categorie 2: Beschrijving van de overige fibulae uit Oudenburg-

Spegelaere 

6.3.1 Groep 2: Spiraalfibulae 

 

17. Tekeningnummer: KL 103 

Contextnummer: OS 2.7.D 

Lengte: 5.3 cm 

Breedte: 1.6 cm 

Hoogte: 1.0 cm 

Beschrijving 

Deze fibula is incompleet en matig verweerd. Het is een kleine spiraalfibula met een 

bandvormige beugel, waarvan de windingen van de naald duidelijk zichtbaar zijn. De 

windingen lijken in twee delen te zijn opgesplitst, die aan elkaar aansloten. De naald is 

verbogen. In het midden van het stuk zit er een perforatie, die waarschijnlijk het resultaat van 

recente beschadiging is. Op het achterste gedeelte van de beugel zijn er twee parallelle 

inkepingen zichtbaar. Er is geen decoratie zichtbaar. 

Context en typologie 

De fibula is gevonden in een niveau in de ‘zwarte laag’, die de Romeinse bewoningslagen 

afdekt, in het zuidoostelijk gedeelte van de opgraving. Dit exemplaar kent overeenkomsten 

met de volgende types: Riha type 1.1, Böhme type 1, Ettlinger type 1, Hull type T10-11 en 

Feugère type 5. Op basis van deze types is de breedste datering van 75 BC tot 100 AD. 

 

18. Tekeningnummer: KL 100 

Contextnummer: OS 2000 G 

Lengte: 6.1 cm 

Breedte: 1.8 cm 

Hoogte: 2.4 cm 

Beschrijving 

Deze fibula is een combinatie van twee soorten: de ogen- en de 

knikfibulae. De fibula is volledig met lichte beschadiging. De 

naald is aanwezig. Het is een middelgrote fibula met een brede 
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rug met en kraag op de achterkant van de boog. Over de hele lengte van de voet loopt een 

opstaande ribbel in het midden, voor de kraag is er een insnijding die hetzelfde traject volgt 

tot aan de wendingen van de naald. De wendingen zijn nog duidelijk zichtbaar en zijn vervat 

in een kader. Dit type kent een grote gelijkenis met de ogenfibulae, maar dit exemplaar heeft 

geen ogen en heeft wel al de knik die kenmerkend is voor de knikfibulae. De voet is relatief 

groot, zowel in lengte als in hoogte. Verdere decoratie is niet aanwezig. 

Context en typologie 

De fibula is aangetroffen in een niveau van de ‘zwarte laag’, die de Romeinse 

bewoningslagen afdekt, ongeveer centraal op de opgraving. Dit exemplaar kent 

overeenkomsten met de volgende types: Riha type 2.3.2, Böhme type 5, Ettlinger type 17, 

Hull type T42 en Feugère type 14b. De breedste datering op basis van deze types is 0-100 

AD. 

6.3.2 Groep 3: Scharnierfibula met lengteversiering 

 

19. Tekeningnummer: KL 104 

Contextnummer: OS 10902 

Lengte: 4.9 cm 

Breedte: 2.0 cm 

Hoogte: 1.9 cm 

Beschrijving 

Deze fibulae is incompleet, licht verweerd en beschadigd aan de kop 

en beugel. De naald ontbreekt, evenals het achterste deel van de 

beugel. Het is een middelgrote scharnierfibula met een brede beugel 

met drie parallelle decoratielijnen in het midden. De middelste 

vertoont een golvend motief, waar de twee flankerende lijnen eerder een opeenvolging van 

kleine afgeronde vierkantjes zijn. Aan de buitenranden van de beugel zijn er eveneens twee 

opstaande lijndecoraties met een golvend motief. De kop vooraan komt tot voorbij het 

scharnier, wat ongewoon is. Boven het scharnier zit er een perforatie in de kop. De beugel is 

een platte schijf die een grote boog beschrijft. Oorspronkelijk diende er aan de voorzijde van 

de kop een ringetje of lus te zitten, eveneens als aan de linkerachterkant van de beugel. Alleen 

de aanzet ervan is nu nog zichtbaar. Een exacte gelijkenis voor dergelijk fenomeen is niet 

aangetroffen in dit onderzoek. 
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Context en typologie 

De fibula komt als een losse vondst uit de ‘zwarte laag’ en kan bijgevolg niet in een context 

geplaatst worden. Dit exemplaar heeft overeenkomsten met de volgende types: Riha type 

5.12.1, Böhme type 17, Ettlinger type 31, Hull type T60 en Feugère type 23a. Op basis van 

deze types is de breedste datering van 15 tot 120 AD. 

6.3.3 Groep 4: Emailfibulae 

 

20. Tekeningnummer: KL 102 

Contextnummer: OS 81904 

Lengte: 4.6 cm 

Breedte: 2.3 cm 

Hoogte: 1.1 cm 

Beschrijving 

Deze fibula is een volledige schijffibula met 

emaildecoratie op de top van de schijf. De naald 

ontbreekt echter en het object kent een matige 

verwering en lichte beschadiging. De schijf is 

schild- of bladvormig met (oorspronkelijk) twee ronde satellieten aan de zijkanten en een 

geperforeerde driehoek aan de kant van de naaldbevestiging. Boven het scharnier is er een 

gekarteld of gegolfd vierkant. De emaildecoratie op de satellieten is niet meer zichtbaar. De 

decoratie op de schijf stelt twee ellipsen voor met een bleke strook die een botachtige vorm 

heeft en de tussenruimte opvult. Het is een platte schijf die een platform vormt over de 

oorspronkelijke loop van de naald. 

Context en typologie 

De fibula is gevonden bij het verdiepen van het niveau van de omgevallen pleistermuur in de 

2e fortperiode van Vanhoutte, in de zuidoostelijke hoek van de opgraving. Dit exemplaar kent 

overeenkomsten met de volgende types: Riha type 7.11.4, Böhme type 41g, Ettlinger type 

43.4-43.5-44.2, Hull type T240 en Feugère type 26d. Op basis van deze types is de breedste 

datering van 75-175 AD. 
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21. Tekeningnummer: KL 061 

Contextnummer: OS 4000 G 

Lengte: 3.5 cm 

Breedte: 0.9 cm 

Hoogte: 1.3 cm 

Beschrijving 

Deze fibula is een volledig stuk met milde beschadiging. Aan de hand van de vorm en 

decoratie valt dit exemplaar onder het type van de gelijkzijdige symmetrische emailfibulae. 

Het is een kleine gelijkarmige fibula met een ruitvormige top op de boog, waarin een wit 

email ligt met vier zwarte parels in ruitvormig verband. Aan de beide uiteinden is de fibula 

begrensd door een ronde satelliet met een zwarte parel, waarvan er slechts één bewaard is. 

Mogelijk was hier ook een wit email ingelegd. De naald is aanwezig. 

Context en typologie 

De fibula is aangetroffen in een niveau van de ‘zwarte laag’, die de Romeinse 

bewoningssporen afdekt, in het meest zuidelijke gedeelte van de opgraving. Dit exemplaar 

kent overeenkomsten met de volgende types: Riha type 7.16, Böhme type 41e, Ettlinger type 

43.2, Hull type T227-228 en Feugère type 26c. Op basis van deze types is de breedste 

datering van 50 tot 150 AD. 

 

22. Tekeningnummer: KL 101 

Contextnummer: OS 8907 

Lengte: 5.7 cm 

Breedte: 3.8 cm 

Hoogte: 1.2 cm 

Beschrijving 

Dit is een onvolledig ruitvormige 

emailfibula, met lichte beschadiging 

en een klein deel van de naald. De 

fibula heeft een ruitvormig kader met 

zes ronde satellieten, drie langs elke 

zijde. De vier buitenste satellieten 

hebben een oranje emailinlegging. De 

kleur van de twee hoeksatellieten is niet meer zichtbaar, maar was mogelijk groen. De ruit 

zelf is rood met groene en gele stippen. Aan de twee lengtehoeken zijn er blauwe driehoeken 
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ingelegd, de driehoek aan de kant van de naaldbevestiging heeft een gouden ring. Aan de 

binnenkant van de ruit zijn er twee ronde elementen waarop een mogelijke decoratie niet meer 

zichtbaar is. Het scharnierend gedeelte en de naaldbevestiging zijn nog aanwezig. Aangezien 

ruitvormige emailfibulae meestal een opgevuld center hebben, is het mogelijk dat het 

middelste gedeelte hier ontbreekt. Mogelijk zijn de twee ronde elementen aan de binnenkant 

een bevestiging voor een hoger gelegen gedeelte. Op de rand en de ronde elementen zijn 

mogelijke sporen van een dergelijke bezetting te vinden. 

Context en typologie 

De fibula is aangetroffen bij het verdiepen in de bovenste lagen van de Romeinse bewoning, 

met de overgang naar de post-Romeinse fasen, in het meest noordelijke punt van de 

opgraving. Dit exemplaar kent overeenkomsten met de volgende types: Riha type 7.17, 

Böhme type 41h, Ettlinger type 44.2, Hull type T240 en Feugère type 26d. Op basis van deze 

types is de breedste datering van 100 tot 225 AD. 

6.3.4 Groep 5: Ringfibula 

 

23. Tekeningnummer: KL106  

Contextnummer: OS 4953 

Diameter: 2.5 cm 

Hoogte: 0.5 cm 

Beschrijving 

Deze fibula is bijna volledig. Het is een ringvormige fibula, met een 

afgebroken naald. De naald is oorspronkelijk langer dan de diameter van de ring. De open 

uiteinden zijn mogelijk ook beschadigd, aangezien ongedecoreerde uiteinden eerder de 

uitzondering dan de regel zijn. De vastzetting van de naald is op de rand van de ring zelf. 

Enige vorm van decoratie lijkt afwezig. Het type is veel voorkomend en kent een ruime 

datering. 

Context en typologie 

De fibula is gevonden in de aanlegtrechter van een waterbassin in het zuidelijk gedeelte van 

de opgraving, dat in de 5e fortperiode van Vanhoutte wordt geplaatst. Dit exemplaar kent 

overeenkomsten met de volgende types: Riha type 8.2, Böhme type 51, Ettlinger type 51, Hull 

type P1 en Feugère type 30g. Op basis van deze types is de breedste datering van 200 tot 450 

AD. Aan de hand van de context kan het stuk echter met relatieve zekerheid voor het begin 
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van de 5e eeuw gedateerd worden, aangezien het in een aanlegtrechter van een waterbassin 

gevonden is. Mogelijk kan het stuk dus gedateerd worden in de 4e eeuw. 

6.3.5 Groep 6: Schijffibula 

 

24. Tekeningnummer: KL.glas.01 

Contextnummer: OS 44935 

Diameter: 2.7 cm 

Hoogte: 1.5 cm 

Beschrijving 

Deze fibula is bijna volledig, maar relatief beschadigd aan de buitenrand en de 

decoratievormen. Het gaat hier om een ronde schijffibula met een intaglioversiering. De 

buitenrand is verguld en de glaspasta vormt een verhoging op de schijf met een ingekraste 

figuur, die de vorm van een vogel heeft. De naald en het scharniersysteem onderaan zijn 

aanwezig. De schijf is licht uitgehold. 

Context en typologie 

De fibula is gevonden in de laag die de verzakking bovenop de grote afvalkuil was, in het 

zuiden van de opgraving, die in de 4e fortperiode van Vanhoutte wordt geplaatst. De precieze 

datering van deze verzakking is niet duidelijk, maar is zeker post-Romeins. Dit exemplaar 

kent sterke overeenkomsten met het type van Hull T270 dat omschreven wordt als ‘a circular 

gilded disc brooche with a central glass setting’. De breedste datering van dit type is van 200 

tot 400 AD. 

6.3.6 Groep 7: Ondetermineerbare fragmenten 

 

25. Tekeningnummer: KL 105 

Contextnummer: OS 4967c 

Lengte: 2.7 cm 

Breedte: 1.3 cm 

Hoogte: 1.3 cm 

Beschrijving 

Het gaat hier om een fragment dat waarschijnlijk afkomstig is van een beugel. Het fragment 

kent een golving, wat een kenmerk van de fibula kan zijn, of veroorzaakt is door recentere 

beschadiging. Het stuk is ondetermineerbaar. 
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Context en typologie 

Het object is aangetroffen in het niveau van de verzakking boven de afvalkuil in het zuiden 

van de opgraving, uit de 4e fortperiode van Vanhoutte, wat aan het einde van de 4e en 5e 

fortperiode wordt gekoppeld. 

 

26. Tekeningnummer: KL 109 

Contextnummer: OS 8933 

Lengte: 3.5 cm 

Breedte: 1.7 cm 

Hoogte: 0.9 cm 

Beschrijving 

Dit stuk is eveneens een fragment dat ondetermineerbaar blijkt te zijn. Het heeft een T-vorm, 

die aansluit bij de kruisboogfibulae, maar vertoont geen boog. De herkomst van dit stuk is niet 

duidelijk. 

Context en typologie 

Het object is aangetroffen bij het verdiepen van het niveau van de 5e fortperiode van 

Vanhoutte, in het oostelijk gedeelte van de opgraving. 
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6.4 Categorie 3: Beschrijving van de fibulae uit grafveld A 

De fibulae die hier beschreven worden komen allemaal uit grafveld A van Oudenburg, 

opgegraven en gepubliceerd door J. Mertens. Hij heeft zich beperkt tot een beschrijving van 

deze stukken. In het kader van een vergelijkend en totaal onderzoek naar de fibulae uit 

Oudenburg is hier een korte, maar volledige, beschrijving gegeven volgens dezelfde 

maatstaven dan de kruisboogfibulae uit het castellum. De vondsten zijn gerangschikt op basis 

van de typologie van Keller. 

6.4.1 Type 2D (Keller-Pröttel) 

27. Grafnummer: 37 

Lengte: 10.9 cm 

Breedte: 7.4 cm 

Hoogte: 4.0 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig op de naald na en 

opmerkelijk groter dan de meeste 

anderen. De knoppen zijn alle drie 

zeshoekig van vorm en hebben een 

schijf als overgangselement. De armen 

hebben een golvende top en hebben 

mogelijk ooit vier zijlingse perforaties 

gehad, die gedicht zijn door de 

restauratie. De boog heeft randen aan 

de onderkant en bevat een grote kraag 

aan de achterkant. De kraag is bladvormig met eronder een uitsparing met horizontale lijnen. 

De voet vertoont geometrische patronen aan de zijkant en een golvende lijn door het midden. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont overeenkomsten met type 2A van Keller, wat op een datering wijst van 300-

350 AD. De fibula lag rechts achter de schedel van het lichaam. 
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6.4.2 Type 2 

28. Grafnummer: 14 

Lengte: 7.0 cm 

Breedte: 5.2 cm 

Hoogte: 2.7 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig op de naald na en heeft enkel de 

twee armknoppen. De voet heeft een lichte 

beschadiging achteraan. De armknoppen zijn 

uivormig en hebben een band aan de overgang van 

de arm die een gestreepte decoratie bevat, waardoor 

de band een gevlochten uiterlijk krijgt. De armen 

hebben een licht golvende top en bevatten naast de centrale perforatie ook in totaal vier 

zijlingse perforaties. De boog heeft een dubbele parallelle lijn die over de gehele lengte van 

de boog loopt, met dwarse lijnen ertussen. Aan de achterkant van de boog is er een negatieve 

kraag aanwezig. De voet heeft een geometrische decoratie in combinatie met een eenvoudig 

ogenmotief. De lijndecoratie van op de boog loopt door over de gehele voet. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 2B van Keller, wat op een datering wijst van 300-

350 AD. De fibula is aangetroffen op de plaats van de rechterschouder van het lichaam. 

 

29. Grafnummer: 41 

Lengte: 6.9 cm 

Breedte: 4.6 cm 

Hoogte: 2.6 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig op de naald na. De beugelknop is 

uivormig met een basis als overgangselement. De 

armknoppen zijn ook uivormig met een band met 

gevlochten motief aan de overgang. De armen hebben een 

golvende top die sterk naar achteren leunt. Het golvend 
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motief lijkt echter op onvolledige perforaties die op de rand gezet zijn. De boog bevat een 

dubbele parallelle lijn over de gehele lengte. De voet heeft een geometrisch decoratiepatroon 

met een eenvoudig ogenmotief. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 2B van Keller, wat op een datering wijst van 300-

350 AD. De fibula is aangetroffen op de rechterschouder van een individu tussen de 40 en 45 

jaar. 

 

30. Grafnummer: 59 

Lengte: 7.2 cm 

Breedte: 4.9 cm 

Hoogte: 2.5 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig met een verbogen naald. De 

beugelknop is uivormig met een basis als 

overgangselement. De armknoppen zijn eveneens 

uivormig met een band met gevlochten motief aan de 

overgang naar de armen. De armen zelf hebben een 

golvende top met twee zijlingse perforaties. De boog heeft een lijn van driehoekjes die over 

de hele lengte van de top van de boog loopt. De voet heeft een geometrisch decoratiepatroon 

aangevuld met een eenvoudig ogenmotief. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 2B van Keller, wat wijst op een datering van 300-

350 AD. De fibula lag op de rechterschouder van het lichaam. 

 

31. Grafnummer: 165 

Lengte: 6.3 cm 

Breedte: 4.8 cm 

Hoogte: 2.2 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig met enkel de twee armknoppen, die 

een lichte beschadiging vertonen. De armknoppen hebben 

een zeshoekige vorm en een schijf als overgangselement. 



85 

 

De armen vertonen een gegolfde top als gevolg van de twee zijlingse perforaties, naast de 

centrale perforatie. De decoratie op de top van de boog bestaat uit een puntenrij over de 

volledige lengte van de boog, met een ververzetting op de voet. Aan de zijkant van de voet is 

er daarnaast ook een waaiermotief aanwezig. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 2B van Keller, wat een datering geeft van 300-350 

AD. De fibula is gevonden aan de linkervoet van een individu dat geschat werd op een leeftijd 

van 25 tot 30 jaar. 

 

32. Grafnummer: 188 

Lengte: 6.6 cm 

Breedte: 4.1 cm 

Hoogte: 2.6 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig. De beugel- en armknoppen zijn 

uivormig en hebben een schijf als overgangselement. De 

armen hebben een licht getande top en geen verdere 

decoratie. De boog heeft eveneens geen zichtbare decoratie 

op de top, maar wel een kleine kraag aan de achterkant van 

de boog. De voet vertoont een geometrisch decoratiepatroon met een eenvoudig ogenmotief. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 2B van Keller, wat wijst op een datering van 300-

350 AD. De fibula is gevonden op de plaats van het rechterdijbeen van een individu, waarvan 

de leeftijd werd geschat op 40 tot 50 jaar. 
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6.4.3 Type 2-3 

33. Grafnummer: 57 

Lengte: 7.6 cm 

Breedte: 5.8 cm 

Hoogte: onbekend. 

Beschrijving 

De fibula is volledig met enkel de twee 

armknoppen. De armknoppen hebben een uivormig 

uiterlijk met een band met gevlochten motief. De 

armen hebben een gekartelde top en een centrale 

perforatie. De boog heeft een opeenvolging van 

driehoekjes die over de hele lengte lopen. Aan de 

achterkant is er een kleine kraag aanwezig. De voet bevat een hol ogenmotief in twee delen. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 2B en 3B van Keller, wat een datering geeft van 340-

410 AD. De fibula lag op de rechterschouder van een individu dat tussen de 20 en 25 jaar 

werd geschat. 

 

34. Grafnummer: 190 

Lengte: 6.4 cm 

Breedte: 5.4 cm  

Hoogte: 2.8 cm 

Beschrijving 

De fibula is onvolledig, waarbij de naald en sluitbeugel 

ontbreken en een deel van de voet is afgebroken. Verder 

is er beschadiging aan de boog. De beugel- en 

armknoppen hebben een uivormig uiterlijk en een basis 

als overgangselement. De armen hebben een licht golvende top met twee zijlingse perforaties. 

Op de boog is geen decoratie zichtbaar. De voet heeft een eenvoudig ogenmotief. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 2B en type 3B van Keller, wat een datering geeft van 

300-410 AD. Het stuk lag naast de schedel van het lichaam dat op 25-jarige leeftijd werd 

geschat. 
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6.4.4 Type 3  

35. Grafnummer: 20 

Lengte: 8.6 cm 

Breedte: 4.6 cm 

Hoogte: 2.8 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig met een lichte beschadiging aan 

de armen, knoppen en boog. De beugelknop is 

zeshoekig en heeft een basis als overgangselement. 

De armknoppen zijn eveneens zeshoekig en hebben 

een band met gevlochten motief als 

overgangselement. De armen hebben een golvende 

top en twee zijlingse perforaties. De boog heeft geen zichtbare decoratie. De voet heeft een 

geometrische decoratie bestaande uit lijnen en uitgespaarde vlakken aan de zijkant van de 

voet. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 3A van Keller, wat op een datering wijst van 325-

360 AD. De fibula is aangetroffen op de plaats van de rechterschouder van het lichaam. 

 

36. Grafnummer: 103 

Lengte: 6.9 cm 

Breedte: 3.8 cm 

Hoogte: 2.3 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig. De knoppen hebben een uivormig 

uitzicht en een schijf als overgangselement. De armen 

hebben een halfronde top met twee zijlingse perforaties. De 

decoratie van de boog bevat een lijn van opeenvolgende 

driehoekjes. Aan de achterkant van de boog is er een kleine kraag aanwezig. Op de voet zijn 

er geometrische decoratiepatronen zichtbaar van lijnen en hellende vlakken. 
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Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 3A van Keller, wat op een datering wijst van 325-

360 AD. De fibula is gevonden op de plaats van het linkerscheenbeen van een individu dat 

rond de 20 jaar werd geschat. 

 

37. Grafnummer: 72 

Lengte: 7.9 cm 

Breedte: 4.6 cm 

Hoogte: 2.6 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig. De beugelknop is uivormig met 

een basis als overgangselement. De armknoppen zijn 

ook uivormig met een ongedecoreerde band aan de 

overgang naar de armen. De armen hebben een 

hellende top met een kleine rand langs beide kanten 

naar de knoppen toe. De decoratie op de boog bestaat 

uit een dubbele parallelle lijn over de gehele loop van de boog. Aan de achterkant is er een 

kleine kraag. De voet heeft een geometrisch decoratiepatroon, aangevuld met een uitgebreid 

ogenmotief. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 3B van Keller, wat een datering geeft van 340-410 

AD. De fibula lag links op de borst van een individu dat tussen de 40 en 45 jaar werd geschat. 

 

38. Grafnummer: 114 

Lengte: 9.0 cm 

Breedte: 5.5 cm 

Hoogte: 2.7 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig. De beugelknop heeft een 

uivormig uiterlijk met een basis. De armknoppen zijn 

uivormig met een band met gevlochten motief als 

overgangselement. De armen hebben een golvende top 

met twee zijlingse perforaties. De decoratie op de top 
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van de boog bestaat uit dwarse lijnen over de gehele lengte van de boog. De decoratie van de 

voet bestaat uit geometrische patronen aangevuld met een hol ogenmotief. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 3B van Keller, wat een datering geeft van 340-410 

AD. De fibula lag links van de schedel van het individu dat tussen de 22 en 25 jaar werd 

geschat. 

 

39. Grafnummer: 115 

Lengte: 7.8 cm 

Breedte: 4.9 cm 

Hoogte: 2.7 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig op de naald na, met lichte 

beschadiging. De beugelknop heeft een bolronde vorm, 

met een basis. De armknoppen zijn uivormig met 

eveneens een basis als overgangselement. De armen 

hebben een licht hellende top met een kleine opstaande 

rand aan beide uiteinden. De boog vertoont dwarse lijnen over de gehele loop van de top. Aan 

de achterkant van de boog is er een kleine kraag aanwezig. De voet heeft een geometrisch 

decoratiepatroon aangevuld met een uitgebreid ogenmotief. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 3B van Keller, wat een datering geeft van 340-410 

AD. De fibula lag op de plaats van de wervelkolom bij een individu dat tussen de 40 en 45 

jaar werd geschat. 

 

40. Grafnummer: 172 

Lengte: 7.2 cm 

Breedte: 4.3 cm 

Hoogte: 2.6 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig met een lichte beschadiging aan de 

armen, knoppen en de achterkant van de voet. De 

beugelknop heeft een ronde vorm en de armknoppen zijn 
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uivormig met een ongedecoreerde band als overgangselement. De armen vertonen een licht 

hellende top, zonder verdere decoratie. De boog heeft eveneens geen zichtbare decoratie, 

maar wel een kleine kraag aan de achterkant. De voet heeft een geometrisch decoratiepatroon, 

aangevuld met een uitgebreid ogenmotief. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 3B van Keller, wat een datering geeft van 340-410 

AD. De fibula is gevonden rechts op de borst van het lichaam van een individu dat geschat 

werd op een leeftijd rond de 25 jaar. 

6.4.5 Type 3-4 

41. Grafnummer: 2 

Lengte: 6.3 cm 

Breedte: 5.9 cm 

Hoogte: 3.0 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig met slechts de twee 

armknoppen. De armknoppen hebben een uivormig 

uiterlijk en hebben een schijf aan de basis van de 

knoppen. Op de armen is er een getande top met een 

centrale perforatie in het midden. Op de boog is geen 

decoratie zichtbaar, maar is er wel een kraag aan de achterkant. De voet heeft een 

geometrische decoratie in combinatie met een uitgebreid ogenmotief. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 3B en 4A van Keller, wat op een datering wijst van 

325-410 AD. 

 

42. Grafnummer: 104 

Lengte: 7.0 cm 

Breedte: 4.3 cm 

Hoogte: 2.5 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig op de naald na, met een lichte 

beschadiging aan het voeteinde. De beugelknop is uivormig 
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en heeft een basis als overgangselement. De armknoppen zijn ook uivormig met een 

ongedecoreerde band. De armen hebben een gegolfde top met twee zijlingse perforaties. De 

decoratie op de top van de boog bestaat uit een dubbele parallelle lijn en een kraag aan de 

achterkant van de boog. Op de voet zijn geometrische decoratiepatronen aanwezig in 

combinatie met een hol ogenmotief. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 3B en type 4A van Keller, wat een datering geeft van 

325-410 AD. De fibula lag op de plaats van de rechterschouder van het lichaam. 

 

43. Grafnummer: 1 

Lengte: 6.7 cm 

Breedte: 4.7 cm 

Hoogte 2.6 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig op de naald na en heeft enkel de twee 

armknoppen. De armknoppen zijn uivormig en hebben een 

band op de overgang tussen de armen en de knoppen. De 

armen hebben een hellende top met randen aan de 

armuiteinden en bevat een centrale perforatie. De boog 

vertoont geen decoratie, maar aan de achterkant is er een kleine kraag aanwezig. De voet 

vertoont een geometrisch decoratiepatroon van zeven dwarse inkepingen langs beide randen. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 3A en 4C van Keller, wat op een datering wijst van 

325-410 AD. De fibula is aangetroffen op de plaats van de rechterschouder van het lichaam, 

dat jonger dan 25 jaar werd geschat. 
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44. Grafnummer: 132 

Lengte: 7.5 cm 

Breedte: 5.8 cm 

Hoogte: 3.0 cm 

De fibula is volledig met enkel de twee 

armknoppen. De armknoppen hebben een bolronde 

vorm en hebben een band als overgangselement 

naar de armen. De armen hebben een licht 

golvende top met een centrale perforatie en in 

totaal vier zijlingse ogen. De decoratie van de boog 

bestaat uit een lijn van driehoekjes over de gehele 

lengte en een negatieve kraag aan de achterkant. De voet heeft een geometrisch 

decoratiepatroon met een eenvoudig ogenmotief. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 3C en type 4C van Keller, wat wijst op een datering 

van 330-410 AD. De fibula is gevonden op de rechterschouder van het lichaam. 

 

 

45. Grafnummer: 206 

Lengte: 7.5 cm 

Breedte: 6.2 cm 

Hoogte: 2.9 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig met een gebroken naald en 

enkel de twee armknoppen. De armknoppen 

hebben een bolronde vorm en een schijf als 

overgangselement. De armen vertonen een 

gegolfde top door de zes zijlingse ogen, naast de 

centrale perforatie. De boog vertoont een dubbele 

parallelle lijn met daartussen een lijn van driehoekjes, over de gehele lengte van de boog. De 

voet bevat een eenvoudig ogenmotief met een dubbele zigzaglijn in het midden. 
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Context en typologie 

Het stuk vertoont overeenkomsten met type 3C en type 4C van Keller, wat een datering geeft 

van 330-410 AD. Het stuk werd gevonden aan het hoofdeinde in de kist van een individu dat 

geschat werd op een leeftijd van ongeveer 20 jaar. 

6.4.6 Type 4 

46. Grafnummer: 27 

Lengte: 8.4 cm 

Breedte: 5.5 cm 

Hoogte: 3.2 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig met enkel de twee 

armknoppen, die beschadigd lijken te zijn. De 

armknoppen zijn uivormig met een schijf als 

overgangselement naar de armen. De spitsen van 

de armknoppen zijn waarschijnlijk afgebroken. De 

armen hebben een getande top met een centrale 

perforatie en twee zijlingse perforaties. In de linkse 

zijlingse perforatie bevindt er zich een dwarsstaafje. De boog vertoont een dubbele puntenrij 

over de hele lengte, die zich voortzet naar de voet. Daarnaast bevat de voet nog een uitgebreid 

ogenmotief en een perforatie. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 4A van Keller, wat op een datering wijst van 325-

380 AD. De fibula is aangetroffen op de rechterschouder van een volwassen individu. 

 

47. Grafnummer: 129 

Lengte: 7.5 cm 

Breedte: 5.0 cm 

Hoogte: 2.8 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig. De beugelknop en armknoppen 

zijn uivormig en hebben een basis als 

overgangselement. De vasthechting van de 
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beugelknop bestaat uit een staafje door de voorkant van het bovenste stuk van de armen. De 

armen hebben een zeer licht golvende top met twee ogen langs de voorkant. De boog heeft 

een dubbele parallelle lijn op de top, met een centrale stippellijn tussenin. Aan de achterkant 

is er een kraag aanwezig. De voet heeft een uitgebreid ogenmotief met een centrale lijn. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont overeenkomsten met type 4A van Keller, wat wijst op een datering van 325-

380 AD. De fibula is gevonden op de plaats van de rechterschouder bij een individu dat 

geschat werd tussen de 20 en 25 jaar. 

 

48. Grafnummer: 83 

Lengte: 7.1 cm 

Breedte: 5.1 cm 

Hoogte: 2.6 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig met enkel de twee armknoppen. De 

armknoppen zijn uivormig en hebben een band met 

gevlochten motief aan de overgang. De armen hebben een 

gemengd getande en gegolfde top, met een centrale 

perforatie en twee zijlingse perforaties. De top van de boog 

heeft een lijn van aaneengesloten driehoekjes over de gehele loop. De lijn van driehoekjes 

loopt verder op de voet, waar er een uitgebreid ogenmotief langs weerszijden van de 

driehoeken verschijnt. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 4B van Keller, wat wijst op een datering van 350-

410 AD. De fibula werd aangetroffen op de rechterschouder van het lichaam van een jong 

volwassene. 
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49. Grafnummer: 19 

Lengte: 7.3 cm 

Breedte: 5.0 cm 

Hoogte: 2.7 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig met een lichte beschadiging aan de 

voet. Zowel de beugelknop als de armknoppen hebben een 

uivormig uiterlijk met een basis op de overgang van de 

knop naar de arm. De armen hebben een licht gekartelde 

top en verder geen decoratie. De boog vertoont een dubbele 

parallelle lijn over de gehele lengte van de boog en een verderzetting op de voet. Aan de 

achterkant van de boog is er een kleine kraag met een streepmotief, die het een gevlochten 

uiterlijk geeft. De voet heeft een geometrische decoratie. Naast de dubbele lijn zijn er 

vierkante uitsparingen aan de zijkanten van de voet aanwezig. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 4C van Keller, wat op een datering wijst van 330-

410 AD. De fibula is gevonden op de plaats van de rechterschouder van een volwassen 

individu. 

 

 

50.  Grafnummer: 26 

Lengte: 9.6 cm 

Breedte: 6.7 cm 

Hoogte: 3.2 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig met een lichte breuk tussen 

de boog en de kop. De beugelknop is uivormig en 

heeft een kleine schijf als overgangselement. De 

armknoppen zijn ook uivormig en hebben als 

overgangselement een schijf met horizontale 

lijnen. De armen hebben een gegolfde top met in 

totaal vier zijlingse perforaties. De boog vertoont 
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een lijn van aaneengeschakelde driehoekjes. Aan de achterkant is er een kraag aanwezig met 

verticale lijnen. Op de voet is er een verderzetting van de lijn van driehoekjes en een gegolfd 

uitsparingsmotief langs de zijkanten. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 4C van Keller, wat op een datering wijst van 330-

410 AD. De fibula is aangetroffen rechts op de borst van het lichaam. 

 

51.  Grafnummer: 34 

Lengte: 7.4 cm 

Breedte: 4.5 cm 

Hoogte: 2.7 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig met een dubbele wending in de 

naald aan de achterkant van de kop. De beugelknop is 

uivormig met een basis aan de overgang. De armknoppen 

zijn uivormig met een band als overgangselement. De 

armen zelf hebben een getande top, zonder verdere 

decoratie. Ook de boog heeft geen zichtbare decoratie, maar aan de achterkant is er een kleine 

kraag aanwezig. De voet vertoont centraal een dubbele parallelle lijn en een golvend 

uitsparingsmotief aan de zijkanten. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 4C van Keller, wat op een datering wijst van 330-

410 AD. De fibula is gevonden op de rechterschouder van een individu dat rond de 30 jaar 

werd geschat. 

 

52. Grafnummer: 42 

Lengte: 6.5 cm 

Breedte: 3.6 cm 

Hoogte: 2.9 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig met enkel de twee armknoppen. De 

armknoppen zijn bolrond van vorm en hebben een band met 

gevlochten motief als overgangselement. De armen hebben 
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een golvende top met ingekraste lijnen bovenaan en een centrale perforatie. De boog heeft 

geen zichtbare decoratie, met aan de achterkant een kleine kraag. Op de voet is er een dubbele 

lijn in het midden met een golvend uitsparingsmotief aan de randen. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 4C van Keller, wat op een datering wijst van 330-

410 AD. De fibula lag op de linkerschouder van een individu dat rond de 18 jaar werd 

geschat. 

