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Voorwoord 

Gallo-Romeinse archeologie sprak mij al heel snel sterk aan, omdat twee verschillende 

culturen op grote schaal met elkaar in contact kwamen. Een nieuw politiek, economisch 

en religieus gedachtengoed deed intrede, wat zorgde voor een waaier aan innovaties. Hoe 

de inheemse bevolking omging met de acculturatie, door voornamelijk een eigen 

interpretatie toe te kennen, is boeiende materie. In zekere zin is dit thema momenteel erg 

actueel in een wereld met vrij verkeer van mensen en goederen.  

Ik heb gekozen om me te verdiepen in het religieuze domein, en dan met name op de 

grafrituelen. Dood en begraving hebben immers in elke cultuur, ongeacht de tijdspanne, 

een belangrijke plaats in de gemeenschap. Vele rituelen en tradities uit verschillende 

culturen vertonen bovendien gelijkaardige handelingen en ideeën, aangezien de 

gebeurtenis -het afscheid nemen van een geliefde- universeel is. Mannen, vrouwen, 

kinderen, armen en rijken, iedereen kreeg er mee te maken en verwerkte dit aan de hand 

van bepaalde handelingen. Hoewel grafrituelen eenzelfde doel hadden en dus 

gelijkenissen vertoonden, was er sprake van status- en regionale verschillen, voornamelijk 

door het toekennen van een eigen interpretatie. 

 Door middel van het onderzoek naar de grafgoederen in de Maasvallei voor de periode 

150 voor Chr. - 276 na Chr., zal ik proberen om een beeld van de samenstelling van een 

grafinboedel weer te geven. Het zal duidelijk worden dat ook Romeinse goederen hun 

intrede doen, weliswaar in verschillende hoeveelheden en materialen afhankelijk van de 

Romeinse aanwezigheid of romanitas en de lokale invulling van het grafritueel. 

De keuze voor het onderzoeksgebied en -periode is te wijten aan de huidige 

landschappelijke en geschiedkundige ‘begrenzing’. De Maasvallei is namelijk zowel 

gelegen in België als in Nederland. Daarnaast maakt de onderzoeksperiode deel uit van de 

protohistorie en de Romeinse periode.  

 

Ik hoop dat dit werkstuk een bijdrage kan leveren aan het grafveldenonderzoek in de 

Maasvallei voor de late ijzertijd, vroeg- en midden-Romeinse periode en voornamelijk 

een idee kan geven van de veranderende samenstelling van grafinboedels doorheen de 

tijd.  

 

 

Kim Fredrick 



IV 

 

  



V 

 

Dankwoord 

Graag wil ik even stil staan bij de mensen die me bijstonden met hulp en 

onvoorwaardelijke steun tijdens het schrijven van deze masterproef.   

 

Eerst en vooral wil ik mijn promotor professor Wim De Clercq en assistent Tim Clerbaut 

bedanken. Ondanks hun drukke agenda stonden zij altijd klaar om mij te ontvangen en 

verder op weg te helpen.  

Daarnaast zou ik doctor Nelly Venant en professor Stijn Heeren willen bedanken voor het 

dateren van het handgevormd aardewerk alsook de fibulae en assistent Tim Clerbaut voor 

het contacteren van deze materiaalspecialisten.  

 

Vervolgens wil ik mijn ouders bedanken, omdat zij mij de vrijheid hebben gegeven in het 

kiezen van een studie. Ook mijn zus Yentl en vriendinnen wil ik bedanken voor hun 

steun. Evenals mijn vriend Jens, die er altijd was voor mij.  

Zonder hen stond ik niet waar ik nu sta.    

 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

 

 

 

 

 

Kim Fredrick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

  



VII 

 

Inhoudsopgave 

Verklaring in verband met de consulteerbaarheid ............................................................... I 

Voorwoord ......................................................................................................................... III 

Dankwoord .......................................................................................................................... V 

Inhoudsopgave ................................................................................................................. VII 

Samenvatting ...................................................................................................................... IX 

Abstract ............................................................................................................................... X 

Inleiding ............................................................................................................................... 1 

Methodologie en vraagstelling ............................................................................................. 3 

1. Geografische situering Maasvallei ............................................................................... 5 

2. Historisch kader Maasvallei ......................................................................................... 9 

3. Terminologie .............................................................................................................. 19 

3.1. Wat is een ritueel? ............................................................................................... 19 

3.2. Romanisatie ......................................................................................................... 20 

3.3. Begravingsvormen .............................................................................................. 22 

3.3.1. Crematie ....................................................................................................... 22 

3.3.2. Inhumatie ..................................................................................................... 24 

3.4. Wat zijn grafgiften? ............................................................................................. 25 

4. Omgang met de dood ................................................................................................. 29 

4.1. Noord-Galliërs in de late ijzertijd ........................................................................ 30 

4.1.1. Geloofsopvatting .......................................................................................... 30 

4.1.2. Behandeling dode ......................................................................................... 31 

4.1.3. Begravingsvormen ....................................................................................... 32 

4.1.4. Grafgiften ..................................................................................................... 36 

4.2. Gallo-Romeinen in de vroeg- en midden-Romeinse periode .............................. 37 

4.2.1. Inheemse cultuur .......................................................................................... 38 

4.2.2. Mediterrane cultuur ...................................................................................... 38 

4.2.3. Gallo-Romeinse cultuur ............................................................................... 43 

5. Voorstelling van de case studies in de Maasvallei .................................................... 47 

5.1. Opzet dataset ....................................................................................................... 49 

5.2. Presentatie van de case studies in de Maasvallei ................................................ 51 

5.2.1. Chronologische voorstelling case studies .................................................... 51 

5.2.2. Presentatie van de 7 case studies ................................................................. 52 



VIII 

 

6. Analyse en interpretatie van de case studies in de Maasvallei .................................. 71 

6.1. Analyse 1: Voorkomen en samenstelling van dodenmaaltijden ......................... 72 

6.1.1. Dodenmaaltijden en offers in rurale vlakgraven .......................................... 72 

6.1.2. Dierlijk botmateriaal in nederzettingen en een tempelsite ........................... 74 

6.1.3. Vergelijking dierlijk botmateriaal op religieuze en profane plaatsen .......... 77 

6.2. Analyse 2: Aardewerk: Voorkomen materiaaltypes en vormen ......................... 79 

6.2.1. Handgevormd aardewerk ............................................................................. 79 

6.2.2. Mortaria ....................................................................................................... 81 

6.2.3. Terra sigillata .............................................................................................. 83 

6.3. Analyse 3: Glas: Voorkomen vormen ................................................................. 85 

6.3.1. Glas: Vormen ............................................................................................... 86 

6.3.2. Glas: Functionele groepen ........................................................................... 89 

6.4. Analyse 4: Tafelservies ....................................................................................... 91 

6.5. Analyse 5: Gebruik van oude munten? En wat met de fibulae? ......................... 97 

6.5.1. Munten ......................................................................................................... 97 

6.5.2. Fibulae ....................................................................................................... 100 

6.5.3. Munt en fibula: Vondstdateringen ten opzichte van grafdateringen .......... 101 

7. Synthese: Vergelijking tussen 3 grafbestellen  in de civitas Tungrorum ................. 103 

7.1. Rurale vlakgraven ............................................................................................. 104 

7.2. Tumuli................................................................................................................ 105 

7.3. Askisten ............................................................................................................. 108 

7.4. Vergelijking grafbestellen ................................................................................. 109 

8. Comparatief kader: Grafgoederen in de Maasvallei ................................................ 111 

Conclusie: Beeld van het dodenbestel in de rurale Maasvallei, gesitueerd in de civitas 

Tungrorum ....................................................................................................................... 115 

Bibliografie ...................................................................................................................... 119 

Geschreven bronnen..................................................................................................... 119 

Figurenlijst ....................................................................................................................... 126 

Tabellenlijst...................................................................................................................... 128 

Grafiekenlijst.................................................................................................................... 129 

Bijlage .............................................................................................................................. 130 

 

 



IX 

 

Samenvatting 

In deze scriptie zal een idee gevormd worden van een Gallo-Romeinse grafinboedel in de 

Maasvallei in de periode beginnend van de late ijzertijd tot en met de midden-Romeinse 

tijd (ca. 150 voor Chr. - 276 na Chr.). De gelijkaardige begravingswijze en grafgoederen 

wijzen op een acculturatie tussen de Romeinse en de ‘inheemse’ cultuur. Toch mag de 

romanisatie  niet overroepen worden, aangezien vele grafrituelen uit de late ijzertijd in 

gebruik bleven, zeker in rurale gebieden waar de Romeinse aanwezigheid minder 

prominent was.  

De dominante begravingswijze tot aan de 3
e
 eeuw was crematie, hoewel inhumatie nooit 

volledig verdween. Daarnaast bestond het grafgiftenensemble enerzijds uit ‘inheemse’ 

gebruiksvoorwerpen en anderzijds uit dagelijkse Romeinse goederen, die een funeraire 

functie toegewezen kregen. Aan de hand van 7 case studies werd een idee van de 

samenstelling van een Gallo-Romeinse grafinboedel voor de Maasvallei geconstrueerd. 

Er werd voornamelijk aandacht geschonken aan het aardewerk, het metaal, het glas en het 

dierlijk botmateriaal. De grafvelden die dit onderzoek mogelijk maakten zijn: Weert-

Molenakkerdreef, Weert-Kampershoek, Weert-Wessemerdijk, Maaseik, Geleen-

Janskamperveld, Maasmechelen-Mottekamp en Cuijk-Grotestraat Bergbezinkbassin.  

 

Grafgoederen – Maasvallei – Romanisatie – Crematie – Vroeg- en midden-Romeinse 

periode 
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Abstract 

This paper shall construct an idea of Gallo-Roman grave ensemble in the Meuse valley, 

starting from the late Iron Age to the mid-Roman Empire (150 BC - 276 AD). The similar 

burial method and grave ensemble show that there is a degree of acculturation between 

the Roman and ‘indigenous’ culture. However, the Romanization should not be 

overestimated, because late Iron Age rituals remained in use for a long time, especially in 

rural areas where Roman rule was less present.  

Although inhumation was never completely ruled out, cremation remained the dominant 

burial mode until the third century. In addition, the funerary ensemble usually consists of 

‘indigenous’ utensils and daily Roman artefacts, which were assigned a funerary function. 

An idea of the compound of a Gallo-Roman grave ensemble, situated in the Meuse valley, 

was constructed based on seven case studies. The focus of this essay is mainly on pottery, 

metal, glass and animal bone material. The cemeteries which are dealt with are: Weert-

Molenakkerdreef, Weert-Kampershoek, Weert-Wessemerdijk, Maaseik, Geleen-

Janskamperveld, Maasmechelen-Mottekamp and Cuijk-Grotestraat Bergbezinkbassin. 

 

Grave goods – Meuse valley – Romanisation – Cremation – Early- and mid-Roman 

period
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Inleiding 

Dit werkstuk concentreert zich op de variatie aan grafgiften op rurale Gallo-Romeinse 

grafvelden in de Maasvallei ten tijde van de Romeinse overheersing, meer bepaald de 

vroeg- en midden-Romeinse periode. Het onderzoek handelt bijgevolg enkel over vlakke 

graven voor de periode 150 voor Chr. tot 276 na Chr., die in verband stonden met rurale 

nederzettingen. Ook grafvelden die aanvingen in de late ijzertijd en een continu verloop 

kenden in de Romeinse periode zijn uitermate interessant voor deze studie en werden 

bijgevolg betrokken.  

 

Tot voor kort bestond het grafveldenonderzoek uit de analyse van de waargenomen 

grafgiften. Er was bijgevolg weinig interesse voor alle andere, en minstens even 

belangrijke grafrituelen, waardoor er geen sprake was van een wetenschappelijke studie 

van Gallo-Romeinse grafvelden. Het was en is immers onmogelijk om enkel aan de hand 

van grafgoederen het dodenbestel te begrijpen. Om tot een correcte wetenschappelijke 

analyse te komen van de provinciaal-Romeinse dodencultuur en bijkomend de gehele 

samenleving, is het noodzakelijk om oude onderzoeken opnieuw te herinterpreteren. Op 

die manier kan ook een uniforme classificatie van graftypologieën bekomen worden. 

Henk Hiddink bracht echter verandering in het eenzijdige grafveldenonderzoek met 

recente alomvattende studies, gebaseerd op grafveldsites uit het Maas-Demer-

Scheldegebied.  

 

Deze scriptie werd opgebouwd aan de hand van een literatuuronderzoek, een dataset, 

bestaande uit 7 grafvelden, en een interpretatie. Om het literatuuronderzoek en de 

interpretatie met bijhorende vraagstelling tot één geheel te vormen, werd het werkstuk 

opgedeeld in een aantal hoofdstukken, zodoende dat de studie naar de grafgiften op zo’n 

goed mogelijke manier kan benaderd worden.  

Ten eerste wordt de geografische ligging van het onderzoeksgebied behandeld. Nadien 

zal een beknopt historisch kader wat meer duidelijkheid brengen over de toenmalige 

politieke, economische en culturele wendingen. Verder zal er even stilgestaan worden bij 

de vaak terugkerende termen ‘ritueel’, ‘romanisatie’, ‘grafgift’, ‘crematie’, ‘inhumatie’ en 

dergelijke, zodat het werkstuk op een correcte manier geïnterpreteerd kan worden. Daarna 

zullen de grafrituelen, toegepast in verschillende regio’s en tijdsperiodes, aan bod komen. 

Tot slot worden een aantal grafvelden kort voorgesteld en de aangetroffen grafgoederen 
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geanalyseerd en geïnterpreteerd met als doel het achterhalen van tendensen in Gallo-

Romeinse grafrituelen zoals de geleidelijke romanisatie. Enkel de grafgiften, waarbij 

dierlijk botmateriaal, glas, metaal en aardewerk behoren, zullen uitvoerig besproken 

worden aan de hand van een specifieke vraagstelling bij de interpretatie. Plantaardig 

materiaal is achterwege gelaten door de afwezigheid van informatie bij oudere 

archeologische opgravingen.  