6.4.7 Type 5 

53. Grafnummer: 138 

Lengte: 6.8 cm 

Breedte: 4.0 cm 

Hoogte: onbekend 

Beschrijving 

De fibula is volledig. De beugelknop is uivormig met een 

basis en de armknoppen zijn bolrond met een 

ongedecoreerde band als overgangselement. De armen 

hebben een gegolfde top en twee zijlingse perforaties. De 

boog heeft geen zichtbare decoratie. De voet heeft een geometrisch decoratiepatroon van 

dwarse inkepingen aan de randen. De centrale decoratie is niet meer zichtbaar. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 5 van Keller, wat wijst op een datering van 350-415 

AD. De fibula lag op de rechterschouder van een individu dat geschat werd op een leeftijd 

tussen de 25 en de 35 jaar. 

 

54. Grafnummer: 152 

Lengte: 8.3 cm 

Breedte: 5.6 cm 

Hoogte: 3.3 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig op de naald na, met 

beschadiging aan de sluitbeugel. De beugelknop 

en armknoppen zijn uivormig en de armknoppen 



98 

 

hebben een basis als overgangselement. De armen hebben een gegolfde top met vier zijlingse 

perforaties. De boog vertoont geen zichtbare decoratie. De voet bevat geometrische patronen 

van dwarse inkepingen aan de rand. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type van 5 van Keller, wat op een datering wijst van 350-

415 AD. De fibula is gevonden op de linkervoorarm van het lichaam. 

6.4.8 Type 6 

55. Grafnummer: 111 

Lengte: 7.4 cm 

Breedte: 5.1 cm 

Hoogte: 2.6 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig met een beschadigde naald en 

lichte beschadiging aan de knoppen, boog en voet. De 

beugelknop heeft een zeshoekige vorm. De armknoppen 

zijn eveneens zeshoekig met een ongedecoreerde band 

als overgangselement. De armen hebben een golvende 

top met in totaal vier zijlingse perforaties. Op de top van de boog is geen decoratie zichtbaar. 

Aan de achterkant is er wel een kraag aanwezig, met daaronder een hals die omwonden is met 

een materiaal dat op filigreindraad lijkt. De decoratie op de voet bestaat uit golvende 

uitsparingen aan de zijkanten. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 6 van Keller, wat wijst op een datering van 390-460 

AD. De fibula lag op de rechterschouder van het individu dat rond de 30 jaar werd geschat. 
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56. Grafnummer: 124 

Lengte: 9.0 cm 

Breedte: 5.4 cm 

Hoogte: 3.1 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig op de naald na. Zowel de 

beugelknop als de armknoppen hebben een 

zeshoekige vorm met een basis als overgangselement. 

De armen hebben een gegolfde top met in totaal vier 

zijlingse perforaties. De boog heeft geen zichtbare 

decoratie, maar aan de achterkant is er een negatieve 

kraag aanwezig, omwikkeld met een materiaal dat op 

filigreindraad lijkt. De boog is mogelijk volledig hol. 

De voet heeft een golvend motief, dat gedeeltelijk loskomt van de voet. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 6 van Keller, wat op een datering wijst van 390-460 

AD. De fibula is aangetroffen op de plaats van de rechterschouder van een individu dat rond 

de 35 jaar werd geschat. 

6.4.9 Type 2-6 

 

57. Grafnummer: 49 

Lengte: 7.2 cm 

Breedte: 5.4 cm 

Hoogte: 2.5 cm 

Beschrijving 

De fibula is volledig met een lichte beschadiging aan de 

armen en de linkerknop. De knoppen zijn conisch van 

vorm, waarbij de armknoppen een band met gevlochten 

motief hebben als overgangselement. De armen hebben 

een hellende top met langs beide uiteinden een opstaande 

rand. Op de boog is er geen decoratie zichtbaar. Op de voet is er een dubbele puntenrij te zien 

op het bovenste deel van de voet. Op het achterste deel van de voet staat er een ingekraste X, 

die waarschijnlijk geen deel uitmaakt van het originele decoratiepatroon. 
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Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 2A en type 6 van Keller, wat een datering geeft van 

300-460 AD. De fibula lag op de rechterschouder van het lichaam. 

6.4.10 Type 4-6 

58. Grafnummer: 169 

Lengte: 6.7 cm 

Breedte: 4.8 cm 

Hoogte: 2.9 cm 

De fibula is volledig, met een lichte beschadiging aan de 

boog en enkel de twee armknoppen. 

Beschrijving 

De armknoppen zijn uivormig met een band met 

gevlochten motief. De armen zelf vertonen een hellende 

top met een centrale perforatie en in totaal vier zijlingse 

perforaties. De boog vertoont een lijn van driehoekjes over de gehele lengte en toont een 

verderzetting op de voet. De voet vertoont daarnaast een golvend motief aan de zijkanten. 

Context en typologie 

Het stuk vertoont gelijkenissen met type 4C en type 6 van Keller, wat een datering geeft van 

330-460 AD. De fibula is aangetroffen aan de rechterhand van een individu dat geschat werd 

tussen de 20 en 25 jarige leeftijd. 
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6.5 Beschrijving overige fibulae uit Oudenburg (categorie 4) 

6.5.1 Oudenburg - Jacali 

59. Tekeningnummer: OU-JAC-KL.01 

Lengte: 6.5 cm 

Breedte: 2.6 cm 

Hoogte: 2.6 cm 

Het stuk is gevonden tijdens de opgraving in Jacali aan de 

noordoostelijke hoek van het fort. Verdere contextgegevens 

ontbreken. Het gaat hier om een opmerkelijk type. Het stuk is 

bijna volledig, op de naald en een rugknop na, en is matig tot 

sterk verweerd. De fibula heeft korte cilindervormige armen 

met een centrale knop met een diameter van 0.6 cm. Een brede 

boogplaat met vier opstaande knoppen, waarvan de tweede is afgebroken, eveneens met een 

diameter van 0.6 cm. Aan de achterkant van de boog is er een opstaande kraag, die eveneens 

beschadigd is. De voet is ongeveer rond van doorsnede, waar de sluitbeugel nog te zien is. De 

voet is kleiner dan de overspanning van de boog. Op het stuk is geen decoratie zichtbaar, wat 

eerder aan de verwering te wijten kan zijn. Het materiaal waaruit het is gemaakt is 

waarschijnlijk een koperlegering. 

Opmerkelijk is dat het stuk enkel exacte parallellen in Engeland kent tot nu toe. Er zijn een 

aantal stukken in Duitsland (oa. in Zugmantel, gepubliceerd in Böhme, 1972, p24 n°611) 

aangetroffen die een soortgelijke vorm hebben en soms zelfs één of twee rugknoppen, maar 

geen exacte gelijkenis zijn. Het best gelijkende stuk komt uit Richborough (figuur 21), 

gepubliceerd in Bayley and Butcher 2004: T185 p102 n°247: Sheat-Footed P-profiled sprung 

brooch, with knobbed plate on upper bow. Een ander zeer sterk gelijkend stuk komt uit 

Suffolk, gepubliceerd in Hattatt 2007: P-shaped types p 367 n°494. Andere vindplaatsen zijn 

Caerleon, Brougham, Cirencester en Corbidge. Het Engelse type wordt in de tweede helft van 

de 2e eeuw en het begin van de 3e eeuw geplaatst. Het stuk is zonder twijfel een import uit 

Britannia. Of het samen met de eigenaar is overgekomen, is niet met zekerheid vast te stellen. 
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6.5.2 Overige stukken van Mertens 

60. Tekeningnummer: 64-OU-40 

Lengte: 5.8 cm 

Breedte: 2.1 cm 

Hoogte: 1.8 cm 

Het stuk is gevonden tijdens de opgravingen in 

1960 aan de westkant van het castellum. Volgens 

de plannen van Metens lag het in een afbraaklaag 

aan de zuidrand van de noordelijke toren van de westelijke toegang. De fibula is bijna 

volledig met een lichte verwering. De naald is afgebroken, evenals de sluitbeugel en de 

linkerwendingen van de naald. De rechterwendingen zijn duidelijk zichtbaar aan de kop, waar 

de naald vastgehecht was. De beugel heeft een brede rug die een spits uiteinde heeft dat op 

een knop eindigt. Langs de hele zijde is het stuk getand langs beide kanten. Over het midden 

van de beugel loopt een rij tanden tot aan het uiteinde, omlijst met twee lijnen van kleine 

aaneensluitende vierkantjes. Op de plek waar de beugel begint te versmallen is een soort van 

band aangelegd die rond het stuk is gewikkeld. De band wordt onderaan vastgezet met een 

staafje, waar de band aan vastgrijpt en dat aan beide uiteinden een knop heeft. Deze knoppen 

steken duidelijk langs de zijkant uit. De band is mogelijk een herstelling dan wel een 

decoratie. De hele fibula heeft een zilveren buitenlaag. Een exacte match is er op deze vondst 

niet gevonden in dit onderzoek. Het lijkt een Hod Hill variant te zijn, met gelijkenissen van 

een Bagendon type. Het Hod Hill type is afkomstig uit de typologie van Hull en lijkt het 

meeste overeenkomsten te hebben met type T61. De datering situeert zich in de 1e eeuw AD, 

mogelijk tussen het eerste kwart en het derde kwart. 

 

61. Tekeningnummer: 64-OU-216 

Lengte: 4.3 cm 

Breedte: 2.0 cm 

Hoogte: 1.5 cm 

Het stuk is afkomstig uit de vulling van graf 102 van 

grafveld A in Oudenburg, opgegraven door Mertens. Het stuk is volledig en slechts zeer licht 

verweerd. Het heeft een driehoekige beugelvorm, met het scharnier duidelijk aan de voorste 

punt. De driehoek is in negen kleinere driehoeken ingedeeld, die mogelijk allemaal met email 

ingelegd waren in twee of drie verschillende kleuren. De randen van de driehoek zijn fijn 
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afgewerkt en aan de breedste zijde achteraan is er een golvende lijn gevat tussen twee fijn 

getande banden. De sluitbeugel van het stuk heeft de vorm van een slangenkop, met de 

schubben en twee ogen in een vijfhoekige vorm. Deze fibula komt vrij veel voor in de 

noordelijke provincies en wordt gedetermineerd als ein Emailfibel mit geteiltem Bügel of een 

emailfibula met opgedeelde beugel. Door Riha (type 5.17.5) wordt dit type gedateerd tussen 

50 en 150 AD en door Ettlinger (type 37) tussen 100 en 140 AD. 
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7. Het onderzoek op basis van de fibulae uit Oudenburg 

7.1 De vondstcontext 

Het materiaal dat de aanzet was tot dit onderzoek, is afkomstig uit de opgraving van de 

zuidwesthoek van het castellum (Oudenburg-Spegelaere). De situatie bleek stratigrafisch zeer 

complex te zijn, maar op basis van deze opgravingen is het oude driedelige fortmodel van 

Mertens aangepast door S. Vanhoutte, naar een vijfdelig fortmodel (Vanhoutte 2007, 199-

236). De vondsten uit dit onderzoek zijn gesitueerd op de interpretatieplannen van elke 

fortperiode en de bedekkende laag die als post-Romeins wordt aangeduid. Hier wordt de 

situering van de vondsten en de vondstomstandigheden per fortperiode en per fibula geschetst 

en de mogelijke betekenissen die hieraan gekoppeld kunnen worden. 

 

Fortperiode 1 

In de lagen van de eerste fortperiode zijn er geen fibula gevonden. 

 

Fortperiode 2 

In de lagen van de tweede fortperiode is er slechts één fibula aangetroffen (figuur 14). Het 

gaat hier om KL102, een emailfibula (groep 4). De fibula is gevonden bij het verdiepen van 

het niveau in de zuidoostelijke hoek van de opgraving. Het stuk werd gevonden in de klei 

onder de gevallen pleisterwand, die gebruikt was om het terrein te nivelleren. Het stuk heeft 

een betrekkelijk kleine ruimte tussen de naald en de beugel. In combinatie met de gekleurde 

emaildecoratie doet dit vermoeden dat het een eerder een civiel stuk is dan een stuk van 

militair nut. De typologische datering van de fibula kan geplaatst worden tussen 75 en 175 

AD. De tweede fortperiode wordt gedateerd in het tweede kwart van de 3e eeuw. We kunnen 

dus met betrekkelijke zekerheid stellen dat het stuk niet oorspronkelijk in deze fase gebruikt 

werd. 

Een mogelijke verklaring is dat het stuk uit de oudere nederzetting afkomstig is en vermengd 

geraakt is met de kleilagen tijdens de nivellering van het terrein. 
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Figuur 14: Interpretatieplan fase 2 van Vanhoutte, met aanduiding van de gevonden fibula: OS 81904 = KL102. 
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Figuur 15: Interpretatieplan fase 3 van Vanhoutte, met aanduiding van het aangetroffen fibulafragment: OS8949 = 

KL108 
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Fortperiode 3 

In de lagen van de derde fortperiode (figuur 15) is er enkel een ondetermineerbaar fragment 

gevonden (KL108, groep 7), dat mogelijk tot een kruisboogfibulae heeft behoord, maar dit 

kan niet met zekerheid gesteld worden. Het stuk is gevonden in een coupe die de lagen van 

zowel de derde als de vierde fortperiode doorsnijdt. Op de plaats waar het gevonden is, waren 

er meerdere sporen van bewoning aanwezig. Mogelijk werd deze plaats gebruikt als woon- of 

ambachtszone. Het kan dus ook een onderdeel van een ander onbepaald metalen voorwerp 

zijn. 

 

Fortperiode 4 

In de lagen van de vierde fortperiode (figuur 16) zijn er in totaal 7 vondsten aangetroffen, 6 

kruisboogfibulae en 1 ondetermineerbaar stuk (groep 7). De kruisboogfibulae zijn allemaal 

gedetermineerd als het vroegste type (groep 1A) en kunnen typologisch gedateerd worden 

tussen 175 en 300 AD. Het ondetermineerbare stuk (KL105) werd gevonden in de verzakking 

boven de grote afvalkuil uit fortperiode 4, samen met KL97. 

In het meest noordelijke stuk van de opgraving werd KL107 aangetroffen bij het verdiepen 

van wat een wooneenheid lijkt te zijn, tot op het niveau van de haardplaten uit dezelfde 

fortperiode. In het noordwestelijk deel van de opgraving werd KL99 gevonden bij het 

verdiepen van het niveau. Op deze plaats zijn enkele greppelsporen aangetroffen en iets 

verder enkele haardrestanten. Iets zuidelijker werd KL94 gevonden in de laag die op het einde 

van de 4e fortperiode kan geplaatst worden. 

In het zuidelijkste punt van de opgraving is de grote afvalkuil aangetroffen, waarin drie 

fibulae zaten, namelijk KL96, KL97 en KL105. KL96 behoort tot de primaire vulling van de 

afvalkuil en KL97 behoort tot de verzakking die boven de afvalkuil kan gesitueerd worden. In 

het meest zuidelijke punt werd KL110 aangetroffen bij het verdiepen van een kuil. 

 

De zes exemplaren van vroegste kruisboogfibulae zijn dus verspreid over de hele opgraving, 

waarbij er twee op de plaats van de grote afvalkuil werden gesitueerd, waarvan er één zeker in 

zat en de andere mogelijk behoorde tot de laag waarmee de afvalkuil werd afgedekt. De 

typologische datering, die zich grotendeels in de 3e eeuw situeert, geeft aan dat deze stukken 

oorspronkelijk in deze fase in gebruik konden zijn geweest. Het is ook mogelijk dat het hier 

om opspit gaat van de vroegere fortperiodes. Bij elke fase werd er immers volledig opnieuw 

begonnen met de opbouw van het kamp, waardoor de binnenbebouwing van de vorige fase  
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Figuur 16: Interpretatieplan fase 4 van Vanhoutte , met aanduiding van de aangetroffen fibulae: OS8925 = KL107; 

OS7983 = KL99; OS7625 = KL94; OS44903 = KL96; OS4992 = KL97; OS4967c = KL105; OS4934 = KL110. 
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werd afgebroken, het terrein genivelleerd werd, nieuwe grachten werden gegraven, nieuwe 

wallen opgeworpen en een nieuwe binnenbebouwing opgezet. Hierbij werd er dus nogal wat 

gegraven en grond verplaatst. Het is dus mogelijk dat bepaalde stukken van elders in of buiten 

het fort komen, in de grond die gebruikt is om het terrein aan te passen. Het is ook mogelijk 

dat deze stukken achtergelaten zijn in deze fortperiode en afgedekt geraakt zijn bij het 

opzetten van het nieuwe fort in de periode nadien. Bepaalde stukken kunnen zich dus nog 

ongeveer in situ bevinden 

Opvallend is dat hier geen civiele exemplaren gevonden zijn. Dit kan mogelijk verklaard 

worden door het feit dat er geen burgers in het fort binnen gelaten werden en dat er geen 

stukken vanuit de burgerlijke nederzetting naar binnen zijn geraakt. Enerzijds door personen 

of anderzijds door het aanvoeren van grond van buiten het fort waar dergelijke voorwerpen 

konden in terecht gekomen zijn. 

 

Fortperiode 5 

In de lagen van de vijfde fortperiode (figuur 17) werden er in totaal 7 fibulae opgegraven, 4 

kruisboogfibulae (groep 1A en 1B), 1 emailfibula (groep 4), 1 ringfibula (groep 5) en 1 

ondetermineerbaar stuk (groep 7). 

In het meest noordelijke punt van de opgraving zijn er drie fibulae aangetroffen: KL90, 98 en 

101. KL90 is een kruisboogfibula uit groep 1B en KL98 uit groep 1A. Beide zijn gevonden 

bij het verdiepen van het pakket dat de Romeinse lagen afdekt, zijnde de overgang tussen de 

vijfde fortperiode en de post-Romeinse lagen. Beide kunnen gedateerd worden tot het einde 

van de 3e eeuw en KL90 kan mogelijk nog in het begin van de 4e eeuw gesitueerd worden. 

KL101 is een emailfibula, die eveneens in dezelfde omstandigheden is gevonden en 

typologisch gedateerd kan worden vanaf de tweede helft van de eerste eeuw tot het eerste 

kwart van de 3e eeuw. 

Ten zuiden daarvan in het oostelijk deel van de opgraving zijn KL109 en KL111 gevonden, 

bij het verdiepen van het niveau van de vijfde fortperiode. KL109 is een ondetermineerbaar 

stuk en KL111 is een kruisboogfibula uit groep 1A, die tot aan het einde van de 3e eeuw kan 

gedateerd worden. 

Ten westen daarvan, ongeveer centraal in het noordelijk deel van de opgraving, is KL17 

gevonden in de aanlegtrechter van de dubbele waterput, die waarschijnlijk in het begin van de 

vijfde fortperiode kan geplaatst worden (Vanhoutte et al 2009, 36-46), vermoedelijk het 

tweede kwart van de 4e eeuw. KL17 is een kruisboogfibula uit groep 1B en kan typologisch 

gedateerd worden aan het einde van de 3e eeuw en het begin van de 4e eeuw. 
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Figuur 17: Interpretatieplan fase 5 van Vanhoutte, met aanduiding van de aangetroffen fibulae: OS8907 = KL90 / 

KL98 / KL101; OS8933 = KL109; OS22915 = KL17; OS8914 = KL111; OS4953 = KL106. 
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In de aanlegtrechter van een waterbassin in het uiterste zuidelijke punt van de opgraving is de 

ringfibula KL106 gevonden. Typologisch kent dit type een ruime datering vanaf het begin van 

de eerste eeuw tot in de vijfde eeuw. 

 

De twee kruisboogfibulae KL17 en 90 kunnen in principe in gebruik gebleven zijn tot het 

begin van de 5e fortperiode. De twee andere kruisboogfibulae zijn typologisch te vroeg te 

dateren om nog in gebruik kunnen geweest te zijn tijdens deze fase. Het feit dat KL90 tussen 

de lagen van de 5e fortperiode en de post-Romeinse lagen gevonden is, is in tegenspraak met 

een situering van dit stuk in het begin van de fase. KL17 kan echter wel in gebruik geweest 

zijn bij de aanleg van de dubbele waterput. Anderzijds kunnen deze twee stukken eveneens 

opspit zijn van fortperiode 4. Het lastige hier is dat de types in groep 1B typologisch 

gedateerd kunnen worden tussen 280 en 320 AD, wat na het einde van de 4e fortperiode is. 

Mogelijk kan dit wijzen op toch een militaire aanwezigheid tussen twee verschillende 

fortfasen, in tegenstelling tot het veronderstelde hiaat in de fortoccupatie op basis van de 

stratigrafie. Eventueel zou dit kunnen aanduiden dat een permanentere kleinere eenheid ter 

plaatse bleef om het gebied onder controle te houden. De kruisboogfibulae KL98 en 111 zijn 

vrijwel zeker opspit uit de vroegere fortperioden, aangezien dat de kans dat een persoonlijk 

kledingsaccessoire meer dan 20 jaar langer in gebruik gebleven is dan de typologische 

datering toelaat, klein is. 

De emailfibula KL101 is waarschijnlijk ook opspit. Het stuk is waarschijnlijk van civiele aard 

en bevindt zich in de laag juist onder de post-Romeinse lagen. Door de typologische datering 

is het ook onwaarschijnlijk dat het stuk nog in de 4e eeuw in gebruik was. Waarschijnlijk is 

dit stuk meegekomen met de grond van buiten het fort als nivellering, dat afkomstig was van 

op een plaats waar in de eerste of tweede eeuw een deel van de civiele nederzetting was 

geweest. Aangezien KL90 en 98 in diezelfde context zijn gevonden en KL98 ook 

waarschijnlijk opspit is, kan er aangenomen worden dat KL90 ook eerder opspit is dan 

doorleving van het gebruik van het stuk. 

De ringfibula KL106 is gevonden in de aanlegtrechter van het waterbassin en kan mogelijk in 

situ liggen. Het kan hier echter ook om opspit gaan. Het stuk kan echter wel gedateerd worden 

voor het begin van de 5e eeuw, aangezien in het begin van de 5e eeuw het fort in Oudenburg 

verlaten werd. 
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Figuur 18: Interpretatieplan post-Romeinse occupatie, met aanduiding van de aangetroffen fibulae: L.V. = KL95; 

OS10902 = KL104; OS2000M = KL92; OS2000G = KL100; OS2938 = KL93; OS2.7D = KL103; OS44935 = 

KLglas.01; OS4000G = KL061; OS4233 = KL112; OS4000Ax = KL91. 
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De post-Romeinse fase 

De overige 10 fibulae die gevonden zijn komen uit de post-Romeinse lagen (figuur 18), die 

algemeen aangeduid worden met het begrip ‘zwarte laag’. Het gaat hier om 4 

kruisboogfibulae: KL91, 92, 93 en 112 (groep 1A, 1B en 1D), 2 spiraalfibula (groep 2), 1 

scharnierfibula (groep 3), 1 emailfibula (groep 4) en 1 schijffibula (groep 6). Verder is er één 

losse vondst, de kruisboogfibula KL95 (groep 1C), die in deze fase kan geplaatst worden. 

De kruisboogfibulae zijn verspreid over het hele terrein gevonden. KL91 ligt in het 

zuidelijkste punt van de opgraving, met KL112 er iets ten oosten van. KL92 lag ongeveer 

centraal op de site en KL93 ligt in het zuidoostelijke deel van de opgraving. De positie van 

kruisboogfibula KL95 kan niet meer nagegaan worden. 

In het meest zuidelijke punt werden er nog twee fibulae aangetroffen: de emailfibula KL61 en 

de schijffibula KL.glas.01. De schijffibula lag in de bovenste lagen die de grote afvalkuil uit 

fortperiode 4 afdekten. De spiraalfibula KL103 werd in het zuidoostelijk gedeelte gevonden 

en KL100 ongeveer centraal op het terrein. De scharnierfibula KL104 is een losse vondst uit 

de zwarte laag. 

 

De stratigrafische betekenis van deze lagen is enorm complex, hoewel er algemeen een 

opdeling kan gezien worden tussen twee verschillende zwarte lagen. Aangezien al de 

typologische dateringen van deze stukken voor het einde van de 5e fortperiode wordt 

geplaatst, is het relatief zeker om hier van massale opspit te spreken. 

Buiten de kruisboogfibulae zijn de meeste stukken van civiele aard, hoewel de schijffibula 

met intagliodecoratie een bepaalde relatie vertoont met militaire sites (zoals Richborough). De 

spiraal- en scharnierfibulae kunnen in de 1e eeuw gesitueerd worden en de emailfibula in de 

tweede helft van de eerste eeuw en de 2e eeuw. Deze vier stukken zijn mogelijk allemaal van 

civiele aard. Hun typologische datering duidt ook op de periode voor de nadrukkelijke 

militaire aanwezigheid in Oudenburg. Waarschijnlijk komen deze stuk van buiten het fort en 

zijn ze meegekomen met de nivelleringsgrond uit het gebied dat deel uitmaakte van de civiele 

nederzetting in de 1e en/of 2e eeuw. 
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7.2 Bespreking speciale eigenschappen en parallellen 

De fibulae uit de opgravingen van Oudenburg-Spegelaere zijn voornamelijk gedetermineerd 

aan de hand van vergelijkingsmateriaal en typologieën van buiten België. Bijgevolg zijn er 

enkele kenmerken vast te stellen op enkele exemplaren, waarvan exacte parallellen in dit 

onderzoek niet zijn aangetroffen. De beperktheid van dit onderzoek is hier waarschijnlijk de 

voornaamste reden, hoewel enkele kenmerken algemeen buiten de normale verwachtingen 

van de bepaalde types vallen. Algemeen zal bij elke groep een opsomming gegeven worden 

van de voornaamste aangetroffen parallellen op andere sites in de verschillende Romeinse 

provincies. Categorie 3 wordt hier niet besproken, aangezien de algemene spreiding van de 

kruisboogfibulae behandeld wordt in een volgend deel. 

7.2.1 Categorie 1 

 Groep 1A 

Groep 1A bestaat uit de vroegste kruisboogvormen. De gevonden stukken lijken relatief 

regelmatig te zijn en kunnen aansluiten bij materiaalcollecties en typologieën uit andere 

landen. In het Duits wordt dit type een Armbrustscharnierfibel genoemd, in het Engels een 

light crossbow brooch en in het Frans een fibule cruciforme. 

 

In dit onderzoek zijn er weinig gelijkenissen in België gevonden met deze groep (figuur 19). 

Uit een opgraving in Arlon is er één stuk aan het licht gekomen dat een vroegste 

kruisboogfibula kan zijn. Het stuk heeft enkel nog een voet en een boog, maar met relatieve 

zekerheid kan dit stuk als hetzelfde type geïdentificeerd worden (Henrotay 2010, 109-110, 

n°55). Een ander stuk is afkomstig uit Han-sur-Lesse en kan eveneens als een vroegste 

kruisboogfibula herkend worden (Callewaert, Gofette 2011, 25, v). Uit Tongeren zijn er een 

aantal stukken (minimum 4) die tot hetzelfde type behoren, die momenteel in het Gallo-

Romeins museum te vinden zijn (Ongepubliceerd: Hensen 1999, 61-62; Ongepubliceerd, 

Gallo-Romeins Museum Tongeren
3
, inventarisnummers: 74.A.2, 1730, 4070c, Sc110). 

Minstens één stuk kan gedetermineerd worden als Riha type 6.4.3 (Ongepubliceerd: Hensen 

1999, plaat 21, n°243; Riha 1979, 166-168). Riha heeft een grote variatie uit Augst 

(Zwitserland) gedocumenteerd, type 6.4 (figuur 19, 24) en opgedeeld in acht subtypes op 

basis van de vorm (Riha 1979, 166-168, tafel 49-50). Deze stukken vertonen veel 

gelijkenissen met de gevonden stukken uit Oudenburg. Daarnaast is er eveneens uit 

                                                 
3
 Het materiaal van het museum zelf is niet bestudeerd, enkel de inventaris is bekeken. 
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Zwitserland het onderzoek van Ettlinger, waar er gelijkenissen te vinden zijn met type 56 

(Ettlinger 1973, 138, tafel 16). Het gaat hier echter maar om twee gedocumenteerde stukken 

die sterke gelijkenissen vertonen. 

Type 25 van Jobst, afkomstig uit Lauriacum (Oostenrijk) (figuur 19) vertoont eveneens 

gelijkenissen met deze groep (Jobst 1975, 85-90, tafel 61-62). Jobst gaat voort op het type 28 

van Böhme, vastgesteld aan de hand van het materiaal uit Saalburg en Zugmantel (figuur 19) 

in Duitsland. Böhme maakt een opdeling in twaalf verschillende subvormen, afhankelijk van 

de vorm (Böhme 1972, 26-28). Door Boelicke is er een overzicht gemaakt van de gekende 

fibulae uit Xanten, Duitsland, en groep 6.1 omvat ook enkele stukken die overeenkomsten 

vertonen met het materiaal uit Oudenburg (Boelicke 2002, 117-119, tafel 49-50). 

Uit het onderzoek van Feugère op de fibulae uit Zuid-Gallië (Frankrijk) zijn er drie stukken te 

zien die gelijkenissen vertonen, die onder groep 31 vallen (Feugère 1985, 423-426, planche 

160). Uit het gebied tussen de Seine en de Marne is er slechts één gelijkend stuk 

gedocumenteerd in het onderzoek van Philippe (Philippe 1999, 188-189). 

Uit Nederland zijn er overeenkomstige vormen te vinden uit Nijmegen (figuur 19), die onder 

type 34 vallen (Van Buchem 1941, 31, XVIII). Uit Engeland zijn er meerdere exemplaren 

gekend uit Richborough (Bayley, Butcher 2004, 106-109) (figuur 19) van het type light 

crossbow brocches, die een sterke overeenkomst vertonen met het materiaal van het castellum 

in Oudenburg. Wat op zich niet helemaal vreemd is, gezien de ligging en de contacten tussen 

beide forten. 

 

Voor deze groep kan er besloten worden dat de vroegste kruisboogfibula, overeenkomstig met 

de vormen uit groep 

1A, eenzelfde spreiding 

vertonen als de latere 

ontwikkelde kruisboog-

fibula, over bijna het 

hele noordelijke deel 

van het Rijk. 

Voorbeelden zijn 

gevonden in de streken 

van Raetia, Noricum, 

Germania Superior, Figuur 19: Verspreidingskaart met de voornaamste vindplaatsen uit dit onderzoek 

van de vroegste vormen van kruisboogfibulae. Detailbeeld van de verspreidingskaart 

van de kruisboogfibulae van Swift. (Swift 2000, 28) 
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Germania Inferior, Belgica, Narbonensis, Sequania, Lugdunensis en Britannia. Op bijna al 

deze sites zijn ook ontwikkelde kruisboogfibulae terug te vinden. 

 

Groep 1B 

In groep 1B zitten de vroege vormen van de ontwikkelde kruisboogfibulae, die overeenkomen 

met voornamelijk type 1 van Keller. Eén exemplaar wijkt echter van de normale vorm af. 

KL90 vertoont korte armen met een hellende top, een simpele ononderbroken kraag en een 

conische armknop. Het merkwaardige aan dit stuk is de vorm van de voet. De doorsnede is 

licht hexagonaal met een afgeronde onderkant. De bovenkant echter heeft een uitwaaierende 

vorm van achter naar voren toe. Aan de onderkant van de boog is er langs beide kanten een 

uitwaaierend stuk, dat loskomt van de rest van de voet. De bovenkant van de voet krijgt 

hierdoor een bijlvormig uiterlijk. De top van de voet draagt een gekende decoratie bestaande 

uit lineaire patronen en vlakindeling. 

De fibula past ruim in het kader van een vroege kruisboogfibulae aan het einde van de 3e 

eeuw, misschien het begin van de 4e eeuw. Wel is er in het gevonden vergelijkingsmateriaal 

in dit onderzoek geen gelijkenis gevonden voor de vorm van deze voet. 

 

De types die groep 1B in het algemeen vertegenwoordigt, hebben echter wel genoeg 

overeenkomsten op andere sites. Vondsten van het type overeenkomstig met Keller type 1 

komen voor van de streek van Pannonia (Hongarije) tot in Britannia (Verenigd Koninkrijk) 

(Swift 2000, 30-34, 270-272). De grootste concentraties zijn te vinden in Hongarije (Patek 

1942, 146-151), Augst (Riha 1979, 172-173), Lauriacum (Jobst 1975, 95-97), Trier, Nijmegen 

(Van Buchem 1941, XVIII) en Richborough (Bayley, Butcher 2004, 109-111). De vondsten 

in België komen vooral uit Doornik en Tongeren. In Tongeren valt minstens één stuk te 

determineren als Keller type 1A (Ongepubliceerd: Hensen 1999, plaat 21, n°244; Keller 1971, 

32-35). 

 

Groep 1C 

Het stuk KL95, dat zijn eigen groep 1C kreeg, is in de mate van beschrijving overeenkomstig 

met type Keller-Pröttel 2D of type 2iii van Swift. Het stuk bevat een uitgesproken kraag aan 

de basis van de boog, in een gekartelde driehoekige vorm met kleine circulaire patronen. De 

decoratie op de voet is eenvoudig met lineaire patronen en vlakkenindeling. In vergelijking 

met het stuk gevonden in het grafveld van Oudenburg, is dit exemplaar kleiner van vorm. 
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Van dit type zijn 

er nauwelijks 

twintig 

exemplaren 

gekend. Slechts 

twee exemplaren 

zijn te situeren in 

Britannia en twee 

in Lugdunensis. 

In de provincies 

aan de Donau zijn 

er slechts een 

handvol stukken 

gekend en de rest bevindt zich in de provincies Belgica en Germania (Swift 2000, 34, 42, 

274). De grootste concentratie (drie stuks) is te vinden in Krefeld-Gellep en één exemplaar is 

gevonden in het grafveld van Oudenburg, waardoor het totaal van Oudenburg op 2 komt en 

dit de tweede grootste concentratie in Europa is. Overeenkomstige exemplaren (figuur 20) 

zijn onder andere gevonden in Augst (Riha 1994, 149, tafel 38), Nijmegen en Tongeren 

(Ongepubliceerd, Gallo-Romeins Museum Tongeren³, inventarisnummer: 74.A.35). 

 

Groep 1D 

Het stuk KL92 kreeg ook zijn eigen groep, namelijk 1D. Dit stuk is op zich merkwaardig te 

noemen. Het heeft twee relatief grote, afgeronde zeshoekige armknoppen, korte armen met 

een hexagonale doorsnede en een licht hellende top. De boog heeft een gedrongen uiterlijk en 

de voet is merkwaardig gevormd. De voet is langer dan de boog en de hoogte is veel groter 

dan bij elk ander stuk van eender welk type. Het stuk is nogal verweerd en heeft 

beschadigingen opgelopen, zodat er geen decoratie meer zichtbaar is, wat zou kunnen toelaten 

om dit stuk beter te plaatsen. Aan de vorm van de armen en boog is dit stuk gedetermineerd 

als een stuk uit type 5 van Keller, maar de voet blijft een groot vraagteken. De voet is enkel 

nog aan de rechterkant bewaard en aan het bovenvlak ongeveer halverwege afgebroken. 