 

In deze studie zullen historische en archeologische informatie elkaar kunnen aanvullen 

wat hopelijk een correcter beeld van de toepassing van grafrituelen in de grenszone van 

het Romeinse rijk zal weergeven. 
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Methodologie en vraagstelling 

Om een antwoord te kunnen bieden op de vraag naar de invloed van romanisatie op de 

samenstelling van de grafinboedels bij rurale Gallo-Romeinse vlakgraven in de 

Maasvallei, heb ik 7 archeologisch onderzochte grafvelden geselecteerd voor verdere 

analyse en interpretatie.  

 

De grafinventarissen van de geselecteerde grafvelden werden ingegeven in het 

spreadsheet-programma ‘Microsoft Office Excel’ aan de hand van een aantal bevraagde 

eenheden (zie ‘5.1. Opzet dataset’). Eenmaal de dataset was opgesteld en aangevuld, was 

het mogelijk om per aangehaald onderwerp een analyse, vergelijking en interpretatie weer 

te geven van de aangetroffen grafgoederen op de geselecteerde grafvelden, zodat een 

beeld van de grafinboedels voor de late ijzertijd, vroeg- en midden-Romeinse tijd in de 

Maasvallei gecreëerd kan worden.  

Ten eerste werd een chronologische voorstelling van de sites weergeven, waarbij 

nagegaan werd of enkele grafvelden al dan niet contemporain waren.  

Ten tweede kwam een beknopte presentatie van de case studies aan bod, waarbij zowel 

de geografische en historische situering, de gehanteerde graftypes als de resultaten van de 

grafgoederen behoorden.    

Na de voorstelling van de 7 case studies volgde een analyse en interpretatie van de 

gedateerde grafgoederen, opgedeeld in de late ijzertijd, vroeg-Romeinse, de eerste helft 

van de midden-Romeinse, de tweede helft van de midden-Romeinse en de laat-Romeinse 

periode, om een evolutie te kunnen waarnemen. Bij de analyse en interpretatie werden 5 

onderwerpen of vragen aangehaald: het voorkomen en de samenstelling van 

dodenmaaltijden of offers, het gebruik en voorkomen van handgevormd aardewerk, 

mortaria en terra sigillata, het voorkomen van glazen vormen, de samenstelling van 

tafelservies en het gebruik van munten en fibulae.  

Vervolgens werden de andere grafbestellen in de ruimere regio de civitas Tungrorum kort 

aangehaald, zodat voornamelijk een uiterlijke vergelijking met de rurale vlakgraven 

mogelijk was.  

Tot slot volgde er een comparatief kader van de grafgoederen in de Maasvallei, waarbij 

vergelijkende studies bij andere grafbestellen of regio’s zorgen voor het bekomen van een 

interpretatie van de grafgoederen.  
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Ik ervoer enkele moeilijkheden tijdens het onderzoek naar de Gallo-Romeinse 

grafrituelen en meer bepaald de grafgoederen. Ten eerste zijn er geen geschreven bronnen 

van Gallo-Romeinse grafrituelen voor handen. Daarbij komt nog dat niet alles 

archeologisch zichtbaar is. Het gevolg is dat het onderzoek naar Gallo-Romeinse 

grafrituelen giswerk is. Romeinse grafrituelen werden echter wel opgenomen in 

historische bronnen, niettemin in fragmentarische vorm.  

Ten tweede was het verzamelen van artefacten voor lange tijd het hoofddoel. Deze 

stroming heette de cultuurhistorische archeologie. Na de jaren ’60 in de 20
e
 eeuw werd 

documentatie van de omgeving, de grafinventarissen en dergelijke belangrijker, maar er 

kwam nog geen uiteindelijke interpretatie aan te pas. Hoewel grafgoederen en met name 

terra sigillata nauwkeurig een vormtype werd toegewezen, was de datering van artefacten 

en graven ondermaats. Dit probleem is de laatste jaren mede verholpen door het toepassen 

van de C14-methode. Bij de eigen dataset heb ik voornamelijk voor het grafveld Maaseik 

de vondstdateringen proberen aanvullen door middel van literatuur en de hulp van doctor 

Nelly Venant en professor Stijn Heeren.  

Ten derde zijn culturele invloeden moeilijk te achterhalen, zonder dat er een concreet 

model bestaat van de eigenlijke culturele traditie. Neem nu de evolutie van de Gallo-

Romeinse grafrituelen. Er bestaat geen helder geformuleerd model van een Romeinse 

noch een ‘inheemse’ begraving. Aangezien men de modellen niet duidelijk kan 

definiëren, is acculturatie moeilijk te bepalen. 
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1. Geografische situering Maasvallei 

Rivierlandschappen zijn heel dynamisch en kennen bijgevolg een veranderende evolutie. 

Om een studie te kunnen uitvoeren met betrekking tot de Maasvallei, is het uitermate 

belangrijk om de veranderingen van het landschap in beeld te brengen. Allereerst zal de 

verdere vorming van de Maas in de prehistorische tijd besproken worden. Nadien zal de 

geografisch situatie ten tijde van de Romeinse overheersing aan bod komen.  

 

In Oost-Frankrijk, meer bepaald op het plateau van Langres, ontsprong sinds vele 

miljoenen jaren de Maas (Gerrets et al. 2011, 261-262). De rivier had zich een weg 

gebaand richting het noorden en oosten om uiteindelijk te eindigen in de Noordzee. Ter 

hoogte van Belgisch en Nederlands Limburg doorkruiste de Maas bijgevolg een groot 

plateau (Paulissen 1970, 170-171). In geografische literatuur wordt dan gesproken van het 

Kempisch plateau (ten westen van de Maas) en het plateau van Nederlands Limburg (ten 

oosten van de Maas), waarvan het massief van Ubagsberg, een pliocene schiervlakte, deel 

uitmaakt. Ten zuiden van het Ubagsbergmassief bevonden zich enkele zeer hoge 

terrassen, die zich uitstrekten richting het oosten (Paulissen 1973, 27). Als gevolg kan er 

gesteld worden dat de Maas oorspronkelijk geen noordelijk, maar oostelijk verloop kende 

en dus een bijrivier van de Rijn was.  

De rivier werd en wordt nog steeds gekenmerkt door een variatie aan waterstanden, 

aangezien de toevoer afhankelijk is van de hoeveelheid neerslag (Gerrets et al. 2011, 

264). De Maas is met andere woorden een regenrivier, met als gevolg het geregeld 

voorkomen van overstromingen die op hun beurt de afzetting van sediment 

bewerkstelligen en zodoende er sprake was van een hoge vruchtbaarheid van de bodem in 

het Maasdal (Gerrets et al. 2011, 262).  

Het gebied dat benoemd wordt als de Maasvallei, situeert zich ten oosten van het 

Kempisch plateau (gelegen in Belgisch Limburg) (Paulissen 1970, 169; Paulissen 1973, 

28, 30). De vallei is, geografisch gezien, een egaal gebied, die een dalend verloop kent 

naar het zuiden toe. De Maasvallei kan verder opgedeeld volgens lithologische 

kenmerken (Fig. 1). Zo zijn er in het westelijke gedeelte de laagterrassen, een zone bedekt 

met pleistocene dekzanden bovenop een grindlaag. In het oostelijke gedeelte is er de 

alluviale vlakte,  ook wel bekend als het Maasland, een zone bestaande uit klei en leem 

opnieuw gelegen bovenop een grindlaag. Beide zones beschikken over de vruchtbare 
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bodem, voornamelijk door de aanwezigheid van een hoge watertafel en de rijke 

bodemkundige samenstelling van leemgronden.  

 

Figuur 1: Weergave van landsgrenzen, rivieren, beken en bodems in het Maas-Demer-Scheldegebied met 

aanduiding van zandgronden (wit), loëssgronden (lichtgrijs), riviersedimenten (grijs) en voormalige 

vroegmiddeleeuwse veengebieden (donkergrijs) (Gerritsen 2003, 18, Fig. 201).  

De Maas was een vlechtende rivier in het laat-paleolithicum, meer bepaald het Jonge 

Dryas (10 000-9000 voor Chr.) (Gerrets et al. 2011, 263-264).  De vertakte rivier vormde 

op die manier grind- en zandbanken, waardoor er bij een lage waterstand kleine eilanden 

verschenen. Voornamelijk in de latere periode van het Jonge Dryas, wanneer het klimaat 

droger werd, staken de zandbanken boven het water uit. Winderosie zorgde bijgevolg 

voor verstuivingen, die op hun beurt de creatie van rivierduinen ten oosten van de Maas 

bewerkstelligden. Het dekzandgebied dat ook gevormd werd door eolische afzettingen, 

kende zijn oorsprong reeds vroeger ca. 12 000 voor Chr., ten gevolge van noord- en 

noordwestenwinden (Paulissen 1973, 28). Nadien (12 000-8000 voor Chr.) konden echter 

nog aanpassingen gebeuren onder invloed van winderosie en werden duinmassieven een 

feit.  

De overgang van het pleistoceen naar het holoceen had,  door de opwarming van het 

klimaat, een grote invloed op de ecologie (Gerrets et al. 2011, 264). De Maas 

veranderende van een vertakte rivier, bestaande uit ondiepe geulen, naar een sterk 
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meanderende rivier, bestaande uit één diepe geul. De hogere regentoevoer bracht immers 

een diepere uitholling van de rivier teweeg. Steile valleiwanden zijn de getuigen van de 

diepe insnijding (Paulissen 1973, 27). De kruidige plantenbegroeiing op de pleistocene 

dekzandruggen, ten westen van de Maas gelegen, en op de rivierterrassen werd vervangen 

door berken, populieren, dennen en dergelijke (Gerrets et al. 2011, 264).  

Vanaf het neolithicum situeerde de Maas zich ongeveer volgens het huidige verloop 

(Gerrets et al. 2011, 266). Loofbos stekte zich uit over het dal, de vallei en zandgronden, 

terwijl de oudere ondiepe geulen langzaam gevuld werden en venen tot stand kwamen. 

Niet alle voorafgaande Maasgeulen en meanders verdwenen echter als fossielen onder de 

aarde (Rensink 2002, 52). Enkele zijn nog steeds herkenbaar in hedendaagse beken en 

stromen, zoals de Maasnielderbeek in de buurt van Roermond. Het Maasdal kan bijgevolg 

opgesplitst worden in twee rivierkleigronden. Ten eerste is er sprake van de oude 

rivierklei, bestaande uit ooivaaggronden en poldervaaggronden, gevormd in het laat-

pleistoceen en deels in het vroeg-holoceen. Ten tweede is er de jonge rivierklei, te 

plaatsen in het laat-subboreaal, de Romeinse periode en verder (ca. 1500 voor Chr.) 

(Rensink 2002, 53).  

Daarnaast was er tijdens het neolithicum sprake van een dalend grondwaterniveau, dat 

zorgde voor het droger worden van het gebied (Gerrets et al. 2011, 266-267). In diezelfde 

periode werd het Maasdal, volgens pollenonderzoek, vermoedelijk voor de eerste keer 

bewoond. Vermeldingswaardig is het feit dat alle -tot nog toe- ontdekte bewoningsresten 

aangetroffen zijn op de laagterrassen, bedekt onder dekzanden (Paulissen 1970, 169).  

Vanaf de late bronstijd kan met zekerheid gezegd worden dat er zich in de bossen 

landbouwers vestigden, aangezien er op onnatuurlijk wijze open plekken verschenen 

(Gerrets et al. 2011, 267-268). Deze waren immers het gevolg van de aanleg van akkers  

om begrazing door het vee mogelijk te maken. We kunnen met andere woorden stellen 

dat de pleistocene zandgronden een open karakter bekomen hebben vanaf de midden-

bronstijd, in tegenstelling tot het Maasdal, dat een bosrijke omgeving bleef.  

Ca. 800 voor Chr. is er opnieuw sprake van een klimaatverandering waarbij het kouder en 

natter werd (Gerrets et al. 2011, 268).  

 

Het landschap onderging grote veranderingen met de aanwezigheid van de Romeinse 

troepen (Gerrets et al. 2011, 269). Ontbossingen werden doorgevoerd om meer ruimte te 

creëren voor een intensievere bewoning van het gebied. De vrijgemaakte bodem werd 

hierdoor geërodeerd wat resulteerde in sedimentafzettingen langs de Maas. Kortom, het 
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bos werd ingeruild voor graanakkers, weilanden of heidevelden. Voornamelijk de 

oeverwallen en kreekruggen uit het riviergebied waarvan de Maas deel uitmaakte, alsook 

de Waal en de Rijn, bezaten een hoge bodemvruchtbaarheid en waren bijgevolg gegeerd 

gebied (Hiddink, Roymans 2004, 178). De pleistocene zandgronden kenden meer 

geleidelijke wijzigingen in verband met bewoning, vermoedelijk te wijten aan een lagere 

romanisatiegraad (Gerrets et al. 2011, 269).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

2. Historisch kader Maasvallei 

Eerder werd geschetst dat de Maasvallei opgebouwd is uit verschillende lithologische en 

bodemkundige zones. Bodemvruchtbaarheid, de nabijheid van grote rivieren en dergelijke 

zorgden bijgevolg voor verschillende culturen, verschillende leefomstandigheden.  

 

Het Gallië, aan de vooravond van de Romeinse verovering, bestond uit een aaneensluiting 

van stamgebieden, gekenmerkt door kleine autarkische boerderijen, met aan het hoofd 

rijke, inheemse elite (Hiddink, Roymans 2004, 179). Ondanks de afwezigheid van 

urbanisatie, hadden de stamleiders toegang tot grote afstandshandel, te besluiten uit 

talrijke offers op inheemse cultusplaatsen. Deze ruilhandel was vermoedelijk het gevolg 

van huwelijksrelaties, bewerkstelligd op feestelijkheden. De macht van inheemse elite 

was afhankelijk van de hoeveelheid rijkdom, vergaard uit belastingen en plundertochten, 

beter bekend als raids. Concrete afspraken en regulering tussen elite en ingehuurde 

strijders waren bijgevolg noodzakelijk om gunstige plundertochten te bekomen alsook het 

belang van de krijgerscultuur, waar Caesar in de komende jaren gretig van gebruik zal 

maken. 

 

De uitbreiding van het Romeinse rijk door de annexatie van Gallië werd vanaf 58 voor 

Chr. een feit met de start van de Gallische oorlogen (58-51 voor Chr.) onder leiding van 

Caesar (Nouwen 2009, 104).  

Met Gallië verwierf het Romeinse rijk een gebied dat uitstrekte van de Pyreneeën en de 

Alpen in het zuiden tot aan de Rijn en de Rhône in het noorden (Nouwen 2009, 105). De 

reden voor de verovering waren de aanhoudende aanvallen van de Helvetii en de Suebi, 

beide Germaanse stammen,  die een bedreiging vormden voor enkele Gallische stammen, 

met Romeinse banden, en bijgevolg onrechtstreeks voor Rome (Nouwen 2006, 15). Toch 

werd deze reden ernstig in twijfel genomen bij het Romeinse machtsbestuur en werd al 

snel duidelijk dat Caesar uit was op roem om zijn eigen politieke positie veilig te stellen 

(Nouwen 2009, 105; Cunliffe 2011, 379). Daarnaast was Gallië een dichtbevolkt gebied 

en bijgevolg een grote vragende partij voor Romeinse goederen (Fig. 2) (Cunliffe 2011, 

375). De verovering was met andere woorden niet enkel een politieke, maar ook een 

economisch voordelige zet.  
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Figuur 2: Overzicht van de ruime regio omheen de Maasvallei met aanduiding van Gallische en Germaanse 

stammen ten tijde van de Gallische oorlogen (olijfgroene letters) en de stammen tijdens het bestuur van 

keizer Augustus (zwarte letters) (niet op schaal) (Panhuysen 2015, 82, Fig. 2).   

Na de verovering van Gallë onder leiding van Caesar in ca. 50 voor Chr., was er echter 

weinig sprake van verandering in de inheemse rurale nederzettingen volgens 

archeologische bronnen (Hiddink, Roymans 2004, 179-180). Zo bleef het hoeden van 

vee, het bewonen van woonstalhuizen en het continue gebruik van de grafvelden 

prominent aanwezig in de Gallo-Romeinse samenleving. Het bevolkingsaantal bleef ook 

stabiel, afgeleid uit de voorgaande archeologische waarnemingen, zoals de grafvelden en 

inheemse huizen.  De naam ‘Eburonen’ verdween daarentegen wel met de gewelddadige 

komst van de Romeinen. Het volk zou vermoedelijk volledig verbannen of uitgeroeid zijn 

na de Gallische oorlogen, waardoor er geen sprake meer was van de oude machtsrelaties, 

gestoeld op rijkdom (Nouwen 2009, 145; Roymans, Hiddink 2015, 76).  

De vestiging van een de Batavi en de Tungri, beide nieuwe en onbekende stammen in het 

Eburoonse gebied, werd bepaald door het Romeinse bestuur, zodat er ten allen tijde 

controle aanwezig was in het nieuwe veroverde gebied (Fig. 2) (Hiddink, Roymans 2004, 

180; Panhuysen 2015, 83). Uiteraard is het ook goed mogelijk dat deze ‘nieuwe‘ stammen 

gevormd werden uit kleine Germaanse stammen, waarvan de Eburonen ook deel 

uitmaakten (Cuyt 2007, 130-131). De georganiseerde controle in het Maasstromengebied 
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was een noodzaak, aangezien het een belangrijke grenszone, gelegen tussen de -voorlopig 

open- Rijngrens en het reeds veroverde Gallië, was (Hiddink, Roymans 2004, 180).  

Naast de Batavi en de Tungri sloten vele andere inheemse stammen verdragen af, waarbij 

hun krijgerscultuur in dienst stond voor de bescherming van het nieuwe Romeinse rijk, en 

verkregen op die manier het statuut van amici (Hiddink, Roymans 2004, 180; Nouwen 

2009, 108). Romeinse namen van inheemse leiders en wapens als grafgiften tonen deze 

samenwerking aan, die reeds tijdens de Gallische oorlogen al voorkwam. Deze 

huurlingen waren broodnodig, aangezien de nieuwe Romeinse provincie een te grote 

oppervlakte had om een permanente bezetting van Romeinse soldaten te bekomen.  

Binnen deze bevriende civitates of amici was een verdere opdeling, namelijk de civitates 

liberae et immunes en de civitates foederatae (Nouwen 2009, 107). De eerstgenoemden 

waren belastingvrij aan Rome, de laatstgenoemden hadden zich aan de Romeinse macht 

verbonden door middel van een verdrag, wat geïnterpreteerd kan worden als een bepaalde 

vorm van belasting. De overige niet-bevriende civitates, die wel belastingplichtig waren, 

werden de civitates stipendiariae genoemd (Nouwen 2009, 144).  

De permanente huurlingenlegers bleven ook aanwezig na het vertrek van Caesar uit 

Gallië in 49 voor Chr., aangezien er nog geen sprake was van wegen en steden, die een 

goede organisatie mogelijk maakten (Nouwen 2009, 105-107). Waar deze inheemse 

troepen, alsook Romeinse troepen gevestigd waren, is tot op heden nog steeds onbekend 

door het gebrek aan historische en archeologische bronnen. Zelfs in het noordoosten van 

Gallië, het voormalige Eburoonse gebied waar veel onrust was, zijn er geen bewijzen te 

vinden. Dat inheemse hoogteversterkingen, oppida, als kampplaatsen werden gebruikt, 

wordt aangenomen dankzij archeologische vondsten, maar dit representeerde lang niet 

alle militaire groepen toentertijd aanwezig in de nieuwe Romeinse provincie. Pas vanaf 

de Augusteïsche politiek zijn er bewijzen van militaire vestigingen voor handen.  

 

Het is opmerkelijk dat de Romeinen niet meteen zijn overgegaan tot het stichten van 

belangrijke hoofdplaatsen zoals coloniae en municipia in noordelijk Gallië of het 

zogenaamde Gallia Comata (Nouwen 2009, 135). Bovendien bleven traditionele 

stamindelingen en de gangbare politieke organisatie na de verovering hetzelfde, waardoor 

er van Romeinse ontwikkelingen weinig sprake was. De reden van het ‘uitstel’ was 

vermoedelijk het vermijden van verdere sociale en politieke spanningen (Nouwen 2009, 

136).  
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Na de moord op Caesar stond Octavianus, de latere keizer Augustus, in voor het reilen en 

zeilen van Gallië (Nouwen 2009, 111). Hij stelde Agrippa aan als gouverneur van Gallië, 

ook wel de legatus pro praetore genoemd, die op zijn beurt zorgde voor de aanleg van 

een wegennetwerk, dat een snellere verplaatsing van het leger en dus ordehandhaving van 

het gebied zou bekomen. Drie belangrijke wegen doorkruisten het onderzoeksgebied ‘de 

zuidelijke Maasvallei’: de weg van Bavai over Tongeren en Heerlen naar Keulen, de weg 

van Tongeren over Cuijk naar Nijmegen en de weg van Xanten over Melick en Tudderen 

naar Heerlen (Fig. 4) (Panhuysen 2015, 92; van Enckevort, Hendriks 2015, 117). 

 

Ook na de benoeming van Octavianus als keizer, in het jaar 31 voor Chr.,  bleven 

oorlogsperikelen dagelijkse kost (Nouwen 2009, 113). Literaire en archeologische 

bronnen zijn voor handen, namelijk de brandlagen in oppida. Keizer Augustus keerde 

opnieuw terug naar Gallië om een nieuwe organisatiestructuur te introduceren en de 

verdere uitwerking van het wegennetwerk te bekomen, met het oog op een eventuele 

verovering van Germania en Britannia (Slofstra 1991, 135; Nouwen 2009, 114, 127). 

Langsheen de wegen in Gallië ontpopten zich in deze periode dikwijls kleine 

legerkampen en op de vruchtbare leemgronden verschenen villae of grote boerderijen 

naar Romeinse voorbeeld (Nouwen 2009, 208).  

 

In de periode 16-13 voor Chr. voerde keizer Augustus een nieuwe provinciale structuur 

in, waarbij de keizerlijke provincie Gallia Comata werd opgesplitst in Gallia 

Lugdunensis, Gallia Aquitania en Gallia Belgica (Fig. 3) (Rogge, Vermeulen 1993, 58; 

Nouwen 2009, 143). De drie nieuwe provincies werden ook wel de Tres Galliae 

genoemd. De zuidelijke Maasvallei maakte vanaf dat moment deel uit van Gallia Belgica.  
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Figuur 3: Het Romeinse rijk met aanduiding van de provincies en koninkrijken in 14 na Chr. (Elton 1996, 

14, Fig. 3). 

Een provincie werd verder opgesplitst in een aantal districten of civitates, waartoe één of 

meerdere inheemse stammen behoorden (Slofstra 1991, 135; Rogge, Vermeulen 1993, 

58; Nouwen 2009, 143). Normaal werd er geen rekening gehouden met bestaande 

stamgebiedsgrenzen, maar in Gallië werd een uitzondering gemaakt om verdere politieke 

instabiliteit te voorkomen (Nouwen 2009, 144-145). Deze vorming van civitates was een 

werk van lange adem dat pas in de 1
e
 eeuw na Chr. volledig verwezenlijkt werd. De 

invoering van een goede organisatie, zowel op territoriaal, politiek als economisch vlak, 

was noodzakelijk voor de werking van het Romeinse rijk. Zonder belastinginkomsten en 

voedselvoorzieningen, afkomstig van de Romeinse provincies, zou het bestaan van het 

rijk niet eens mogelijk zijn (Nouwen 2009, 215). Voornamelijk het Romeinse leger zal 

een belangrijke rol gespeeld hebben bij de bouw van transportmogelijkheden, 

nutsvoorzieningen en nieuwe nederzettingen (Panhuysen 2015, 85). In hoever deze 

militaire sfeer zich heeft uitgestrekt over het achterland blijft een mysterie.  

In het bestuur van een civitas zetelde de inheemse stamadel, weliswaar sterk 

geromaniseerd (Rogge, Vermeulen 1993, 58). Vanaf de 2
e
 eeuw kreeg ook de inheemse 

landadel toegang tot stedelijke ambten, waardoor de oude, traditionele landelijke 

economie geïntroduceerd werd in de Romeinse economie (Nouwen 2009, 215).  

Binnen de civitates was er nog geen sprake van echte steden of municipia, maar eerder 

grote vici, zoals bijvoorbeeld Tongeren (Atuatuca Tungrorum), de centrale hoofdplaats 

van de civitas Tungrorum  of caput civitatis (Nouwen 2009, 208). Atuatuca Tungrorum 



14 

 

werd reeds in het laatste decennium voor Chr. gesticht onder de Augtusteïsche regering 

(Panhuysen 2015, 83, 93). Vanaf de 2
e
 eeuw kreeg Tongeren wel de status van 

municipium toegewezen (Panhuysen 2015, 91). 

Het onderzoeksgebied, dat zich voornamelijk uitstrekt over de huidige provincies 

Belgisch Limburg en Nederlands Limburg, meer bepaald de regio omheen de Maas 

tussen Tongeren en Cuijk, maakte tevens deel uit van de civitates Tungrorum (Fig. 4). 

Het gebied dat zich meer noordwaarts uitstrekte behoorde tot de civitas Batavorum met 

Nijmegen als hoofdplaats (Panhuysen 2015, 85). Ten oosten van de Maas waren de 

civitates Traianensium en Ubiorum gelegen.  

Binnenin de civitas Tungrorum werden  vanaf de 1
e
 eeuw op strategische plaatsen, zoals 

kruisende wegen of rivieroversteekplaatsen, nederzettingen naar Romeins voorbeeld 

gesticht (van Enckevort, Hendriks 2015, 118). Enkele voorbeelden zijn: Cuijk, Maastricht 

en Heerlen. Door het verwezenlijken van deze ‘nieuwe’ nederzettingen met dank aan het 

Romeinse leger, was het mogelijk om niet enkel in steden (hoofdplaatsen) maar ook op 

het platteland controle uit te oefenen.  

Hoewel de civitas Tungrorum, door de aanleg van Tongeren en een aantal vici een sterk 

geromaniseerde regio oogde (Panhuysen 2015, 85), was het tegelijkertijd een autonome 

grenszone wat een langere houvast aan inheemse gebruiken aantoont op het platteland 

(Slofstra 1991, 137). Zo werd er nog handgevormd aardewerk uit lokale klei 

geproduceerd in de rurale nederzettingen terwijl de hoofdplaatsen, vici en militaire centra 

Mediterraan vaatwerk, geïmporteerd uit het zuiden of Keulen, gebruikten (van Enckevort, 

Hendriks 2015, 119). De Romeinse levensstijl werd met andere woorden enkel nageleefd 

in de gestichte nederzettingen.  

 

Het Romeinse rijk bleef de handen vol hebben aan opstanden in Romeinse provincies, 

voornamelijk aan de grenszones (Nouwen 2009, 154). Zo was er de verovering van 

Germanië onder leiding van Drusus in 12 voor Chr. naar aanleiding van instabiliteit en 

het voorkomen van verdere degeneratie van de Romeinse reputatie. Daarnaast was er de 

wraakactie van Tiberius en Germanicus, opnieuw doorheen Germanië, ten gevolge van 

het verlies van 3 legioenen en enkele andere soldatentroepen tijdens de Varusslag in 9 na 

Chr. (Nouwen 2009, 175, 179). Deze campagnes, maar ook voorgaande en latere zorgden 

voor een grote druk op Gallia Belgica, aangezien deze grensprovincie instond voor 

voedselvoorzieningen, lastdieren en paarden (Nouwen 2009, 146).  
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Augustus begreep het gemor van de inheemse volkeren en voerde een betere administratie 

in (Nouwen 2009, 146). Een voorbeeld hiervan is het organiseren van een volkstelling 

zodat belastingen niet meer lukraak werden geïnd.  