Bijgevolg kan de vraag gesteld worden of dit oorspronkelijk helemaal gesloten was. Mogelijk 

gaat het hier om een stuk dat niet helemaal af was. Het is gekend dat de latere stukken 

vervaardigd zijn uit metaalplaten en niet massief gegoten. Eventueel diende de voet van dit 

Figuur 20: Verspreidingskaart van type 2iii van Swift, wat ongeveer gelijk te stellen valt aan 

type Keller-Pröttel 2D (Swift 2000, 39). 
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stuk nog gehamerd te worden tot een gesloten vorm. Een tweede mogelijkheid is dat het hier 

om een slechte kopie gaat van de bestaande types uit de 4e of 5e eeuw. 

In de loop van dit onderzoek zijn er geen gelijkaardige vormen (en specifiek de voet) aan het 

licht gekomen. 

7.2.2 Categorie 2 

Groep 2: De spiraalfibulae 

De fibula KL103 kan mogelijk een deel van een Nauheimfibula zijn, die vrij frequent 

voorkomt op verschillende plaatsen in de 1e eeuw AD. Zo zijn er in België 7 exemplaren 

terug gevonden in Han-sur-Lesse (Callewaert, Gofette 2011, 22-25, a-g). In Nederland duiken 

ze onder andere op in Nijmegen, waar Van Buchem ze benoemde als type 3 (Van Buchem 

1941, 30). In Engeland komen ze onder andere voor in Richborough (Bayley, Butcher 2004, 

15) en Carlisle (Snape 1993,88-89). In de typologie van Feugère zijn ze opgenomen als type 5 

(Feugère 1985, 176), bij Riha type 1.1 (Riha 1979, 55) en bij Ettlinger type 1 (Ettlinger 1973, 

33-37). Het type is afkomstig uit de IJzertijdtradities en wordt voornamelijk gevonden in het 

zuiden van Britannia, Gallië en de provincies aan de Rijn (Snape 1993, 12). 

 

De fibula KL100 vertoont voornamelijk de eigenschappen van de Ogenfibulae, die opnieuw 

vrij frequent voorkomen op de meeste plaatsen. In Tongeren is er een exemplaar aangetroffen 

die bepaalde gelijkenissen vertoont (Hensen 2000, 50, n°4) en in Richborough zijn er 

exemplaren gevonden die sterke overeenkomsten vertonen, zelfs stukken eveneens zonder 

ogen (Bayley, Butcher 2004, 58-59). Ook in Duisburg zijn er vele exemplaren aangetroffen 

(Bechert 1973, 16-17). Riha heeft het type opgenomen als type 2.3, Ettlinger als type 17 en 

Böhme als type 5 (Riha 1979, 68-69; Ettlinger 1973, 68-69; Böhme 1972, 11). De 

onderzochte stukken uit Zwitserland hebben een vorm die sterk overeenkomt met die van het 

stuk uit Oudenburg. Feugère heeft dit type eveneens in het zuiden van Gallië aangetroffen. 

Type 14b vertoont de sterkste gelijkenissen met dit exemplaar (Feugère 1985, 182) en in 

Nederland is het type opgelijst als type 17 van Van Buchem (Van Buchem 1941, 30). 

 

Groep 3: De scharnierfibula 

KL104 heeft een brede beugel met lineaire motieven op de bovenkant van de rug en een 

scharniersysteem, waardoor dit stuk binnen het type van de Scharnierfibeln mit 

längsverzierten Bügel (Riha 5.12.1, Ettlinger 31) past en aansluiting vindt bij het type Hod 

Hill Brooches (Hull T60). Opmerkelijk hier zijn de twee afgebroken circulaire aanhangsels of 
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satellieten, één centraal aan de voorkant van de kop en één aan de linkerachterkant van de 

boog. Bij de opgraving waren deze twee nog aanwezig, maar zijn nadien afgebroken en 

verloren gegaan. Geen van de overeenkomstige types die in dit onderzoek zijn gevonden, 

hadden gelijkaardige aanhangsels. 

De overeenkomstige types zijn afkomstig uit Han-sur-Lesse (Callewaert, Gofette 2011, 23, j), 

Xanten (Boelicke 2002, 109-112) en Augst (Riha 1979, 137-140), maar ook uit andere 

contexten uit Zwitserland (Ettlinger 1973, 97-98). Dit type is minder verspreid dan de vorige 

groepen. 

 

Groep 4: De Emailfibulae 

Drie fibulae met emaildecoratie zijn gevonden, waarvan alle drie kenmerken vertonen die niet 

veel voorkomend zijn. 

Allereerst is er KL101, een ruitvormige emailfibula met ronde satellieten aan de buitenkant, 

met een scharniersysteem. Opmerkelijk is het open center. De randvorm is op meerdere 

plaatsen terug te vinden, maar deze hebben allemaal een gesloten center. Meestal hebben 

enkel circulaire emailfibulae een open center. De mogelijkheid bestaat hier dat er zich 

oorspronkelijk een tweede niveau bovenop de ruitvormige rand bevond. De overgebleven 

email restanten tonen een kleine ongedekte rand aan de binnenkant en de twee circulaire 

vormen aan de binnenkant van de ruit zijn mogelijk de ondersteuning hiervan. Wanneer er een 

tweede niveau op deze fibula wordt voorgesteld, past dit type volkomen binnen de tutulus-

achtige fibulae met een geometrische vorm en emaildecoratie. 

De voornaamste gelijkenissen met deze vorm, met opgevuld center, komen enerzijds uit de 

streek tussen de Seine en Marne (Philippe 1999, 165, n°525) en uit Augst (Riha 1979, tafel 

60). In Tongeren is er eveneens een vorm gevonden die gelijkenissen vertoont, maar deze 

heeft een vlak center (Ongepubliceerd: Hensen 1999, p69, plaat 25, n°262). De kadervorm 

toont echter een aantal gelijkenissen. 

 

De tweede vondst is KL61, een kleine fibula met een ruitvormig center en twee lagergelegen 

cirkelvormige elementen aan de uiteinden van de armen. Naast emailinleg bevat het ook nog 

vijf zwarte parels, vier op de ruit en nog één op de onderste cirkel. Het stuk sluit aan bij de 

categorie van symmetrische of gelijkzijdige scharnierfibulae met emaildecoratie, maar er is 

slechts één overeenkomst aangetroffen tijdens dit onderzoek, afkomstig uit een grafveld in 

Dillingen-Saar (Glansdorp 2005, 127, tafel 65, graf 220/3a). Een mogelijke optie voor het 

ontbreken van gelijkaardige vormen, naast de onvolledigheid van dit onderzoek, is mogelijk 
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dat het om een kinderfibula zou kunnen gaan. De vorm en de tussenruimte tussen de beugel 

en de naald is relatief klein. De meeste beschikbare typologieën zijn gebaseerd op 

grafcontexten en het is niet ongewoon dat kinderen anders behandeld worden binnen 

begravingstradities. 

 

De derde fibula is KL102 en heeft een afgeronde, uitgeholde ruitvormige beugel met 

aanhangsels aan de zijden. De emaildecoratie bestaat uit twee ellipsvormen tegen de zijkanten 

van de top van de beugel en de opgevulde tussenvorm. Het stuk past binnen de categorie van 

symmetrische emailfibulae met twee symmetrieassen, maar de afgeronde ruitvorm van de 

beugel is apart. Het geeft het stuk een schildvormig of bladvormig uiterlijk. Ook hier zijn er 

geen exacte gelijkenissen aangetroffen binnen het vergelijkingsmateriaal van dit onderzoek. 

Een exemplaar met meerdere overeenkomsten, is gevonden in Tongeren. De beugel is 

ruitvormig, met aanhangsels aan alle kanten, maar heeft eveneens een uitgeholde vorm 

(Ongepubliceerd: Hensen 1999, 69, plaat 25, n°265). 

 

Groep 5: de Ringfibula 

Het type Ringfibula is een zeer populair type, dat gebruikt geweest is gedurende lange tijd en 

een ruime verspreiding kende. In het Engels worden ze aangeduid als Penannular brooches, 

in het Duits als Ringfibeln en in het Frans als fibules pénannulaires. Exemplaren met geen of 

kleine uiteinden zijn gevonden in het noorden van Britannia (Snape 1993, 65, 68, 83), het 

zuiden van Britannia (Bayley, Butcher 2004, 140-144), Belgica (Ongepubliceerd, Gallo-

Romeins Museum Tongeren, inventarisnummers: 72.N.58, 74.A.87, 83.C.129, 2412), het 

zuiden van Gallia (Feugère 1985, 416-422), Germania (Boelicke 2002, 132-133) en Raetie 

(Riha 1979, 209). 

 

Groep 6: de Schijfibula 

Het stuk is niet ongewoon, maar is wel opmerkelijk door de decoratie. Het gaat hier om een 

vergulde circulaire schijffibula met intagliodecoratie (KLglas.01). Het stuk vertoont een 

grotere affiniteit met de Britse voorbeelden dan met het beschikbare materiaal van op het 

Europese Continent. De enige passende typologie is dan ook die van Hull: circular bronze-

gilt brooches with stone or intaglio in centre (T270). De centrale figuur is een vogel waarvan 

de poten en vleugel duidelijk zichtbaar zijn en die naar links georiënteerd is. Mogelijk stelt dit 

een adelaar voor die een lauwerkrans vast heeft (Mondelinge informatie door K. Sas). De kop 

is gedraaid en schijnt een bepaald voorwerp vast te hebben of ernaar te kijken. De vondsten 
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uit Richborough vertonen een grote gelijkenis hiermee, hoewel de vogel daar in de 

tegenovergestelde richting georiënteerd is, met de kop naar links gericht en gestrekte vleugel. 

De vogel wordt gezien als een adelaar. De vogel op dit stuk kan ook gezien worden als een 

adelaar, met licht verheven vleugel. Rechts van de kop van de vogel is er een circulaire vorm 

te zien. Het vogelmotief is niet ongewoon en de adelaar heeft een sterke (militaire) betekenis 

binnen het Romeinse Rijk. Ook in de Merovingische cultuur komt de ‘terugblikkende vogel’ 

terug als motief op kledijaccessoires en munten (Klein-Pfeuffer 1993, 146-151). De 

dateringen van de Engelse stukken zijn in de 3e en de 4e eeuw te plaatsen. Gezien de 

omstandigheden op het einde van de 4e eeuw en de gelijkenissen met Merovingische stukken, 

is het niet onmogelijk om dit stuk op het einde van de 4e eeuw te plaatsen. 

7.2.3 Categorie 4 

De fibula uit Oudenburg-Jacali 

De fibula die in Oudenburg-Jacali is gevonden, is een zeldzame vondst op het Europese 

continent. Slechts enkele exacte gelijkenissen zijn gekend en zijn allemaal van Britse 

oorsprong. Het gaat om een scharnierfibula met een beugelknop en vier opstaande knoppen 

op de boog. Aan de hand van de boog toont dit stuk een verwantheid met de kruisboogfibulae 

en kan mogelijk ook als een militair type gezien worden. 

De exacte gelijkenissen zijn afkomstig uit 

Richborough, Caerleon, Corbridge, 

Cirencester en Suffolk (Bayley, Butcher 

2004, 102-103, n°247; Hattatt 2007, 367, 

n°494 en 1252). Uit deze vindplaatsen kan 

men ook een voorkeur voor militaire 

aanwezigheid afleiden. Het stuk werd in 

Caerleon gedateerd rond 220 AD. De enige 

vindplaats buiten Engeland is in Zugmantel 

(Böhme 1972, 24, n°611) en kent 

overeenkomsten in de vorm, maar heeft 

slechts één opstaande knop op de beugel. Het gaat hier duidelijk om een Brits product. Of dit 

stuk geïmporteerd is of meegekomen met de drager, kan niet met zekerheid gesteld worden. 

 

 

 

Figuur 21: Tekening van het exemplaar uit Richborough 

(Bayley, Butcher 2004, 102). 
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De twee fibulae uit de opgravingen van Mertens 

De twee vondsten die onderzocht zijn uit de vroegere opgravingen van Mertens, zijn aan 

elkaar tegengesteld. De vondst uit de grafvulling van graf 102 uit grafveld A is een 

emailfibula met scharniersysteem, die zeer frequent voorkomt. De slangenkop is een veel 

voorkomend motief en de driehoekige inlegstructuur eveneens. Het type komt zeker over het 

gehele noordelijke gebied van het Rijk voor, tot aan de Donauprovincies. 

 

Er zijn daarentegen geen gelijkenissen van het tweede stuk aangetroffen in dit onderzoek. Het 

gaat hier om een spiraalfibula met brede beugel, die versmalt naar achteren en eindigt op een 

knop. Het kent een getande decoratie over de gehele lengte aan beide zijden en in het midden 

van de beugel. Het geheel is verzilverd en de band die op de beugel is aangebracht, is 

mogelijk een herstelling, hoewel dit niet met zekerheid kan gesteld worden. Het stuk vertoont 

gelijkenissen met de Hod Hill Brooches (Hull T61) en de decoratie van de Bagendon types 

(Mondelinge inlichting door M. Lyne). Hierdoor valt hij te plaatsen in de 1e eeuw AD en kan 

dit ook op een relatie met Britannia wijzen. 

7.2.4 Besluit 

De contexten waarin deze stukken gevonden zijn, bieden niet veel antwoorden op de vraag 

waarom bepaalde kenmerken afwijken van gekende types of het voorkomen van types die 

mogelijk ongekend zijn. Enkel de schijffibula met intaglioversiering en de fibula uit de 

opgraving van Jacali zijn met relatieve zekerheid terug te koppelen aan een Britse afkomst. 

De vele kleine verschillen in deze stukken met de vergelijkende typologieën zijn misschien te 

verklaren als stukken die een speciaal doel hadden om er anders uit te zien dan de andere 

fibulae van dezelfde types. Dit kan een mogelijke weergave van een verschil in sociale status 

of een andere symbolische waarde zijn. Een andere verklaring is dat deze stukken afkomstig 

zijn uit een regionale productieplaats met lokale varianten, waar tot nu toe weinig kennis van 

is. Dit kan een gevolg zijn van de staat van het onderzoek naar Romeinse fibulae in het 

noordwesten van het vasteland. 

 

Algemeen kan er besloten worden dat de stukken uit de 1e en 2e eeuw aansluiten bij wat grote 

modetendensen in het Rijk lijken. De stukken komen op vele verschillende plaatsen voor. Ook 

de ringfibula kan geplaatst worden in een algemene verspreide voorkeur. De stukken tot de 3e 

eeuw vertonen grotere gelijkenissen met de Duitse exemplaren, maar de latere fibulae lijken 
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meer gemeenschappelijke kenmerken met de Engelse stukken te vertonen. Dit kan 

overeenkomen met de wisselende militaire tendensen naar de latere Romeinse periode toe. 
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7.3 De verwerking en resultaten van de metingen 

Bij het onderzoeken van de kruisboogfibulae, zowel van het castellum als van het grafveld, 

zijn gedetailleerde metingen genomen van elk stuk. Standaard werd de totale lengte, breedte, 

hoogt en gewicht gemeten. Daarnaast werden de knopafmetingen, de arm-, boog- en 

voetlengte eveneens genoteerd. Op basis van deze gegevens is er getracht om eventuele 

tendensen en standaardafmetingen of -verhoudingen op te sporen. De verwerking van deze 

gegevens is in Excel 2007 gebeurd. Er dient wel opgemerkt te worden dat het hier slechts om 

een comparatieve studie gaat en niet om een volledig onderbouwd statistisch onderzoek. Een 

volledig overzicht van de gegevens is te vinden in bijlage B tabel 5 tot 7. 

7.3.1 De evolutie van de afmetingen 

Op basis van de observatie, uit andere onderzoeken, dat de voet bij de vroegste types kleiner 

is dan bij de latere types, is de eerste vergelijkingsstudie opgesteld. Hier is nagegaan hoe de 

verschillende afmetingen evolueren doorheen de verschillende types van kruisboogfibulae. 

Dit is gebeurd voor de lengte, breedte, hoogte, gewicht, knopafmetingen, armlengte, 

booglengte en voetlengte. De gegevens zijn per exemplaar en per type uitgezet, waarop het 

totale gemiddelde van alle waarden is berekend en de gemiddeldes van de verschillende 

groepen/types. Aan de hand van de gemiddeldes is de standaardafwijking bepaald, wat een 

idee geeft van de variatie van de waarden. De waarden van de beschadigde onderdelen zijn uit 

de berekeningen gelaten. Wel kunnen er ongenuanceerde resultaten bijzitten, die voortkomen 

uit een te kleine sample in bepaalde types, zoals type 5 en 6. Hierbij zijn er besluiten 

genomen, maar deze dienen niet als absolute resultaten te worden beschouwd. De exemplaren 

die gelijkenissen vertonen met twee verschillende types, zijn in beschouwing genomen bij de 

analyse van beide types. De twee fibulae van type Keller-Pröttel 2D zijn niet opgenomen in 

de berekeningen, aangezien deze in elke categorie een uitschieter zijn. 

7.3.1.1 Totale metingen: lengte, breedte, hoogte en gewicht 

a) Lengte 

De totale lengte is de afmeting vanaf het voetuiteinde tot aan het voorste punt van de fibula, 

wat meestal de beugelknop is. De beugelknop is echter niet op elk stuk meer aanwezig, wat 

een vervorming van de gegevens tot gevolg kan hebben. Wanneer de gemiddeldes van de 

verschillende groepen ten opzichte van het totaalgemiddelde worden beschouwd, valt er een 

eerste algemene observatie te maken. Het totaalgemiddelde van alle groepen ligt op 7.15 cm, 

met een standaardafwijking van 0.65 cm. De vroegste types (groep 1A en 1B) hebben 
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afmetingen die kleiner zijn dan 7,0 cm. Het laatste type (type 6) heeft een afmeting van meer 

dan 8.0 cm. Hierdoor kan gesteld worden dat de lengte algemeen gezien groter wordt, 

naarmate het type jonger wordt. 

 

Grafiek 1: De gemiddelde lengte (cm) per groep, met aanduiding van een lineaire tendens. 

Enige nuancering is wel vereist. De vroegste types (groep 1A en 1B) zijn duidelijk kleiner dan 

het gemiddelde, met afmetingen tussen 5.8 en 7.2 cm. In type 2 valt er een algemene stijging 

te zien, met gemiddeld een lengte van ongeveer 7.5 cm. Het gemiddelde van type 3 en 4 kan 

geplaatst worden tussen ongeveer 7.7 en 7.9 cm. De kleinere gemiddelde lengte (7.0 cm) in de 

tussengroep type 3-4 en een aantal kleine exemplaren uit deze groep, kunnen verklaard 

worden door het feit dat de beugelknop bij de meeste van deze fibulae afwezig was. Dit is 

vooral het geval bij type 3 en 4 en de tussengroep. Om deze reden is het beter om deze types 

samen te bekijken met een gemiddelde waarde tussen de twee groepen. 

Opvallend is dat type 5 een verkleining vertoont, naar gemiddeld 7.5 cm. Dit kan het resultaat 

zijn van slechts een drietal samples van dit type te hebben. Type 6 is dan de grootste 

gemiddelde uitschieter met 8.2 cm. 

 

b) Breedte 

De totale breedte is de afstand tussen de twee uiterste punten van de armen, wat meestal de 

buitenste punten van de armknoppen betreft. Hierbij dient er wel vermeld te worden dat niet 

op elk stuk de armknoppen aanwezig waren en dat vooral de vroegste kruisboogfibulae (groep 

1A) uit het castellum een dergelijk grote beschadiging kennen aan de armen, dat slechts 

weinigen konden opgenomen worden in de berekeningen. In totaal konden er slechts 3 van de 

9 exemplaren in de analyse opgenomen worden. 
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Grafiek 2: De gemiddelde breedte (cm) per groep, met aanduiding van een regelmatigheid. 

Het totaalgemiddelde heeft een waarde van 4.86 cm en een standaardafwijking van 0.67 cm. 

Groep 1A en 1B vertonen opnieuw de kleinste waarden van het spectrum, 3.3 en 4.2 cm, 

waarna een grote stijging in de waarde komt bij type 2, met een gemiddelde afmeting van 

ongeveer 5.2 cm. Type 3 en 4 kennen een grotere schommeling in waarden, die zich 

voornamelijk tussen 4.6 en 5.4 cm voordoet. Ondanks de latere datering van het type 5, treedt 

er hier een verkleining van de waarden op, met gemiddeld 4.8 cm. Type 6 is dan weer groter 

dan type 5, maar valt binnen dezelfde schommelingen als bij type 3 en 4, met een gemiddelde 

waarde van ongeveer 5.2 cm. 

Algemeen kan er dus gesteld worden dat er een verbreding optreedt met de overgang van de 

vroegste vormen (groep 1A en 1B) naar de meer ontwikkelde vormen (2-6). Buiten type 5 

blijft de breedte ongeveer binnen dezelfde waarden, met enkele uitschieters. 

 

c) Hoogte 

De totale hoogte is de afmeting vanaf het grondvlak (het denkbeeldig steunvlak van de armen 

en de voet) tot het hoogste punt van de boog, en vertegenwoordigt zo de sluitcapaciteit van de 

speld met betrekking tot het type kledij. 
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Grafiek 3: De gemiddelde hoogte (cm) per groep, met aanduiding van een regelmatigheid. 

Het totaalgemiddelde heeft een waarde van 2.83 cm, met een standaardafwijking van 0.21 cm. 

Bij het beschouwen van de gemiddeldes van de verschillende groepen, valt het op dat de 

afmetingen relatief constant blijven, met weinig extreme variaties, zoals de 

standaardafwijking al suggereert. De vroege types (groep 1A, 1B en type 2) hebben eenzelfde 

gemiddelde afmeting van ongeveer 2.75 cm. Bij type 3 en 4 kan men zien dat de waarden 

schommelen tussen 2.6 en 2.9 cm, ook type 6 kan hierbij aansluiten. Enkel type 5 kent een 

gemiddelde van ongeveer 3.25 cm, wat een aanzienlijke verhoging is. 

De hoogte kent een standaard die al vanaf het vroegst type zichtbaar is en die ongeveer 

dezelfde blijft door het hele spectrum van types, met uitzondering van type 5, die een forse 

toename in hoogte kent. 

 

Uit deze metingen kan besloten worden dat de algemene tendens van het volledige 

voorkomen van de kruisboogfibulae doorheen de verschillende types, een tendens van 

vergroting is. Naar de overgang met de meer ontwikkelde vormen stijgt de lengte en de 

breedte, waarna het stuk ongeveer dezelfde waarden kent in breedte, maar langer blijft 

worden. Het grotere verschil in breedte tussen groep 1A-1B en type 2 ligt waarschijnlijk aan 

het voorkomen van meer uitgesproken armknoppen. De hoogte blijft merkwaardig constant 

doorheen alle types. Dit wijst op een standaardafmeting, wat in verband kan staan met het 

praktische aspect van de kruisboogfibulae. 

Opvallend is dat type 5 in het algemeen andere waarden kent dan de overige types. De kortere 

breedte en grotere hoogte resulteren in het gedrongen uiterlijk van het stuk. 
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d) Gewicht 

Door het gebrek aan middelen voor technisch analytische methodes van de samenstelling van 

de fibulae, is er getracht aan de hand van het gewicht enige besluiten te trekken inzake de 

productiewijze. 

Vele stukken uit de opgraving van het castellum zijn incompleet en zouden daarom niet 

gebruikt kunnen worden als vergelijkend materiaal in de metingen. Aan de hand van een 

schattingssysteem is er getracht dit probleem te omzeilen. Aan de hand van een schatting van 

de compleetheid van het stuk, uitgedrukt in percentage, kan er een hypothetisch gewicht van 

het volledig stuk bekomen worden. Het gemeten gewicht van de beschadigde fibula werd 

hierbij gedeeld door het schatttingspercentage. Dit resultaat maal 100 gaf het volledig geschat 

gewicht. Dit principe werd enkel toegepast op de kruisboogfibulae uit het castellum. Uit de 

verschillende stukken werd geconcludeerd dat de gewichtverdeling van de verschillende 

onderdelen in de verschillende stukken ongeveer dezelfde bleef. Aangezien de vroegste 

stukken gemaakt werden door ze solide te gieten, kan er veronderstelt worden dat het gewicht 

van elk onderdeel enkel afhankelijk is van de afmetingen. 

Het totale gemiddelde van het gewicht bedraagt ongeveer 47 gram en de standaardafwijking 

bedraagt 16.11 gram. Deze gegevens zijn onbruikbaar, aangezien de verschillende types 

verschillende soorten van productiewijzen en grondstoffen bezitten. Aan de hand van het 

relatieve gewicht per groep ten opzichte van de relatieve grootte per groep is het enigszins 

mogelijk om uitspraken te doen op gebied van productiewijze.  

 

Groep 1A kent het kleinste gewicht wat varieert tussen een geschatte 10 en 25 gram. De 

completere exemplaren leunen eerder naar de 20 à 25 gram naartoe, dus is het 

waarschijnlijker dat de vroegste kruisboogfibulae uit deze groep een oorspronkelijk gewicht 

rond de 20 gram hadden. Groep 1B kent al meteen een verzwaring met een schommeling 

tussen de 27 en 35 gram.  Type 2 en 3 kennen een nog grotere schommeling tussen ongeveer 

30 en 60 gram, met een gemiddelde rond de 40 gram. Type 4 kent een kleine verzwaring 

tussen de 40 en de 70 gram, met een gemiddelde rond de 55 gram. Type 5 kent enkel twee 

stuks waarvan het gewicht gemeten kon worden, maar lijkt aan te sluiten bij type 4. Type 6 

wordt dan opmerkelijk lichter dan zijn voorgangers, met een gemiddeld gewicht van ongeveer 

22 gram. 
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Grafiek 4: Het gemiddelde volledig geschat gewicht (gram) per groep, met aanduiding van drie groepen. 

In het algemeen valt er voor de totale afmetingen dus te besluiten dat er een tendens van 

verzwaring optreedt vanaf de vroegste types tot de ontwikkelde types. Groep 1A en 1B zijn de 

lichtste varianten, wat kan verklaard worden doordat ze ook de kleinste types beslaan. Type 

1A kent een dergelijk laag gewicht mogelijk door het massief gieten van een lichte 

koperlegering, de kleine vorm en het ontbreken van knoppen die bijdragen aan het gewicht. 

Een dergelijk lichte mantelspeld zou geen belemmering opgeleverd hebben in een militair 

uniform. Het gewicht neemt toe bij type 2 en 3, wat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de 

grotere vorm en de toevoeging van uitgesproken knoppen. Dit kan ook het resultaat zijn van 

het veranderen van de productiewijze of de metaalsamenstelling ten opzichte van de vroegere 

stukken. Het gewicht ondergaat een lichte stijging bij type 4 en 5, wat mogelijk door een 

kleine vergroting enerzijds kan komen, of anderzijds door een kleine wijziging in het metaal 

of de productiewijze. Type 6 is dan opmerkelijk lichter, wat eenvoudig te verklaren valt door 

het productieproces. Fibulae van type 6 zijn vaak hol, aangezien deze stukken volledige 

gehamerd worden uit metalen platen. 

Algemeen kan er gesteld worden dat op basis van het geschat gewicht, minimum drie 

verschillen in de productiewijze en/of metaalsamenstelling van de kruisboogfibulae uit 

Oudenburg zijn. Als eerste de lichte variant van de vroegste types, ten tweede de zwaardere 

variant van de ontwikkelde types en ten derde de lichte variant van type 6. 
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7.3.1.2 Aparte onderdelen: armlengte, booglengte, voetlengte en knopafmetingen 

a) Armlengte 

De armlengte is de afmeting vanaf het midden van de kop tot aan de uiteinden van de armen, 

dit wil zeggen voor de aanvang van de knoppen of de overgangselementen van de knoppen. 

Aan de hand van een dergelijke opdeling kan er enerzijds bij het ontbreken van één van de 

armen nog steeds uitspraken gedaan worden inzake de verhoudingen. En anderzijds levert het 

ontbreken van de armknoppen eveneens geen belemmeringen op. 

 

Grafiek 5: De gemiddelde armlengte (cm) per groep, met aanduiding van een dubbele trend. 

Het totaalgemiddelde van de armlengtes bedraagt 1.34 cm met een standaardafwijking van 

0.20 cm. Het gemiddelde van groep 1A is opmerkelijker groter dan dat van de andere 

groepen, met een gemiddelde van 1.90 cm. Groep 1B, type 2 en 3 kennen een sterke 

verkleining naar een gemiddelde 1.20-1.25 cm. Type 4 heeft dan weer een iets grotere 

armlengte, namelijk gemiddeld 1.30 cm. Type 5 en 6 kennen een voortzettende stijging, naar 

een gemiddelde van ongeveer 1.40-1.45 cm. 

Deze tendens is opvallend, wegens een niet algemeen lineair patroon doorheen de 

verschillende types. De vroegste vormen kennen de grootste armlengte, maar het verschil 

tussen groep 1A en 1B toont ons dat vanaf er armknoppen verschijnen, de armlengte 

vermindert. Algemeen gaat het vanaf type 1 (groep 1B) en type 2 opnieuw in een ongeveer 

lineaire trend naar een verbreding van het stuk toe. 

 

b) Booglengte 

De booglengte is de afmeting tussen de twee uiterste punten van de boogoverspanning, 

gemeten aan de buitenkant van de boog. Aan de hand van de grootte van de boog kan er 
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nagegaan worden of de ruimte tussen de naald en de boog varieert per type. De tussenruimte 

is het praktische gedeelte van het stuk, waar de kledij kwam vast te zitten. 

 

Grafiek 6: De gemiddelde booglengte (cm) per groep, met aanduiding van een regelmatigheid. 

Het totaalgemiddelde van de booglengtes is 3.37 cm met een standaardafwijking van 0.29 cm. 

Het groepsgemiddelde van de vroege types (1A, 1B en type 2) ligt rond dezelfde afmeting, 

namelijk gemiddeld tussen 3.50 en 3.55 cm. Bij type 3 en 4 neemt de omvang van de boog af 

tot een gemiddelde van ongeveer 3.20 cm. Type 5 en 6 vertonen dan weer een schommeling 

tussen beide categorieën met een gemiddelde rond 3.30 cm. 

Algemeen kan dus opgemerkt worden dat booglengte relatief stabiel blijft, met een lichte 

verkleiningstendens naar de latere types toe. Het feit dat de meeste stukken binnen de 3.00 en 

de 3.60 cm blijven, doet vermoeden dat het gebruik van de kruisboogfibulae niet erg 

veranderde. 

 

c) Voetlengte 

De voetlengte is de afmeting tussen de buitenste randen van de voet in de lengterichting. Er is 

al eerder vastgesteld dat de voet groter wordt doorheen de verschillende types. De voet bevat 

de sluitbeugel, wat het enige praktische aspect van de voet is. De rest van de voet heeft een 

decoratieve waarde. 

Het totale gemiddelde van de voetlengtes bedraagt 3.74 cm, met een standaardafwijking van 

0.68 cm. Groep 1A heeft de kleinste afmeting met een gemiddelde van 2.30 cm en groep 1B 

heeft eveneens een kleine gemiddelde afmeting van 2.80 cm. Ook bij type 2 treedt er een 

stijging op, met een gemiddelde van ongeveer 3.30 cm. Vanaf type 3 en 4 schommelt het 
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gemiddelde rond de 4.00 cm. Bij type 5 en 6 zet de stijging zich nog steeds voort, weliswaar 

minder sterk, met gemiddeldes tussen de 4.10 cm en 4.30 cm. 

 

Grafiek 7: De gemiddelde voetlengte (cm) per groep, met aanduiding van een lineaire trend. 

De algemene tendens van vergroting doorheen de types is duidelijk te merken. Bij elk nieuw 

type wordt de voet gemiddeld groter. De stijging tussen de vroegste vormen (groep 1A), type 

1 en type 2 kent een stijging van gemiddeld een halve centimeter. Met de overgang naar type 

3 en 4, die onderling een gelijkaardige schommeling vertonen, stijgt het gemiddelde nog 

sterker met ongeveer 0.70 cm. De vergroting vermindert naar de latere types toe, waar de voet 

bijna dubbel zo groot is als die van de vroegste types en duidelijk niet enkel meer een 

praktisch nut had. 

 

d) Knopafmetingen 

De knopafmetingen bedragen de diameter en de lengte van zowel de armknoppen als de 

beugelknop. De diameter geeft het beste de verandering in knoptypes weer, aangezien de 

lengte meer afhankelijk is van de knopvorm. De puntige uiteinden, zoals bij de uivormige 

knoppen, breken ook sneller af, waardoor er minder volledige afmetingen kunnen genomen 

worden en er minder vergelijkend materiaal beschikbaar is. De vergelijkingen met de 

beugelknop vertonen mogelijk een minder correct beeld, door het ontbreken van de 

beugelknop bij meerdere samples. Eveneens dient het beeld van de armknoppen genuanceerd 

te worden, aangezien de vormen uit groep 1A geen armknoppen bezitten. Eveneens dient er 

gesteld te worden dat de beugelknoppen bij groep 1A nog niet echt knoppen zijn, maar eerder 

een staafvormig uiterlijk hebben of een klein uitsteeksel zijn. Met deze factoren dienen 

rekening te worden gehouden bij de analyse van de evolutie van de knopafmetingen. 
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Grafiek 8: De gemiddelde beugel- en armknopdiameter per groep. 

Het totaalgemiddelde van de beugelknop bedraagt 1.20 cm met een standaardafwijking van 

0.39 cm. Het totaalgemiddelde van de armknoppen bedraagt 1.31 cm met een 

standaardafwijking van 0.23 cm. 

Bij groep 1A zijn er geen armknoppen aanwezig en de gemiddelde waarde van de beugelknop 

is ongeveer 0.51 cm. Algemeen zijn de waarden gelijk aan of minder dan 0.7 cm, waarmee ze 

onder de term ‘miniknop’ vallen. In groep 1B is een stijging van de gemiddelde waarde te 

merken tot 0.85 cm voor de beugelknop. Het gemiddelde van de armknop ligt rond 0.90 cm. 