 

Het reilen en zeilen moet niet geïnterpreteerd worden als een Romeinse dictatuur, maar 

eerder als een samenwerkingsverband tussen Romeins en lokaal bestuur (Nouwen 2009, 

146-147). Het verlenen van Romeins burgerrecht aan inheemse adel, zorgde immers voor 

een hogere loyaliteit en een vlotte romanisering. Het doel was om het oorspronkelijke 

bestuur om te vormen naar het Romeinse systeem, zodat de geromaniseerde adel de 

besturende taak op zich konden nemen. Het Romeinse gedachtengoed en bijgevolg ook 

de gebruiksgoederen, die de bovenlaag van de ‘inheemse’ maatschappij hanteerde, werd 

via een netwerk van clientela verder verspreid naar andere bevolkingslagen (Nouwen 

2009, 212). De romanitas werd met andere woorden vanaf keizer Augustus en zeker 

nadien sterk gepropagandeerd in de Romeinse provincies, waardoor Romeinse waarden 

geleidelijk werden opgenomen in de materiële cultuur (Nouwen 2009, 208).  

 

Ca. 25 werd de Rijn uiteindelijk als definitieve grens met een permanente militaire macht 

van het West-Romeinse rijk beschouwd, waardoor de Kelten en de Germanen van elkaar 

gescheiden werden (Nouwen 2009, 196-197). De schermutselingen waren, na de 

‘afsluiting’ van Germanië, echter nog lang niet voorbij, want ook in Gallië bleven er 

opstandige stammen voor onrust zorgen. In het jaar 69 ving de Bataafse opstand onder 

leiding van enkele Bataafse edelen aan, met verwoeste nederzettingen tussen Maas en 

Rijn als gevolg (Panhuysen 2015, 88). De opstand werd een jaar later onderdrukt en 

resulteerde in een afschaffing van belastingen voor het Bataafse volk alsook een 

hervorming van het  Romeinse leger, waarbij soldaten niet langer in ‘eigen’ streken 

werden gestationeerd. Op die manier kreeg de Maasvallei nog meer te maken met 

hellenistische culturen uit het oosten.  

Uit bovenstaande voorbeelden kan besloten worden dat Gallia Belgica, waarvan de 

Maasvallei een deel uitmaakte, een druk belopen militaire zone was in de 1
e
 eeuw voor en 

de 1
e
 eeuw na Chr.  
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Onder keizer Domitianus (81-96) werd een verdere geografische indeling doorgevoerd, 

namelijk het vorderen van een apart provinciaal statuut aan Germania Inferior en 

Superior (Wightman 1985, 54; Slofstra 1991, 168; Nouwen 2009, 145). Hierdoor 

behoorden eerstgenoemde regio’s niet langer tot de provincie Gallia Belgica. Het 

onderzoeksgebied dat deel uitmaakte van de civitas Tungrorum kwam  in de provincie 

Germania Inferior te liggen (Fig. 4) (Panhuysen 2015, 88).  

 

Figuur 4: De provincie Germania Inferior op het einde van de 1
e
 eeuw met aanduiding van de (mogelijke) 

civitatesgrenzen (oranje streepjeslijn) en de belangrijkste wegen (zwarte lijn) (Panhuysen 2015, 87, Fig. 6). 

Met de aanstelling van keizer Hadrianus in 117, ging het Romeinse rijk een periode van 

relatieve stabiliteit tegemoet, dankzij de consolidatiepolitiek (Cunliffe 2011, 391). 

Hadrianus begreep dat de grenzen van het Romeinse rijk bereikt waren en er meer nadruk 

moest komen te liggen op de interne werking in plaats van verdere expansie. Hij 

investeerde in de stedelijke uitbouw en het wegennetwerk, zodat handel, het verplaatsen 

van soldatentroepen en een goede organisatie van administratie mogelijk werd. 

Economische en culturele bloei brachten samen met vrede een gouden eeuw teweeg voor 

alle inwoners van het Romeinse rijk (Panhuysen 2015, 102). 
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In de late 2
e
 eeuw, tijdens het bewind van Marcus Aurelius, kende het rijk echter 

financiële problemen ten gevolge van plundertochten door barbaarse volkeren en de hoge 

eisen van het keizerlijk hof (Cunliffe 2011, 393). In de jaren ’50 van diezelfde eeuw 

teisterden bijvoorbeeld Frankische stammen Noord-Gallië, zowel aan de Rijngrens als de 

Noordzee (Cunliffe 2011, 402). Daarnaast was de ommuring van Tongeren vermoedelijk 

een reactie op inval van de Chauken in 163 (Panhuysen 2015, 95). In deze woelige 

oorlogsperiode werd Postumus in het jaar 260 door het leger als keizer uitgeroepen en 

kwam een nieuw Gallisch rijk, bestaande uit de westelijke Romeinse provincies, tot stand 

(Panhuysen 2015, 105). Zijn opvolgers konden zijn goed georganiseerde 

grensverdediging aan de Rijn echter niet in stand houden met Frankische invallen tot 

gevolg. De invoering van de uit Germaanse mankrachten bestaande hulptroepen, die 

instonden voor de bescherming van de Rijngrens, boden een voorlopige oplossing 

(Cunliffe 2011, 400-402). Met andere woorden: Germanen moesten Germanen de 

toegang tot het rijk ontzeggen. In 276, het zogenaamde einde van de midden-Romeinse 

tijd, nam de ravage in rasse schreden toe.  

Niet alleen op financieel vlak, maar ook op demografisch vlak was een neerwaartse 

beweging nadrukkelijk aanwezig ten gevolge van ziektes, die door  een hoge mobiliteit en 

dichtbevolkte steden een snelle verspreiding kenden (Cunliffe 2011, 393-394; van 

Enckevort, Hendriks 2015, 124).  

 

Onder de regering van keizer Diocletianus (284-305) kende het Romeinse rijk opnieuw 

een stabiele, welvarende periode dankzij een grondige herstructurering van het leger en 

het rijk (Panhuysen 2015, 106). Hij voerde onder andere een nieuwe provinciale structuur 

in, waardoor de provincie Germania Inferior zo goed als volledig werd vervangen door 

de nieuwe provincie Germania Secunda (Panhuysen 2015, 88).  

 

In het jaar 312 kwam Constantijn als keizer aan de macht na het opbreken van de 

Tetrarchie (Panhuysen 2015, 107-108). Hij stond in tegenstelling tot zijn voorganger 

Diocletianus wel open voor de nieuwe christelijke godsdienst, zodat de religieuze eenheid 

een bindende factor kon worden in het Romeinse rijk. Bovendien realiseerde hij naast een 

sterk grensleger aan de Rijn bijkomend mobiele eenheden en nieuwe versterkingen in het 

achterland. 
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3. Terminologie 

3.1. Wat is een ritueel? 

Een ritueel kan gedefinieerd worden als een sociale activiteit met een intentie of 

bedoeling, die enkel specifiek is voor een bepaalde groep mensen (Jones 1993, 250; 

Kyriakidis 2007b, 10). Een ritueel is met andere woorden een cultureel gecodeerde 

handeling (Kyriakidis 2007a, 1-2). Bijgevolg moet een ritueel bestudeerd worden in de 

eigen sociale en materiële contexten, zodat een foutieve interpretatie vermeden kan 

worden. Voornamelijk bij archeologisch onderzoek is de betekenis van rituelen moeilijk 

te achterhalen door de afwezigheid van de ideologische context, de godsdienstige 

benadering en het gebruik van vergankelijke offers (Kyriakidis 2007a, 2; Marcus 2007, 

47). Enkel bij het voorkomen van historische teksten kunnen rituelen op een meer 

correcte manier gereconstrueerd worden (Kyriakidis 2007a, 3). Niet alle rituelen hebben 

echter een godsdienstige waarde (Marcus 2007, 45). Aangezien een ritueel een set van 

gedragingen is volgens een specifiek protocol, hoeft dit niet altijd een religieuze betekenis 

te hebben. Bijgevolg zijn niet alle rituelen religieus en zijn niet alle religieuze activiteiten 

rituelen.  

 

Een belangrijke vraag die ongetwijfeld naar voor komt is het feit waarom rituelen worden 

uitgevoerd. Wat is het eigenlijke doel?  

Allereerst is een ritueel noodzakelijk voor het vormen van een ideologie, een identiteit 

voor de maatschappij en is het een middel om de verlangens van een samenleving te 

benadrukken (Kyriakidis 2007a, 2).  

Daarnaast kan een ritueel volgens enkele sociale antropologen een opsplitsing maken 

tussen de profane en sacrale wereld en is de religieuze waarde bijgevolg erg belangrijk 

(Marcus 2007, 44). Spiro beweerde namelijk dat bovenmenselijke wezens gecontacteerd 

kunnen worden door middel van het uitvoeren van rituelen. Drukheim  beschouwde een 

ritueel als een overgang van een normale of profane wereld naar een abnormale of sacrale 

wereld. Deze overgang heet structuralisme. Bovendien bevordert de religie, volgens 

Durkheim, de sociale cohesie van de samenleving (Lambek 2008, 35). 

Tegenover de beweringen van een ritueel als scheiding tussen de profane en de sacrale 

wereld staat het idee van tijdsindelingen (Marcus 2007, 44). Zo zijn er kalender- en niet-

kalenderrituelen. Tot de kalenderrituelen behoren de jaarlijkse rituelen, die doorgaan op 

een afgesproken data. De niet-kalenderrituelen zijn afhankelijk van onverwachte 
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evenementen of situaties zoals een sterfte van een belangrijk persoon (Marcus 2007, 45).  

Deze laatste soort kan echter ook veranderen naar kalenderrituelen, door bijvoorbeeld een 

jaarlijkse herdenking van de dode.  

 

Samenvattend kan er gesteld worden dat een ritueel een sociale culturele handeling is met 

een betekenis voor een groep personen, waarbij er al dan niet nood is aan bepaalde 

objecten of materialen. Een verband met religie is niet noodzakelijk, aangezien een ritueel 

ook niet-religieuze doeleinden kan inhouden.  

3.2. Romanisatie 

Romanisatie is een verzamelterm voor een aantal culturele, sociale, politieke en 

economische veranderingen in de ‘inheemse’ (niet-Romeinse) samenlevingen, bekomen 

door contact met de Romeinse wereld en zodoende een beschaving hebben 

teweeggebracht (Woolf 1998, 7). Het is met andere woorden een begrip die afzonderlijke 

processen overkoepelt in relatie tot civilisatie.  

 

Romanisatie is een veelbesproken begrip in studies naar Romeinse provincies om 

allerhande culturele veranderingen of aanpassingen te kunnen duiden (Woolf 1998, 6). 

Op die manier is de opvatting ontstaan van minder en meer geromaniseerde gebieden, 

hoewel die benoeming vaag en moeilijk te bepalen is. Een voorbeeld hiervan is het meer 

geromaniseerde zuidelijke Gallië ten opzichte van  het minder geromaniseerde 

noordelijke Gallië. Redenen voor een verschillende romanisatiegraad zijn zowel van 

politieke als geografische aard.  

Bovenstaande bevinding is echter een oude these, die reeds weerlegd werd (Woolf 1998, 

145). Culturele veranderingen zijn immers niet verantwoordelijk voor de opsplitsing van 

meer en minder geromaniseerde landschappen, maar eerder rijkdom. Het is de rijkdom 

die bijgevolg wordt uitgedrukt in cultuurverschillen en zodoende de gemeenschap vormt.  

 

Het is bovendien belangrijk om te benadrukken dat romanisatie geen stedelijk gegeven 

was, aangezien rurale en stedelijke samenlevingen constant in verbinding stonden  (Woolf 

1998, 142-144).  Zo was er enerzijds het transport van consumptiegoederen alsook van 

Romeinse goederen, geproduceerd door plaatselijke ambachtslieden op het platteland, 

naar de steden. Anderzijds werden nieuwe ideeën in de besturing van de agrarische 

economie geïntroduceerd met behulp van Romeinse en andere elitaire contacten. Er kan 
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met andere woorden gesteld worden dat de urbanisatiegraad geen schaal is voor hogere en 

lagere romanisatie.  

 

Tot slot waren de nieuwgevormde Gallo-Romeinse culturen onderhevig aan lokale 

invullingen (Woolf 1998, 144). Er was sprake van een hogere diversiteit op het platteland 

dan in de steden, aangezien de laatstgenoemde gebouwd en bestuurd werden naar een 

strikt Romeins voorbeeld. Op het platteland daarentegen waren meer aanpassingen van de 

Romeinse werkwijze nodig.  

 

De term acculturatie wordt dikwijls in verband gebracht met de romanisatie in de 

westelijke Romeinse provincies. Acculturatie werd lange tijd benaderd als het uitwisselen 

van culturele elementen (Slofstra 1991, 134-135). Deze these wordt sinds de jaren ’90 

van de vorige eeuw echter niet meer aanvaard, omdat dit geen verklaring biedt voor vele 

socio-politieke, economische en ideologische veranderingen. Romanisatie is niet het 

overbrengen en ontvangen van Romeinse elementen in de inheemse cultuur. Het is eerder 

een sociale verandering teweeggebracht door de integratie van Romeinse 

cultuurelementen bij de ‘inheemse’ elite, die de romanisering als een bron van macht 

konden gebruiken. Een tal van voordelen kwamen beschikbaar voor laatstgenoemde 

groep, zoals nieuwe economische contacten, nieuwe politieke en militaire structuren en 

nieuwe ideologische of culturele ideeën. Romanisatie bracht met andere woorden niet 

enkel culturele veranderingen teweeg, ook niet-culturele. Een voorbeeld van de integratie 

van Romeinse elementen via elite op het platteland is het voorkomen van villae (van 

Enckevort, Hendriks 2015, 121). Het gros van de grootgrondbezitters waren veelal 

stedelijke bestuurders, die hun agrarische bedrijven naar Romeins model bouwden om 

hun status te vergroten. Op die manier kwamen landarbeiders en omwonenden van rurale 

nederzettingen ook in contact met Romeinse culturele elementen. De mate van integratie 

van Romeinse elementen is met andere woorden voornamelijk te wijten aan de dynamiek 

van de lokale machtsposities, die geuit werden in de bouw van  nederzettingen (Slofstra 

1991, 135).  

De integratie van romanisatie is niet enkel zichtbaar in nieuwe materialen of denkbeelden, 

het heeft ook effect op de ruimtelijke ordening (Slofstra 1991, 135). Zo ontstond een 

hiërarchie tussen nederzettingen in de 1
e
 eeuw en verschenen nieuwe structuren naar het 

Romeinse villa-systeem in de 2
e
 eeuw.  
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3.3. Begravingsvormen 

Doorheen de geschiedenis werden tal van begravingsvormen in gebruik genomen, 

afhankelijk van religie of regionale ideologie. De twee belangrijkste en bijgevolg meest 

voorkomende soorten zijn crematie of lijkverbranding en inhumatie (Fahlander, 

Oestigaard 2008, 6). Daarnaast komen ook andere begravingsvormen voor zoals lucht-

begraving, zee-begraving, gedeeltelijk kannibalisme, gesmookte lijkverbranding en 

dergelijk.  

 

Hieronder zal een beknopt overzicht gegeven worden van de twee dominante 

begravingsvormen in Noord-Gallië doorheen de geschiedenis.   

3.3.1. Crematie 

Bij crematie of lijkverbranding wordt het lijk volledig of deels verbrand op een 

brandstapel, waarna de menselijke resten en/of andere verbrandingsresten in een kuil of 

container gedeponeerd worden (Pearson 1999, 6-7). Doorgaans wordt ca. 40 à 60% aan 

botresten van de gecremeerde overledene verzameld. Als men weet dat er, na de crematie 

van een volwassene, ongeveer 1,5 tot 2 kg botresten behouden blijven, kan men stellen 

dat er tussen de 600 en 1200 gram menselijke resten verzameld worden (Hiddink 2003, 

22-23). Tot de verbrandingsresten behoren de fragmenten van artefacten of grafgoederen, 

verbrand bot en resten van de brandstapel. 

 

De brandstapel kan op verschillende manieren geconstrueerd worden (Wahl, Wahl 1983, 

513). De eenvoudigste vorm is een losse opeenhoping van onregelmatige houtblokken, 

geplaatst op de grond, met bovenop het lijk, al dan niet gelegen op een draagbed. Deze 

constructie is echter niet optimaal. Ten eerste is er de mogelijkheid tot instorting van de 

brandstapel voordat het lichaam volledig gecremeerd is. Ten tweede is niet genoeg 

luchttoevoer aanwezig, waardoor het vuur snel zal doven.  

Een methode om een betere luchttoevoer te verkrijgen, zodat het vuur brandende blijft, is 

het gebruik van vuurbokken of een ondiepe kuil onder de brandstapel (Wahl, Wahl 1983, 

514-515). Daarnaast zorgen verticaal geplaatste houten palen voor een stevigere 

constructie van de brandstapel. Tot slot zal de bedekking van het lichaam, bestaande uit 

houtsnippers of takken, een betere stralingswarmte teweegbrengen die een snellere en 

intensievere verbranding zal bekomen. Voorbeelden van deze methodes zijn te vinden in 
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onder andere India en Melanesië. Bovendien zou jong en dus vochtig hout zorgen voor 

een langzamere en bijgevolg grondigere crematie. 

Vervolgens heeft een brandstapel geen dominante vorm (Wahl, Wahl 1983, 517). Zo zijn 

er voorbeelden bekend van vierkante, rechthoekige en zelfs ronde.  

Tot slot is crematie een energieverslindende begravingswijze door de grote hoeveelheid 

brandstofmateriaal die nodig is voor een volledige verbranding (Wahl, Wahl 1983, 514, 

518). Er bestaan echter ook voorbeelden van gedeeltelijke verbrandingen. Hierbij worden 

slechts een aantal geselecteerde lichaamsdelen verbrand. Een bekend voorbeeld is de 

schedelcultus, waarbij enkel het hoofd verbrand wordt en het lichaam begraven. Een 

andere wijze van onvolledige crematie is het roosteren van het lichaam, dat nadien op een 

speciale gelegenheid verbrand wordt.  

 

Crematiegraven kunnen afhankelijk van de plaats van verbranding opgesplitst worden in 

twee hoofdcategorieën (Van Doorselaer 1967, 33-34; Bechert 1980, 255). Een eerste 

categorie zijn de busta, waartoe graven behoren die gelokaliseerd zijn op dezelfde plaats 

als de brandstapel. Het graf ligt met andere woorden onder de brandstapel, waardoor er 

geen selectie is van bot- en brandstapelresten. De tweede categorie zijn de ustrinata, 

waartoe graven behoren die gelokaliseerd zijn op een andere plaats dan de brandstapel. 

Het graf ligt met andere woorden op een andere locatie, waardoor er wel selectie mogelijk 

is van bot- en brandstapelresten. Dankzij deze selectie kunnen de ustrinata verder 

onderverdeeld worden in verschillende groepen, waarvoor geen universele 

standaardtypologie wordt gehanteerd (zie ‘4.1.3. Begravingsvormen’) (Pearson 1999, 7). 

Niettemin is de onderverdeling van de ustrinata, volgens eender welke typologie, 

gebaseerd op de aan- of afwezigheid van twee elementen, namelijk het 

crematierestendepot en de verbrandingsresten (Hiddink 2003, 21).  

Het ustrinum of de gemeenschappelijke brandstapel, gebruikt bij ustrinata-graven, kwam 

voornamelijk voor op stedelijke begraafplaatsen, aangezien er veel crematies op korte tijd 

moesten gebeuren. Het was opgebouwd uit tegels of stenen wanden en had een 

vierkantige of ronde vorm (Fig. 5) (Polfer 2000, 31; Polfer 2001, 148-149). Er bestonden  

echter ook niet-permanente ustrina, die hoofdzakelijk in gebruik genomen werden in de 

Romeinse provincies. Zowel permanente als niet-permanente ustrina lagen op of in de 

nabijheid van het grafveld (Wesselingh 1992, 13).  
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Figuur 5: Ronde en vierkantige permanente ustrina (Polfer 2000, 31, Fig. 3.1). 

Bovenstaande informatie over de opbouw van een brandstapel, is echter voornamelijk 

gebaseerd op waargenomen feiten van levende culturen en religies, aangezien het 

archeologisch bestand ontoereikend is (Pearson 1999, 7). De oorzaak is te wijten aan de 

afwezigheid van latere deposities, die een betere bewaring van de brandstapel zouden 

bekomen. Desondanks kunnen brandstapelresten wel bewaard blijven, indien deze zijn 

opgenomen in het graf zelf of bedekt werden met dikke depositiepakketten.  

3.3.2. Inhumatie 

Met inhumatie wordt het plaatsen van een lijk, aan de hand van rituele procedures, in een 

grafkuil bedoeld (Pearson 1999, 5). Bij deze begravingsvorm is er heel wat variatie 

mogelijk.  

 

Een eerste variabele is de grafkuil (Pearson 1999, 5). Hierbij zijn de diepte en de vorm 

van de grafkuil twee uiteenlopende parameters, die eventueel gerelateerd kunnen worden 

aan geslacht, sociale status en dergelijke. Een kuil kan bijvoorbeeld een ronde, vierkante, 

rechthoekige en zelfs grillige vorm hebben. Het is bovendien helemaal niet zo zeker dat 

grafkuilen intentioneel uitgegraven zijn. Dat blijkt uit het hergebruik van bestaande kuilen 

zoals opslagkuilen, grotten en andere.  

Een tweede variabele is de graforiëntatie (Pearson 1999, 6). De oriëntatie van het graf en 

de eventueel aanwezige grafstructuren bovenop zijn afhankelijk van de gehanteerde 

religie. Ter illustratie vermeld ik het Christendom, waarbij het hoofd in het westen 

geplaatst is en de voeten in het oosten, zodat de overledene god in het oosten kan 

aankijken op de dag van het oordeel.  
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Een derde variabele is de positie van het lijk (Pearson 1999, 6). De overledene kan 

immers op verschillende wijzen in het graf geplaatst worden. De meest voorkomende 

positie is het lichaam op de rug met de armen erlangs of gekruist op de borst (Van 

Doorselaer 1967, 129). Daarnaast zijn ook voorbeelden bekend van een foetushouding, 

gelegen op de zij, op de buik of staand (Pearson 1999, 6).  

3.4. Wat zijn grafgiften? 

Tot de grafgiften behoren zowel materiaal van de overledenen als materiaal van de 

rouwenden (Pearson 1999, 8; Fahlander, Oestigaard 2008, 7).  

 

Er bestaan vele theorieën over het doel van de schenking van grafgoederen, zowel op de 

brandstapel als in het eigenlijke graf. Een mogelijke reden zou het uitrusten van de dode 

voor het hiernamaals kunnen zijn (Pearson 1999, 8). Een andere reden, die veelvuldig in 

de literatuur verschijnt, is het vermijden dat de overledene terug naar de wereld van de 

levenden komt om op hen te jagen. Bovendien zouden grafgiften ook de sociale 

persoonlijkheid van de overledene uit z’n vorig leven illustreren (Fahlander, Oestigaard 

2008, 7). Deze laatstgenoemde bewering moet echter met een korreltje zout genomen 

worden, aangezien grafgiften zelden de realiteit weerspiegelen. Ze zijn eerder een 

hunkering naar een droombeeld en een geïdealiseerd beeld van de maatschappij en de 

sociale positie van de dode (Jones 1993, 248; Pearce 2001, 155).  

 

Onder leiding van de New Archaeology, werd de studie van begravingsrituelen op een 

vernieuwende manier benaderd (Pearce 2001, 156-157). Zij besloten dat de differentiële 

investeringen in begravingspraktijken, die voornamelijk geuit worden in grafgiften, 

afhankelijk zijn van sociale connecties en dus parameters zijn voor de meting van de 

sociale status. Er mag echter niet ontkend worden dat de reconstructie van de status 

nadelig beïnvloed wordt door de eerder idealistische voorstelling van het vorige leven. 

Volgens de Britse archeoloog, Michael Parker Pearson, kan men enkel correcte en 

realistische conclusies in verband met de sociale positie achterhalen, na een vergelijking 

tussen de grafgiften en de dagelijkse materiële cultuur door te voeren. Hierbij is een 

vergelijkend onderzoek tussen deposities in graven, in votieve omgevingen en het 

dagelijkse materiaal op nederzettingen nodig om de relatie tussen de verschillende 

contexten te kunnen vatten. Nadien is het pas mogelijk om aan te tonen in hoeverre de 
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grafkuil een opslagplaats is voor de depositie van prestigegoederen, bekomen door 

eventueel belangrijke handelscontacten.  

 

Er zijn heel wat soorten materialen en vormen als grafgoederen mogelijk. Indien je alle 

grafgiften zou opdelen volgens gebruik, kunnen 3 groepen gevormd worden (Pearson 

1999, 9-10).  

Ten eerste behoort een groot aantal giften tot de groep van de lichaamsversiering 

(Pearson 1999, 9). De overledene zal namelijk gewikkeld zijn in een lijkwade of andere 

mooie kledij. Daarnaast kan het lichaam gedecoreerd worden met sieraden en 

lichamelijke modificaties zoals schilderingen, tattoos en dergelijke. Het zijn strategische 

representaties van persoonlijkheden, die geen ware weerspiegeling van het leven 

aantonen. Bijkomend zijn de giften onderhevig aan veranderingen. Modeverschijnsels 

hebben een grote invloed op de soort geschenken, die op de brandstapel en/of in het graf 

terechtkomen. Het is dan ook een ware uitdaging voor archeologen om te achterhalen hoe 

begravingstradities veranderen, door de begravingsrituelen te vergelijken met niet-

funeraire contexten.  

Een tweede groep zijn de giften die behoren tot de categorie voedsel en drank (Pearson 

1999, 9-11). Voedsel heeft in elke cultuur en bijgevolg in elke samenleving een 

belangrijke plaats, ook bij de begravingsrituelen. Vandaar het voorkomen van tafelwaar, 

containers en dierenbotten, vermoedelijke restanten van een reismaal om de overtocht 

naar het hiernamaals te maken of een begrafenismaal. Desalniettemin zouden de 

eerdergenoemde artefacten ook symbool kunnen staan voor een maaltijd en bijgevolg 

geen voedsel bevat hebben. Enkel wetenschappelijk onderzoek kan, indien er nog 

voedselresten waarneembaar zijn, hier uitsluitsel bieden.  

Een derde groep wordt gevormd door de giften, die symbool staan voor de overgang naar 

het hiernamaals (Pearson 1999, 11; Pearce 2001, 162). Voorbeelden hiervan zijn 

dieroffers en slaven, die als metgezellen meereizen met de overledene. Deze grafgiften 

zouden immers vermijden dat de dode in de wereld van de levenden zou blijven 

ronddwalen en welkom zou geheten worden bij de voorouders.  

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de focus niet enkel mag liggen op prestigegoederen 

om bijvoorbeeld de status te achterhalen (Pearce 2001, 161). Ook veelvoorkomende 

artefacten zijn belangrijk, aangezien deze goederen een nieuwe betekenis kunnen krijgen 

doordat ze geplaatst werden in een andere context.  
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Vervolgens kunnen grafgoederen aan de hand van het moment van bijzetting 

onderverdeeld worden in twee groepen (Bechert 1980, 257; Pearce, Millet, Struck 2000, 

45). Hieruit volgt dat, indien grafgoederen op de brandstapel werden geplaatst en 

bijgevolg deels of volledig verbrand in het graf werden gedeponeerd, deze tot de primaire 

grafgiften behoren. Indien grafgoederen onmiddellijk in het graf werden geplaatst en 

bijgevolg geen verbrandingssporen tonen, behoren deze tot de secundaire grafgiften. 

Uiteraard kunnen beide soorten grafgiften aanwezig zijn in eenzelfde grafcontext.  

 

Tot slot worden er tijdens archeologische onderzoeken op grafvelden dikwijls gebroken 

artefacten aangetroffen. De brandende vraag die onmiddellijk naar voren komt is: Was dit 

onopzettelijk of intentioneel?  

Allereerst is het belangrijk om op te merken dat primaire grafgiften altijd aangetast 

worden door de hoge verbrandingstemperaturen. Aardewerk barst bijgevolg niet expliciet 

door de menselijke hand, maar de kennis van het verwoestende vuur was er zeker. 

Daarnaast kunnen onverbrande, gebroken scherven intrusief zijn. Deze kunnen moeilijk te 

onderscheiden zijn van de grafgoederen en op die manier een vertekend beeld creëren. 