Een stijging is te bemerken naar type 2, waar de beugelknop een gemiddelde heeft van 

ongeveer 1.17 cm en de armknoppen 1.12 cm. Type 3 sluit hier ongeveer bij aan, maar 

vertoond een omgekeerd beeld, met gemiddeldes van 1.12 cm voor de beugelknop en 1.17 cm 

voor de armknoppen. Type 4 vertoont dan opnieuw een stijging naar waarden van 1.35 cm 

voor de beugelknop en 1.39 voor de armknoppen. Type 5 kent de grootste afmetingen met 

gemiddeld 2.0 cm voor de beugelknop en 1.65 voor de armknoppen. Type 6 sluit weer beter 

aan bij de stijging van type 4, met een gemiddelde diameter van 1.40 cm voor de beugelknop 

en 1.35 cm voor de armknoppen. 

Voor de beugelknop kan er vastgesteld worden dat er een geleidelijke stijging is in de 

diameter van de vroege types naar de late, met enkel type 5 als uitzondering. Dit kan ook een 

vertekend beeld zijn, aangezien er maar één samples beschikbaar was. De armknoppen 

vertonen eenzelfde tendens van vergroting, met als uitzondering opnieuw type 5. Opnieuw is 

dit mogelijk een vertekend beeld, aangezien er maar twee samples beschikbaar waren. Wel 

kan er opgemerkt worden dat de beugelknop en de armknoppen niet veel verschillen van 

diameter. 
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In het algemeen valt er voor de verschillende onderdelen dus een gelijkaardige tendens van 

vergroting te besluiten. De voet ondergaat de sterkste veranderingen en de boog blijft redelijk 

constant tussen bepaalde waarden. De armen worden eerst kleiner, door het toevoegen van de 

knoppen, maar ondergaan dan ook een stijging in afmetingen. De knoppen kennen ook een 

algemene tendens om tot een grotere diameter te komen. Enkel type 5 vertoont op bijna elk 

vlak een uitzondering. Dit is mogelijk het resultaat van een gebrek aan exemplaren van dit 

type (2 tot 3 in totaal), maar type 6 heeft ook een tekort aan exemplaren (2 tot 4 in totaal) en 

dit sluit beter aan bij de merkbare tendens. 

7.3.1.3 Besluit 

Door het bekijken van de totale afmetingen en de aparte onderdelen, kan er meer in detail 

getreden worden over het vergrotingsfenomeen van de kruisboogfibulae. De observatie dat de 

voet groter wordt bij elk type is correct. Er kan gesteld worden dat de voet de voornaamste 

factor in de toename van lengte in de fibula is. De knoppen sluiten aan bij de trend van de 

voet en tonen een bijna constante toename van diameter. 

De booglengte blijft relatief constant, maar vertoont ook een lichte stijging, wat doet denken 

dat dit in functie gebeurde van het totale uitzicht van de fibula. De hoogte blijft ook relatief 

constant, met een kleine verandering, wat doet vermoeden dat er geen nood was aan een 

grotere boog. Anderzijds kan ook gesteld worden dat de boog niet verkleinde en het dus 

doorheen alle types voor dezelfde soort kledij bestemt was, namelijk een militaire mantel. 

De breedte stijgt eveneens, maar enkel merkbaar bij de overgang van de vroegste vormen naar 

de meer ontwikkelde vormen. Dit kan mogelijk betekenen dat er een standaardverhouding 

tussen de lengte en de breedte werd gehanteerd en dat met de aanpassing van de lengte, de 

breedte eveneens diende aangepast te worden. Een andere mogelijkheid is het begin van de 

armknoppen, hoewel er aan de afmetingen van de armlengte is aangetoond dat de armlengte 

initieel afneemt wanneer de armknoppen verschijnen. Pas daarna beginnen de afmetingen 

opnieuw licht te stijgen. Dit spreekt weer in het voordeel van een mogelijke verhouding waar 

rekening mee gehouden werd. 

Aan de hand van het gewicht kan er toch een uitspraak gedaan worden over de mogelijke 

verschillen in productiewijze van de verschillende types kruisboogfibulae binnen het areaal 

van Oudenburg. Voor zekerheid en details dient er een metaalanalyse te worden uitgevoerd. 

Wel zijn er zeker drie verschillen te merken. Ten eerste tussen de vroege vormen die 

voornamelijk massief gegoten zijn. Ten tweede de zwaardere ontwikkelde stukken die 
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mogelijk uit een andere soort koperlegering bestaan, of uit een combinatie van smeden en 

gieten vervaardigd zijn. De toevoeging van drie uitgesproken knoppen heeft eveneens 

bijgedragen aan het grotere gewicht. Ten derde is er duidelijk te merken dat type 6 gemaakt is 

uit metaalplaten en een holle opmaak bezit, door het lichte gewicht, ondanks de grote 

afmetingen. 

 

Type 5 vertoont echter een afwijking van bijna alle normen. Het object heeft een gedrongen 

uiterlijk door de korte breedte en de hogere boog, in combinatie met grote knoppen en een 

lange voet. Wanneer er naar parallellen van dit type wordt gekeken, kan er ook vastgesteld 

worden dat de decoratie van dit type meestal van een andere orde is. Mogelijk had dit type 

een andere betekenis of is dit het resultaat van een modetendens in de tweede helft van de 4e 

eeuw.  

De twee exemplaren (KL95 en graf 37) van type Keller-Pröttel 2D zijn op elke categorie een 

uitschieter binnen type 2. De afmetingen lijken eerder aan te sluiten bij type 6, maar het 

gewicht is veel groter, wat doet vermoeden dat deze stukken nog (minstens gedeeltelijk) 

massief gegoten zijn. Het stuk uit het castellum (KL95) is wel kleiner van afmetingen en 

gewicht dan het stuk van het grafveld (graf 37), maar valt toch ook niet binnen de afmetingen 

van type 2 te verzoenen. Een ander stuk echter sluit wel beter aan bij deze afmetingen en 

gewichten. Het stuk (graf 26) kent een lengte en gewicht tussen het stuk van het castellum en 

dat uit het grafveld, maar valt typologisch bij type 4 in te delen. Het stuk bezit niet de 

uitgesproken kraag, die typerend is voor type 2D, maar de afmetingen en gewicht zijn 

eveneens een uitschieter op elk vlak binnen type 4. Een mogelijke herbeschouwing van type 

2D kan in overweging genomen worden. 

7.3.2 De verhoudingen 

Door de resultaten van de vorige berekeningen ontstond er de vraag of er mogelijk 

standaardverhoudingen in de kruisboogfibulae zitten, die gepaard gaan met de algemene 

evolutie van de totaalafmetingen en de afzonderlijke onderdelen. 

Twee soorten verhoudingen werden onderzocht, enerzijds de totaalverhoudingen tussen de 

totale lengte, breedte en hoogte van het stuk en anderzijds de afzonderlijke verhoudingen 

tussen de armlengte, booglengte en voetlengte. Om dit te onderzoeken werden alle 

meetgegevens verzameld, met voorwaarden dat ze een complete afmeting 

vertegenwoordigden. De stukken werden in typologische groepen ingedeeld, met deze keer 
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een aparte groep voor type 2D (exemplaar graf 37), zodat de uitschieter de resultaten 

minimaal zou beïnvloeden. 

De verhoudingen tussen de verschillende afmetingen zijn genomen op basis van de 

groepsgemiddeldes van de verhoudingen van alle meetgegevens. De verhoudingen zijn 

Lengte/Breedte, Lengte/Hoogte, Breedte/Lengte, Breedte/Hoogte, Hoogte/Lengte en 

Hoogte/Breedte. Op de bekomen resultaten is per verhouding een gemiddelde en 

standaardafwijking berekend. Door de gemiddelde afmetingen van de verschillende 

totaalafmetingen en onderdelen in de bekomen spreiding van de resultaten in te geven, is er 

getest of de verhoudingen binnen de uitgekomen spreiding van de verschillende gemiddelde 

afmetingen viel. Dit diende als controleberekening om te zien of de verhoudingen in het reële 

beeld passen. Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde Lengte/Breedte verhouding 1.49 met een 

standaardafwijking van 0.14. De gemiddelde lengte van de eerder bekomen resultaten 

bedraagt 7.53 cm. Vervolgens is er gekeken of de bekomen resultaten pasten binnen de eerder 

bekomen spreiding van de gemiddelde breedte. De gemiddelde breedte bedraagt 5.10 cm met 

een standaardafwijking van 0.86, waardoor er spreiding bekomen is van 4.24 - 5.96 cm. De 

gemiddelde lengte werd in de spreiding van de Lengte/Breedte verhouding verwerkt, wat een 

spreiding van de breedte oplevert van 4.59 - 5.65 cm, wat binnen de eerder bekomen 

spreiding van de gemiddelde breedte past. 

Deze berekeningen werden uitgevoerd voor elke totaalafmeting en afzonderlijk onderdeel. Op 

basis van deze resultaten en de resultaten van de groepsspreidingen zijn er enkele conclusies 

getrokken. 

7.3.2.1 De totaalafmetingen: lengte, breedte en hoogte 

Uit de verschillende berekeningen met de verschillende verhoudingen zijn er een paar 

elementen op te merken. Wanneer alle groepen samen genomen worden, komt de gemiddelde 

Lengte/Breedte verhouding uit op ongeveer 1.5 met een standaardafwijking van 0.14, wat 

betekent dat gemiddelde lengte anderhalf keer zo groot is als de breedte. Wanneer er dan 

gekeken wordt naar de spreiding binnen de groepen, kan er vastgesteld worden dat de 

verhouding binnen groep 1A ongeveer 1.7 bedraagt en binnen groep 1B en types 2, 2D, 3, 4, 5 

en 6 een schommeling vertoont tussen 1.4 en 1.6. 
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Grafiek 9: De gemiddelde Lengte/Breedte verhouding per groep, met aanduiding van een regelmatigheid. 

Bij de verhouding Lengte/Hoogte is er een gemiddelde verhouding gevonden van ongeveer 

2.6 met een standaardafwijking van 0.27. De spreiding binnen de groepen is allerminst gelijk. 

Type 3 heeft een verhouding van ongeveer 3.0. Types 2, 2D, 4 en 6 vertonen een verhouding 

tussen 2.7 en 2.8. Groep 1A en type 5 vertonen een verhouding van 2.3 en groep 1B toont een 

verhouding van 2.15. 

 

Grafiek 10: De gemiddelde Lengte/Hoogte verhouding per groep, met aanduiding van een lineaire trend. 

Als dan de Breedte/Hoogte verhouding wordt bekeken, kan er vastgesteld worden dat de 

gemiddelde waarde 1.75 bedraagt met een standaardafwijking van 0.21. De spreiding van de 

verschillende groepen toont dat types 2, 2D en 6 een verhouding tussen 1.8 en 1.9 hebben. 

Types 3 en 4 sluiten hier dicht bij aan met een verhouding van 1.75 en groep 1B en type 5 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1A 1B 1C 1D 2D 2 2-3 3 3-4 4 5 6 2-6 4-6

V
e

rh
o

u
d

in
g

groepen kruisboogfibulae

Lengte/Breedte verhouding

L/B

1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10

1A 1B 1C 1D 2D 2 2-3 3 3-4 4 5 6 2-6 4-6

ve
rh

o
u

d
in

g

groepen kruisboogfibulae

Lengte/Hoogte verhouding

L/H Lineair (L/H)



138 

 

hebben een spreiding van ongeveer 1.5. Groep 1A heeft de kleinste verhouding met een 

waarde van 1.4. 

 

 

Grafiek 11: De gemiddelde Breedte/Hoogte verhouding per groep, met aanduiding van een lineaire trend. 

Deze gegevens tonen een relatieve stabiele standaardverhouding doorheen de verschillende 

types op vlak van de Lengte/Breedte verhouding en de Breedte/Hoogte verhouding. De 

gemiddelde verhoudingen zeggen dat de Lengte anderhalf keer zo lang moest zijn als de 

breedte en de Breedte één en driekwart groter diende te zijn de Hoogte. De Lengte/Hoogte 

verhouding vertoont een te grote spreiding bij verschillende niet opeenvolgde groepen, 

waardoor het onwaarschijnlijk is dat er met deze verhouding rekening werd gehouden. 

Bij de Breedte/Hoogte verhouding zit er ook een relatief grote spreiding op, maar hier kan 

men een opeenvolging in de types in zien. Groep 1A kent de kleinste waarde, gevolgd door 

groep 1B, om dan een ongeveer constante schommeling te geven voor types 2 tot 6 tussen 

1.75 en 1.9. Type 5 sluit aan bij groep 1B, maar vormt op alle vorige tendens reeds een 

uitzondering, waardoor dit gegeven niet onwaarschijnlijk lijkt. 

 

De Lengte/Breedte verhouding toont de meeste waarschijnlijkheid om gehanteerd te zijn. 

Groep 1A toont hierin de grootste waarde, 1.7 wat betekent dat de lengte aanzienlijk groter is 

dan de breedte. Alle andere groepen vertonen een schommeling tussen 1.4 en 1.6, waarbij de 

vroegste groepen eerder tussen 1.4 en 1.5 vallen en de latere groepen eerder tussen 1.5 en 1.6. 

De spreiding is zo klein en verandert bijna lineair doorheen de types, op de overgang van 

groep 1A naar de rest na. Mogelijk is de standaardverhouding licht gewijzigd met het 

opkomen van de knoppendecoratie. 
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De controleberekeningen die verder werden uitgevoerd, vielen allemaal binnen de spreiding 

van de gemiddelde waarden, waardoor deze verhoudingen een reële weergave van het 

materiaal lijken te zijn. 

7.3.2.2 De afzonderlijke afmetingen: armlengte, booglengte, voetlengte 

De verschillende onderdelen zijn op dezelfde manier als de totale afmetingen verwerkt en 

gecontroleerd. Enkel de knopafmetingen zijn niet bij de berekeningen opgenomen, aangezien 

de knoppen vaak afwezig of beschadigd waren, waardoor er slechts weinig 

vergelijkingsmateriaal betrouwbaar is. Mogelijk dienden de knoppen ook meer als 

decoratiemiddel dan als element dat men in de standaardverhoudingen implementeerden. Er 

werd wel enige rekening mee gehouden, zoals in het vorige stuk werd aangetoond. Ook 

speelde dit een rol in de totale breedte, die belangrijk was in de Lengte/Breedte verhouding. 

 

Op de armlengte, booglengte en voetlengte werden verschillende verhoudingen berekend. De 

arm/boog verhouding bedraagt gemiddeld 0.46 met een standaardafwijking van 0.11. De 

arm/voet verhouding toont een gemiddelde waarde van 0.45 met een standaardafwijking van 

0.18. De boog/arm verhouding bedraagt gemiddeld 2.28 en heeft een standaardafwijking van 

0.46. De boog/voet verhouding toont een gemiddelde van 0.95 en heeft een 

standaardafwijking van 0.25. De voet/arm verhouding vertoont een gemiddelde waarde van 

2.53 met een standaardafwijking van 0.81. De voet/boog decoratie tenslotte bedraagt 

gemiddeld 1.11 en heeft een standaardafwijking van 0.24. 

De verhoudingen tussen de armlengte en de booglengte verschillen in de types onderling. 

Groep 1A en 1B kennen een ongeveer een verhouding van 0.55, waar de andere types een 

verhouding vertonen tussen 0.35 en 0.45. Type 6 heeft hier de grootste waarde en er is een 

lineair patroon te zien naar de kleinste waarde bij type 2. 
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Grafiek 12: De gemiddelde Armlengte/Booglengte verhouding, met aanduiding van de uitzonderingsgroep en een 

lineaire trend. 

De verhoudingen tussen de armlengte en de voetlengte vertonen een gelijkaardig beeld. Groep 

1A en 1B hebben een veel grotere waarde (tussen 0.7 en 0.85) dan de rest van de types. Types 

3, 4 en 5 vertonen een waarde van ongeveer 0.30, types 6 en 2 een waarde van ongeveer 0.34 

en type 2D kent een iets grotere waarde van 0.4. 

 

Grafiek 13: De gemiddelde Armlengte/Voetlengte verhouding, met aanduiding van de uitzonderingsgroep en een 

regelmatigheid. 

De verhoudingen tussen de boog en de voet tonen eenzelfde beeld. Groep 1A en 1B hebben 

veel grotere waarden (1.57 en 1.25), dan de andere groepen, die waarden hebben tussen 0.75 

en 0.95. Opvallend is wel dat de kleinste waarde (0.75) voor type 6 is en de grootste waarde 

type 2 (0.95). Types 3, 4 en 5 hebben waarden van ongeveer 0.80. Type 2D toont echter hier 

wel opnieuw de uitzondering te zijn met een waarde van 1.08. 
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Grafiek 14: De gemiddelde Booglengte/Voetlengte verhouding, met aanduiding van drie groeperingen. 

Op het eerste zicht zitten hier weinig ideale patronen in, maar er dient rekening gehouden te 

worden met de aard van de beschadiging van het materiaal van het castellum. De 

uitzonderingen van groepen 1A en 1B zijn mogelijk het vertekend beeld van te weinig 

toepasbare samples. De andere types vertonen vaak een soort van clustering. 

De grootste regelmaat is te zien bij de verhouding tussen de armlengte en de booglengte, 

waarbij er een bijna lineaire evolutie te zien is van de verhouding doorheen alle types. Bij de 

verhouding tussen de armlengte en de voetlengte kunnen alle groepen in een schommeling 

tussen 0.30 en 0.34 geplaatst worden, als type 2D buiten beschouwing wordt gelaten. 

De boog/voet verhouding toont de grootste variatie, wat kan uitgelegd worden door het 

redelijk constant blijven van de grootte van de boog en de toenemende grootte van de voet, 

zoals eerder aangetoond is. Dit valt ook te zien aan de arm/voet verhouding, naarmate de voet 

groter wordt, wordt de armlengte kleiner, zoals ook eerder aangetoond is. Dit verklaart de 

kleinere schommelingen. Het bewijs is beter zichtbaar in de grotere variaties van de 

omgekeerde verhouding (voet/arm). De boog kent slechts een kleine vergroting en vertoont 

daarom in de arm/boog verhouding een iets sterkere waardeverschuiving naar de latere types 

toe. 

 

Bij de controleberekeningen werd echter opgemerkt dat deze verhoudingen vaak resultaten 

geven die buiten de spreiding van de gemiddelde afmetingen vallen. Dit is echter eerder een 

vertekend beeld, waarvan de uitschietende waarden van het materiaal van het castellum voor 

verantwoordelijk is. De mate van fragmentatie laat hier een inaccuraat beeld zien van de 

werkelijke toestand. Wanneer er enkel naar de types van het grafveld wordt gekeken, past het 

0,50

0,70

0,90

1,10

1,30

1,50

1,70

1A 1B 1C 1D 2D 2 2-3 3 3-4 4 5 6 2-6 4-6

ve
rh

o
u

d
in

g

groepen kruisboogfibulae

Booglente/Voetlengte verhouding

B/V



142 

 

beeld beter in de bevindingen die op basis van de evoluties in de afmetingen doorheen de 

types zijn gedaan. Namelijk het vergroten van de voet, de lichte versmalling in de armen en 

de relatief constante boogafmetingen. 

7.3.3 Besluit 

Algemeen kan hier besloten worden dat er zeker een standaardwaarde in de Lengte/Breedte 

verhouding zit en mogelijk ook één in de Breedte/Hoogte verhouding, die echter een iets 

grotere verandering toont dan de verhoudingen tussen de lengte en de breedte. Deze 

verhoudingen bepalen dat er een soort van regelmaat in de verschillende onderdelen moet 

zitten, waarvan er een aantal zijn aangetoond, wanneer het materiaal van het castellum uit de 

berekeningen wordt genomen. Zowel de afzonderlijke afmetingen als de totale afmetingen 

sluiten dan aan bij wat er in het onderzoek naar de afmetingevoluties is vastgesteld. Doorheen 

de types is er een vergroting van de voet, die de voornaamste oorzaak is van de toenemende 

lengte. Daarnaast blijft de boog relatief constant, wat het gevolg is van eenzelfde gebruik 

doorheen de tijd, wat ook af te lezen valt aan de relatieve constante waarden van de hoogte. 

De breedte kent slechts een kleine vergroting, in vergelijking met de lengte, maar hier is 

aangetoond dat deze verbreding het gevolg is van een standaardverhouding met de lengte. 

Wanneer de voetlengte groter werd, diende de breedte aangepast te worden. Naarmate de 

types vorderen, worden de knopafmetingen groter en de armlengtes kleiner, waardoor het 

evenwicht bewaard wordt en de breedte niet te groot wordt voor de lengte. 

Uit deze redenering blijkt dat de veranderingen in ofwel de voet ofwel de knoppen de oorzaak 

waren voor de geleidelijke vergroting van het volledige stuk. Het lijkt waarschijnlijker dat de 

voet hier de primaire agent is, aangezien dit gedeelte de rijkste decoratie kent. Het is ook 

mogelijk dat dit alles weinig realistische waarde heeft en dat de vergroting van de fibula te 

maken heeft met een modetendens. Wel is zeker dat de fibulae groter werden en dat de 

verhouding tussen de lengte en de breedte ongeveer in stand werd gehouden. 
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7.4 Een beschouwing van grafveld A 

Aangezien de nadruk van dit onderzoek op de kruisboogfibulae uit Oudenburg ligt, konden de 

gevonden exemplaren uit het grafveld A niet genegeerd worden. De 32 stuks die aangetroffen 

zijn, zijn relatief onbeschadigd en vormen dus een goede vergelijkingsbron, zowel voor het 

materiaal van het castellum als de kruisboogfibulae uit andere vindplaatsen. De metingen die 

gedaan zijn op deze stukken (bijlage B, tabel 6) dienen ook ter ondersteuning van de 

berekeningen die uitgevoerd zijn in dit hoofdstuk. 

7.4.1 Typologie 

De vondsten uit het grafveld zijn voornamelijk gedetermineerd aan de hand van de typologie 

van Keller, waarbij de aanpassingen van Pröttel en Swift in overweging zijn genomen, vooral 

ten opzichte van de datering. De typologische aanduidingen van Swift zijn echter niet 

overgenomen om meerdere redenen. De aanpassingen die gemaakt zijn betreffen type 2, 5 en 

6. De observaties die gemaakt zijn op het materiaal van type 2 van het grafveld werden 

relatief goed omvat door de typologie van Keller en de correctie van Pröttel met betrekking 

tot één stuk (type 2D). De stukken van type 2 verschillen vooral op basis van de voetdecoratie 

en niet zozeer op grote verschillen in de vorm. Hierbij sluit het argument aan dat de typologie 

van Keller meer bekendheid geniet en dit onderzoek dus beter in staat stelt om aan andere 

onderzoeken of observaties gekoppeld te worden. Van type 5 en 6 zijn er slechts twee stuks 

van elk die volledig in dat type passen, waardoor de nieuwe aanpassingen op de typologie niet 

van toepassing waren. Dit betekent niet dat de aanpassingen van Swift hier verworpen 

worden, enkel dat de variatie in de aangepaste types minimaal van toepassing was op het 

materiaal van het grafveld. 

De volledige collectie kan verdeeld worden in 9 verschillende groepen: 6 exemplaren van 

type 2, 6 exemplaren van type 3, 7 exemplaren van type 4, 2 exemplaren van type 5 en 2 

exemplaren van type 6. Er zijn echter 2 stuks die gelijkenissen vertonen met zowel type 2 als 

3, 5 stuks die gelijkenissen met type 3 en 4 vertonen, 1 stuk dat een tussenvorm lijkt te zijn 

tussen type 2 en 6 en 1 stuk dat kenmerken deelt met zowel type 4 als 6. De groepen zijn geen 

sterk afgelijnde types, er dient rekening gehouden te worden met overlappingen en een 

continue gebruik en aanpassingen van deze voorwerpen. 

Algemeen kan de volgende verdeling en datering gemaakt worden: 
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  Grafnummer Riha Keller AD 

type 2D 37 6.5.2 2D 335-365 

type 2 14 6.5.2 2b 300-350 

  41 6.5.2 2b 300-350 

  59 6.5.2 2b 300-350 

  165 6.5.2 2b 300-350 

  188 6.5.2 2b 300-350 

type 2-3 57 6.5.2-6.5.3 2b-3b 300-410 

  190 6.5.2-6.5.3 2b-3b 300-410 

type 3 20 6.5.3 3a 325-360 

  103 6.5.3 3a 325-360 

  72 6.5.3 3b 340-410 

  114 6.5.3 3b 340-410 

  115 6.5.3 3b 340-410 

  172 6.5.3 3b 340-410 

type 3-4 2 6.5.3-6.5.4 3b-4a 325-410 

  104 6.5.3-6.5.4 3b-4a 325-410 

  1 6.5.3-6.5.4 3a-4c 325-410 

  132 6.5.3-6.5.4 3c-4c 330-410 

  206 6.5.3-6.5.4 3c-4c 330-410 

type 4 27 6.5.4 4a 325-380 

  129 6.5.4 4a 325-380 

  83 6.5.4 4b 350-410 

  19 6.5.4 4c 330-410 

  26 6.5.4 4c 330-410 

  34 6.5.4 4c 330-410 

  42 6.5.4 4c 330-410 

type 5 138 6.5.5 5 350-415 

  152 6.5.5 5 350-415 

type 6 111 6.5.6 6 390-460 

  124 6.5.6 6 390-460 

type 2-6 49 6.5.2-6.5.6 2a-6 300-460 

type 4-6 169 6.5.4-6.5.6 4c-6 330-460 
Tabel 3: Een typochronologische opdeling in de kruisboogfibulae van het grafveld, gesorteerd op type, met 

aanduiding van het grafnummer, de typologie van Riha (1979) en Keller (1971) en de datering. 

Hieruit kan besloten worden dat de datering van het grafveld bevestigd wordt. Er lijken geen 

exemplaren te zijn die voor de 4e eeuw te dateren vallen. Wel lijkt het grafveld gedurende de 

hele 4e eeuw in gebruik geweest te zijn, aan de hand van de breedste dateringen en 

aanwezigheid van de kruisboogfibulae. Aangezien type 2 eindigt rond 350 AD kan de start 

van het grafveld ook later in de 4e eeuw gesitueerd worden, maar niet uitsluitend in de tweede 

helft van de 4e eeuw. 
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Een opmerking die bij het materiaal van het grafveld dient gemaakt te worden, is dat 10 van 

de 32 stuks geen beugelknop bezitten. Op de plaats van de beugelknop bevindt zich een 

centrale perforatie en geen sporen van afbraak. Deze perforaties zijn echter niet decoratief, 

zoals eerst vermoed, maar zijn een indicatie van de vervaardiging van deze stukken. Op het 

stuk uit graf 129 is duidelijk te zien hoe de beugelknop aan de beugel wordt verbonden door 

middel van een staafje dat door een perforatie in het midden van de kop steekt. Doordat de 

beugelknop op een dergelijke manier was bevestigd, is het logisch dat op dergelijke manier de 

beugelknop sneller verloren kan gaan. Bij nader onderzoek blijken deze 10 stukken 

(grafnummers 1, 2, 17, 27, 42, 83, 132, 165, 169 en 203) tot ongeveer dezelfde types te horen. 

Naast de stukken uit graf 14 en 165, die tot type 2b behoren, tonen al deze stukken een 

affiniteit met type 4. Dit is opnieuw een argument voor de evolutie van type 2b of 2ii naar 

type 4, zoals gesteld door Swift (Swift 2000, 27). 

Het is mogelijk dat deze beugelknoppen verloren geraakt zijn bij de opgravingen van het 

grafveld, maar dit lijkt niet zeer waarschijnlijk. Mogelijk is de beugelknop tijdens het gebruik 

verloren gegaan en werd de moeite niet genomen om deze te repareren om als grafgift mee te 

geven. 

 

Naast Oudenburg, heeft Tongeren de grootste verzameling kruisboogfibulae in Vlaanderen. 

Wanneer we de ontwikkelde vormen vergelijken met het materiaal uit het grafveld, kan er 

besloten worden dat er maar weinig overeenkomsten te vinden zijn. Er zijn in totaal 6 

exemplaren in detail bestudeerd (Ongepubliceerd: Hensen 1999, 63-65, plaat 22-23, n°245-

250). Geen van de voetdecoraties vertoont een overeenkomst met de voetdecoraties uit het 

grafveldmateriaal. De smalle vorm van de boog, de relatief eenvoudige armvorm, de 

knopvorm en de eenvoudige voetdecoraties doen vermoeden dat het hier voornamelijk over 

vroege types gaat. De meeste exemplaren hebben overeenkomstige kenmerken met type 1 en 

2 van Keller (Keller 1971). 

Een mogelijke verklaring is dat het hier vooral om types gaat uit het einde van de 3e eeuw en 

het begin van de 4e eeuw. Deze types kennen weinig voorbeelden in Oudenburg. Het vroegste 

type in het grafveld is type 2b van Keller. Een andere verklaring kan zijn dat de 

kruisboogfibulae in een stadscontext niet dezelfde betekenis hadden als aan in een castellum. 
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7.4.2 Vergelijking castellum - grafveld 

Wanneer we de vergelijking maken tussen de kruisboogfibulae van het castellum en het 

grafveld, valt het aspect van typologie en datering meteen op. In het grafveld zijn geen vroege 

types aanwezig uit het einde van de 2e eeuw en de hele 3e eeuw. De reden hiervoor is dat het 

grafveld waarschijnlijk pas in werking is getreden vanaf de 4e eeuw, gepaard gaande met de 

latere fasen van het castellum. Anderzijds zijn er veel vroege vormen in het castellum, van het 

einde van de 2e eeuw tot het einde van de 3e eeuw, maar weinig latere exemplaren. Slechts 

twee stukken vallen in de loop van de 4e eeuw te dateren en de stukken uit groep 1B kennen 

een datering slechts tot het eerste kwart van de 4e eeuw. Chronologisch gezien sluiten deze 

twee contexten op elkaar aan. 

Mogelijk kenden de vroegste types nog niet een dergelijke hoge status als de meer 

ontwikkelde vormen en werden de kruisboogfibulae pas consequent meegegeven als grafgift 

vanaf de latere vormen. Het gebrek aan kennis van militaire graven in Oudenburg uit de 3e 

eeuw verhindert de controle hiervan. Een andere verklaring is dat de vroegere types een 

grotere verspreiding en gebruik kenden in Oudenburg, waardoor er meer exemplaren in situ 

achterbleven. 

 

Een tweede observatie die gemaakt kan worden, is dat de stukken uit het castellum meer 

beschadigd en gefragmenteerd zijn dan de stukken uit het grafveld. Dit valt logisch te 

verklaren doordat het grafveld niet verstoord geraakt is en het castellum meerdere 

opeenvolgde lagen van bewoning kende en de bodem meer verstoord werd. In dit proces 

geraakten de fibulae op de plaats van het castellum beschadigd. Ook kan de zichtbaarheid in 

de opgraving een rol spelen. Bij een grafveld wordt er meer gelet op dergelijke objecten en 

kan er verwacht worden waar ze zullen opduiken. Bij een stratigrafisch complexe opgraving 

zoals die van het castellum is het onmogelijk te voorspellen waar dergelijke objecten kunnen 

tevoorschijn komen. 

 

Een derde gegeven is dat er in het castellum een aantal andere fibulaesoorten opduiken dan de 

kruisboogfibulae en in het grafveld niet. Mertens heeft er slechts twee vermeld in zijn 

publicatie, waarvan er één (graf 102) in dit onderzoek is opgenomen. Verder wordt er nog een 

schijffibula in graf 76 vermeld. Het gaat hier echter over opspit van de onderliggende civiele 

bewoning bij het aanleggen van de graven en niet over grafgiften. Dit bevestigt nogmaals het 

militaire karakter van het grafveld. De meeste vondsten uit het castellum zijn eveneens het 
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resultaat van opspit, hoewel er twee stukken misschien gelinkt kunnen worden aan de 

bewoning van het castellum, namelijk de schijffibula met intaglio en de ringfibula. Twee 

emailfibulae kunnen misschien gelinkt worden aan de bewoning die aan het kamp gebonden 

was in de eerste fasen van het castellum. Deze exemplaren behoorden dan misschien tot de 

families van de soldaten of waren afkomstig van de reeds aanwezige civiele nederzetting in 

Oudenburg. 

7.4.3 Evolutie en spreiding van het grafveld 

Op basis van de typologie is de spreiding van de graven in het grafveld (figuur 22) bekeken 

om te zien of er chronologische patronen in te vinden waren. Op basis van de voetdecoraties 

is er aan de types onderling een relatieve chronologie gegeven, om te zien welke fibulae 

vroeger in het type konden geplaatst worden en welke later. 

Na de verwerking van deze gegevens bleek dat er weinig clustering in de kruisboogfibulae 

van de graven zat op chronologisch vlak. Algemeen kan gesteld worden dat een vroege kern 

in de nabijheid (ten westen) van het gebouw uit de vroegere civiele nederzettingen ontstaan is, 

maar waar later in de loop van de 4e eeuw jongere graven zijn bijgezet. Aan de oostkant van 

het gebouw is er mogelijk een tweede vroege kern. Er zijn maar drie kruisboogfibulae 

aangetroffen, dus is het moeilijk om algemeen te stellen. Opvallend is wel dat de latere types 

5 en 6 zich aan de buitenkanten bevinden van het grafveld, hoewel het in totaal ook slechts 

over vier fibulae gaat. Type 5 kan gesitueerd worden aan de zuidelijke en westelijke 

buitenrand en type 6 aan de noordelijke en westelijke buitenkant. Het type 3 schijnt vooral in 

het zuidelijk gedeelte aanwezig te zijn, maar er is ook één exemplaar in de noordwestelijke 

hoek. Het type 4 en de tussenvorm 3-4 zijn over het hele grafveld verspreid, zonder duidelijk 

patroon. 

Veel meer dan de kennis dat het grafveld waarschijnlijk van aan het gebouw naar buiten 

groeide, kan hier niet toegevoegd worden. 
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Figuur 22: Grafveld A, een spreiding van de kruisboogfibulae. Type 2D = roze; type 2 = rood; type 2-3 = oranje; type 

3 = geel; type 3-4 = lichtgroen; type 4 = donkergroen; type 5 = lichtblauw; type 6 = donkerblauw; type 2-6 = paars; 

type 4-6 = bruin. De structuur van de burgerlijke nederzetting is in stippellijn aangegeven. 
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7.4.5 Besluit 

Algemeen kan er weinig kennis toegevoegd worden aan de bestaande kennis over grafveld A. 

Aan de hand van de verschillende types kan men stellen dat het grafveld mogelijk al voor de 

tweede helft van de 4e eeuw in gebruik was. Een duidelijke evolutie of specifieke spreiding 

valt niet meteen op, behalve de situering van de latere types aan de buitenhoeken van het 

grafveld. Het gaat hier echter maar om 4 graven, dus kan dit evengoed een vertekend beeld 

zijn. Op basis van de typologie en voetdecoraties lijkt er maar één (onovertuigende) trend te 

zijn, namelijk de groei van het grafveld vanaf het gebouw uit de oudere civiele nederzetting, 

naar buiten toe.  
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8. Synthese 

8.1 De betekenis van de resultaten  

8.1.1 De context van het castellum 

Tijdens de opgraving van het castellum werd al snel duidelijk hoe complex de stratigrafie 

was. Voor de verstening van het fort werd er bij elke nieuwe occupatiefase een volledig nieuw 

fort geïnstalleerd. Dit houdt in dat de vorige structuren verdwenen en dat alle verdedigende 

structuren opnieuw werden gemaakt. Ook de binnenbebouwing onderging telkens een 

volledige transformatie. Dit heeft geleid tot een enorme impact op de bodem en een complexe 

stratigrafische situatie. De verschillende bewoningsfasen zijn niet gewoon af te lezen in een 

stratigrafische volgorde. Zelfs wanneer het fort versteend was, veranderde de binnenbewoning 

nog steeds. 

 

In deze complexe situatie zijn de verschillende fibulae gevonden over het hele 

opgravingsterrein, dat de zuidwestelijke hoek van het fort besloeg. Door Vanhoutte zijn er vijf 

verschillende fasen in de fortoccupatie vastgesteld (Vanhoutte 2007, 199-236). De 

omstandigheden van de vondsten zijn in een vorig deel uitvoerig besproken. 

In een algemeen besluit van de vondstomstandigheden kan er besloten worden dat de meeste 

fibulae het resultaat zijn van opspit of secundaire depositie. Dit wil zeggen dat de fibulae niet 

Figuur 23: De datering van de verschillende stukken van het castellum, verdeeld per groep, met aanduiding van de 5 

verschillende fortfasen van Vanhoutte. Blauw = typologische datering van de fibula; rood = de contextdatering van de 

fibula; geel = de overlapping van de typologische en contextdatering. De fasen zijn omrand: 1 = rood; 2 = oranje; 3 = 

geel; 4 = groen; 5 = blauw. 
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in situ liggen op de plaats waar ze aangetroffen zijn. Bij het nivelleren van het fort werd er 

klei van de polders aangehaald om het terrein aan te passen en op de plaats van het castellum 

zelf werden er veel graafwerken uitgevoerd. De grachten werden telkens verlegd, waardoor er 

veel onderliggende lagen in de aarden wal terechtkwamen. Ook bij het opzetten van de 

binnenbebouwing werden er vele greppels en kuilen gegraven, die de onderliggende lagen 

doorsneden. 

 

Vooral de civiele exemplaren zijn waarschijnlijk het resultaat van deze ingrepen in de bodem, 

waarbij de burgerlijke nederzetting onder en rond het castellum werd aangesneden. Ook de 

vroege kruisboogfibulae die gevonden zijn in de latere fasen of zelfs in de post-Romeinse 

lagen kunnen aan dergelijke acties worden toegeschreven. 

Er zijn echter een aantal kruisboogfibulae die zich mogelijk in situ kunnen bevinden. Het gaat 

hier om de drie stukken die over het opgravingsterrein verspreid lagen in de vierde fase van 

het fort. Van de stukken die in de afvalkuil teruggevonden zijn, kan er mogelijk ook één of 

meerdere stukken zich in situ bevinden. De ringfibula die aangetroffen is in de aanlegtrechter 

is mogelijk de enige andere fibula die zich in situ bevindt. 

8.1.2 Het karakter van de vondsten uit het castellum 

8.1.2.1 De uitzonderlijke kenmerken van de fibulae 

In de relatief kleine verzameling van fibulae uit het castellum zijn er opvallend veel 

kenmerken die als ongewoon kunnen beschouwd worden. De vroegste kruisboogfibulae 

(groep 1A) vertonen grote gelijkenissen met elkaar en met exemplaren van andere 

vindplaatsen, maar de meer ontwikkelde vormen vertonen aparte kenmerken. Zo is er de 

vroege kruisboogfibula (KL90, groep 1B) met een uitwaaierende vorm van de voet, waarvoor 

er in dit onderzoek geen gelijkenissen zijn aangetroffen. De ontwikkelde vorm van type 

Keller-Pröttel 2D (KL95, groep 1C) is op zich al een stuk dat op weinig plaatsen is 

aangetroffen (figuur 20). Een derde opmerkelijke vorm is de kruisboogfibula met extreem 

grote voet (KL92, groep 1D). Mogelijk is dit een slechte kopie of een onafgemaakt stuk. Er 

zijn hiervoor eveneens geen gelijkenissen gevonden in dit onderzoek. 

Een ander stuk dat gelinkt wordt met militaire sites is de schijffibula met intaglioversiering 

(KLglas.01, groep 6). Overeenkomsten met dit stuk lijken alleen in Britannia aangetroffen te 

worden. Net zoals het stuk dat aangetroffen is in de opgraving van Jacali (OU-JAC-KL01, 

categorie 4). Hiervan zijn slechts een handvol overeenkomstige exemplaren aangetroffen. 



152 

 

Daarnaast zijn er nog de civiele stukken die merkwaardigheden vertonen. De ogenfibula 

(KL100, groep 2) vertoont geen ogendecoratie, de scharnierfibula met lengteversiering op de 

beugel (KL104, groep 3) vertoonde ronde aanhangsels waarvoor geen gelijkenissen zijn 

gevonden. De kleine gelijkzijdige emailfibula (KL61, groep 4) kent slechts één gelijkenis met 

een vondst uit het grafveld in Dillingen. Van de twee ruitvormige emailfibulae is er één 

waarvan het middelste gedeelte open is (KL101, groep 4), wat normaal niet voorkomt, en de 

andere heeft een afgeronde schildvorm (KL102, groep 4), waarvan er eveneens geen exacte 

gelijkenissen zijn aangetroffen. 

8.1.2.2 Overeenkomstige vindplaatsen 

Wanneer er gekeken wordt naar de algemene verspreiding van de aangetroffen types, kunnen 

er een aantal zaken opgemerkt worden. Het eerste is dat de civiele stukken voornamelijk 

overeenkomsten vertonen met vondsten uit de oostelijke provincies aan de Rijn en de Donau, 

zoals Germania, Noricum en Raetia. Een tweede observatie die gemaakt kan worden is dat de 

jongste stukken het meeste overeenkomsten vertonen met de exemplaren uit Britannia. De 

vroege kruisboogfibulae kennen zowel gelijkenissen aan de overkant van het kanaal als in de 

andere provincies op het vasteland. 

Wanneer er naar de overeenkomstige vondsten van de uitzonderlijke stukken wordt gekeken, 

kunnen er opnieuw enkele vaststellingen gedaan worden. Het type Keller-Pröttel 2D kent de 

voornaamste clustering in de noordwestelijke hoek van het vasteland, in Belgica en Germania 

Superior. De aanwezigheid van twee exemplaren van dit type maakt dat de tweede grootste 

concentratie hiervan in Oudenburg ligt. Enkel in Krefeld-Gellep is er een grotere concentratie 

van drie stuks gevonden. Voor de kleine emailfibula is er slechts één gelijkenis gevonden in 

het grafveld van Dillingen, wat in het zuiden van Duitsland ligt, in Germania Inferior. De 

schijffibula en de fibula uit Jacali kennen enkel overeenkomsten met vondsten uit Britannia.  

8.1.2.3 Conclusie over regionaliteit 

Op basis van de datering en overeenkomsten van deze vondsten met andere voorbeelden is het 

mogelijk om een verschuiving vast te stellen. De vroegste stukken kennen de voornaamste 

overeenkomsten met de oostelijke provincies, waar de laatste stukken de voornaamste 

parallellen in Britannia kennen. Hierin is een mogelijke verschuiving zichtbaar van de 

voornaamste contacten met Oudenburg doorheen de tijd. 

In de 2e en 3e eeuw liggen de voornaamste contacten in de gebieden aan de Rijn en de Donau, 

zoals Germania, Noricum en Raetia. In de loop van de 4e eeuw treedt er een vermindering op 

van deze contacten en lijkt de eigen regio een belangrijkere rol te spelen. Dit is te zien aan de 
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verspreiding van type Keller-Pröttel 2D. Ook lijken de contacten met Britannia een grotere 

rol te spelen in de loop van de 4e eeuw. Een duidelijke verschuiving van oost naar west is dus 

merkbaar in de overeenkomstige vindplaatsen van de fibulae. 

8.1.3 De regels van de kruisboogfibulae 

Uit de verschillende metingen en de berekeningen die daarop zijn toegepast zijn een aantal 

resultaten voortgekomen (grafieken 1-14). Het eerste wat opvalt, is een algemene 

vergrotingstendens van de oudste naar de jongste types. Zowel de afmetingen van de lengte 

als de breedte stijgen. Dit is vooral het gevolg van een bijna constante toename in de afmeting 

van de voetlengte en de armknoppen. Uit de gecombineerde stijging in de lengte en de breedte 

kan vastgesteld worden dat dit niet met willekeurige afmetingen gebeurt, maar dat er een 

standaardverhouding bestaat, waardoor de lengte bijna altijd anderhalf keer zo groot is als de 

breedte. Wanneer de armknoppen voor het eerst opkomen, neemt de armlengte af, 

waarschijnlijk om aan deze verhouding te voldoen. Pas vanaf wanneer dat de lengte stijgt, 

begint de armlengte licht te stijgen. 

Een tweede feit dat opvalt, is dat de hoogte relatief constant blijft, tussen ongeveer 2.6 en 3.0 

cm. De boog verandert nauwelijks van vorm of van afmetingen en de ruimte tussen de naald 

en de boog blijft ongeveer even groot. 

Een derde feit is dat aan de hand van het gewicht er verschillende productiewijzen kunnen 

vastgesteld worden, wanneer er geen wetenschappelijke analysemethoden beschikbaar zijn. In 

het materiaal uit Oudenburg werden drie verschillende productiewijzen vastgesteld: de 

vroegste massief gegoten stukken, de combinatiemethode van gieten en smeden in de 

ontwikkelde stukken en de volledig gesmede holle stukken. Mogelijk is er een grotere 

verscheidenheid in de metaalsamenstelling en de productiewijze, maar deze kon hier niet 

worden vastgesteld. 

Het laatste feit is dat de afmetingen van de types 5 en 2D uitzonderingen zijn op bijna alle 

categorieën. Vooral type 2D lijkt niet aan te sluiten bij de andere exemplaren van type 2. 

Mogelijk biedt een gedetailleerde herbeschouwing van deze types een beter antwoord op deze 

verschillen. 
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8.1.4 Het grafveld bekeken vanuit het perspectief van de kruisboogfibulae 

Aan de hand van de spreiding en typochronologie van de kruisboogfibulae is het grafveld 

herbekeken om te zien of er een bepaalde evolutie of clustering kon vastgesteld worden. De 

enige trend die ontdekt kon worden, is dat de graven rond het gebouw van de burgerlijke 

nederzetting voornamelijk jonger zijn, dan de graven aan de buitenkant van het grafveld. De 

jongste types komen enkel in de noordwestelijke en zuidwestelijke hoek van het grafveld 

voor. De types uit de 4e eeuw zijn echter zonder enig duidelijk patroon verspreid over het 

grafveld. Aan de hand van een stilistische analyse van de voetdecoraties is er getracht om de 

typochronologie relatief te verfijnen om eventuele subtielere tendensen te zoeken, maar ook 

dit leverde weinig op. 

Wel kan er vermeld worden dat de datering van het grafveld grotendeels bevestigd is. Alle 

aangetroffen types kunnen in de tweede helft van de 4e eeuw geplaatst worden. Wel zijn er 

een aantal types die ook in de eerste helft van de 4e eeuw en de eerste helft van de 5e eeuw 

geplaatst kunnen worden. Mogelijk vangt dit grafveld dus iets vroeger aan dan oorspronkelijk 

gedacht. 
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8.2 Implicaties van de resultaten 

8.2.1 De situatie in Oudenburg 

Om terug te komen op de eerste doelstelling van dit onderzoek, zijn er na deze studie een 

aantal implicaties in verband met de situatie in Oudenburg. Allereerst kan er iets gezegd 

worden over de stratigrafische situatie van het castellum. De typologische datering van de 

verschillende types tonen aan dat de context waarin de fibulae voorkomen zelden onverstoord 

of gesloten is. 

Het vijffasen model van Vanhoutte (Vanhoutte 2007, 199-236) is onder andere gebaseerd op 

de stratigrafische situatie. In dit model is er een hiaat tussen de vierde en de vijfde fase (±280-

325 AD), maar een aantal van de fibulae (groep 1B) vallen juist typologisch te dateren binnen 

deze hiaat (±280-320 AD) (figuur 23). Deze periode valt in de periode waarin de Tetrarchie 

aan de macht komt en er dus een stabieler politiek bewind is. Mogelijk kan dit wijzen op een 

militaire aanwezigheid die niet naar voren komt uit de sporen in de zuidwestelijke hoek van 

het castellum. Misschien gaat het hier om een kleinere eenheid die het fort bemand hield en in 

een ander deel van het fort verbleef. 

 

In totaal zijn er nu 47 kruisboogfibulae in Oudenburg aangetroffen, waarvan er 38 tot de 

ontwikkelde types behoren, die ongeveer binnen de 4e en 5e eeuw te dateren vallen (280-

460). De sociale hypothese stelt dat de kruisboogfibulae, zeker de ontwikkelde vorm, een 

teken van status en officiële rang was. Dit betekent dat er in de occupatie van het fort in 

Oudenburg tussen 280 en 410 AD minstens een 40-tal mensen zijn geweest die een grote 

militaire onderscheiding hadden. In het fort van Richborough zijn er ongeveer evenveel 

ontwikkelde fibulae aangetroffen (Bayley, Butcher 2004, 106-120). Dit is een relatief groot 

aantal, wat wijst op het militaire belang van de positie van het fort. 

Het fort was verbonden aan een groot netwerk dat zich uitstrekte over de hele noordelijke 

provincies van het Rijk. Dit valt onder andere op te maken uit de verspreiding van 

gelijkaardige vondsten als die uit het castellum. Er is een duidelijke verschuiving in de 

voornaamste contacten te zien. Eerst lijken de voornaamste contacten met de oostelijke 

provincies aan de Rijn en de Donau te verlopen, waarna de focus van de contacten zich in de 

4e eeuw verlegd, naar Britannia en de eigen streek. Dit kan op twee mogelijkheden duiden. 

De eerste mogelijkheid is in het geval dat de fibula met zijn drager meekwam. De tweede 
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mogelijkheid is dat de fibulae geïmporteerd werden. Dan duidt de verschuiving mogelijk op 

de voornaamste aanvoer vanuit een bepaald productiecentrum. 

De uitzonderlijke kenmerken die op meerdere stukken aanwezig zijn, kunnen eventueel wel 

duiden op het belang van een regionale productieplaats. De drie uitzonderlijke 

kruisboogfibulae (KL90, KL92 en KL95) wijzen eerder naar een productie in het 

noordwestelijk gebied. Er zijn sporen van bronsproductie in de vierde fortfase van Vanhoutte 

aangetroffen (Vanhoutte 2009, 41-52), maar het gaat hier enkel om eenvoudige spiraalfibulae. 

Twee fibulae (KL017 en KL107, groep 1A en B) vertonen echter sporen van mogelijke 

herstellingen, het is niet ondenkbaar dat deze wel in de plaatselijke productieplaats zijn 

uitgevoerd. 

 

Het beeld dat hier gegeven wordt van de situatie in Oudenburg sluit aan bij wat al gekend was 

uit vorige onderzoeken, zoals de contacten met andere provincies op basis van armbanden 

(Sas, 2004, 343-378). Wel is er de mogelijkheid van een regionale productieplaats aan 

toegevoegd. 

De vondsten kunnen minimaal bijdragen aan het occupatiemodel van Oudenburg, wegens de 

weinige in situ vondsten. Aan de hand van de vaststellingen hier, kan er mogelijk met andere 

vondsten rekening gehouden worden met de factor opspit. In het geval van vondsten uit 

gelijkaardige contexten, kan er aan de hand van de typologische dateringen van de fibulae 

misschien beter bepaald worden hoe het materiaal in die bepaalde contexten is terecht 

gekomen. 

8.2.2 De betekenis van de kruisboogfibulae 

De betekenis van de kruisboogfibulae heeft twee aspecten: de productiemethode en 

verspreiding enerzijds en de sociale betekenis anderzijds. Aan de hand van de verworven 

gegevens uit dit onderzoek kunnen er enkele suggesties gedaan worden in verband met de 

bestaande stellingen over deze aspecten. 

8.2.2.1 De productie 

Uit berekeningen op het materiaal van het grafveld en het castellum is er een 

standaardverhouding tussen de lengte en de breedte naar voor gekomen. De lengte is bijna 

altijd ongeveer anderhalf keer zo groot als de breedte. Door het ontbreken van gedetailleerde 

metingen van andere exemplaren in de meeste publicaties, is het mogelijk dat dit niet voor 

alle kruisboogfibulae geldt. Indien dit geen toeval is, kan dit de uniformiteit van de vorm 
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verklaren. Zo is het mogelijk dat verschillende regionale productieplaatsen gelijkaardige 

fibulae produceerden. De productieplaatsen stonden onder besturing van de staat, waar ze 

bepaalde criteria opgelegd kregen. De kruisboogfibulae dienden zo gemaakt te worden omdat 

ze mogelijk anders niet geldig waren als officieel symbool. 

De stijging in de afmetingen is waarschijnlijk het gevolg van modetendensen. Om een 

bepaalde reden worden de voeten of de knoppen uitgebreider, waardoor de rest van het stuk in 

afmetingen moet volgen om aan de verhouding te voldoen. De hoogte blijft echter wel 

ongeveer hetzelfde, wat betekent dat de functie van de fibula niet veranderde en dat het in 

eerste instantie nog altijd een functioneel voorwerp blijft. 

8.2.2.2 De sociale betekenis 

De stelling dat de kruisboogfibulae een symbool is voor militair gezag en een officiële status, 

komt voort uit de iconografische voorbeelden. Daarin wordt het stuk altijd gedragen op de 

rechterschouder van een mannelijke militair of persoon met een hoge officiële positie binnen 

de staat. Deze stelling is lang onveranderd gebleven. Voor een gebruiksduur van bijna twee 

eeuwen (drie eeuwen als de vroegste onversierde vormen worden meegerekend, in het Duits 

Armbrustscharnierfibeln en the light crossbow brooches in het Engels), lijkt dit een zeer 

ongenuanceerde stelling. Op basis van de studie van de kruisboogfibulae uit Oudenburg en de 

studie van de kruisboogfibulae in het algemeen wordt er hier een voorstel tot een nuancering 

van deze stelling gedaan. 

In de eerdere onderzoeken op de kruisboogfibulae is er zelden rekening gehouden met de 

vroegste varianten, hoewel men deze wel herkende als de directe voorganger van de meer 

ontwikkelde vorm (Zwiebelknopffibel of drieknoppenfibula). Enkel in de Engelse literatuur 

werden de vroegste types meteen onder de categorie van crossbow brooches geplaatst. 

Wanneer deze vormen erbij genomen worden, is het duidelijk dat dit stuk allesbehalve 

statisch is, ondanks de schijnbare onveranderlijke vorm. Er zijn vele verschillen te bemerken 

in voet-, rug- en armdecoraties en knopvormen. De doorsneden van de verschillende 

onderdelen veranderen eveneens, evenals de afmetingen. Dit is dus ondanks zijn uiterlijk 

zeker geen statisch object. De reden waarom het uiterlijke geheel zo standaard overkomt, is 

omdat het deel uitmaakte van een uniform en diende herkend te worden als een symbool van 

autoriteit. De subtielere onderdelen zijn echter even sterk onderhevig aan de heersende mode 

als enig andere soort kledijaccessoire. 
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Wanneer het duidelijk is dat het object zelf zeker niet statisch is, kan er overwogen worden 

dat de sociale en symbolische betekenis erachter ook veranderlijk was. Aan de hand van de 

vorm kunnen er grote verschillen gezien worden tussen de vroegste vormen, de ontwikkelde 

vormen en de latere vormen. De vroegste vormen kunnen hier gelijk gesteld worden aan de 

Armbrustscharnierfibeln of de light crossbow brooches en eventueel ook de vroegste vormen 

van de Zwiebelknopffibeln of de developed crossbow brooches. De ontwikkelde vormen 

kunnen dan omschreven worden door type 2 tot 4 van Keller, de middle-weight crossbow 

brooches en de overeenkomstige typologieën. De latere vormen zijn de vormen die 

overeenkomen met type 5 en 6 van Keller en type 7 van Pröttel, de heavy crossbow brooches 

en de overeenkomstige typologieën. Op basis van deze drie grote verschillen is er verschil in 

sociale betekenis af te leiden. 

 

Deze drie verschillen kunnen gezien worden als een evolutie van een praktisch object, naar 

een gedecoreerd object dat dient op te vallen, naar een overdadig object dat ver voorbij zijn 

praktisch nut is gestreefd. Dat de ontwikkelde gedecoreerde vormen een status van autoriteit 

hadden, wordt niet betwist. 

De vroegste vormen hadden echter mogelijk 

een minder hoge status. Deze vormen zijn 

niet opvallend, maar praktisch en licht 

gemaakt. De vorm van de vroegste 

kruisboogfibulae is weinig meer dan een 

grote boog voor een zware mantel en een 

breed scharnier. Dit is niet het voorkomen 

van een object dat dient herkend te worden 

als een teken van militair gezag. Het is 

mogelijk dat deze vroegste vormen geen 

militair gezag belichaamde, maar dat lijkt 

onwaarschijnlijk. Het verschil tussen de 

vroegste kruisboogvormen en de vroege 

ontwikkelde vormen, is niet zo groot. Enkel 

kleine knoppen en een licht grotere voet 

duiden het verschil aan. Het verschil tussen 

deze twee vormen was niet zo groot dat er Figuur 24: Augst, met aanduiding van de Armbrustfibeln 

met een ster en de Zwiebelknopffibeln met een cirkel (Riha 

1979, 51).  
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geen verwarring zou kunnen ontstaan. Het is dus veel waarschijnlijker dat het object wel een 

bepaald gezag had, maar in mindere mate dan die van de ontwikkelde vormen.  

De vroegste vormen komen voor in bijna elke regio waar de ontwikkelde vormen voorkomen, 

maar worden niet op dezelfde plaatsen gevonden. De ontwikkelde vormen worden als 

grafgiften teruggevonden in de graven, waar de vroegste vormen eerder te vinden zijn in de 

bewoningsgedeeltes. Oudenburg is hier niet het ideale voorbeeld, aangezien er geen militair 

grafveld uit de 3e eeuw gekend is. Het ontbreken van vele ontwikkelde vormen op het 

castellum is echter een indirect bewijs. Augst is hier een beter voorbeeld (Figuur 24). Op de 

verspreidingskaart van de Armbrustscharnierfibeln en de Zwiebelknopffibeln binnen Augst 

(Riha 1979, 51, Karte 5) kan er vastgesteld worden dat de Armbrustscharnierfibeln zich 

voornamelijk in de bewoningsstructuren bevinden, maar niet in de grafvelden. De 

Zwiebelknopffibeln komen zowel in de bewoningsstructuren als in de grafvelden voor. 

 

Dit wijst er misschien op dat de vroegste vormen 

nog niet belangrijk genoeg waren om meegegeven 

te worden in de graven. Dit kan echter ook een 

resultaat zijn van de omschakeling van crematie 

naar inhumatie, waarbij de vroegste 

kruisboogfibulae geen onderdeel van de grafgiften 

uitmaakten bij de crematie. 

De latere vormen verschillen van de ontwikkelde 

vormen in grootte en decoratie. Ze worden 

overmatig gedecoreerd en verguld en overstijgen 

hun praktisch nut. De symbolische waarde is hier 

duidelijk gestegen, zeker ten opzichte van de 

vroegste vormen. De meest gekende afbeelding 

van een kruisboogfibula is die op de diptiek van 

Stilicho (figuur 10) met zijn vrouw en zoon. De 

diptiek is gemaakt rond 395 AD en toont een late 

vorm van kruisboogfibulae op de rechterschouder 

van Stilicho, maar ook op de schouder van zijn 

zoon (figuur 25). Stilicho was een hoge militaire 

officier op het einde van de 4e eeuw. Het feit dat 

Figuur 25: De zoon en vrouw van Stilicho, gemaakt 

rond 395 AD. De zoon draagt een kruisboogfibula op 

de rechterschouder (Swift 2003, 111). 
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zijn zoon ook een kruisboogfibula draagt, doet vermoeden dat het ondertussen eerder om een 

statussymbool gaat, dat zelfs kan doorgegeven worden op basis van familie. 

 

Er kan dus gesteld worden dat de kruisboogfibulae een bepaalde evolutie ondergaan. De 

vroegste vormen zijn een praktisch object, dat symbool staat voor een militaire identiteit, 

mogelijk zelfs voor een bepaalde rang of onderscheiding van een bepaalde aard. De 

ontwikkelde vormen worden dan een meer verspreide vorm van militaire autoriteit, eventueel 

ook gekoppeld aan een bepaalde rang. De latere vormen zijn dan eerder een statussymbool, 

dat niet meer alleen door militairen wordt gedragen, maar ook door hoge civiele officieren en 

hun familie. 

8.2.3 Besluit 

De informatie uit dit onderzoek kan bijdragen aan de kennis over de kruisboogfibulae, 

enerzijds door de suggestie van de standaardverhoudingen in de stukken en anderzijds door 

een genuanceerde herbeschouwing van de sociale betekenis in verschillende fasen. 

Deze stellingen dienen echter gecontroleerd te worden met informatie uit andere vindplaatsen 

die hier ontbraken, zoals gedetailleerde metingen. De driedelige stelling over de sociale 

evolutie van de betekenis van de kruisboogfibulae is geen uitgebouwd model, maar eerder een 

voorbeeld van hoe een bestaande stelling met één onderzoek genuanceerd kan worden. Hierbij 

wordt dan ook een oproep gedaan tot het herbekijken van de bestaande sociale stelling van de 

kruisboogfibulae. 
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9. Besluit 

De kennis die deze studie bijdraagt aan het begrip over de Romeinse situatie in Oudenburg is 

minimaal, wanneer deze als een afzonderlijke materiaalstudie wordt bekeken. De informatie 

van deze fibulae dient voornamelijk gebruikt te worden in combinatie met de andere vondsten 

om tot een beter beeld te komen van de tafonomische processen en de occupatie in het 

castellum. De evolutie van het grafveld is slechts weinig duidelijker geworden, ook hier zou 

een gedetailleerde analyse in relatie met de andere grafgiften een beter beeld opleveren. 

Verder wordt de bestaande kennis hier op sommige vlakken opnieuw bevestigd, zoals de 

datering van het grafveld en de contacten met de andere provincies. 

De bestaande kennis van de kruisboogfibulae is hier behandeld en aangevuld met de nieuwe 

informatie uit Oudenburg. Er is aangetoond dat zelfs met een dergelijke beperkte studie er een 

poging kan ondernomen worden om de bestaande stelling verder te onderzoeken en te 

nuanceren. Dit toont dat de studie op het gebied van de kruisboogfibulae allesbehalve af is. 

De informatie en suggesties die hier gedaan werden op vlak van de metingen en de sociale 

betekenis dienen gecontroleerd te worden op een grotere schaal, om te zien of dit eerder aan 

toeval toe te schrijven valt in één geval, of eerder een representatie van een reële situatie is. 

Het voorstel voor een standaardmethode om de kruisboogfibulae te beschrijven en te 

determineren dat hier geformuleerd is, is voortgekomen uit het gebrek aan duidelijke 

bestaande standaardmethodes in Vlaanderen. Het gebruik van verschillende buitenlandse 

studies als standaardelementen bij een dergelijk onderzoek resulteren in verwarring rond de 

correcte methodologie en terminologie, wat het opzoeken van bestaande studies in 

Vlaanderen bemoeilijkt. Er wordt gehoopt dat dit voorstel leidt tot een beschouwing van een 

standaardmethodologie voor het determineren van Romeinse fibulae in het algemeen, met 

uitgewerkte casussen op de verschillende specifieke soorten. 

 

Deze studie was op vele vlakken beperkt, door het gebrek aan wetenschappelijke 

analysemethoden of uitgebreide vergelijkingsstudies op het materiaal van andere 

vindplaatsen, maar heeft toch aangetoond dat er vele oplossingen te vinden zijn om tot 

originele bevindingen te komen. 
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Lijst met figuren 

Figuur 1: Geomorfologische kaart van de Belgische kustvlakte (Vanhoutte et al 2009, 12 

uit De Moor 1990). 

Figuur 2: Kaart van de situatie in de 4e eeuw (Nouwen 2006, 221). 

Figuur 3: Kaart van Oudenburg met aanduiding van de verschillende opgravingen 

(Vanhoutte 2007, 200). 

Figuur 4: Illustratie van de verschillende naaldmechanismen bij Romeinse fibulae (Riha 

1979, 13). 

Figuur 5: Illustratie van de verschillende soorten Romeinse fibulae (Ettlinger 1973, 

typentafel). 

Figuur 6: Illustratie van de verschillende onderdelen bij een beugel- en een schijffibula 

(Ettlinger 1973, Typentafel). 

Figuur 7: Illustratie van de verschillende draagwijzes van fibulae (Von Richthofen 2000, 

22-31). 

Figuur 8: Foto van collectie van halffabricaten van eenvoudige spiraalfibulae uit de 

productieplaats in Oudenburg (Vanhoutte 2009). 

Figuur 9: Illustratie van de typologie van Keller (Keller 1971, 34). 

Figuur 10: Tekening van Stilicho (Swift 2003, 109). 

Figuur 11: Evolutiemodel van de kruisboogfibulae van Swift (Swift 2000, 27). 

Figuur 12: Spreidingskaart van het aantal kruisboogfibulae in de noordelijke provincies 

van het Romeinse Rijk (Swift 2000, 28). 

Figuur 13: Illustratie van de verschillende onderdelen van de kruisboogfibulae (afbeelding 

afkomstig uit groep 1A en Ettlinger 1971, typentafel). 

Figuur 14: Interpretatieplan Oudenburg fase 2 (Vanhoutte 2007), met vondstsituering. 

Figuur 15: Interpretatieplan Oudenburg fase 3 (Vanhoutte 2007), met vondstsituering. 

Figuur 16: Interpretatieplan Oudenburg fase 4 (Vanhoutte 2007), met vondstsituering. 
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Figuur 17: Interpretatieplan Oudenburg fase 5 (Vanhoutte 2007), met vondstsituering. 

Figuur 18: Interpretatieplan Oudenburg post-Romeinse fase (Vanhoutte 2007), met 

vondstsituering. 

Figuur 19: Spreidingskaart van het aantal kruisboogfibulae in de noordelijke provincies 

van het Romijnse Rijk (Swift 2000, 28), met aanduiding van voornaamste 

vindplaatsen van gelijkenissen met groep 1A. 

Figuur 20: Spreidingskaart van het aantal kruisboogfibulae type Swift 2iii of Keller-Pröttel 

2D (Swift 2000, 39). 

Figuur 21: Tekening van de P-profiled brooch uit Richborough (Bayley, Butcher 2004, 

102). 

Figuur 22: Spreidingskaart met de graven van grafveld A uit Oudenburg (Mertens, Van 

Impe 1971, plan 1), met aanduiding van de verschillende types 

kruisboogfibulae. 

Figuur 23: Chronologische tabel van de typologische en contextdateringen van de fibulae 

uit het castellum (Oudenburg-Spegelaere) en aanduiding van het 5-fasen model 

van Vanhoutte. 

Figuur 24: Kaart van Augst met aanduiding van de Armbrustscharnierfibeln en de 

Zwiebelknopffibeln (Riha 1979, 51). 

Figuur 25: Tekening van de vrouw en zoon van Stilicho (Swift 2000, 111). 
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Bijlage A: Tekeningen 

Categorie 1: het castellum 

Groep 1A: vroege kruisboogfibulae 
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Groep 1: ontwikkelde (1B-1C) en late (1D) kruisboogfibulae - ondetermineerbaar stuk (1E) 
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Categorie 2: het castellum 

Groep 2 - 7: Spiraalfibulae (2) - Scharnierfibula (3) - Emailfibulae (4) - Ringfibula (5) - 

Schijffibula (6) - Ondetermineerbare stukken (7) 
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Categorie 3: grafveld A 

Type 2D - 2 - 2-3 
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Type 3 - 3-4 
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Type 3-4 - 4 
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Type 5 - 6 - 2-6 - 4-6 
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Categorie 4: Fibulae uit vroegere opgravingen 

Oudenburg - Jacali - Mertens 
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Bijlage B: Tabellen en gegevens 

 

 
Categorie 1 tekeningnummer Datering (AD) Riha Keller Hull 
 groep 1A KL112 175-300 6.4.2 / T190-191A 
  KL97 175-300 6.4.2 / T190-191A 
  KL98 175-300 6.4.2 / T190-191A 
  KL99 175-300 6.4.2  / T190-191A 
  KL111 175-300 6.4.3 / T190-191A 
  KL94 175-300 6.4.3 / T190-191A 
  KL110 175-300 6.4.3 / T190-191A 
  KL107 175-300 6.4.3 / T190-191A 
  KL96 175-300 6.4.4 / T190-191A 
groep 1B KL91 280-320 6.5.1 / T191B/192 
  KL17 280-320 6.5.1 1A T191B/192 
  KL90 280-320 6.5.1 1B T191B/192 
  KL93 280-340 6.5.1-6.5.2 1B-2B T191B/192 
groep 1C KL95 335-365 6.5.2 2D T192 
groep 1D KL92 350-415 6.5.5 5 T192 
groep 1E KL108 onbekend onbekend onbekend onbekend 
 Categorie 2 tekeningnummer Datering (AD) Riha Ettlinger Hull 
groep 2 KL103 75 BC-100 2.7 1 T10/11 
  KL100 0-100 2.3.2 17 T42 
groep 3 KL104 15-120 5.12.1 31 T60 
groep 4 KL102 75-175 7.11.4 43.4/5-44.2 T240 
  KL061 50-150 7.16 43.2 T227/228 
  KL101 100-225 7.17 44.2 T240 
groep 5 KL106 200-450 8.2 51 T42 
groep 6 OSglas01 200-400 / / T270 
groep 7 KL105 onbekend onbekend onbekend onbekend 
  KL109 onbekend onbekend onbekend onbekend 

Tabel 1: 

De determinatietabel van de 

fibulae uit Oudenburg-

Spegelaere. 