Uiteraard kunnen artefacten ook ritueel en dus intentioneel gebroken zijn ten gevolge van 

een aantal redenen (Grinsell 1961, 476).  

Ten eerste worden de artefacten gebroken om de ziel te bevrijden uit het voorwerp, zodat 

deze kan meereizen met de overledene naar het hiernamaals (Grinsell 1961, 476). Enkel 

een gebroken artefact kan een gebroken ziel vergezellen. Het symbolisch breken is 

bijgevolg een soort scheiding tussen de doden en de levenden (Hope 2009, 83) Ten 

tweede probeert men grafrovers te ontmoedigen door de voorwerpen waardeloos te 

maken (Grinsell 1961, 476-478). De derde reden is om erfenisruzies te vermijden en 

handel te stimuleren. De vierde reden is de afkeer voor het gebruik van voorwerpen 

afkomstig van een overledene. Ten vijfde is men bang voor verontreiniging, zeker 

wanneer de overledene stierf ten gevolge van ziekte. Een zesde reden kan zijn dat 

sommige artefacten te groot waren om in de grafkuil geplaatst te kunnen worden. 

Bovenstaande redenen zijn echter niet altijd van toepassing, maar kunnen een idee geven.  
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4. Omgang met de dood 

Een begrafenis heeft, in elke periode en cultuur, als doel de maatschappij te verenigen 

(Hope 2009, 67). Het is een methode om gemeenschappelijke overtuigingen en 

kernwaarden aan te tonen, waarbij de verschillen gebaseerd zijn op leeftijd, geslacht, 

rijkdom en status.  

 

Via grafveldenonderzoek is het deels mogelijk om de toenmalige gangbare 

geloofsopvattingen en eventueel de sociale posities te achterhalen. Ondanks 

archeologische onderzoeken en de schaarse literatuur zal de omgang met de dood nooit 

volledig gereconstrueerd kunnen worden. Er spelen namelijk heel wat begravingsrituelen 

bovengronds af, die geen sporen nalaten in het archeologisch bestand (Hessing 1994, 

130). Daarnaast schetsen de archeologisch waarneembare begravingspraktijken eerder 

een idealistisch in plaats van een realistisch beeld van de samenleving en de sociale 

status, zoals eerder aangehaald (zie ‘3.4. Wat zijn grafgiften?’) (Pearce 2001, 156). 

Vervolgens werden rituelen niet alleen voltrokken uit religieuze, maar ook uit 

traditionele, lokale overtuigingen, die bijgevolg zelden in literaire bronnen werden 

opgenomen (Hope 2009, 93). Tot slot mag men niet vergeten dat veel grafrituelen 

specifiek zijn voor lokale groepen of micro-regio’s, waarvoor nog geen concrete 

modellen bestaan (Hiddink 2003, 21).  

 

In dit hoofdstuk zal, ondanks de onvolledige informatie, een reconstructie geschetst 

worden van hoe de dood benaderd werd bij de Noord-Galliërs in de late ijzertijd, de 

Mediterrane Romeinen in Italië en de Gallo-Romeinen in Noord-Gallië. Dankzij 

aangepaste opgravingstechnieken, zodat minieme details niet over het hoofd werden 

gezien, is er informatie vergaard over de behandeling van lijken, de constructie en positie 

van het graf, de soorten grafgoederen en dergelijke meer (Hessing 1994, 130).  
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4.1. Noord-Galliërs in de late ijzertijd 

4.1.1. Geloofsopvatting 

De inheemse religie werd gekenmerkt door een polytheïstisch gedachtengoed, waarbij de 

goden een natuurlijk element voorstelden, zoals bergen of open plekken en bijgevolg 

geen menselijk uitzicht vertoonden (Nouwen 2009, 211).  

 

Naast de religieuze opvattingen was er ook sprake van een nieuw ideologisch 

gedachtengoed, waar collectieve identiteit centraal stond (Hiddink 2003, 13).  

Het uitzicht van een grafveld onderging immers een vervorming in de late ijzertijd. Het  

begin van de periode werd namelijk gekenmerkt door kleine grafvelden terwijl deze 

nadien plaats ruimden voor grotere grafvelden, die logischerwijs langduriger gebruikt 

werden, eventueel door meerdere families en/of nederzettingen (Hiddink 2003, 11; 

Hiddink, Roymans 2004, 183). De reden voor deze transformatie is vermoedelijk te 

wijten aan het standvastiger worden van de landbouwbedrijven op relatief vruchtbare 

bodems (Hiddink 2003, 13; Nouwen 2009, 208). Het nederzettingspatroon bestaande uit 

zwervende erven, werd aangepast naar een langere bewoningsperiode op éénzelfde plaats. 

Enkele van deze grote, omvangrijke grafvelden bleven in gebruik tijdens de Romeinse 

aanwezigheid, er is met andere woorden geen onderbreking (Roymans, Hiddink 2015, 

70). Voorbeelden hiervan zijn: Maaseik en Weert-Molenakkerdreef. Beide grafvelden 

zullen aan bod komen in deze scriptie.  

De trend naar de grote grafvelden -zoals hierboven aangehaald- stond vermoedelijk 

symbool voor een collectieve identiteit, aangezien migraties in de laatste eeuwen voor 

Chr. bijna dagelijkse kost waren (Hiddink 2003, 13, 63). Door grafvelden op bepaalde 

plaatsen aan te leggen, toonde men de claims aan op hun gebied.  

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de situering van de grafvelden niet willekeurig 

gekozen werd. Ten eerste werden ze aangelegd nabij belangrijke natuurelementen met 

een religieuze betekenis om contact met de voorouders te verkrijgen. Ten tweede 

vertegenwoordigden de grafvelden een claim op het stamgebied en waren zij bijgevolg 

een uiting van collectieve identiteit. 
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4.1.2. Behandeling dode 

Net als in vele andere culturen is er bij de Noord-Galliërs in de late ijzertijd een groot 

aanbod van grafrituelen aanwezig. Welke grafrituelen werden gehanteerd blijft echter een 

gissing door gebrek aan concrete literaire bronnen en de moeilijke zichtbaarheid in het 

archeologisch bestand. Om een algemene reconstructie te bekomen van de tradities en 

gewoonten omtrent de dood in Noord-Gallië, wordt gebruik gemaakt van een schema 

opgesteld door Nico Roymans, dat zich enkel toespitst op de hoofdprocessen (Fig. 6) 

(Roymans 1990, 219).  

Figuur 6: Schema late ijzertijd-grafrituelen in Noord-Gallië (Roymans 1990, 219, fig. 9.2). 

Tot de eerste fase behoren alle grafrituelen die vooraf de crematie moeten uitgevoerd 

worden (Roymans 1990, 219). Archeologische bewijzen zijn niet voor handen, aangezien 

het bovengrondse activiteiten waren, zodat er enkel op literatuur gebaseerde gissingen 

vermeld worden.  

In de eerste plaats werd het lijk vermoedelijk behandeld en aangekleed om vervolgens 

geëxposeerd te worden (Roymans 1990, 219; Hiddink 2003, 21). Nadien werd de 

overledene naar het grafveld gedragen, waar hij/zij eventueel werd opgebaard, voor 

onbepaalde duur, in een dodenhuisje. Vermoedelijk kwamen ook bijkomende 

rouwrituelen aan bod, waarbij afscheid van de overledene centraal stond.  

 

De tweede fase had betrekking tot de crematie (Roymans 1990, 219; Hiddink 2003, 22). 

De brandstapel werd opgebouwd met gesprokkeld hout en/of ‘afvalhout’. Daarna werd 

het lijk, samen met grafgiften, persoonlijke artefacten, vleesbouten, huisdieren en 

dergelijke meer, op de houten constructie geplaatst. Vermoedelijk was er ook drank en 

plantaardig voedsel aanwezig, hoewel er nauwelijks sporen overblijven na verbranding. 
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In de derde fase vond het verzamelen van de verbrandingsresten plaats, aangezien het graf 

zo goed als nooit op dezelfde plek van de brandstapel gelegen was (Roymans 1990, 219). 

Bustum-graven kwamen met andere woorden niet of zelden voor in Noord-Gallië.  

 

Tot de vierde fase behoort de begraving van de verbrandingsresten, de onverbrande of 

secundaire grafgoederen en eventueel onverbrande dierlijke resten (Roymans 1990, 219; 

Hiddink 2003, 24). Voedsel en drank maakten vermoedelijk ook deel uit van de 

secundaire grafgiften. Hoe de selectie van de verbrandingsresten is samengesteld, hangt 

af van het crematiegraftype (Van Doorselaer 1967, 90). Bovenop het graf werd nadien 

meestal een klein heuveltje opgeworpen (Tol 1998, 7). Ook het nuttigen van een laatste 

dodenmaal of funeraire maaltijd door de nabestaanden op het graf ontbrak niet (Roymans 

1990, 220).  

 

Tot slot is er de vijfde fase, die de rituelen na de eigenlijke begraving omvat (Roymans 

1990, 219). Deze bovengrondse rituelen zijn, net als de voorbereidingsrituelen uit fase 

één, archeologisch onzichtbaar.  

4.1.3. Begravingsvormen 

De vaakst voorkomende begravingsvorm in Noord-Gallië tijdens de late ijzertijd was de 

crematie. Aan de hand van de gehanteerde selectieprocedures, uitgevoerd na de 

verbranding van het lijk, werden een aantal graftypes opgesteld. Deze late ijzertijd-

graftypes bleven bovendien grotendeels in gebruik bij de latere Gallo-Romeinse 

samenleving (Hiddink, Roymans 2004, 183). Daarnaast bestond het merendeel van de 

graven op het platteland voornamelijk uit ondiepe crematiegraven of zogenaamde 

vlakgraven door de afwezigheid van randgreppels, die bijgevolg geen aarde konden 

voorzien voor een grafheuvel (Roymans, Hiddink 2015, 71).  

Inhumatie was eerder een uitzondering (Roymans 1990, 220). 

Crematiegraf 

Crematie was -zoals eerder aangehaald- een belangrijke begravingsvorm. Voornamelijk 

eik en beuk waren populaire houtsoorten bij het opwerpen van een brandstapel (Pearce, 

Millet, Struck 2000, 47). Deze houtsoorten waren niet alleen in grote getalen beschikbaar, 

maar konden bovendien een grote warmtecapaciteit opwekken. Eveneens zouden eik en 

beuk symbool staan voor een residentie voor de goden.  
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Ondanks de toename van het grafveldenonderzoek is er nog steeds geen uniforme 

grafterminologie en -typologie voor handen. De oorzaak is vermoedelijk te wijten aan de 

weinig systematische onderzochte en gepubliceerde crematiegrafvelden, waar pas tot voor 

kort verandering in kwam. Bijgevolg worden in opgravingsverslagen en andere 

archeologische literatuur gebruik gemaakt van verschillende crematiegraftypologieën, 

waarbij allerhande termen aan bod komen.  

 

Voor het grafveldenonderzoek in de protohistorie wordt in Vlaanderen voornamelijk 

gebruik gemaakt van de graftypologie opgesteld door Guy De Mulder (1994), waarbij een 

opsplitsing in 5 crematiegraftypes wordt doorgevoerd (De Mulder 1994, 98). Zo verwijst 

type A naar het urnengraf, type B naar het brandafvalgraf, type C naar het 

beenderpakgraf, type D naar het type Destelbergen-graf en type E naar het 

brandrestengraf. 

 

Hieronder zal een overzicht gegeven worden van de crematiegraftypes, gebaseerd op de 

graftypologie van Guy De Mulder. Tevens zullen de oudere typologieën, opgesteld door 

Tilmann Bechert en André Van Doorselaer, en de jongere typologie van Henk Hiddink, 

hierbij betrokken worden. Op die manier zal ik proberen om, in de uitgebreide 

nomenclatuur die voor handen is, eenduidigheid te scheppen zodat verwarring vermeden 

kan worden.  

De terugkerende Duitse termen in de typologie van  André Van Doorselaer zijn 

overgenomen uit de graftypologie van Tilmann Bechert, een pionier in het 

crematieonderzoek voor onze gewesten (Bechert 1980, 253; Polfer 2000, 30). 

Urnengraf 

Volgens de typologie van De Mulder behoort het urnengraf tot type A (De Mulder 1994, 

98). Hierbij worden de verbrande botten in een urne verzameld en geplaatst in een 

grafkuil, die zich op een andere plaats bevindt dan de eigenlijke crematieplaats (Fig. 7). 

De urne bestaat dikwijls uit alledaags aardewerk, zoals kommen of opslagvaten, en heeft 

bijgevolg geen standaardvorm (Van Doorselaer 1967, 101). Andere benamingen hiervoor 

zijn urngraf of Urnengrab.  

Dit crematiegraftype komt echter niet voor in de typologie, opgesteld door Henk Hiddink. 

Hij maakt namelijk geen onderscheid tussen een vergankelijke en een niet-vergankelijke 

container (Hiddink 2003, 23). Het urnengraf en het beenderpakgraf worden met andere 
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woorden onder één noemer geplaatst. In Hiddinks typologie behoren deze graven tot het 

type A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Voorstelling van een Urnengrab (Bechert 1980, tafel 41). 

Brandafvalgraf 

Het brandafvalgraf of het type B-crematiegraf bestaat opnieuw uit een urn, maar deze 

bevat naast botresten ook andere verbrandingsresten (Fig. 8) (De Mulder 1994, 98). 

Bovendien zijn er bot- en verbrandingsresten aanwezig in de grafkuil rondom de urn, wat 

waarschijnlijk niet getuigt van een intentionele handeling, maar eerder een gevolg van de 

opvulling van de grafkuil is (Vanvinckenroye 1984, 223; De Mulder 1994, 98). In 

Duitstalige literatuur wordt verwezen naar Branschüttungsgrab.  

Het brandafvalgraf maakt ook deel uit van Hiddinks typologie, hoewel er niet specifiek 

wordt verwezen naar een urn (Hiddink 2003, 23). Dit crematiegraftype kan zowel bestaan 

uit een vergankelijke als een niet-vergankelijke container en behoort tot het type B.  

 

Figuur 8: Voorstelling van een Brandschüttungsgrab (Bechert, 1980, tafel 40). 
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Beenderpakgraf 

Het beenderpakgraf of het type C-crematiegraf bestaat uit een vergankelijke container, 

waarin verbrande botresten verpakt zitten (De Mulder 1994, 98). De container werd soms 

afgedekt met aardewerk of gesloten met een fibula (Van Doorselaer 1967, 103). 

Verbrande giften kunnen rondom de container geplaatst zijn. Deze begravingswijze wordt 

ook wel Knochenlager, bloc d’ossements of beenderrestengraf genoemd (De Mulder 

1994, 98).   

Zoals eerder aangehaald, wordt de term ‘beenderpakgraf’ in Hiddinks typologie ook 

gebruikt om een urnengraf aan te duiden (Hiddink 2003, 23).  

Type Destelbergen 

Het type Destelbergen of het type D-crematiegraf is een variant van het brandrestengraf 

(De Mulder 1994, 98). Het type dankt zijn naam aan de locatie waar deze vorm voor het 

eerst ontdekt is, namelijk tijdens een opgraving in Destelbergen. Het graf van het type 

Destelbergen wordt gekenmerkt door een compacte verzameling van botresten, 

vermoedelijk verpakt in een vergankelijke container met bovenop de resterende 

verbrandingsresten gestrooid.  

Dit type wordt niet vermeld in de typologie van Hiddink.  

Brandrestengraf 

Het brandrestengraf of het type E-crematiegraf bestaat uit een grafkuil, waarin zowel de 

bot- als andere verbrandingsresten door elkaar aangetroffen worden (Van Doorselaer 

1967, 105; De Mulder 1994, 84). Een andere benaming voor dit crematiegraf is 

Brandgrubengrab.  

Dit crematiegraftype wordt ook vermeld in Hiddinks typologie onder de noemer graftype 

C (Hiddink 2003, 23). Hij wijst wel op het gevaar van afvalkuilen, die een erg gelijkende 

inhoud bevatten zoals brandstapelresten of offerresten. Indien er een erg kleine 

hoeveelheid aan menselijke crematieresten aanwezig is, heeft men vermoedelijk niet met 

een brandrestengraf te maken.  

Bustumgraf 

Het Bustumgrab is een prototype van het brandrestengraf, aangezien de grafkuil ook 

gevuld is met een mengeling van bot- en andere verbrandingsresten (Fig. 9) (Van 

Doorselaer 1967, 106). Het enige verschil is de locatie van de grafkuil. De grafkuil is 

namelijk gelegen onder de brandstapel, waardoor de houtconstructie, de grafgiften en het 
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lijk volledig in de kuil terechtkomen. Dit crematiegraftype is dan ook verschillend van de 

voorgaande types, want er komt geen verzameling en bijgevolg selectie aan te pas. 

Bovendien lagen de botresten meestal in een min of meer anatomische positie (Van 

Doorselaer 2001, 10). De Latijnse benaming hiervoor is bustum, vandaar de term 

Bustumgrab (Bechert 1980, 255).  

Dit crematiegraftype wordt slechts kort aangehaald in Hiddinks typologie, aangezien het 

zelden of nooit voorkomt in Noord-Gallië (Hiddink 2003, 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Voorstelling van een Bustumgrab (Bechert 1980, tafel 39). 

Inhumatiegraf 

Inhumatie was in de late ijzertijd -zoals eerder aangehaald- een uitzondering (Roymans 

1990, 220).  

4.1.4. Grafgiften 

Allereerst moet er vermeld worden dat graven in de late ijzertijd bijzonder arm waren aan 

grafgoederen, waardoor een correcte datering vaak moeilijk te bekomen is (Hiddink 2003, 

11; Roymans, Hiddink 2015, 71). Enkel C14-dateringen kunnen uitsluitsel bieden.  

 

Tot de verbrande grafgoederen kunnen allerlei soorten materialen behoren. Men moet wel 

rekening houden met het feit dat glazen en metalen voorwerpen een sterke vervorming 

kunnen vertonen door de hoge vuurhitte tijdens het verbrandingsproces (Hiddink 2003, 

22). Het aardewerk zal geen smeltingsverschijnselen vertonen, maar fragmenteert en 

schilfert af.  

Tot de onverbrande grafgoederen behoorden meestal persoonlijke objecten en voedsel om 

een vlotte reis naar het hiernamaals te kunnen bekomen (Roymans 1990, 220; Hiddink 

2003, 26). Drank en voedsel zijn eigenlijk in elke  cultuur van groot belang. Soms is er 
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ook onverbrand gebroken aardewerk aanwezig, dat als servies voor het laatste dodenmaal, 

verorberd door familieleden bovenop het graf, werd gebruikt (Roymans 1990, 220).  

 

Volgens de theorie van Binford, gepubliceerd in 1971, bezaten samenlevingen gesitueerd 

in het zuiden van Noord-Gallië meer rijkdom, afgaand op de grafinboedel, dan de 

samenlevingen in het noorden (Roymans 1990, 255, 257). Dit verschil was volgens hem 

te wijten aan de meer complexe socio-culturele organisatie of verticale differentiatie 

aanwezig in het zuiden. Deze hiërarchie werd bijgevolg ook benadrukt in het graf door 

het plaatsen van wapens, juwelen, wagenonderdelen, Italiaanse importen en dergelijke 

meer. Desondanks duidt een schaarste of afwezigheid aan luxueuze grafgiften niet op het 

ontbreken van een verticale status. De sociale positie werd misschien geuit in de 

archeologisch onzichtbare begravingsrituelen. Bovendien weerspiegelt de grafinboedel 

niet altijd de realiteit, zoals eerder aangehaald.  

4.2. Gallo-Romeinen in de vroeg- en midden-Romeinse periode 

De Gallo-Romeinse cultuur is -zoals de term al doet vermoeden- een vermenging van de 

huidige ‘inheemse’ en de nieuw geïntroduceerde Romeinse cultuur.  

Ten gevolge van de handelscontacten met de Romeinse wereld werd de Romeinse cultuur 

of romanitas geleidelijk geïntegreerd in de Gallische leefwereld. Er wordt echter niet 

gesproken van een acculturatie, aangezien het samenvoegen van elementen van beide 

culturen een nieuwe benadering van denkbeelden teweegbracht, een zogenaamde vorm 

van syncretisme. Een voorbeeld hiervan is de gelijkstelling van Romeinse en inheemse 

goden, volgens Tacitus de interpretatio romana genoemd (Hessing 1994, 132; Nouwen 

2009, 211).  

Het ontstaan van de Gallo-Romeinse religie was desalniettemin een werk van lange adem, 

waarbij ‘inheemse’ gebruiken en ideeën hoofdzakelijk bleven domineren en een idee van 

rechtstreekse continuïteit en overname van Romeinse cultuurelementen ontkent (Revell 

2007, 210).  

 

Hieronder zullen zowel de ‘inheemse’ als de Mediterrane cultuur aan bod komen, 

aangezien zij de basis vormen voor het ontstaan van de Gallo-Romeinse cultuur. Nadien 

zullen de nieuwe Gallo-Romeinse interpretaties, gebaseerd op de twee culturen, 

besproken worden.  
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4.2.1. Inheemse cultuur 

Zie hoofdstuk ‘4.1. Noord-Galliërs in de late ijzertijd’.  

4.2.2. Mediterrane cultuur 

Geloofsopvatting 

De Romeinse geloofsopvatting omtrent de dood legde een grote nadruk op het belang van 

het hiernamaals (Toynbee 1996, 37-38). Waar de dodenwereld gesitueerd was bleef een 

punt van discussie, maar hoe je in deze wereld zou ‘leven’ was vanaf de late Republiek 

duidelijk aangegeven. Zo zou de persoonlijke individualiteit en eigenheid van de 

overledene behouden worden. Bovendien zou het aardse leven een invloed hebben op het 

nieuwe leven in het hiernamaals. Met andere woorden, het leiden van een deugdzaam 

aards leven en voornamelijk het lidmaatschap van een mysteriecultus, waar de Dionysus-

cultuur een voorbeeld van was, droeg bij aan een gelukkig en rijk leven in het 

hiernamaals.  

 

De gedachte van de levende ziel in het hiernamaals en de continuïteit van de identiteit, 

werd geuit in de dodenmaaltijden en de aanwezigheid van voedselpijpen in graven 

(Toynbee 1996, 37). De overledene werd ‘in leven gehouden’, waarbij het graf als een 

huis functioneerde.  

Behandeling dode 

Vanaf het moment dat de persoon stierf tot aan de deponering in de grafkuil werden heel 

wat gebeurtenissen en rituelen uitgevoerd. De behandeling van de dode verschilde echter 

naargelang de status en rijkdom van de overledene, hoewel de grote lijnen hetzelfde 

waren voor alle sociale klassen.  

 

Wanneer de stervende zijn/haar laatste adem uitblies, gaf de dichtste verwant een laatste 

kus aan hem/haar om de ziel te vangen, terwijl vrienden en familie rond het sterfbed zaten 

(Toynbee 1996, 43-45; Hope 2009, 50, 71-72). Nadien vond een conclamare of 

conclamatio plaats, waarbij verwanten de naam van de dode scandeerden. De dichtste 

verwant sloot de ogen van de overledene, waarna het lichaam gewassen, gebalsemd en 

aangekleed werd. In de mond werd een munt geplaatst om de boottocht, met Charon als 

gids, naar het hiernamaals te betalen. Het lichaam werd vervolgens geëxposeerd, in een 

huiskamer vol bloemen en wierook, met de voeten richting de deur. Deze voorbereidende 



39 

 

handelingen om de expositie van het lichaam mogelijk te maken, kon naargelang de 

sociale klasse een aantal dagen in beslag nemen. Bovendien stonden libitinarii of 

begrafenisondernemers in voor de verdere begrafenisregelingen bij gegoede burgers.  

De rouwenden moesten, ongeacht de rijkdom van de overledene, een aantal bijkomende 

taken uitvoeren tijdens het voorbereidingsproces van de eigenlijke begraving (Hope 2009, 

72). Zo droegen zij donkere kleren, zongen klaagliederen, toonden verdriet, wasten zich 

niet en aten niet.  

Vervolgens werd het lijk naar de begraafplaats, buiten de stad, getransporteerd (Toynbee 

1996, 46, 48). Sinds het ontstaan van de wet van de ‘XII Tafelen’ in 450 voor Chr., 

werden immers alle lijken uit sanitaire overwegingen buiten de stadsmuren begraven. 

Enkel hooggeplaatste personen, zoals keizers, kregen een uitzondering. Het verplaatsen 

van het lichaam ging gepaard met een processie, waarbij de grootte en het spektakel 

opnieuw afhingen van de sociale status. Bij de hogere klasse stonden mannelijke 

verwanten in voor het transporteren van de lijkbaar. Vanaf de 2
e
 eeuw voor Chr. werden 

zelfs houten maskers of dodenmaskers van voorouders gedragen tijdens de optocht (Hope 

2009, 71).  

Buiten de stad werd het lijk, ingeval van crematie, met geopende ogen op een brandstapel 

geplaatst (Toynbee 1996, 50; Hope 2009, 77, 84). Geofferde huisdieren, voedsel en 

andere giften bevonden zich omheen het lichaam. Een geliefde van de overledene nam 

een laatste keer afscheid door middel van een kus, waarna de brandstapel werd 

aangestoken. In geval van inhumatie werd het lijk, gewikkeld in een lijkwade en soms 

geplaatst in een houten, stenen of loden kist, onmiddellijk begraven. Bovengrondse 

begraving of eerder opberging was ook mogelijk, namelijk door middel van huistombes.  

Verder werd de brandstapel, na volledige verbranding van het lichaam, overgoten met 

wijn (Hope 2009, 84). De botresten en eventueel fragmenten van primaire grafgiften 

werden verzameld in een container en geplaatst in het graf door een dichte verwant(e).  

Nadat de overledene begraven was, werd een maaltijd genuttigd op het graf (Toynbee 

1996, 50), zodat zowel de dode, de levenden als de godin Ceres een deel van het vlees 

ontvingen (Hope 2009, 85).  

Uiteindelijk stond de familie nog een reinigingsritueel door middel van vuur en water, een 

zogenaamde suffitio, te wachten (Toynbee 1996, 50; Hope 2009, 86, 94). Ook het huis 

moest diezelfde dag gezuiverd worden. Deze reinigingshandelingen waren erop gericht 

om een afstand te creëren tussen de doden en de levenden. Tot slot was de familie 

genoodzaakt om enkele dagen te rouwen en tot rust te komen, ook wel de feriae denicales 
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genoemd. Of bovenstaande reinigingsrituelen en de verplichte rouwperiode overal werden 

toegepast, is echter niet geweten.  

Indien er bij de begraving geen lijk voor handen was, bijvoorbeeld een gesneuvelde 

soldaat in de strijd, werd een cenotaaf voorzien (Toynbee 1996, 54). Op die manier had 

de ziel van de overledene toch een huisvestiging, weliswaar in de stenen plaat.  

Het financieren van de begraving was, mede door het grote aantal uit te voeren rituelen, 

een grote kost, zeker voor de lagere klassen (Toynbee 1996, 55; Hope 2009, 68). 

Begravingsverenigingen of collegia boden een oplossing. Slaven en vrijgelatenen konden 

deel uit maken van een collegia funeraticia. Door middel van lidmaatschap bij deze 

vereniging, was het mogelijk om de begrafeniskost bijeen te sparen aan de hand van een 

maandelijkse betaling en had men recht op een plaatsje in het gemeenschappelijke graf. 

Ook rijke heren schonken kapitaal aan zo’n vereniging, niet omwille van de 

kostenspreiding, maar eerder om een liefdadigheidsreputatie te verkrijgen. Daarnaast kon 

men deelnemen aan georganiseerde sociale activiteiten en behoorde men tot een bepaalde 

cultus. Soldaten zetten een deel van hun soldij opzij om de begrafeniskost te kunnen 

betalen. Bovendien kwamen zij ook tussen in de kosten voor een gesneuvelde vriend.  

Wanneer een weldoener stierf, stond de staatskas in voor alle begrafeniskosten, als uiting 

van dankbaarheid (Toynbee 1996, 55-56). Alle burgers waren welkom om de publieke 

begrafenis, die bestond uit gladiatorengevechten en feesten, bij te wonen.  