 

Categorie 1: groep 1A-E; 

Categorie 2: groep 2-7.  

De groepen zijn binnen de 

categorie chronologisch en 

op type gerangschikt. De 

drie meest gebruikte 

typologieën zijn vermeld per 

categorie. 

Aan elke groep is een 

algemene identificatienaam 

gegeven. 



181 

 

2. Gedetailleerde determinatietabel van de kruisboogfibulae uit het castellum (Oudenburg-Spegelaere): 

 

OUD-SPEG KL90 KL91 KL92 KL93 KL94 KL95 KL96 KL97 KL98 KL99 KL107 KL17 KL110 KL111 KL112 

Keller 1 1 5 1 - 2   2D           1       

Riha 6.5.1 6.5.1 6.5.5 
6.5.1-
6.5.2 6.4.3 6.5.2 6.4.4 6.4.2 6.4.2 6.4.2 6.4.3 6.5.1 6.4.3 6.4.3 6.4.2 

Van 
Buchem II - IIIa II-IIIa 

IVb - 
V 

II -IIIa -
IV I-II 

IIIb-
IV I-II I-II I-II I-II I-II II - IIIa I-II I-II I-II 

Ettlinger 57 type 57 57 57 56 57 56 56 56 56 56 57 56 56 56 

Hull 
T191B-
T192 

T191B-
T192 T192 

T191B-
T192 

T190-
191A T192 

T190-
191A 

T190-
191A 

T190-
191A 

T190-
191A 

T190-
191A 

T191B-
T192 

T190-
191A 

T190-
191A 

T190-
191A 

Jobst 26 type 26 26 26 25 26 25 25 25 25 25 26 25 25 25 

Böhme         28 (b+h)   28 28 28 28 28   28 28 28 

Feugère 31a 31a 31e 31a-31b 
 

31b 
     

31a 
   Datering 

(AD) 280-320 280-320 
350-
415 280-340 175-300 

335-
365 

175-
300 

175-
300 

175-
300 

175-
300 

175-
300 280-320 

175-
300 

175-
300 

175-
300 

 

  

Tabel 2: Determinatietabel (detail) van categorie 1 

De kruisboogfibulae van het castellum zijn aan de hand van acht verschillende typologieën gedetermineerd en gedateerd. Hierboven de 

schematische weergave van de overeenkomstige types, gerangschikt per tekeningnummer. De lege velden betekenen dat er geen 

overeenkomstige types in de bepaalde typologie bestaan. 
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3. Gedetailleerde determinatietabel van de andere soorten fibulae uit het castellum 

(Oudenburg-Spegelaere): 

KL 103 Eenvoudige Spiraalfibula   

  Riha: Knickfibeln type 2.7 

  
 

mit weichen Bügelumbruch   

  Ettlinger: Nauheimer Fibel type 1 

  Böhme: Nauheimer fibel type 1 

  Hull: Nauheim-derivative brooches T10-11 

  Feugère: Type de Nauheim type 5 

  
 

    

KL 100 Ogenfibula / Knikfibula   

  overgangsvorm tussen ogen- en knikfibula; zonder ogen   

  Riha: Augenfibuln type 2.3.2 

  Ettlinger: Augenfibeln type 17 

  Böhme: Augenfibeln type 5 

  Hull: Knickfibel T42 

  
 

Eye brooches   

  Feugère: Fibules à arc non interrompu type 14b 

  
 

type de Langton Down   

  
 

    

KL 104 Scharnierfibula met lengteversiering   

  Riha: Scharnierfibeln mit längsverzierten Bügel type 5.12.1 

  Ettlinger: 
Kleine Scharnierfibel mit längsverzierten oberen 
Bügelteil type 31 

  Böhme: Bügelfibeln mit Hülsscharnier type 17 

  Hull: Hod Hill Brooches b T60 

  
 

Narrow panel on upper bow without side   

  Feugère: Types dérivés d'Aucissa type 23a 

  
 

    

KL 102 Emailschijffibula     

  afgerond ruitvormig, met twee assen, opgehoogde schijf en sattelieten   
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  Riha: Tutulusähnliche Fibeln 7.11.4 

  Ettlinger: 
Scheibenfibeln mit 1-2 Symmetrieachsen und 
sparsamen 43.4 - 43.5 

  
 

Emailversierung oder Niello 43.4 

  
 

mit 2 Symmetrieachsen oder -näpfehn 43.5 

  
 

übergangsstücke zum folgde Typus   

  
 

Scheibenfibuln mit 2-4 Symmetrieachsen und 
flächigen 44.2 

  
 

Emailversierung   

  
 

mit 2 Symmetrieachsen, meist Rhombisch   

  Böhme: Emailplatten- und Emailscheibenfibeln type 41g/h 

  
 

ovale Fibel mit zwei kleinen gezahnten seitliche ringe   

  Hull: Disc and symmetrical plate brooches T240 

  Feugère: Fibules émaillées de forme geométrique simple type 26d 

  
 

de forme losangique   

  
 

    

KL 061 Symmetrische emailfibula   

  
met ruitvormig centrum, cirkels aan de uiteinden en ingelegde 
glasparels   

  Riha: Gleiseitige Scheibenfibeln type 7.16 

  Ettlinger: 
Scheibenfibeln mit 1-2 Symmetrieachsen und 
sparsamen type 43.2 

  
 

Emailversierung oder Niello   

  
 

mit einer Symmetrieachsen   

  Böhme: Emailplatten- und Emailscheibenfibeln type 41e 

  
 

Rhombische Mittelplatte mit Emaileinlage   

  Hull: Symetrical platebrooche of continental origin T227 

  
 

Lozenge shaped with projections at corners   

  Feugère: Fibules émaillées non circulaires type 26c 

  
 

fibules symétriques   

  
 

    

KL 101 Emailschijffibula     

  
ruitvormig, met 2 assen, open center, sattelieten en meerkleurige 
emailversiering   

  Riha: Flache Mehrfarbige Emailfibeln type 7.17 

  Ettlinger: 
Scheibenfibuln mit 2-4 Symmetrieachsen und 
flächigen type 44.2 

  
 

Emailversierung   
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mit 2 Symmetrieachsen, meist Rhombisch   

  Böhme: Emailplatten- und Emailscheibenfibeln type 41h 

  
 

Rhombisch war der erhöhte Mittelteil der Spange   

  Hull: Disc and symmetrical plate brooches T240 

  Feugère: Fibules émaillées de forme geométrique simple type 26d 

  
 

de forme losangique   

  
 

    

KL 106 Ringfibula     

  platte ring zonder versierde uiteinden   

  Riha: Ringfibeln type 8.2 

  Ettlinger: Omegafibeln type 51 

  Böhme: Ringfibeln type 51 

  Hull: Penannular brooches P1 

  Feugère: Fibules en oméga ou pénannulaires type 30g 

  
 

Fowler D1   

  
 

    

OSglas01 Schijffibula met intagliodecoratie   

  verhoogd decoratieplatform, met vogelindruk, scharniersysteem   

  Hull: Circular bronze-gilt brooches with intaglio in centre T270 

  
 

    

KL 105 ondetermineerbaar (gelijkenissen met KL104)   

KL 109 Ondetermineerbaar   

Tabel 3: Determinatietabel (detail) van categorie 2 

De fibulae uit categorie 2 zijn aan de hand van voornamelijk vijf typologieën behandeld. 

Hierboven is een gedetailleerde lijst weergegeven met het type en beschrijving per fibula. 

De fibulae zijn gerangschikt per groep. 
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4. Determinatietabel van de kruisboogfibulae uit grafveld A: 

  
Grafveld 
A   Riha Keller Hull 

Datering 
(AD) 

27 type 2D 37 6.5.2 2a T192 330-365 

28 type 2 14 6.5.2 2b T191B/192 300-350 

29   41 6.5.2 2b T191B/192 300-350 

30   59 6.5.2 2b T191B/192 300-350 

31   165 6.5.2 2b T191B/192 300-350 

32   188 6.5.2 2b T191B/192 300-350 

33 type 2-3 57 
6.5.2-
6.5.3 2b-3b T192 300-410 

34   190 
6.5.2-
6.5.3 2b-3b T192 300-410 

35 type 3 20 6.5.3 3a T192 325-360 

36   103 6.5.3 3a T192 325-360 

37   72 6.5.3 3b T192 340-410 

38   114 6.5.3 3b T192 340-410 

39   115 6.5.3 3b T192 340-410 

40   172 6.5.3 3b T192 340-410 

41 type 3-4 2 
6.5.3-
6.5.4 3b-4a T192 325-410 

42   104 
6.5.3-
6.5.4 3b-4a T192 325-410 

43   1 
6.5.3-
6.5.4 3a-4c T192 325-410 

44   132 
6.5.3-
6.5.4 3c-4c T192 330-410 

45   206 
6.5.3-
6.5.4 3c-4c T192 330-410 

46 type 4 27 6.5.4 4a T192 325-380 

47   129 6.5.4 4a T192 325-380 

48   83 6.5.4 4b T192 350-410 

49   19 6.5.4 4c T192 330-410 

50   26 6.5.4 4c T192 330-410 

51   34 6.5.4 4c T192 330-410 

52   42 6.5.4 4c T192 330-410 

53 type 5 138 6.5.5 5 T192 350-415 

54   152 6.5.5 5 T192 350-415 

55 type 6 111 6.5.6 6 T192 390-460 

56   124 6.5.6 6 T192 390-460 

57 type 2-6 49 
6.5.2-
6.5.6 2a-6 T192 300-460 

58 type 4-6 169 
6.5.4-
6.5.6 4c-6 T192 330-460 

 

  

Tabel 4: 
Determinatietabel (detail) 

van categorie 3 

 

De fibulae uit grafveld A 

zijn gedetermineerd aan 

de hand van drie 

typologieën. 

De fibulae staan 

chronologisch per type 

van Keller verdeeld, met 

als enige uitzondering 

type 2D (Keller-Pröttel). 



5. Overzichtstabel van alle meetgegevens van de kruisboogfibulae van Oudenburg: 

Nr tekeningnr 
lengte 
(cm) 

breedte 
(cm) 

hoogte 
(cm) 

gewicht 
(gram) 

armlengte 
(cm) 

booglengte 
(cm) 

voetlengte 
(cm) 

beugelknop 
(cm) 

armknoppen 
(cm) 

1 KL112 6,4 [2,2] 2,8 12,22 2,2 3,7 2,2 0,5:0,4:0,4 - 

2 KL97 [4,8] [2,8] 2,5 24,65 [1,4] 3,6 / 0,4:0,4:0,4 - 

3 KL98 [4,1] [2,3] 3,2 19,39 1,7 [3,3] / 0,4:0,4:0,7 - 

4 KL99 5,9 [3,7] 2,6 11,96 1,9 3 2,5 0,7:0,7:0,7 - 

5 KL111 5,8 [2,4] 2,6 10,74 2,1 3,0 1,8 0,4:0,4:0,5 - 

6 KL94 7,1 [2,6] 3,1 20,21 [1,9] 4,3 2,6 0,7:0,7:0,7 - 

7 KL110 [2,5] 3,6 2,6 24,22 1,8 / / 0,6:0,4:0,7 - 

8 KL107 [4,1] [3,3] 2,5 23,56 1,8 [3,3] / 0,4:0,4:0,7 - 

9 KL96 7,2 4,0 2,9 21,00 1,8 4,1 2,4 / 0,5:0,5:0,2 

10 KL91 5,8 5,0 2,7 27,03 1,5 3,3 2,7 / 0,8:0,9:1,1 

11 KL17 [2,5] 4,7 2,6 35,35 2,4 / / 0,7:0,7:0,9 0,7:0,7:0,9 

12 KL90 6,1 [3,1] 3,0 35,02 [1,5] 3,8 2,9 - 1,0:1,0:1,4 

13 KL93 [3,8] 2,8 2,7 56,46 1,9 / / 1,0:0,9:0,8 1,0:1,2:0,9 

14 KL95 7,5 5,5 3,2 74,93 2,75 4,1 4 - 1,4:1,4:1,5 

15 KL92 6,3 4,2 2,7 55,66 2,1 3 3,8 - 1,4:1,4:1,1 

16 KL108 [1,8] [1,6] [2,1] [4,11] [0,8] / / - - 

 …                     

27 37 10,9 7,4 4,0 157,0 1,9 5,3 4,9 1,8:1,8:1,9 1,8:1,8:2,0 

28 14 7,0 5,2 2,7 62,0 1,2 3,0 3,3 - 1,5:1,5:1,4 

29 41 6,9 4,6 2,6 37,0 1,2 3,4 3,1 1,1:1,1:1,1 1,0:1,0:1,2 

30 59 7,2 4,9 2,5 39,0 1,1 3,3 3,3 1,2:1,2:1,0 1,1:1,1:1,3 

31 165 6,3 4,8 2,2 28,0 1,2 3,1 3,8 - 0,9:0,9:1,1 

32 188 6,6 4,1 2,6 38,0 0,9 2,9 3,1 1,2:1,2:1,0 1,1:1,1:1,2 

33 57 7,6 5,8 onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend 

34 190 6,4 5,4 2,8 40,0 1,4 3,4 [2,1] 1,2:1,2:1,3 1,2:1,2:1,2 

35 20 8,6 4,6 2,8 46,0 1,1 3,4 4,2 1,1:1,1:1,4 1,1:1,1:1,1 
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36 103 6,9 3,8 2,3 32,0 0,8 2,8 3,4 1,0:1,0:0,9 1,1:1,1:1,1 

37 72 7,9 4,6 2,6 48,0 1,2 3,2 3,8 1,2:1,2:1,3 1,2:1,2:1,3 

38 114 9,0 5,5 2,7 58,0 1,2 3,3 4,6 1,3:1,3:1,3 1,3:1,3:1,5 

39 115 7,8 4,9 2,7 33,0 1,3 3,4 4,0 1,0:1,0:0,8 1,2:1,2:1,2 

40 172 7,2 4,3 2,6 32,0 1,0 / / 1,1:1,1:0,7 1,1:1,1:1,2 

41 2 6,3 5,9 3,0 73,0 1,5 3,0 3,9 - 1,3:1,3:1,5 

42 104 7,0 4,3 2,5 34,0 1,1 2,8 3,1 1,0:1,0:1,1 1,1:1,1:1,1 

43 1 6,7 4,7 2,6 46,0 1,1 3,0 4,2 - 1,3:1,3:1,4 

44 132 7,5 5,8 3,0 57,0 1,5 3,8 4,3 - 1,3:1,3:1,3 

45 206 7,5 6,2 2,9 72,0 1,7 3,3 4,7 - 1,5:1,5:1,4 

46 27 8,4 5,5 3,2 69,0 1,6 3,8 5,3 - 1,5:1,5:1,2 

47 129 7,5 5,0 2,8 63,0 1,1 3,1 3,5 1,4:1,4:1,5 1,4:1,4:1,4 

48 83 7,1 5,1 2,6 47,0 1,2 3,4 4,2 - 1,2:1,2:1,5 

49 19 7,3 5,0 2,7 60,0 1,2 3,0 3,3 1,3:1,3:1,3 1,3:1,3:1,3 

50 26 9,6 6,7 3,2 96,0 2,0 3,5 5,0 1,7:1,7:1,8 1,7:1,7:1,8 

51 34 7,4 4,5 2,7 39,0 1,1 2,9 3,7 1,0:1,0:1,1 1,1:1,1:1,2 

52 42 6,5 3,6 2,9 54,0 0,8 2,9 4,0 - 1,5:1,5:0,9 

53 138 6,8 4,0 onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend 

54 152 8,3 5,6 3,3 39,0 1,4 3,6 4,5 2,0:2,0:1,4 1,9:1,9:1,4 

55 111 7,4 5,1 2,6 19,0 1,4 3,0 3,8 1,4:1,4:1,3 1,3:1,3:1,3 

56 124 9,0 5,4 3,1 26,0 1,5 3,5 4,9 1,4:1,4:1,5 1,4:1,4:1,3 

57 49 7,2 5,4 2,5 59,0 1,4 3,3 3,1 1,2:1,2:1,1 1,2:1,2:1,3 

58 169 6,7 4,8 2,9 41,0 1,3 3,0 4,3 - 1,2:1,2:1,2 

  

Tabel 5: Overzichtstabel van alle meetgegevens 

In deze tabel zijn alle meetgegevens van de kruisboogfibulae (categorie 1 en 3) genoteerd. Verschillende notaties zijn gebruikt om de 

bepaalde staat weer te geven:  [ ] = beschadigd; / = afgebroken; - = niet aanwezig. De notatie van de knoppen betekent het volgende: 

knophoogte:knopbreedte:knoplengte. Alle meetwaarden zijn uitgevoerd in cm of in gram. De gegevens staan gerangschikt volgens 

volgnummer dat een opdeling maakt per groep en per type, zoals in de materiaalbeschrijving toegewezen. 
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6. Overzichtstabel van alle afmetingen en gemiddeldes van de kruisboogfibulae uit Oudenburg: 

OUD-SPEG   Tekeningnr 
Lengte 

(cm) gem 
Breedte 

(cm) gem 
Hoogte 

(cm) gem Gram gem 
AL 

(cm) gem 
BL 

(cm) gem 
VL 

(cm) gem 
BK 

(cm) gem 
AK 

(cm) gem 

groep 1A 1 KL112 6,4   4,4   2,8   12,22   2,2   3,7   2,2   0,5   -   

  2 KL97 /   /   2,5   24,65   /   3,6   /   0,4   -   

  3 KL98 /   3,4   3,2   19,39   1,7   /   /   0,4   -   

  4 KL99 5,9   3,8   2,6   11,96   1,9   3   2,5   0,7   -   

  5 KL111 5,8   4,2   2,6   10,74   2,1   3,0   1,8   0,4   -   

  6 KL94 7,1   /   3,1   20,21   /   4,3   2,6   0,7   -   

  7 KL110 /   3,6   2,6   24,22   1,8   /   /   0,6   -   

  8 KL107 /   3,6   2,5   23,56   1,8   /   /   0,4   -   

  9 KL96 7,2 6,48 4,0 3,86 2,9 2,76 21,00 18,66 1,8 1,90 4,1 3,62 2,4 2,30 / 0,51 0,5 - 

groep 1B 10 KL91 5,8   5,0   2,7   27,03   1,5   3,3   2,7   /   0,9   

  11 KL17 /   4,7   2,6   35,35   2,4   /   /   0,7   0,7   

  12 KL90 6,1   /   3,0   35,02   /   3,8   2,9   -   1,0   

  13 KL93 / 5,95 2,8 4,17 2,7 2,75 56,46 38,47 1,9 1,93 / 3,55 / 2,80 1,0 0,85 1,1 0,93 

groep 1C 14 KL95 7,5 7,50 5,5 5,50 3,2 3,20 74,93 74,93 2,75 2,75 4,1 4,10 4 4,00 - - 1,4 1,40 

groep 1D 15 KL92 6,3 6,30 4,2 4,20 2,7 2,70 55,66 55,66 2,1 2,10 3 3,00 3,8 3,80 - - 1,4 1,40 

grafveld A                                         

type 2D 27 37 10,9 10,90 7,4 7,40 4,0 4,00 157,00 157,00 1,9 1,90 5,3 5,30 4,9 4,90 1,8 1,80 1,8 1,80 

type 2 28 14 7,0   5,2   2,7   62,00   1,2   3,0   3,3   - 
 

1,5   

  29 41 6,9   4,6   2,6   37,00   1,2   3,4   3,1   1,1 
 

1,0   

  30 59 7,2   4,9   2,5   39,00   1,1   3,3   3,3   1,2 
 

1,1   

  31 165 6,3   4,8   2,2   28,00   1,2   3,1   3,8   - 
 

0,9   

  32 188 6,6 6,80 4,1 4,72 2,6 2,52 38,00 60,17 0,9 1,12 2,9 3,14 3,1 3,32 1,2 1,33 1,1 1,23 

type 2-3 33 57 7,6   5,8   /   /   /   /   /   onb   onb   

  34 190 6,4 7,00 5,4 5,60 2,8 2,80 40,00 40,00 1,4 1,40 3,4 3,40 / / 1,2 1,20 1,2 1,20 

type 3 35 20 8,6   4,6   2,8   46,00   1,1   3,4   4,2   1,1   1,1   

  36 103 6,9   3,8 
 

2,3   32,00   0,8   2,8 
 

3,4   1,0   1,1   
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  37 72 7,9   4,6 
 

2,6   48,00   1,2   3,2 
 

3,8   1,2 
 

1,2   

  38 114 9,0   5,5 
 

2,7   58,00   1,2   3,3 
 

4,6   1,3 
 

1,3   

  39 115 7,8   4,9 
 

2,7   33,00   1,3   3,4 
 

4,0   1,0 
 

1,2   

  40 172 7,2 7,90 4,3 4,62 2,6 2,62 32,00 41,50 1,0 1,10 / 3,22 / 4,00 1,1 1,12 1,1 1,17 

type 3-4 41 2 6,3   5,9   3,0   73,00   1,5   3,0   3,9   -   1,3   

  42 104 7,0   4,3 
 

2,5   34,00   1,1   2,8 
 

3,1   1,0 
 

1,1   

  43 1 6,7   4,7 
 

2,6   46,00   1,1   3,0 
 

4,2   - 
 

1,3   

  44 132 7,5   5,8 
 

3,0   57,00   1,5   3,8 
 

4,3   - 
 

1,3   

  45 206 7,5 7,00 6,2 5,38 2,9 2,80 72,00 56,40 1,7 1,38 3,3 3,18 4,7 4,04 - 1,00 1,5 1,30 

type 4 46 27 8,4   5,5   3,2   69,00   1,6   3,8   5,3   -   1,5   

  47 129 7,5   5,0 
 

2,8   63,00   1,1   3,1 
 

3,5   1,4   1,4   

  48 83 7,1   5,1 
 

2,6   47,00   1,2   3,4 
 

4,2   - 
 

1,2   

  49 19 7,3   5,0 
 

2,7   60,00   1,2   3,0 
 

3,3   1,3 
 

1,3   

  50 26 9,6   6,7 
 

3,2   96,00   2,0   3,5 
 

5,0   1,7 
 

1,7   

  51 34 7,4   4,5 
 

2,7   39,00   1,1   2,9 
 

3,7   1,0 
 

1,1   

  52 42 6,5 7,69 3,6 5,06 2,9 2,87 54,00 61,14 0,8 1,29 2,9 3,23 4,0 4,14 - 1,35 1,5 1,39 

type 5 53 152 6,8   4,0   /   /   /   /   /   onb   onb   

  54 138 8,3 7,55 5,6 4,80 3,3 3,30 39,00 39,00 1,4 1,40 3,6 3,60 4,5 4,50 2,0 2,00 1,9 1,90 

type 6 55 111 7,4 
 

5,1 
 

2,6   19,00   1,4 
 

3,0 
 

3,8   1,4   1,3   

  56 124 9,0 8,20 5,4 5,25 3,1 2,85 26,00 22,50 1,5 1,45 3,5 3,25 4,9 4,35 1,4 1,40 1,4 1,35 

type 2-6 57 49 7,2 9,00 5,4 5,40 2,5 3,10 59,00 59,00 1,4 1,50 3,3 3,50 3,1 4,90 1,2 1,20 1,2 1,20 

type 4-6 58 169 6,7 7,20 4,8 5,40 2,9 2,50 41,00 41,00 1,3 1,40 3,0 3,30 4,3 3,10 - - 1,2 1,20 
Totaal 
gemiddelde:     7,28 7,53 4,81 5,10 2,78 2,91 44,36 54,67 1,48 1,62 3,37 3,53 3,68 3,86 1,05 1,25 1,24 1,34 
Standaard 
afwijking:     1,05 1,25 0,90 0,86 0,31 0,39 25,67 33,27 0,44 0,45 0,49 0,58 0,84 0,78 0,42 0,41 0,27 0,26 

Tabel 6: Overzichtstabel van de gegevens voor de afmetingberekeningen 

In deze tabel zijn alle gegevens weergegeven die gebruikt zijn voor de vergelijkende studie tussen de totale en afzonderlijke afmetingen van 

de verschillende types. De grijze vlakken zijn de gegevens die niet gebruikt zijn in de berekeningen. 
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7. Waardetabel van de verschillende verhoudingen van de totale en afzonderlijke afmetingen van de kruisboogfibulae: 

 
L/B L/H B/L B/H H/L H/B A/B A/V B/A B/V V/A V/B N 

1A 1,68 2,35 0,60 1,40 0,43 0,71 0,53 0,83 1,90 1,57 1,21 0,64 9 

1B 1,43 2,16 0,70 1,52 0,46 0,66 0,54 0,69 1,84 1,27 1,45 0,79 4 

1C 1,36 2,34 0,73 1,72 0,43 0,58 0,67 0,69 1,49 1,03 1,45 0,98 1 

1D 1,50 2,33 0,67 1,56 0,43 0,64 0,70 0,55 1,43 0,79 1,81 1,27 1 

2D 1,47 2,73 0,68 1,85 0,37 0,54 0,36 0,39 2,79 1,08 2,58 0,92 1 

2 1,44 2,70 0,69 1,87 0,37 0,53 0,36 0,34 2,80 0,95 2,96 1,06 5 

2-3 1,25 2,50 0,80 2,00 0,40 0,50 0,41  / 2,43 / / / 2 

3 1,71 3,02 0,58 1,76 0,33 0,57 0,34 0,28 2,93 0,81 3,64 1,24 6 

3-4 1,30 2,50 0,77 1,92 0,40 0,52 0,43 0,34 2,30 0,79 2,93 1,27 5 

4 1,52 2,68 0,66 1,76 0,37 0,57 0,40 0,31 2,51 0,78 3,22 1,28 7 

5 1,57 2,29 0,64 1,45 0,44 0,69 0,39 0,31 2,57 0,80 3,21 1,25 2 

6 1,56 2,88 0,64 1,84 0,35 0,54 0,45 0,33 2,24 0,75 3,00 1,34 2 

2-6 1,67 2,90 0,60 1,74 0,34 0,57 0,43 0,31 2,33 0,71 3,27 1,40 1 

4-6 1,33 2,88 0,75 2,16 0,35 0,46 0,42 0,45 2,36 1,06 2,21 0,94 1 

gem.: 1,49 2,59 0,68 1,75 0,39 0,58 0,46 0,45 2,28 0,95 2,53 1,11  

st.afw.: 0,14 0,27 0,07 0,21 0,04 0,07 0,11 0,18 0,46 0,25 0,81 0,24  
 

  Tabel 7: Waardetabel van de verhoudingen 

In deze tabel staan de verschillende verhoudingen tussen de gemiddelde totale (lengte, breedte, hoogte) en de afzonderlijke 

(arm-, boog-, voetlengte) afmetingen per groep en type. Deze gegevens kunnen een vertekend beeld leveren aangezien 

bepaalde groepen in bepaalde categorieën weinig geldige gegevens verschaffen (zie tabel 6). Bij de analyses zijn de tussen 

groepen meegerekend met beide mogelijke groepen (bv type 3-4 is meegerekend bij zowel type 3 als type 4) om een 

correctere situatie te schetsen. In kolom N staat het aantal exemplaren per groep. 
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8. Samengestelde typologietabel van de meest gebruikte typologieën voor kruisboogfibulae: 

 

 

 

  

Tabel 8: Overzichtstabel van de verschillende types 

In deze tabel worden de acht meest gebruikte typologieën voor de kruisboogfibulae met elkaar vergeleken. Deze tabel is niet 100% accuraat, 

maar kan een overzichtelijker beeld geven in de verschillende gebruikte types die door elkaar gehanteerd worden. 
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Bijlage C: Typologische lijst 

1. De typologie voor Romeinse fibulae van Riha: 

 

  Typologie 1: De typologie van Riha 

De volledige typologische tabel van Riha (1979) over de Romeinse fibulae. Deze typologie is in deze studie meerdere keren gebruikt. 
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2. De typologie voor Romeinse fibulae van Ettlinger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie 2:  
 

De typologie 

van Ettlinger 

 

De volledige 

typologische 

tabel van 

Ettlinger 

(1973) over 

de Romeinse 

fibulae. Deze 

typologie is 

in deze studie 

meerdere 

keren 

gebruikt. 

 



 



 

 
  

Categorie 1: 

 

De kruisboogfibulae uit het 

castellum 

 

(Oudenburg-Spegelaere) 

Catalogus van de fibulae 

uit Oudenburg 



 
 

 
 

 
 

 
 

 6,1 

 3,1 

 3,0 

 gewicht (gram): 27,14 

 

armlengte (cm):  1,5 

  booglengte (cm): 3,8 

 

Id:  1 

tekeningnummer: KL 90 

OS nr: 8907 
 

type:  Kruisboogfibula 

fortperiode: 5e fase + post 

contextdatering: 325-410AD-post 
 

typologie: Keller 1; Riha 6.5.1, Van Buchem II-IIIa; 

lengte (cm): 

breedte (cm): 

hoogte (cm): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 

 
 
 

 
voetlengte (cm): 2,9 

Ettlinger 57; Bayley&Butcher T191B-192; 
Jobst 26 

 

 

typologiedatering: 
(breedste) 

280-320 AD 

 

omschrijving 
vondstsituering: 

verdiepen in top Romeins pakket + overgang 
post-Romeins 

 

 
 

compleetheid: 70-80% 
 

staat: bijna volledig, zonder naald of knoppen, lichte 
beschadiging aan de voet 

 

 
 
 
 

beugelknop: afwezig 
 

armknoppen: afgebroken, conisch 

- 
 

1,0:1,0:1,4 
 

decoratie armen: Hellende top met randen; dwarse groef 
 
 
 

decoratie boog: overlangse groef, die zich opsplitst naar de 
kop, groef langs de zijkant 

 
decoratie voet: geometrische decoratie: dwarse groeven 

 

 
tekening: 

 
 

speciale vormen: kraagje, voet is bijlvormig, deel van de naald 
nog aan onderkant kop bevestigd 

 

 

opmerkingen: armknop apart bewaard; voetdecoratie = 
Patek nr. 21 



 
 

 
 

 
 

 5,8 

 5,0 

 2,7 

 gewicht (gram): 25,00 

 

 1,5 

 booglengte (cm): 3,3 

 

 

Id:  2 

tekeningnummer: KL 91 

OS nr: 4000 Ax ZL 
 

type:  Kruisboogfibula 

fortperiode: post 

contextdatering: > 410AD 
 

typologie: Keller 1; Riha 6.5.1; Van Buchem II-IIIa; 

 

lengte (cm): 

breedte (cm): 

hoogte (cm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 

 

armlengte (cm): 
 
 
 
voetlengte (cm): 2,7 

Ettlinger 57; Hull (Bayley&Butcher) T191B- 
192; Jobst 26 

 

 

typologiedatering: 
(breedste) 

280-320 AD 

 

omschrijving 
vondstsituering: 

gelokaliseerde vondst in zwarte laag 

 

 
 

compleetheid: 90-100 
 

staat: Volledig, op de beschadigde beugelknop na; 
verbogen naald; matig verweerd 

 

 
 
 
 

beugelknop: beschadigd 
 

armknoppen: conisch + band 

 
 

0,8:0,9:1,1 
 

decoratie armen: vlakke top 
 
 
 

decoratie boog: niet zichtbaar 
 
 
 

decoratie voet: niet zichtbaar 
 

 

tekening: 
 
 

speciale vormen: 
 
 
 

opmerkingen: 



 
 

 
 

 
 

 6,3 

 4,2 

 2,7 

 gewicht (gram): 37,57 

 

 2,1 

 booglengte (cm): 3,0 

 

 

Id:  3 

tekeningnummer: KL 92 

OS nr: 2000 M ZL 
 

type:  Kruisboogfibula 

fortperiode: post 

contextdatering: > 410AD 
 

typologie: Keller 5; Riha 6.5.5; Van Buchem IVb-V; 

 

lengte (cm): 

breedte (cm): 

hoogte (cm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 

 

armlengte (cm): 
 
 
 

voetlengte (cm): 3,8 

Ettlinger 57; Hull (Bayley&Butcher) T192; 
Jobst 26 

 

 

typologiedatering: 
(breedste) 

290-400 AD 

 

omschrijving 
vondstsituering: 

niveau in zwarte laag 

 

 
 

compleetheid: 60-70% 
 

staat: bijna volledig, zonder naald of beugelknop, 
deel van de voet afgebroken, matig 
beschadigd 

 
 
 

beugelknop: geen 

armknoppen:  zeshoekig 

decoratie armen: licht hellende top 

- 
 

1,4:1,4:1,1 

 
 
 

decoratie boog: niet zichtbaar 
 
 
 

decoratie voet: niet zichtbaar 
 

 
tekening: 

 
 

speciale vormen: zeer hoge voet, korte boog 
 
 
 

opmerkingen: heeft een gedrongen uiterlijk, is topzwaar 
(gewicht kop veel groter dan voet), maar de 
voet is groter dan de kop met boog 



 
 

 
 

 
 

 
 

 3,8 

 2,8 

 2,7 

 gewicht (gram): 18,35 

 

 

Id:  4 

tekeningnummer: KL 93 

OS nr: 2938 
 

type:  Kruisboogfibula 

fortperiode: post 

contextdatering: > 410 AD 

 

lengte (cm): 

breedte (cm): 

hoogte (cm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 

 

armlengte (cm): 1,9 

booglengte (cm):   / 

voetlengte (cm): / 

 

typologie: Keller 1-2; Riha 6.5.1-6.5.2; Van Buchem II- 
IIIa-IV; Ettlinger 57; Hull (Bayley&Butcher) 
T191B-192; Jobst 26 

 

 

typologiedatering: 
(breedste) 

280-340 AD 

 

omschrijving 
vondstsituering: 

gelokaliseerde vondst in zwarte laag 

 

 
 

compleetheid: 35-45% 
 

staat: incompleet, voet en deel van de boog 
ontbreken, evenals de naald, lichte 
beschadiging 

 
 
 

beugelknop: uivormig 

armknoppen:  uivormig + band 

decoratie armen: zeer licht hellende top 

1,0:0,9:0,8 
 

1,0:1,2:0,9 

 
 
 

decoratie boog: geen zichtbaar 
 
 
 

decoratie voet: onbekend 
 

 
tekening: 

 
 

speciale vormen: 
 
 
 

opmerkingen: gat van naaldbevestiging in kop zichtbaar 



 
 

 
 

 
 

 7,1 

 2,6 

 3,1 

 gewicht (gram): 16,67 

 

 1,9 

 booglengte (cm): 4,3 

 

 

Id:  5 

tekeningnummer: KL 94 

OS nr: 7625 
 

type:  Kruisboogfibula 

fortperiode: einde 4e fase 

contextdatering: 270-280AD 

 

lengte (cm): 

breedte (cm): 

hoogte (cm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 

 

armlengte (cm): 
 
 
 
voetlengte (cm): 2,6 

 

typologie: Riha 6.4.3; Van Buchem I-II; Ettlinger 56; Hull 
(Bayley&Butcher) T190-191A; Jobst 25; 
Böhme 28 

 

 

typologiedatering: 
(breedste) 

175-300 AD 

 

omschrijving 
vondstsituering: 

laag einde fortperiode 4 

 

 
 

compleetheid: 60-70% 
 

staat: bijna volledig, zonder naald, linkerarm 
afgebroken, zowel als de armknoppen, matig 
beschadigd 

 
 
 

beugelknop: miniknop 

armknoppen:  afgebroken 

decoratie armen: vlakke top 

0,7:0,7:0,7 
 

- 

 
 
 

decoratie boog: afwezig 
 
 
 

decoratie voet: afwezig 
 

 
tekening: 

 
 

speciale vormen: 
 
 
 

opmerkingen: dunne armen, wijst op waarschijnlijk kleine 
knoppen of helemaal geen; zoals normaal is 
bij de vroegste types 



 
 

 
 

 
 

 
 

 7,5 

 5,5 

 3,2 

 gewicht (gram): 65,56 

 

 2,75 

 booglengte (cm): 4,1 

 

 

Id:  6 

tekeningnummer: KL 95 

OS nr: L.V. 
 

type:  Kruisboogfibula 

fortperiode: geen fase 

contextdatering: losse vondst 

 

lengte (cm): 

breedte (cm): 

hoogte (cm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 

 

armlengte (cm): 
 
 
 
voetlengte (cm): 4,0 

 

typologie: Keller-Pröttel 2D; Riha 6.5.2; Van Buchem IIIb- 
IV; Ettlinger 57; Hull (Bayley&Butcher) T192, 
Jobst 26 

 

 

typologiedatering: 
(breedste) 

335-365 AD 

 

omschrijving 
vondstsituering: 

losse vondst 

 

 
 

compleetheid: 85-90% 
 

staat: bijna volledig, ontbreken van naald en 
beugelknop, beschadiging van de boog en 
verwering over de gehele beugel, klein deel 
van de naald aanwezig onder de voet 

 
 

beugelknop: afgebroken 
 

armknoppen: zeshoekig + schijf 

- 
 

1,4:1,4:1,5 
 

decoratie armen: zeer licht hellend, met een schijf aan elke 
knop 

 
decoratie boog: niet zichtbaar, wegens beschadiging 

 
 
 

decoratie voet: lichte sporen van mogelijke uitsparingen, 
eventueel gegolfd en/of rechthoekig 

 

 
tekening: 

 
 

speciale vormen: gekarteld bladvormige kraag, met sporen van 
oogdecoratie 

 

 

opmerkingen: mogelijk vergulde fibula (// graf 37) 



 
 

 
 

 
 

 7,2 

 4,0 

 2,9 

 gewicht (gram): 21,00 

 

 1,8 

 booglengte (cm): 4,1 

 

 

Id:  7 

tekeningnummer: KL 96 

OS nr: 44903 
 

type:  Kruisboogfibula 

fortperiode: 4e fase 

contextdatering: 260-280AD 

 

lengte (cm): 

breedte (cm): 

hoogte (cm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 

 

armlengte (cm): 
 
 
 
voetlengte (cm): 2,4 

 

typologie: Riha 6.4.4; Van Buchem I-II; Ettlinger 56; Hull 
(Bayley&Butcher) T190-191A; Jobst 25; 
Böhme 28 

 

 

typologiedatering: 
(breedste) 

175-300 AD 

 

omschrijving 
vondstsituering: 

primaire vulling grote afvalkuil fortperiode 4 

 

 
 

compleetheid: 100% 
 

staat: Volledig, met naald en sluitbeugel; goed 
bewaard 

 

 
 
 
 

beugelknop: geen knop, staaf 
 

armknoppen: 'miniknop' 

 
 

0,5:0,5:0,3 
 

decoratie armen: vlakke top 
 
 
 

decoratie boog: Geometrisch: dwarslijntjes op de boog, met 
dubbele knik 

 
decoratie voet: Opstaande rand achteraan en verhoging naar 

de boog toe 

 

 
tekening: 

 
 

speciale vormen: 
 
 
 

opmerkingen: Voet is hexagonaal; beugelknop is staafje met 
kam 



 
 

 
 

 
 

 4,8 

 2,8 

 2,5 

 gewicht (gram): 11,71 

 

 1,4 

 booglengte (cm): 3,6 

 

 

Id:  8 

tekeningnummer: KL 97 

OS nr: 4992 
 

type:  Kruisboogfibula 

fortperiode: 4e + 5e fase 

contextdatering: 260-410 AD 

 

lengte (cm): 

breedte (cm): 

hoogte (cm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 

 

armlengte (cm): 
 
 
 
voetlengte (cm): / 

 

typologie: Riha 6.4.2; Van Buchem I-II; Ettlinger 56; Hull 
(Bayley&Butcher) T190-191A; Jobst 25; 
Böhme 28 

 

 

typologiedatering: 
(breedste) 

175-300 AD 

 

omschrijving 
vondstsituering: 

niveau fortperiode einde 4+5: nazakking 
boven grote afvalkuil fortperiode 4 (OS 4980) 

 

 
 

compleetheid: 55-65% 
 

staat: incompleet, afgebroken armen en voet, 
ontbreken van de naald 

 

 
 
 
 

beugelknop: miniknop 

armknoppen:  afgebroken 

decoratie armen: vlakke top 

0,4:0,4:0,4 
 

- 

 
 
 

decoratie boog: afwezig 
 
 
 

decoratie voet: onbekend 
 

 
tekening: 

 
 

speciale vormen: dubbele kraag, langs beide kanten van de 
boog één simpele kraag 

 

 

opmerkingen: armen zijn hol; vroegste type kruisboogfibula 



 
 

 
 

 
 

 4,1 

 2,3 

 3,2 

 gewicht (gram): 8,24 

 

 1,7 

 booglengte (cm): 3,3 

 

 

Id:  9 

tekeningnummer: KL 98 

OS nr: 8907 
 

type:  Kruisboogfibula 

fortperiode: 5e fase + post 

contextdatering: 325-410AD-post 

 

lengte (cm): 

breedte (cm): 

hoogte (cm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 

 

armlengte (cm): 
 
 
 

voetlengte (cm): / 

 

typologie: Riha 6.4.2; Van Buchem I-II; Ettlinger 56; Hull 
(Bayley&Butcher) T190-191A; Jobst 25; 
Böhme 28 

 

 

typologiedatering: 
(breedste) 

175-300 AD 

 

omschrijving 
vondstsituering: 

verdiepen in top Romeins pakket + overgang 
post-Romeins 

 

 
 

compleetheid: 30-40% 
 

staat: incompleet, voet en rechterarm afgebroken, 
evenals de knoppen, naald ontbreekt, deel 
naaldbevestiging bewaard, licht beschadigd 

 
 
 

beugelknop: miniknop 

armknoppen:  afgebroken 

decoratie armen: vlakke top 

0,4:0,4:0,7 
 

- 

 
 
 

decoratie boog: afwezig 
 
 
 

decoratie voet: onbekend 
 

 
tekening: 

 
 

speciale vormen: kraag vooraan, mogelijk dubbele kraag 
 
 
 

opmerkingen: gelijkenis met KL97, vroeg type 



 
 

 
 

 
 

 5,9 

 3,7 

 2,6 

 gewicht (gram): 9,87 

 

 

Id:  10 

tekeningnummer: KL 99 

OS nr: 7983 
 

type:  Kruisboogfibula 

fortperiode: 4e fase 

contextdatering: 260-280AD 

 

lengte (cm): 

breedte (cm): 

hoogte (cm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 

 

armlengte (cm):  1,9 

  booglengte (cm): 3,0 
 

voetlengte (cm): 2,5 

 

typologie: Riha 6.4.2; Van Buchem I-II; Ettlinger 56; Hull 
(Bayley&Butcher) T190-191A; Jobst 25; 
Böhme 28 

 

 

typologiedatering: 
(breedste) 

175-300 AD 

 

omschrijving 
vondstsituering: 

plaatselijk verdiepen, niveau fortperiode 4 

 

 
 

compleetheid: 60-70% 
 

staat: bijna volledig, erg beschadigd, naald 
ontbreekt, armknoppen afgebroken 

 

 
 
 
 

beugelknop: "miniknop" 

armknoppen:  geen 

decoratie armen: vlakke top 

0,7:0,7:0,7 
 

- 

 
 
 

decoratie boog: afwezig 
 
 
 

decoratie voet: afwezig 
 

 
tekening: 

 
 

speciale vormen: 
 
 
 

opmerkingen: mogelijk kleine dubbele kraag, door 
beschadiging onzeker, vroeg type 



 
 

 
 

 
 

 4,1 

 3,3 

 2,5 

 gewicht (gram): 12,37 

 

 

Id:  11 

tekeningnummer: KL 107 

OS nr: 8925 
 

type:  Kruisboogfibula 

fortperiode: 4e fase 

contextdatering: 260-280AD 

 

lengte (cm): 

breedte (cm): 

hoogte (cm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 

 

armlengte (cm):  1,8 

  booglengte (cm): 3,4 
 

voetlengte (cm): / 

 

typologie: Riha 6.4.3; Van Buchem I-II; Ettlinger 56; Hull 
(Bayley&Butcher) T190-191A; Jobst 25; 
Böhme 28 

 

 

typologiedatering: 
(breedste) 

175-300 AD 

 

omschrijving 
vondstsituering: 

verdiepen binnen noordelijke wooneenheid, 
afnemen tot op niveau haardplaat 
fortperiode 4 

 
compleetheid: 45-55% 

 

staat: incompleet, rechterarm en voet afgebroken, 
naald ontbreekt, armknoppen afgebroken, 
licht beschadigd 

 
 
 

beugelknop: "miniknop" 

armknoppen:  geen 

decoratie armen: vlakke top 

0,4:0,4:0,7 
 

- 

 
 
 

decoratie boog: afwezig 
 
 
 

decoratie voet: onbekend 
 

 

tekening: 
 
 

speciale vormen: dubbele kraag, langs beide zijden van de 
boog één kraag 

 

 

opmerkingen: vroeg type, gelijkenis met KL 97; klein bandje 
brons onder de kop als reparatie of 
versteviging (// KL17) 



 
 

 
 

 1,8 

 1,6 

 2,1 

 gewicht (gram): 4,11 

 

 

Id:  12 

tekeningnummer: KL 108 

OS nr: 8949 
 

type:  Kruisboogfibula 

fortperiode: 3e + 4e fase 

contextdatering: 250-280AD 
 

typologie: ondetermineerbaar 

 

lengte (cm): 

breedte (cm): 

hoogte (cm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 

 

armlengte (cm):  0,8 

  booglengte (cm): / 
 

voetlengte (cm): / 

 
 
 
 

typologiedatering: 
(breedste) 

onbepaald 

 

omschrijving 
vondstsituering: 

vondst uit coupe doorheen sporen en lagen 
fortperiode 3 en 4 

 

 
 

compleetheid: 10-15% 
 

staat: enkel fragment van de kop-beugel verbinding, 
afgebroken armen, licht beschadigd 

 

 
 
 
 

beugelknop: geen 
 

armknoppen: afgebroken - 
 

decoratie armen: onbekend 
 
 
 

decoratie boog: afwezig 
 
 
 

decoratie voet: onbekend 
 

 
tekening: 

 
 

speciale vormen: 
 
 
 

opmerkingen: 



 
 

 
 

 
 

 2,5 

 4,7 

 2,6 

 gewicht (gram): 11,49 

 

 

Id:  13 

tekeningnummer: KL 17 

OS nr: 22915 
 

type:  Kruisboogfibula 

fortperiode: 5e fase 

contextdatering: 325-410AD 
 

typologie: Keller 1; Riha 6.5.1; Van Buchem II-IIIa; 

 

lengte (cm): 

breedte (cm): 

hoogte (cm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 

 

armlengte (cm):  2,4 

  booglengte (cm): / 
 

voetlengte (cm): / 

Ettlinger 57; Hull (Bayley&Butcher) T191B- 
192; Jobst 26 

 

 

typologiedatering: 
(breedste) 

280-320 AD 

 

omschrijving 
vondstsituering: 

aanlegtrechter dubbele waterput begin 
fortperiode 5 (OS 2562), vermoedelijk tweede 
kwart 4e eeuw 

 
compleetheid: 40-45% 

 

staat: incompleet, deels afgebroken boog en voet, 
licht beschadigd 

 

 
 
 
 

beugelknop: zeshoekig + basis 
 

armknoppen: zeshoekig + band 

0,7:0,7:0,9 
 

0,7:0,7:0,9 
 

decoratie armen: ogenmotief, op boven- en onderkant, 4 ogen 
in totaal; vlakke top 

 
decoratie boog: afwezig 

 
 
 

decoratie voet: onbekend 
 

 
tekening: 

 
 

speciale vormen: 
 
 
 

opmerkingen: zeer dunne rug; bandje brons onderaan de 
kop tot langs de basis van de knop: mogelijk 
reparatie of versteviging 



 
 

 
 

 2,5 

 3,6 

 2,6 

 gewicht (gram): 7,87 

 

 

Id:  14 

tekeningnummer: KL 110 

OS nr: 4934 
 

type:  Kruisboogfibula 

fortperiode: 4e fase 

contextdatering: 260-280AD 

 

lengte (cm): 

breedte (cm): 

hoogte (cm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 

 

armlengte (cm): 1,8 

booglengte (cm):   / 

voetlengte (cm): / 

 

typologie: Riha 6.4.3; Van Buchem I-II; Ettlinger 56; Hull 
(Bayley&Butcher) T190-191A; Jobst 25; 
Böhme 28 

 

 

typologiedatering: 
(breedste) 

175-300 AD 

 

omschrijving 
vondstsituering: 

verdiepen in ZW-kuil fortperiode 4 (OS 44940) 

 

 
 

compleetheid: 30-40% 
 

staat: incompleet, deel van de naald aanwezig, voet 
en grootste deel van de boog zijn afwezig, kop 
zonder armknoppen, licht tot matig verweerd 

 
 
 

beugelknop: "miniknop" 

armknoppen:  geen 

decoratie armen: vlakke top 

0,6:0,4:0,7 
 

- 

 
 
 

decoratie boog: onbekend 
 
 
 

decoratie voet: onbekend 
 

 
tekening: 

 
 

speciale vormen: kraag vooraan 
 
 
 

opmerkingen: 



 
 

 
 

 
 

 5,8 

 2,4 

 2,6 

 gewicht (gram): 8,86 

 

 2,1 

 booglengte (cm): 3,0 

 

 

Id:  15 

tekeningnummer: KL 111 

OS nr: 8914 
 

type:  Kruisboogfibula 

fortperiode: 5e fase 

contextdatering: 325-410AD 

 

lengte (cm): 

breedte (cm): 

hoogte (cm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 

 

armlengte (cm): 
 
 
 

voetlengte (cm): 1,8 

 

typologie: Riha 6.4.3; Van Buchem I-II; Ettlinger 56; Hull 
(Bayley&Butcher) T190-191A; Jobst 25; 
Böhme 28 

 

 

typologiedatering: 
(breedste) 

175-300 AD 

 

omschrijving 
vondstsituering: 

verdiepen niveau fortperiode 5 

 

 
 

compleetheid: 50-60% 
 

staat: incompleet, rechterarm afgebroken, deel 
naald aanwezig, volledige voet, gebroken 
boog, licht tot matig verweerd 

 
 
 

beugelknop: miniknop 
 

armknoppen: geen 

0,4:0,4:0,5 
 

- 
 

decoratie armen: vlakke top 
 
 
 

decoratie boog: afwezig 
 
 
 

decoratie voet: afwezig 
 

 
tekening: 

 
 

speciale vormen: kraag op de boog 
 
 
 

opmerkingen: waarschijnlijk deel van de boog verdwenen; 
fibula is in twee delen gefotografeerd en 
getekend, naald mogelijk verkeerd aangeplakt 



 
 

 
 

 
 

 6,4 

 2,1 

 2,8 

 gewicht (gram): 10,08 

 

 2,2 

 booglengte (cm): 3,7 

 

 

Id:  16 

tekeningnummer: KL112 

OS nr: 4233 
 

type:  Kruisboogfibula 

fortperiode: post 

contextdatering: > 410AD 

 

lengte (cm): 

breedte (cm): 

hoogte (cm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 

 

armlengte (cm): 
 
 
 

voetlengte (cm): 2,2 

 

typologie: Riha 6.4.2; Van Buchem I-II; Ettlinger 56; Hull 
T190-191A; Jobst 25; Böhme 28 

 
 
 

typologiedatering: 
(breedste) 

175-300 AD 

 

omschrijving 
vondstsituering: 

laag nazakking boven bassin fortperiode 5 (OS 
4923) 

 

 
 

compleetheid: 75-85% 
 

staat: bijna volledig, naald en rechterarm ontbreekt, 
voet en boog volledig 

 

 
 
 
 

beugelknop: "miniknop" 

armknoppen:  geen 

decoratie armen: vlakke top 

0,5:0,4:0,4 
 

- 

 
 
 

decoratie boog: afwezig 
 
 
 

decoratie voet: afwezig 
 

 
tekening: 

 
 

speciale vormen: 
 
 
 

opmerkingen:    geen kraag/kragen op de boog 
 

  



 
  

Categorie 2: 

 

De Spiraal-, Scharnier-, 

Email-, Ring- en 

Schijffibulae uit het 

castellum 

 

(Oudenburg-Spegelaere) 



 
 

 
 

 
 

lengte (cm): 3,5 

breedte (cm): 0,9 

hoogte (cm): 1,3 

gewicht (gram): 2 
 

Foto: 
 

 

Id: 1 

tekeningnummer:  KL 061 

OSnr: 4000 G 
 

type: symmetrische emailfibula 

fortperiode: post 

contextdatering: > 410AD 
 

typologie: Riha 7.16; Böhme 41e; Ettlinger 43.2; Hull 
(Bayley&Butcher) T227-228; Feugère 26c 

 

 

typologiedatering:  50-150 AD 
 

omschrijving 
vondsituering: 

 

niveau in zwarte laag 

 
 

compleetheid: 95-100% 
 

staat: volledig met milde beschadiging 
 
 
 
 
 

vormbeschrijving:   kleine gelijkarmige fibula met ruitvormige 
top op de boog en cirkelvormige uiteinden 

 

 
tekening: 

 
decoratie: emailinlegging in de ruit met 4 zwarte 

glasparels en een enkele zwarte parel in elke 
cirkel (slechts één bewaard) 

 
 

opmerkingen: 



 
 

 
 

 
 

lengte (cm): 6,1 

breedte (cm): 1,8 

hoogte (cm): 2,4 

gewicht (gram): 14 
 

Foto: 
 

 

 

 
Id: 2 

tekeningnummer:  KL 100 

OSnr: 2000 G 
 

type: Ogen- / Knikfibula 

fortperiode: post 

contextdatering: > 410AD 

typologie: Riha 2.3.2; Böhme 5; Ettlinger 17; Hull 
(Bayley&Butcher) T42; Feugère 14b 

 

 

typologiedatering:  0-100 AD 
 

omschrijving 
vondsituering: 

 

niveau in zwarte laag 

 
 

compleetheid: 80-90% 
 

staat: volledig, met naald; lichte beschadiging 
 
 
 
 
 

vormbeschrijving:   middelgrote fibula met brede rug met kraag 
en een overlangse ribbel die doorloopt tot 
op de voet, de kop heeft een golfvormig 
uitzicht 

 
 
 
 
 
tekening: 

 
decoratie: niet zichtbaar, indien aanwezig 

 
 
 
 
 

opmerkingen: 



 
 

 
 

 
 

verdiepen in top Romeins pakket + overgang 
post-Romeins 

 85-95%  

 Bijne volledig, op de naald na;lichte 
beschadinging van de schijf en matige van de 
emaildecoratie 

 

 

lengte (cm): 5,7 

breedte (cm): 3,8 

hoogte (cm): 1,2 

gewicht (gram): 8 
 

Foto: 
 

 

 

 
Id: 3 

tekeningnummer:  KL 101 

OSnr: 8907 
 

type: Emailschijffibula 

fortperiode: 5e + post 

contextdatering: 325-410AD-pos 

typologie: Riha 7.17; Böhme 41h; Ettlinger 44.2; Hull 
(Bayley&Butcher) T240; Feugère 26d 

 

 

typologiedatering:  100-225 AD 
 

omschrijving 
vondsituering: 

 
 

compleetheid: 
 

staat: 
 
 
 
 
 

vormbeschrijving:   Ruitvormig, met open center, met 6 ronde 
sattelieten langs de buitenkant en 2 langs de 
binnenkant; scharnier aan de onderkant 

 

tekening: 

 
decoratie: Blauwe emaildriehoeken op de 

lengtehoeken, met een gele cirkel; oranje op 
de 4 buitenste sattelieten; de kleur van de 2 
middenste en 2 binnen sattelieten is 

 

opmerkingen: mogelijk center oorspronkelijk opgevuld, bij 
gebrek aan exacte referenties 



 
 

 
 

 
 

lengte (cm): 4,6 

breedte (cm): 2,3 

hoogte (cm): 1,1 

gewicht (gram): 3 
 

Foto: 
 

 

 
 

Id: 4 

tekeningnummer:  KL 102 

OSnr: 81904 
 

type: Emailschijffibula 

fortperiode: 2e fase 

contextdatering: 225-250AD 

typologie: Riha 7.11.4; Böhme 41g; Ettlinger 43.4/5-44.2; 
Hull (Bayley&Butcher) T240; Feugère 26d 

 

 

typologiedatering:  75-175 AD 
 

omschrijving 
vondsituering: 

 

verdiepen niveau fortperiode 2 

 
 

compleetheid: 90-95% 
 

staat: Volledig, op de naald en 1 zijsatteliet na; 
beschadiging van de emaildecoratie; matig 
verweerd 

 
 

vormbeschrijving:   Schild/blad-vormig, met 2 ronde sattelieten 
aan de zijkant; een geperforeerde 
driehoekige satteliet en een gekartelde 
vierkante perforatie 

 
 
 
 
 
tekening: 

 
decoratie: Emaildecoratie op de sattelieten is niet meer 

zichtbaar; op de plaat zijn 2 ovalen tegen de 
rand zichtbaar, met een bleke email in de 
ruimte ertussen 

 

opmerkingen: 



 
 

 
 

lengte (cm): 5,3 

breedte (cm): 1,6 

hoogte (cm): 1,0 

gewicht (gram): 2 
 

Foto: 
 

 

 
 

Id: 5 

tekeningnummer:  KL 103 

OSnr: 2.7.D 
 

type: Spiraalfibula 

fortperiode: post 

contextdatering: > 410AD 

typologie: Riha 2.7; Böhme 4; Ettlinger 1; Hull 
(Bayley&Butcher) T10-11; Feugère 5 

 

 

typologiedatering:  50 BC-100 AD 
 

omschrijving 
vondsituering: 

 

niveau in zwarte laag 

 
 

compleetheid: 40-50% 
 

staat: incompleet, voet ontbreekt, naald is 
verbogen 

 
 

 
vormbeschrijving:   kleine draadfibula met bandvormige beugel, 

waarvan de windingen duidelijk zichtbaar 
zijn, op het achterste stuk zijn 2 parallelle 
inkepingen zichtbaar 

 
 
 
 
 
tekening: 

 
decoratie: niet zichtbaar, indien aanwezig 

 
 
 
 
 

opmerkingen: 



 
 

 
 

 
 

15-120 AD  

 losse vondst uit zwarte laag 

 30-40%  

 incompleet, voet en naald ontbreken, rug en 
kop zijn beschadigd, gehele stuk is matig 
verweerd 

 

 

lengte (cm): 4,9 

breedte (cm): 2,0 

hoogte (cm): 1,9 

gewicht (gram): 5 
 

Foto: 
 

 

 
 

Id: 6 

tekeningnummer:  KL 104 

OSnr: 10902 
 

type: Scharnierfibula met lengteversiering 

fortperiode: post 

contextdatering: > 410AD 
 

typologie: Riha 5.12.1; Böhme 17; Ettlinger 31; Hull 
(Bayley&Butcher) T60; Feugère 23a 

 

 

typologiedatering: 
 

omschrijving 
vondsituering: 

 
 

compleetheid: 
 

staat: 
 
 
 
 
 

vormbeschrijving:   middelgrote fibula met brede rug met drie 
parallelle ribbels in het midden en 
opstaande randen, perforatie in de overgang 
naar de kop 

 
 
 
 
 
tekening: 

 
decoratie: parallelle ribbels op de rug, de middenste is 

gegolfd, geflankeerd door twee gedraaide 
lijnen; de opstaande randen zijn eveneens 
gedraaid 

 

opmerkingen: 



 
 

 
 

 
 

Id: 7 

tekeningnummer:  KL 105 

OSnr: 4967c type:

 onbekend 

fortperiode: 4e + 5e fase 

contextdatering: 260-410AD 

typologie: ondetermineerbaar 

lengte (cm): 2,7 

breedte (cm): 1,3 

hoogte (cm): 1,3 

gewicht (gram): < 1 

 

Foto: 

 
 
 

typologiedatering:  onbekend 
 

omschrijving 
vondsituering: 

 

niveau fortperiode einde 4+5: nazakking boven 
grote afvalkuil fortperiode 4 (OS 4980) 

 
 

compleetheid: 10-15% 
 

staat: fragmentarisch, enkel deel van de rug en 
voet aanwezig 

 
 

 
vormbeschrijving:   klein metalen plaatje waarvan de 

oorspronkelijke vorm onduidelijk is 
 
 

tekening: 

 
decoratie: afwezig 

 
 
 
 
 

opmerkingen: vertoont gelijkenis met KL104 



 
 

 
 

 
 

Id: 8 

tekeningnummer:  KL 106 

OSnr: 4953 type:

 ringfibula 

fortperiode: 5e fase 

contextdatering: 325-410AD 

typologie: Riha 8.2; Böhme 51; Ettlinger 51; Hull 
(Bayley&Butcher) P1; Feugère 30g 

lengte (cm): 2,4 

breedte (cm): 2,6 

hoogte (cm): 0,5 

gewicht (gram): 1-2 

 

Foto: 

 

 

typologiedatering:  200-450 AD 
 

omschrijving 
vondsituering: 

 

aanlegtrechter bassin 5e fortperiode 

 
 

compleetheid: 95-100% 
 

staat: volledig, licht verweerd 
 
 
 
 
 

vormbeschrijving:   kleine cirkelvormige fibula met een kleine 
opening, naald op de rand vastgezet 

 
 

tekening: 

 
decoratie: afwezig 

 
 
 
 
 

opmerkingen: 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 
 

200-400 AD  

 niveau (nazakking) vroege + volle(?) ME 
bovenop grote afvalkuil fortperiode 4 (OS 4980) 

 80-90%  

 Bijna volledig, beschadiging aan de 
buitenrand, opgehoogde glaspasta 

 

 

Id: 9 

tekeningnummer:  OS glas.01 

OSnr: 44935 
 

type: Schijffibula met intagliodecoratie 

fortperiode: post 

contextdatering: > 410AD 
 

typologie: Hull (Bayley&Butcher) T270 

lengte (cm): 2,8 

breedte (cm): 2,6 

hoogte (cm): 1,5 

gewicht (gram): 6 

 

Foto: 

 
 
 

typologiedatering: 
 

omschrijving 
vondsituering: 

 
 

compleetheid: 
 

staat: 
 
 
 
 
 

vormbeschrijving:   ronde schijf met verhoging waarop een 
vogelfiguur is iingekrast, inglaspasta, 
scharniersysteem 

 

tekening: 

 
decoratie: intaglio vogel, sporen van vergulding op de 

rand 
 

 
 
 

opmerkingen: vertoont sterke gelijkenissen met materiaal 
uit Richborough 



verdiepen niveau fortperiode 5 

 10-20%  

 fragment van de beugel met bovenste deel 
van het scharnier van de kop, matig 
beschadigd 

 

 

lengte (cm): 3,5 

breedte (cm): 1,7 

hoogte (cm): 0,9 

gewicht (gram): 3,96 
 

Foto: 
 

 

 

Id: 10  

tekeningnummer:  KL 109 

OSnr: 8933 
 

type: onbekend 

fortperiode: 5e fase 

contextdatering: 325-410AD 

typologie: ondetermineerbaar  
 
 
 

typologiedatering:  onbekend 
 

omschrijving 
vondsituering: 

 
 

compleetheid: 
 

staat: 
 
 
 
 
 

vormbeschrijving:   scharniergedeelte met stuk van de beugel 
 

 
 
 

tekening: 

 
decoratie: niet zichtbaar  

 
 
 
 
 

opmerkingen: 



  

Categorie 3: 

 

De kruisboogfibulae uit 

Grafveld A 



 
 

 
 

 
 

 

Id: 1 

grafnummer: 1 

lengte (cm): 6,7 

breedte (cm): 4,7 

hoogte (cm): 2,6 

gewicht (gram): 46 

armlengte (cm): 1,1 

booglengte (cm):   3,0 

voetlengte (cm): 4,2 

compleetheid: 95-100% 

decoratie armen: Hellende top met 2 randen; centrale 
perforatie 

 
 
 
 

decoratie boog: Geen decoratie op de boog 
zichtbaar; kleine kraag aanwezig 

 
 
 
 
decoratie voet: Geometrisch motief: dwarse 

inkepingen langs de rand (7X2) 

 

staat: Volledig op de naald na; volledige 
sluitbeugel; twee knoppen; 
gerestaureerd 

 

vorm beugelknop: geen 

vorm armknoppen:   ui + band 

afmeting beugelknop (cm): 0 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 4C (met sporen van 3A) 

afmeting armknop (cm): 1,4:1,2:1,4 
 

Details begraving: rechterschouder 
 

< 25 jaar 
 

opmerkingen: Centrale perforatie lijkt sterk decoratief, geen sporen van afbraak beugelknop 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 

Id:     2 

grafnummer: 2 

lengte (cm): 6,3 

breedte (cm): 5,9 

hoogte (cm): 3,0 

gewicht (gram): 73 

armlengte (cm): 1,5 

booglengte (cm):   3,0 

voetlengte (cm): 3,9 

compleetheid: 95-100% 
 

staat: Volledig, met naald en 
sluitbeugel; twee knoppen; 
gerestaureerd 

decoratie armen: Getande top; met centrale perforatie 
 
 
 
 
 
decoratie boog: Geen decoratie zichtbaar; kraag 

aanwezig 
 
 
 
 
decoratie voet: Ogenmotief (uitgebreid); met 

geometrische patronen 
 
 
 
 

vorm beugelknop: geen 

vorm armknoppen:   ui + schijf 

afmeting beugelknop (cm): 0 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 3B + 4A 

afmeting armknop (cm): 1,3:1,3:1,5 

Details begraving: onbekend 

onbekend 
 

opmerkingen: Geen spoor van afbraak in de centrale perforatie, lijkt ook decoratief 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
Id:     3 

grafnummer: 14 

lengte (cm): 7,0 

breedte (cm): 5,2 

hoogte (cm): 2,7 

gewicht (gram): 62 

armlengte (cm): 1,2 

booglengte (cm):   3,2 

voetlengte (cm): 4,4 

compleetheid: 90-95% 

decoratie armen: Perforaties: 4 (2x2) zijlingse en 1 
centrale perforatie; licht golvende 
top 

 

 
decoratie boog: Dubbele parallelle lijn met dwarse 

lijnen ertussen; negatieve kraag 
 
 
 
 
decoratie voet: Ogenmotief (eenvoudig), met 

geometrische patronen; 
verderzetting van de dwarse lijnen 

 

staat: Bijna volledig, de naald ontbreekt; 
twee knoppen; voet achteraan 
licht beschadigd; gerestaureerd 

 

vorm beugelknop: geen 
 

vorm armknoppen:   ui + band (gevlochten) 
 

afmeting beugelknop (cm): 0 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 2B 

afmeting armknop (cm): 1,5:1,4:1,4 

Details begraving: rechterschouder 

onbekend 
 

opmerkingen: negatieve kraag: wegnemen van omwonden materiaal? 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
Id:     4 

grafnummer: 19 

lengte (cm): 7,3 

breedte (cm): 5,0 

hoogte (cm): 2,7 

gewicht (gram): 60 

armlengte (cm): 1,2 

booglengte (cm):   3,0 

voetlengte (cm): 3,3 

compleetheid: 95-100% 
 

staat: Volledig, met naald en 

decoratie armen: Lichte gekartelde top 
 
 
 
 
 
decoratie boog: Dubbele parallelle lijnen; met kleine 

kraag met gevlochten 
decoratiemotief 

 

 
decoratie voet: Geometrische decoratie: dubbele 

lijnen en vierkante uitsparingen 
 
 
 
 

vorm beugelknop: ui + basis 
sluitbeugel; lichte beschadiging 
aan de voet; drie knoppen; 
gerestaureerd 

 

vorm armknoppen:   ui + basis 
 

afmeting beugelknop (cm): 1,3:1,2:1,3 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 4C 

afmeting armknop (cm): 1,2:1,4:1,3 

Details begraving: rechterschouder 

volwassen 
 

opmerkingen: 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
Id:     5 

grafnummer: 20 

lengte (cm): 8,6 

breedte (cm): 4,6 

hoogte (cm): 2,8 

gewicht (gram): 46 

armlengte (cm): 1,1 

booglengte (cm):   3,4 

voetlengte (cm): 4,2 

compleetheid: 95-100% 
 

staat: Volledig, met naald en 

decoratie armen: Golvende top, twee zijlingse 
perforaties 

 
 
 
 
decoratie boog: Geen zichtbare decoratie 
 
 
 
 
 
decoratie voet: Geometrische decoratie: lijnen en 

uitgespaarde vlakken 
 
 
 
 

vorm beugelknop: zeshoekig + basis 
sluitbeugel; lichte beschadiging 
aan de armen, boog en knoppen; 
drie knoppen; gerestaureerd 

vorm armknoppen:   zeshoekig + band gevlochten 

afmeting beugelknop (cm): 1,1:1,1:1,4 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 3A 

afmeting armknop (cm): 1,0:1,1:1,1 

Details begraving: rechterschouder 

onbekend 
 

opmerkingen: 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

Id:     6 

grafnummer: 26 

lengte (cm): 9,6 

breedte (cm): 6,7 

hoogte (cm): 3,2 

gewicht (gram): 96 

armlengte (cm): 2,0 

booglengte (cm):   3,5 

voetlengte (cm): 5,0 

compleetheid: 100% 

decoratie armen: Gegolfde top met 4 (2X2) zijlingse 
perforaties 

 
 
 
 
decoratie boog: Geometrisch: lijn van driehoekjes; 

kraag aanwezig met verticale lijnen 
 
 
 
 
decoratie voet: Centraal: verderzetting van de lijn 

van driehoekjes; gegolfd motief 
langs de zijkanten 

 

staat: Volledig met naald en sluitbeugel; 
3 knoppen; lichte breuk tussen 
boog en kop; gerestaureerd 

 

vorm beugelknop: ui + kleine schijf 

vorm armknoppen:   ui + gedecoreerde schijf 

afmeting beugelknop (cm): 1,6:1,7:1,8 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 4C 

afmeting armknop (cm): 1,7:1,7:1,8 

Details begraving: rechts op de borst 

onbekend 
 

opmerkingen: Gedecoreerde schijf is met horizontale strepen 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

Id:     7 

grafnummer: 27 

lengte (cm): 8,4 

breedte (cm): 5,5 

hoogte (cm): 3,2 

gewicht (gram): 69 

armlengte (cm): 1,6 

booglengte (cm):   3,8 

voetlengte (cm): 5,3 

compleetheid: 95-100% 

decoratie armen: Getande bovenkant, centrale 
perforatie en 2 (1x1) zijlingse 
perforaties 

 

 
decoratie boog: Geometrisch: dubbele puntenrij 
 
 
 
 
 
decoratie voet: Verderzetting van de dubbele 

puntenrij; met (uitgebreid) 
ogenmotief (2X2+3) en een 
perforatie 

 

staat: Volledig met naald en sluitbeugel; 
twee knoppen; gerestaureerd 

 

vorm beugelknop: geen 
 

vorm armknoppen:   ui + schijf 
 

afmeting beugelknop (cm): 0 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 4A 

afmeting armknop (cm): 1,5:1,4:1,2 

Details begraving: rechterschouder 

volwassen 
 

opmerkingen: Armknoppen lijken bolrond, maar de spitsen zijn waarschijnlijk afgebroken; 
dwarsstaafje in de linkerperforatie op de armen; centrale perforatie vertoont geen 
spoor van de aanwezigheid van een beugelknop 

 

 
foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

Id:     8 

grafnummer: 34 

lengte (cm): 7,4 

breedte (cm): 4,5 

hoogte (cm): 2,7 

gewicht (gram): 39 

armlengte (cm): 1,1 

booglengte (cm):   2,9 

voetlengte (cm): 3,7 

compleetheid: 95-100% 

decoratie armen: Getande top 
 
 
 
 
 
decoratie boog: Geen zichtbare decoratie; kleine 

kraag aanwezig 
 
 
 
 
decoratie voet: Dubbele parallelle lijnen centraal, 

met golvend motief aan de kanten 

 

staat: Volledig met naald en sluitbeugel; 
drie knoppen; gerestaureerd 

 

vorm beugelknop: ui + basis 
 

vorm armknoppen:   ui + band 
 

afmeting beugelknop (cm): 1,0:1,0:1,1 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 4C 

afmeting armknop (cm): 1,1:1,1:1,2 
 

Details begraving: rechterschouder 
 

30 jaar 
 

opmerkingen: 2 wendingen in het rechte stuk van de naald: knoopachtig uiterlijk, misschien herstelling 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

Id:     9 

grafnummer: 37 

lengte (cm): 10,9 

breedte (cm): 7,4 

hoogte (cm): 4,0 

gewicht (gram): 157 

armlengte (cm): 1,9 

booglengte (cm):   5,3 

voetlengte (cm): 4,9 

compleetheid: 90-95% 

decoratie armen: Golvende top 
 
 
 
 
 
decoratie boog: Randen aan de onderkant van de 

boog; grote bladvormige kraag; met 
uitsparing onderaan met horizontale 
lijnen 

 
decoratie voet: Geometrische patronen aan de 

zijkanten met een golvende lijn in 
het midden 

 

staat: Volledig, buiten de naald; drie 
knoppen; goud gerestaureerd 

 

vorm beugelknop: zeshoekig + schijf 
 

vorm armknoppen:   zeshoekig + schijf 
 

afmeting beugelknop (cm): 1,9:1,7:1,9 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 2A 

afmeting armknop (cm): 1,9:1,6:2,0 

Details begraving: rechts achter de schedel 

onbekend 
 

opmerkingen: Mogelijk 4 perforaties op de armen, door restauratie dichtgemaakt; zeer grote fibula, 
doet zeer onpraktisch aan 

 

 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

Id:  10 

grafnummer: 41 

lengte (cm): 6,9 

breedte (cm): 4,6 

hoogte (cm): 2,6 

gewicht (gram): 37 

armlengte (cm): 1,2 

booglengte (cm):   3,4 

voetlengte (cm): 3,1 

compleetheid: 95-100% 
 

staat: Volledig, op de naald na, met 
volledig sluitbeugel; drie 
knoppen; gerestaureerd 

decoratie armen: Golvende top 
 
 
 
 
 
decoratie boog: Dubbele parallelle lijnen 
 
 
 
 
 
decoratie voet: Ogenmotief (eenvoudig) met 

geometrische patronen 
 
 
 
 

vorm beugelknop: ui + basis 
 

vorm armknoppen:   ui + band (gevlochten) 
 

afmeting beugelknop (cm): 1,1:1,1:1,1 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 2B 

afmeting armknop (cm): 1,0:1,0:1,2 
 

Details begraving: rechterschouder 
 

40-45 jaar 
 

opmerkingen: De bovenkant van de armen leunt sterk naar achteren; het golvend motief lijkt op 
onvolledig perforatie met rand; geeft de indruk van slechtere kwaliteit te zijn dan de 
meerderheid van de stukken 

 

 
foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

Id:  11 

grafnummer: 42 

lengte (cm): 6,5 

breedte (cm): 3,6 

hoogte (cm): 2,9 

gewicht (gram): 54 

armlengte (cm): 0,8 

booglengte (cm):   2,9 

voetlengte (cm): 4,0 

compleetheid: 95-100% 
 

staat: Volledig, met naald en 
sluitbeugel; twee knoppen; 
gerestaureerd 

decoratie armen: Golvende top met ingekraste lijnen 
bovenaan; met centrale perforatie 

 
 
 
 

decoratie boog: Geen zichtbare decoratie; met kleine 
kraag 

 
 
 
 
decoratie voet: Dubbele lijn langs het golvend 

patroon langs de zijkanten 
 
 
 
 

vorm beugelknop: geen 
 

vorm armknoppen:   bolrond + band (gevlochten) 
 

afmeting beugelknop (cm): 0 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 4C 

afmeting armknop (cm): 1,5:1,5:0,9 
 

Details begraving: linkerschouder 
 

18 jaar 
 

opmerkingen: Centrale perforatie lijkt decoratief 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

Id:  12 

grafnummer: 49 

lengte (cm): 7,2 

breedte (cm): 5,4 

hoogte (cm): 2,5 

gewicht (gram): 59 

armlengte (cm): 1,4 

booglengte (cm):   3,3 

voetlengte (cm): 3,1 

compleetheid: 95-100% 
 

staat: Volledig, met naald en 

decoratie armen: Hellende top met buitenrand 
 
 
 
 
 
decoratie boog: Geen decoratie zichtbaar 
 
 
 
 
 
decoratie voet: Dubbele puntenrij (2x3) op het 

bovenste deel van de voet, met 
eronder een ingekrast X 

 

 
 

vorm beugelknop: conisch 
sluitbeugel; lichte beschadiging 
aan de armen; perforatie op de 
linkerknop (mogelijk afbraak 
spits); gerestaureerd 

 
 
 
 

Keller typologie: type 2A + 6 

 

vorm armknoppen:   conisch + band (gevlochten) 

afmeting beugelknop (cm): 1,2:1,2:1,1 

afmeting armknop (cm):  1,2:1,2:1,3 

Details begraving: rechterschouder 
 

onbekend 
 

opmerkingen: De X-inkrassing op de voet is waarschijnlijk geen decoratie, maar recente beschadiging, 
waarbij de rest van de voetdecoratie verloren gegaan is bij de beschadiging en 
restauratie 

 

 
foto: 



 
 
 

Id:  13 

grafnummer: 57 

lengte (cm): 7,6 

breedte (cm): 5,8 

hoogte (cm): onb 

gewicht (gram): onb 

armlengte (cm): onb 

booglengte (cm):   onb 

voetlengte (cm): onb 

compleetheid: 90-95% 

decoratie armen: Gekartelde top, centrale perforatie 
 
 
 
 
 
decoratie boog: Geometrisch: lijn van driehoekjes; 

kleine kraag aanwezig 
 
 
 
 
decoratie voet: Ogenmotief (holle ogen) (2x4+3) 

 

staat: Volledig, naald en sluitbeugel 
aanwezig; twee knoppen, 
gerestaureerd 

 

vorm beugelknop: geen 
 

vorm armknoppen:   ui + band (gevlochten) 
 

afmeting beugelknop (cm): 0 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 2b-3b 

afmeting armknop (cm): onb 
 

Details begraving: rechterschouder 
 

20-25 jaar 
 

opmerkingen: Deze fibula ligt in het RAM in een reconstructie van een graf, waardoor het onmogelijk 
was om deze te bestuderen 

 

 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

Id:  14 

grafnummer: 59 

lengte (cm): 7,2 

breedte (cm): 4,9 

hoogte (cm): 2,5 

gewicht (gram): 39 

armlengte (cm): 1,1 

booglengte (cm):   3,3 

voetlengte (cm): 3,3 

compleetheid: 95-100% 

decoratie armen: Golvende top met 2 (1X1) zijlingse 
perforaties 

 
 
 
 
decoratie boog: Geometrisch: lijn van driehoekjes 
 
 
 
 
 
decoratie voet: Ogenmotief (eenvoudig) met 

geometrische patronen 

 

staat: Volledig met verbogen naald en 
sluitbeugel; drie knoppen; 
gerestaureerd 

 

vorm beugelknop: ui + basis 
 

vorm armknoppen:   ui + band (gevlochten) 
 

afmeting beugelknop (cm): 1,2:1,2:1,0 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 2B 

afmeting armknop (cm): 1,1:1,1:1,3 

Details begraving: rechterschouder 

onbekend 
 

opmerkingen: 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

Id:  15 

grafnummer: 72 

lengte (cm): 7,9 

breedte (cm): 4,6 

hoogte (cm): 2,6 

gewicht (gram): 48 

armlengte (cm): 1,2 

booglengte (cm):   3,2 

voetlengte (cm): 3,8 

compleetheid: 100% 

staat: Volledig, met naald en 
sluitbeugel; drie knoppen; 
gerestaureerd 

decoratie armen: Hellende top met kleine rand 
 
 
 
 
 
decoratie boog: Dubbele parallelle lijnen; met kleine 

kraag 
 
 
 
 
decoratie voet: Ogenmotief (uitgebreid), met 

geometrische patronen 
 
 
 
 

vorm beugelknop: ui + basis 

vorm armknoppen:   ui + band 

afmeting beugelknop (cm): 1,2:1,2:1,3 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 3B 

afmeting armknop (cm): 1,2:1,2:1,3 
 

Details begraving: links op de borst 
 

40-45 jaar 
 

opmerkingen: 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

Id:  16 

grafnummer: 83 

lengte (cm): 7,1 

breedte (cm): 5,1 

hoogte (cm): 2,6 

gewicht (gram): 47 

armlengte (cm): 1,2 

booglengte (cm):   3,4 

voetlengte (cm): 4,2 

compleetheid: 95-100% 

decoratie armen: Perforaties: 2 (1x1) zijlingse en 1 
centraal; gemengd getande en 
gegolfde top 

 

 
decoratie boog: Geometrisch: lijn van driehoekjes 
 
 
 
 
 
decoratie voet: Ogenmotief (uitgebreid), met 

verderzetting van de lijn van 
driehoekjes 

 

staat: Volledig met naald en sluitbeugel; 
twee knoppen; gerestaureerd 

 

vorm beugelknop: geen 
 

vorm armknoppen:   ui + band (gevlochten) 
 

afmeting beugelknop (cm): 0 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 4B 

afmeting armknop (cm): 1,2:1,2:1,5 
 

Details begraving: rechterschouder 
 

jong volwassen 
 

opmerkingen: Het ogenmotief op de voet is half-golvend: de ogen zijn uitgebreid gemaakt uit 
meerdere cirkels, maar niet volledig gesloten 

 

 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

Id:  17 

grafnummer: 103 

lengte (cm): 6,9 

breedte (cm): 3,8 

hoogte (cm): 2,3 

gewicht (gram): 32 

armlengte (cm): 0,8 

booglengte (cm):   2,8 

voetlengte (cm): 3,4 

compleetheid: 95-100% 

staat: Volledig, met naald en 
sluitbeugel; drie knoppen; 
gerestaureerd 

decoratie armen: Halfronde top met 2 (1x1) zijlingse 
perforaties 

 
 
 
 
decoratie boog: Geometrisch: lijn van driehoekjes; 

met kleine kraag 
 
 
 
 
decoratie voet: Geometrische patronen 
 
 
 
 

 
vorm beugelknop: ui + schijf 

vorm armknoppen:   ui + schijf 

afmeting beugelknop (cm): 1,0:1,0:0,9 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 3A 

afmeting armknop (cm): 1,0:1,1:1,1 
 

Details begraving: linkerscheenbeen 
 

20 jaar 
 

opmerkingen: 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

Id:  18 

grafnummer: 104 

lengte (cm): 7,0 

breedte (cm): 4,3 

hoogte (cm): 2,5 

gewicht (gram): 34 

armlengte (cm): 1,1 

booglengte (cm):   2,8 

voetlengte (cm): 3,1 

compleetheid: 95-100% 

decoratie armen: Gegolfde top met 2 (1X1) zijdelingse 
perforaties 

 
 
 
 
decoratie boog: Dubbele parallelle lijnen; met kraag 
 
 
 
 
 
decoratie voet: Ogenmotief (hol) (2X3); met 

geometrische patronen 

 

staat: Volledig, op de naald na; met 
lichte beschadiging aan het 
voeteinde; drie knoppen; 
gerestaureerd 

 

vorm beugelknop: ui + basis 

vorm armknoppen:   ui + band 

afmeting beugelknop (cm): 1,0:1,0:1,1 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 3B - 4A 

afmeting armknop (cm): 1,1:1,0:1,1 

Details begraving: rechterschouder 

onbekend 
 

opmerkingen: 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

Id:  19 

grafnummer: 111 

lengte (cm): 7,4 

breedte (cm): 5,1 

hoogte (cm): 2,6 

gewicht (gram): 19 

armlengte (cm): 1,4 

booglengte (cm):   3,0 

voetlengte (cm): 3,8 

compleetheid: 90-95% 

decoratie armen: Golvende top; 4 zijlingse perforaties 
 
 
 
 
 
decoratie boog: Geen decoratie zichtbaar; met kraag 

en omwonden hals (filigreindraad) 
 
 
 
 
decoratie voet: Golvende uitsparingen 

 

staat: Volledig, met beschadigde naald; 
lichte beschadiging aan de 
knoppen, boog en voet; drie 
knoppen; gerestaureerd 

 

vorm beugelknop: zeshoekig 
 

vorm armknoppen:   zeshoekig + band 
 

afmeting beugelknop (cm): 1,3:1,5:1,3 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 6 

afmeting armknop (cm): 1,3:1,2:1,3 
 

Details begraving: rechterschouder 
 

30 jaar 
 

opmerkingen: De hele fibula lijkt hol te zijn 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

Id:  20 

grafnummer: 114 

lengte (cm): 9,0 

breedte (cm): 5,5 

hoogte (cm): 2,7 

gewicht (gram): 58 

armlengte (cm): 1,2 

booglengte (cm):   3,3 

voetlengte (cm): 4,6 

compleetheid: 100% 

staat: Volledig, met naald en 
sluitbeugel; drie knoppen; 
gerestaureerd 

decoratie armen: Golvende top, met twee zijlingse 
perforaties 

 
 
 
 
decoratie boog: Dwarse lijnen op de top van de boog 
 
 
 
 
 
decoratie voet: Ogenmotief (hol) (2x1+1), met 

geometrische patronen 
 
 
 
 

vorm beugelknop: ui + basis 
 

vorm armknoppen:   ui + band (gevlochten) 
 

afmeting beugelknop (cm): 1,3:1,3:1,3 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 3B 

afmeting armknop (cm): 1,3:1,3:1,5 
 

Details begraving: links van de schedel 
 

22-25 jaar 
 

opmerkingen: 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 

 
Id:  21 

grafnummer: 115 

lengte (cm): 7,8 

breedte (cm): 4,9 

hoogte (cm): 2,7 

gewicht (gram): 33 

armlengte (cm): 1,3 

booglengte (cm):   3,4 

voetlengte (cm): 4,0 

compleetheid: 90-95% 

decoratie armen: Licht hellende top met kleine rand 
 
 
 
 
 
decoratie boog: Dwarse lijnen; met kleine kraag 
 
 
 
 
 
decoratie voet: Ogenmotief (uitgebreid) (1x2+2, 

1x1+1); met geometrische patronen 

 

staat: Bijna volledig, zonder naald; met 
lichte beschadiging; drie knoppen; 
gerestaureerd 

 

vorm beugelknop: bolrond + basis 

vorm armknoppen:   ui + basis 

afmeting beugelknop (cm): 1,0:1,0:0,8 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 3B 

afmeting armknop (cm): 1,1:1,2:1,2 
 

Details begraving: wervelkolom 
 

40-45 jaar 
 

opmerkingen: 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 

 
Id:  22 

grafnummer: 124 

lengte (cm): 9,0 

breedte (cm): 5,4 

hoogte (cm): 3,1 

gewicht (gram): 26 

armlengte (cm): 1,5 

booglengte (cm):   3,5 

voetlengte (cm): 4,9 

compleetheid: 95-100% 

decoratie armen: Gegolfde top met 4 (2X2) zijlingse 
perforaties 

 
 
 
 
decoratie boog: Geen zichtbare decoratie; met 

negatieve kraag omwikkeld met 
(filigrijn)draad 

 

 
decoratie voet: Golvend motief 

 

staat: Volledig, buiten de naald; drie 
knoppen; gerestaureerd 

 

vorm beugelknop: zeshoekig + basis 
 

vorm armknoppen:   zeshoekig + basis 
 

afmeting beugelknop (cm): 1,3:1,4:1,5 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 6 

afmeting armknop (cm): 1,2:1,5:1,3 
 

Details begraving: rechterschouder 
 

35 jaar 
 

opmerkingen: Boog is mogelijk hol 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 

 
Id:  23 

grafnummer: 129 

lengte (cm): 7,5 

breedte (cm): 5,0 

hoogte (cm): 2,8 

gewicht (gram): 63 

armlengte (cm): 1,1 

booglengte (cm):   3,1 

voetlengte (cm): 3,5 

compleetheid: 100% 

staat: Volledig, met naald en 
sluitbeugel; drie knoppen; 
gerestaureerd 

decoratie armen: Zeer licht golvende top; met twee 
ogen 

 
 
 
 

decoratie boog: Dubbele parallelle lijn; met centrale 
stippellijn, met kraag 

 
 
 
 
decoratie voet: Ogenmotief (uitgebreid) (2x2+2); 

met centrale lijn 
 
 
 
 

vorm beugelknop: ui + basis 

vorm armknoppen:   ui + basis 

afmeting beugelknop (cm): 1,3:1,4:1,4 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 4A 

afmeting armknop (cm): 1,4:1,4:1,4 
 

Details begraving: rechterschouder 
 

20-25 jaar 
 

opmerkingen: Vasthechting van de beugelknop is met een staafje door de boog; mogelijk door een 
'centrale perforatie' 

 

 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 

 
Id:  24 

grafnummer: 132 

lengte (cm): 7,5 

breedte (cm): 5,8 

hoogte (cm): 3,0 

gewicht (gram): 57 

armlengte (cm): 1,5 

booglengte (cm):   3,8 

voetlengte (cm): 4,3 

compleetheid: 95-100% 

staat: Volledig, met naald en 
sluitbeugel; twee knoppen; 
gerestaureerd 

decoratie armen: Centrale perforatie, geflankeerd 
door 4 (2x2) zijlingse ogen, met licht 
golvende top 

 

 
decoratie boog: Geometrisch: lijn van driehoekjes; 

met negatieve kraag 
 
 
 
 
decoratie voet: Ogenmotief (eenvoudig) (2x5), met 

geometrische patronen 
 
 
 
 

vorm beugelknop: geen 

vorm armknoppen:   bolrond + band 

afmeting beugelknop (cm): 0 
 
 
 
 
 

Keller typologie: 3C + 4C 

afmeting armknop (cm): 1,3:1,3:1,3 

Details begraving: rechterschouder 

onbekend 
 

opmerkingen: 
 
 
 
 
 

foto: 



 
  

 

 
 

Id:  25 

grafnummer: 138 

lengte (cm): 6,8 

breedte (cm): 4,0 

hoogte (cm): onb 

gewicht (gram): onb 

armlengte (cm): onb 

booglengte (cm):   onb 

voetlengte (cm): onb 

compleetheid: 95-100% 

staat: Volledig, met naald en 
sluitbeugel; drie knoppen; 
gerestaureerd 

decoratie armen: Golvende top, twee zijlingse 
perforaties 

 
 
 
 
decoratie boog: Geen decoratie zichtbaar 
 
 
 
 
 
decoratie voet: Geometrische patronen: dwarse 

inkepingen aan de randen; centrale 
decoratie niet meer zichtbaar 

 

 
 

vorm beugelknop: uivormig + basis 

vorm armknoppen:   bolrond + band 

afmeting beugelknop (cm): onb 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 5 

afmeting armknop (cm): onb 
 

Details begraving: rechterschouder 
 

25-35 jaar 
 

opmerkingen: Niet aanwezig in het RAM, de fibula bevindt zich of in een tentoonstelling, of is gestolen 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 

Id:  26 

grafnummer: 152 

lengte (cm): 8,3 

breedte (cm): 5,6 

hoogte (cm): 3,3 

gewicht (gram): 39 

armlengte (cm): 1,4 

booglengte (cm):   3,6 

voetlengte (cm): 4,5 

compleetheid: 85-95% 

decoratie armen: Golvende top: met 4 zijlingse 
perforaties 

 
 
 
 
decoratie boog: Geen decoratie zichtbaar 
 
 
 
 
 
decoratie voet: Geometrische patronen: dwarse 

inkepingen aan de randen 

 

staat: Bijna volledig, zonder naald, met 
beschadigde sluitbeugel; drie 
knoppen; gerestaureerd 

 

vorm beugelknop: ui 
 

vorm armknoppen:   ui + basis 
 

afmeting beugelknop (cm): 2,0:2,0:1,4 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 5 

afmeting armknop (cm): 1,9:1,9:1,4 

Details begraving: linkervoorarm 

onbekend 
 

opmerkingen: De boog, knoppen en armen zijn hol; de beugelknop is zo groot dat het de perforaties 
blokkeert; indien er een uitgebreide decoratie op de voet stond (typisch voor ype 5), dan 
is deze nu niet meer zichtbaar 

 

 
foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 

Id:  27 

grafnummer: 165 

lengte (cm): 6,3 

breedte (cm): 4,8 

hoogte (cm): 2,2 

gewicht (gram): 28 

armlengte (cm): 1,2 

booglengte (cm):   3,1 

voetlengte (cm): 3,8 

compleetheid: 95-100% 

staat: Volledig, met naald en 
sluitbeugel; twee knoppen; 
gerestaureerd 

decoratie armen: Perforaties: 1 centraal, 1 volledig 
links en een open perforatie aan de 
rechterkant 

 

 
decoratie boog: Puntenrij 
 
 
 
 
 
decoratie voet: Verderzetting van de puntenrij, met 

geometrisch waaiermotief op de 
zijkant 

 

 
 

vorm beugelknop: geen 

vorm armknoppen:   zeshoekig + schijf 

afmeting beugelknop (cm): 0 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 2B 

afmeting armknop (cm): 0,9:0,9:1,1 
 

Details begraving: linkervoet 
 

25-30 jaar 
 

opmerkingen: Bij de armknoppen zit er een oog op de plaats van de spits, mogelijk afgebroken 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 

Id:  28 

grafnummer: 169 

lengte (cm): 6,7 

breedte (cm): 4,8 

hoogte (cm): 2,9 

gewicht (gram): 41 

armlengte (cm): 1,3 

booglengte (cm):   3,0 

voetlengte (cm): 4,3 

compleetheid: 95-100% 

staat: Volledig, met naald en 

decoratie armen: Perforaties: 1 centraal en 4 (2X2) 
zijlingse, hellend 

 
 
 
 
decoratie boog: Geometrisch: lijn van driehoekjes 
 
 
 
 
 
decoratie voet: Golfend motief met verderzetting 

van de lijn van driehoekjes 
 
 
 
 

vorm beugelknop: geen 
sluitbeugel; twee knoppen; lichte 
beschadiging aan de boog; 
gerestaureerd 

 

vorm armknoppen:   ui + band (gevlochten) 
 

afmeting beugelknop (cm): 0 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 4C + 6 

afmeting armknop (cm): 1,2:1,2:1,2 
 

Details begraving: rechterhand 
 

20-25 jaar 
 

opmerkingen: 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 

Id:  29 

grafnummer: 172 

lengte (cm): 7,2 

breedte (cm): 4,3 

hoogte (cm): 2,6 

gewicht (gram): 32 

armlengte (cm): 1,0 

booglengte (cm):   ? 

voetlengte (cm): ? 

compleetheid: 90-95% 

staat: Volledig, met naald en 

decoratie armen: Licht hellende top 
 
 
 
 
 
decoratie boog: Geen zichtbare decoratie; met kleine 

kraag 
 
 
 
 
decoratie voet: Ogenmotief (uitgebreid) (3x1+1); 

met geometrische patronen 
 
 
 
 

vorm beugelknop: rond 
sluitbeugel; lichte beschadiging 
aan de armen, knoppen en 
achterkant van de voet; drie 
knoppen; gerestaureerd 

 
 
 
 

Keller typologie: type 3B 

 

vorm armknoppen:   ui + band 
 

afmeting beugelknop (cm): 1,1:1,0:0,7 

afmeting armknop (cm):  1,1:1,1:1,2 

Details begraving: rechts op de borst 
 

25 jaar 
 

opmerkingen: Gegevens over de voet en booglengte zijn verloren gegaan 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 

Id:  30 

grafnummer: 188 

lengte (cm): 6,6 

breedte (cm): 4,1 

hoogte (cm): 2,6 

gewicht (gram): 38 

armlengte (cm): 0,9 

booglengte (cm):   2,9 

voetlengte (cm): 3,1 

compleetheid: 100% 

staat: Volledig, met naald en 
sluitbeugel; drie knoppen; 
gerestaureerd 

decoratie armen: Licht getande top 
 
 
 
 
 
decoratie boog: Geen zichtbare decoratie; met kleine 

kraag 
 
 
 
 
decoratie voet: Ogenmotief (eenvoudig) (2x2+1), 

met geometrische patronen 
 
 
 
 

vorm beugelknop: ui + schijf 

vorm armknoppen:   ui + schijf 

afmeting beugelknop (cm): 1,2:1,2:1,0 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 2B 

afmeting armknop (cm): 1,1:1,1:1,2 
 

Details begraving: rechterdijbeen 
 

40-50 jaar 
 

opmerkingen: Voetdecoratie lijkt slechter van kwaliteit dan de rest van het materiaal uit het grafveld 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 
 

Id:  31 

grafnummer: 190 

lengte (cm): 6,4 

breedte (cm): 5,4 

hoogte (cm): 2,8 

gewicht (gram): 40 

armlengte (cm): 1,4 

booglengte (cm):   3,4 

voetlengte (cm): 2,1 

compleetheid: 70-75% 

decoratie armen: Licht golvende top; met 2 zijlingse 
perforaties 

 
 
 
 
decoratie boog: geen decoratie zichtbaar 
 
 
 
 
 
decoratie voet: Ogenmotief (eenvoudig) in dubbele 

rij 

 

staat: Incompleet; naald en sluitbeugel 
ontbreken; deel van de voet is 
afgebroken; beschadiging aan de 
boog; drie knoppen; gerestaureerd 

 

vorm beugelknop: ui + basis 

vorm armknoppen:   ui + basis 

afmeting beugelknop (cm): 1,2:1,2:1,3 
 
 
 
 
 

Keller typologie: type 2B - 3B 

afmeting armknop (cm): 1,2:1,2:1,2 
 

Details begraving: naast de schedel 
 

25 jaar 
 

opmerkingen: 
 
 
 
 
 

foto: 



 
 

 
 

 
 

 

Id:  32 

grafnummer: 206 

lengte (cm): 7,5 

breedte (cm): 6,2 

hoogte (cm): 2,9 

gewicht (gram): 72 

armlengte (cm): 1,7 

booglengte (cm):   3,3 

voetlengte (cm): 4,7 

compleetheid: 95-100% 

decoratie armen: Eén centrale perforatie, geflankeerd 
door 6 (2x3) ogen op de armen 
 
 
 
 
decoratie boog: Dubbele parallelle lijnen, met een 

lijn van driehoekjes 
 
 
 
 
decoratie voet: Ogenmotief (eenvoudig) (2x2+2) met 

geometrische patronen; met 
dubbele zigzaglijn in het midden 

 

staat: Volledig, met gebroken naald en 
sluitbeugel; twee knoppen; 
gerestaureerd 

 

vorm beugelknop: geen 

vorm armknoppen:   bolrond + schijf 

afmeting beugelknop (cm): 0 
 
 
 
 
 

Keller typologie: 3C + 4C 

 

opmerkingen: 

 

 

 

foto: 

afmeting armknop (cm): 1,5:1,5:1,4 
 

Details begraving: hoofdeinde in de kist 
 

20 jaar 



  

Categorie 4: 

 

De fibulae uit vroegere 

opgravingen 

 

(Oudenburg - Jacali en 

Mertens) 



 
 

 
 

 
 

Id: 1 
 

tekeningnr: OU-JAC-K 

type: Kruisboogfibula 

datering: 300-350 AD 

lengte (cm): 6,5 

breedte (cm): 2,6 

hoogte (cm): 2,6 

gewicht (gram):   20,1 

armlengte (cm): 2,6 

booglengte (cm): 3,4 

voetlengte (cm): 2,6 

 

typologie: Bayley&Butcher: (T185) Sheath- 
footed P-profiled sprung brooche 
with knobbed plate on upper bow. 

materiaal: koperlegering 
 

staat: Volledig (85-95% compleet); matig 
verweerd; 2e boogknop is afgebroken; 
naald ontbreekt; mogelijk decoratie naast 

vorm- 
beschrijving: 

Korte cillindervormige armen met 
centrale knop (0,6cm); brede 
boogplaat met 4 knoppen (0,6cm), 
met opstaande kraag onder de 
boog; korte voet met sluiting 
onderaan. 

 
 
 
 
 
foto: 

de knoppen, maar dit is niet zichtbaar; 
opstaande kraag is licht beschadigd. 

 

decoratie: Geen decoratie zichtbaar, buiten de 
knoppen. 

 
 

context- 
informatie: 

Gevonden tijdens de opgraving in 
Jacali aan de noordoosthoek van het 
fort; verdere gegevens onbekend. 

 
 

andere 
vindplaatsen: 

Engeland: Richborough; Caerleon 
(amfitheater); Brougham; 
Corbridge 
Duitsland: Zugmantel 

 
 

  



 
 

 
 

 
 

Id: 1 
 

tekeningnr: 64-OU-40 

lengte (cm): 5,8 
 

breedte (cm): 2,1 

hoogte (cm): 1,8 
 

gewicht (gram): 9,34 

 

type: Aucissa-variant 

typologie: Riha 5.12; Ettlinger 30-31; Hull T60 

datering: waarschijnlijk post-romeinse laag; 
Riha: 40-120 AD, Ettlinger: 25BC- 
50AD/15-90AD 

 

context- 
informatie: 
 

 
 
andere 
vindplaatsen: 

 

opgegraven in 1960 ad W-kant: 
verdediging, zuidrand van Ntoren vd 
Wtoegang in een afbraaklaag 

 
niet gekend 

 

compleetheid:   85-95% 
 

materiaal: zilver met koperlegering 
 

staat: bijna volledig, licht verweerd, naald 
afwezig en linkerwendingen, 
sluitbeugel afgebroken 

 
 
 
opmerkingen: kraagband is verbonden onderaan 

door staafje met twee knoppen op 
de uiteinden 

 
 

vorm- 
beschrijving: 

wendingen zichtbaar, brede rug met 
decoratie, kraagband op de 
overgang naar het achterste deel, 
met twee knoppen langszij, voet is 
trapeziumvormig en loopt uit op een 
eindknop 

 
 

decoratie: De beugel vertoont overmatige 
decoratie: tanden hele zijkant en 
centraal op de beugelrug, eindknop 
en knoppen aan de kraagband 

  



 
 

 
 

Id: 2 
 

tekeningnr: 64-OU-216 

lengte (cm): 4,3 
 

breedte (cm): 2,0 

hoogte (cm): 1,5 
 

gewicht (gram): 7,09 
 

type: Emailfibula met verdeelde beugel 

typologie: Riha 5.17.5, Ettlinger 37 

datering: Riha: 50-150 AD; Ettlinger: 100- 
140AD 

 

context- 
informatie: 
 

 
 
andere 
vindplaatsen: 

 

vulling graf 102 grafveld A, 
opgegraven door Mertens 
 

 
 
vele duitse plaatsen 

 

compleetheid:   100% 
 

materiaal: koperlegering 
 

staat: Volledig, met naald en sluitbeugel, 
licht verweerd 

 
 
 
opmerkingen: exacte matchen komen bijna overal 

terug 

 
 

vorm- 
beschrijving: 

driehoekige bovenschijf met 
scharnier aan de voorste hoek, 
driehoek ingelegd met 8 
emaildriehoeken, sluitbeugel in de 
vorm van een slangenkop met 
schubben 

 
 

decoratie: Emailinleg op de beugel in 8 
driehoeken, in 2 of 3 kleuren. 
Randen van de driehoek zijn 
licht getand, met aan de 
onderste zijde 
een golvende band tussen 2 getande 
banden; voet in de vorm van 
een slangenkop, met 
schubben en ogen 

 