Alles afwegend kan men zeggen dat een begrafenis de sociale differentiatie onderlijnde, 

ondanks het een universele ervaring was. Waar mogelijk werden grafrituelen aangepast 

om de status te representeren (Hope 2009, 95).  

 

Om de overledenen te blijven herdenken werden een aantal feesten op vaste tijdsstippen 

georganiseerd. Deze gingen meestal door op het graf zelf, gepaard met een funeraire 

maaltijd. Opmerkelijk is het feit dat de overledene enkel een uitgebreid dodenmaal kreeg 

tijdens de begraving (Hope 2009, 86). Nadien kreeg hij/zij eenvoudiger geofferd voedsel 

zoals zout, bonen, linzen, eieren en dergelijke meer.  

De eerste herdenking, de cena novendialis, ging door op de 9
e
 dag na de begraving van de 

overledene en sloot de rouwperiode af (Toynbee 1996, 51; Hope 2009, 86). Familie en 

vrienden plaatsten voedseloffers op het graf, die teruggrijpen naar het idee van het in 

‘leven houden’ van de overledene.  

Een tweede herdenking is de Parentalia of dies Parentales, die gevierd werd van 13 tot 

en met 21 februari (Toynbee 1996, 63-64; Hope 2009, 100). Familie en vrienden 
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herdachten gedurende 9 dagen de dode door middel van het nuttigen van maaltijden en 

plaatsen van kleine giften op het graf. Op de laatste dag, Feralia genoemd, werden 

publieke ceremonies georganiseerd. De Parentalia waren zogenaamde dies religiosi. Dit 

betekende dat alle tempels gesloten bleven en geen trouwen voltrokken werden.  

Een derde herdenking was de Lemuria, een feest dat doorging op 9, 11 en 13 mei 

(Toynbee 1996, 64; Hope 2009, 99). Overledenen reisden terug naar de wereld van de 

levenden om er te spoken en rond te dwalen. Ook dit was, net zoals de Parentalia, een 

publieke herdenking, die bestond uit dies religiosi.  

Bovendien werden het ‘violetfestival’ in maart en het ‘rozenfestival’ in mei ook 

geassocieerd met de doden (Toynbee 1996, 63; Hope 2009, 99). Het was geen feest van 

herdenkingen, maar de graven werden rijkelijk bestrooid met bloemen. 

Tot slot was de verjaardag van de overledene ook een belangrijk herdenkingsmoment 

(Toynbee 1996, 51). Familie en vrienden nuttigden een funeraire maaltijd, opnieuw op 

het graf, en schonken vermoedelijk via voedselpijpen een deel aan de dode.  

Begravingsvormen 

In de late Republiek werden een aantal begravingsvormen gehanteerd (Toynbee 1996, 

39). Ten eerste was er de crematie, die zeker tot in de 1
e
 eeuw na Chr. een wijdverspreide 

vorm was (Van Doorselaer 1967, 38; Van Doorselaer 2001, 9; Hope 2009, 82). Ten 

tweede was er de inhumatie, die in de 2
e
 eeuw een algemener gebruik kende. Of het 

veelvuldig voorkomen van deze laatstgenoemde begravingsvorm te wijten is aan 

Christelijke invloeden blijkt slechts een gissing te zijn. Een mogelijke andere reden zou 

het contact tussen Rome en Asia Minor in de 1
e
 eeuw kunnen zijn (Van Doorselaer 1967, 

39). Ten derde was er de balseming, die eerder een uitzonderlijk gebruik was in Rome en 

Italië (Toynbee 1996, 41).  

Noemenswaardig is het feit dat een lijk bedekken met een handvol aarde symbolisch 

voldoende was in de Romeinse cultuur (Hope 2009, 81). Een religieuze begraving zou 

echter wel een betere bescherming bieden voor de ziel en werd bijgevolg meestal 

uitgevoerd.  
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Grafgiften 

Het meegeven van grafgiften op de brandstapel en/of in het graf was een belangrijk 

grafritueel. Het was een traditie doordrenkt met symbolische betekenissen, die -zoals 

eerder vermeld- soms moeilijk te achterhalen zijn. Een aantal veelvoorkomende soorten 

en materialen in Mediterrane graven zullen hieronder opgesomd worden.  

Ten eerste was het funeraire banket of de maaltijd een altijd terugkerend element. Het had 

een prominente rol in de Romeinse dodencultuur, aangezien voedsel symbool staat voor 

de continuïteit van het leven en bijgevolg instaat voor de vernieuwing of ‘in leven houden 

van’ de onsterfelijke zielen (Yoder 1986, 155). Een begravingsmaaltijd was een ritueel 

waar iedereen, ongeacht de sociale status, aan deelnam. Het was een manier om de 

rouwperiode van de nabestaanden naar een nieuw stadium te brengen, namelijk de focus 

werd van de dode naar de levenden verschoven. Het delen van een maaltijd bracht een 

rustgevende invloed teweeg tijdens een stressvolle periode. Drie soorten grafgiften 

toonden het gebruik van een dodenmaaltijd aan: tafelwaar, botanische resten en dierlijk 

botmateriaal.  

De vondst van planten wezen bovendien ook op herdenkingsfeesten, begrafenismaaltijden 

en offers, zowel aan de voorouders als de overledene (Pearce, Millet, Struck 2000, 45, 

47). Veelvoorkomende botanische macroresten, aangetroffen in grafkuilen, zijn: graan, 

wild fruit, noten, olieplanten en peulvruchten.  

Tevens kunnen niet-geconsumeerde of ‘onbedoelde’ vegetatierestanten in de grafkuil 

belandden (Pearce, Millet, Struck 2000, 47). Op die manier is het mogelijk om de 

vegetatie in de nabijheid van het graf te analyseren en eventueel het seizoen, waarin de 

begraving plaatsvond, te achterhalen.       

  

Ten tweede maakten sieraden en exclusief aardewerk, weliswaar in kleine aantallen,  deel 

uit van de grafinboedels (Hope 2009, 83). Twee redenen voor het beperkte aantal werden 

naar voren geschoven. Allereerst werden dure giften dikwijls generatie op generatie 

doorgegeven. Bijkomend waren deze artefacten een onnodige uiting van luxe en 

extravagantie volgens de Romeinse cultuur.  

 

Tot slot is er zo goed als altijd sprake van een munt, bedoeld om de veerman Charon te 

vergoeden voor de boottocht naar het hiernamaals (Hope 2009, 71). 
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4.2.3. Gallo-Romeinse cultuur 

Het plotse verschijnen van een andere begravingsgewoonte en grafrituelen kunnen wijzen 

op een aantal veranderingen in de samenleving (Hessing 1994, 130). Een eerste rede kan 

de opkomst van nieuwe bewoners met een vreemde cultuur zijn. Daarnaast kan de elite 

zich, onder druk van een toegenomen sociale onrust, meer differentiëren van het gewone 

volk door middel van spectaculaire begravingen. Tevens kan er een continuïteit zijn van 

de bestaande begravingstradities, maar met accentverschuivingen door invloeden van 

buitenaf, zonder gepaard te gaan met spanningen. De laatste reden is bijgevolg 

verschillend van de eerste reden, aangezien er geen sprake is van het vestigen van nieuwe 

inwoners.   

Het nader bekijken van begrafenispraktijken kan met andere woorden een inzicht geven 

in de sociale en culturele dimensies van de nieuwgevormde provinciaal-Romeinse 

samenleving (Pearce 2001, 155).  

Geloofsopvatting 

Zoals eerder aangehaald, was de Gallo-Romeinse religie een combinatie van twee 

verschillende culturen. Deze combinatie van religies wordt ook wel ‘syncretisme’ 

genoemd.  

Behandeling dode 

De behandeling van een overledene zou men eigenlijk kunnen benaderen als een 

universeel vergelijkend gegeven, aangezien elke samenleving zal moeten omgaan met 

verlies, verdriet en verandering of wanorde door het gemis van een persoon. De 

grafrituelen in de Gallo-Romeinse leefwereld zullen met andere woorden grote 

gelijkenissen vertonen met zowat alle mogelijke culturen, maar bovenal zijn ze een 

groepering van Mediterrane en oude ‘inheemse’ gewoonten en tradities.  

 

In de Gallo-Romeinse samenleving was er echter ook sprake van differentiaties in de 

graftypes en grafgoederen, afhankelijk van de gemeenschap waartoe de overledene 

behoorde (Wesseling 1992, 6). Zo vertoonden de grafvelden, die behoorden bij een villa, 

vicus, municipium, dorp of castellum veel verschillen. Grafvelden bij steden hadden 

namelijk een veel grote omvang met bovendien grote grafpijlers en/of tombes tegenover 

een kleine villabegraafplaats met vlakgraven. Hoewel, op elk grafveld was er altijd een 

duidelijk statusverschil  waarneembaar. Bijvoorbeeld de heren van een villadomein lagen 

meestal apart begraven met een rijkere grafinboedel dan de boeren.  
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Begravingsvormen 

Zowel crematie als inhumatie werden toegepast, waarbij de dominante begravingsvorm 

afhankelijk was van de regio, periode, culturele invloeden en dergelijke (Van Doorselaer 

2001, 9). Voor de late ijzertijd, vroeg- en midden-Romeinse periode was crematie de 

meest gehanteerde begravingswijze, hoewel inhumatie nooit helemaal uit onbruik raakte.  

Crematiegraf 

De crematiegraftypes, gehanteerd in de late ijzertijd, kenden een continuïteit in de Gallo-

Romeinse cultuur (zie ‘4.1.3. Begravingsvormen: Crematiegraf’).  

Inhumatiegraf 

Inhumatie kende een algemeen gebruik in Noord-Gallië vanaf de 3
e
 en 4

e
 eeuw, waardoor 

crematie niet langer de dominante begravingsvorm was (Van Doorslaer 1967, 139; Jones 

1981, 15). Desalniettemin was inhumatie reeds een bekende begravingswijze, die 

vermoedelijk in kleine getale bleef toegepast worden en bijgevolg geen echte 

onderbreking kende (Van Doorselaer 1967, 50).  

De overgang naar inhumatie was voornamelijk zichtbaar op stedelijke grafvelden in de 3
e
 

eeuw, op plattelandsgrafvelden pas in de 4
e
 eeuw (Jones 1981, 15-18; Theuws 2009, 285). 

Hieruit volgt dat men te maken had met een soort top-down-overname. Eén van de vele 

redenen voor de snelle omschakeling naar inhumatie zijn de rondreizende Romeinse 

legertroepen. Zij zouden vanuit Italië, waar inhumatie reeds vanaf de 2
e
 eeuw populair 

werd, een verspreiding doorheen de provincies veroorzaakt hebben. Of de Christelijke 

invloeden verantwoordelijk zijn voor de introductie van inhumatie in de Romeinse 

cultuur, blijft een vraagteken. De snelle verspreiding van het inhumatiegraf heeft men 

bovendien vermoedelijk te danken aan het belang van mode in het Gallo-Romeinse 

culturele systeem en minder door de intrede van een nieuwe religie ( Hope 2009, 82).  

Een andere opvatting dan de top-down-overname is, dat inhumatie op het platteland 

eventueel wel op eenzelfde tijdstip als in stedelijke nederzettingen werd toegepast, maar 

door weinig archeologisch onderzoek voor de laat-Romeinse periode niet kan gestaafd 

noch ontkend worden (van Enckevort, Hendriks 2015, 146). 
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Grafgiften 

Dankzij de aanleg en uitbreiding van het wegennetwerk in Gallië, het hoge aantal 

soldatentroepen aan de Rijn en in de grensregio’s en de propaganda van de romanitas, 

werden veel Romeinse ideeën en goederen overgenomen of in gebruik genomen door de 

‘inheemse’ maatschappij in profane en religieuze context (Nouwen 2009, 209). Zowel 

gebruiksvoorwerpen als luxewaar werden, zeker in de 1
e
 eeuw na Chr. op aanvraag van 

Romeinse legioenen, uit het Middellandse Zeegebied geïmporteerd. Weldra werden 

nieuwe ateliers gesticht in de provincies. Zo werd er terra sigillata geproduceerd in de 

regio van Zuid-Gallië en glaswerk in Keulen. Handel tussen Mediterrane gebieden en het 

verre hinterland Gallië gebeurde al in de 1
e
 eeuw voor Chr., maar door het gebrek aan 

goede landwegen was dit nog in beperkte mate. Daarbij nam niet elke stam deel aan deze 

handel, zodat de verspreiding van de materiële cultuur in de 1
e
 eeuw na Chr. redelijk 

beperkt bleef. Een voorbeeld hiervan zijn de Treveri en de Nervii.  

 

De aanwezigheid van Romeins aardewerk en/of aardewerkvormen in grafcontexten is een 

belangrijk gegeven (Woolf 1998, 191). Het toont immers aan dat de ‘inheemse’ 

samenleving Romeinse elementen toeliet in hun cultuur, weliswaar met een eigen 

interpretatie van de functie. Ter illustratie vermeld ik het Romeinse tafelwaar, dat een 

nieuwe betekenis kreeg doordat het geplaatst werd in een niet-Romeinse rituele context. 

Bovendien werd voedsel en drank ook nog steeds geschonken in ‘inheemse’ 

aardewerkvormen, waarbij één of twee vormen van tafel- of keukenwaar al voldoende 

was (Hiddink 2003, 26). Het is voornamelijk belangrijk om te benadrukken dat elke 

bijgiftenset per grafveld een karakteristiek gegeven is.  

 

Het voorkomen van munten was vermoedelijk een nieuw gebruik, dat heel waarschijnlijk 

refereerde naar het concept van Charon, afkomstig uit de Mediterrane cultuur (Pearce 

2001, 160). Vandaar dat munten voornamelijk in stedelijke graven, waar de romanitas 

prominent aanwezig was, voorkwamen. Hiddink weerlegde bovenstaande theorie, omdat 

uit onderzoek, van rurale grafvelden gelegen in het Maas-Demer-Scheldegebied, 

gebleken is dat het aandeel van munten erg uiteenlopend is (Hiddink 2003, 26-27). Een 

link met de nabijheid van Romeinse centra of limes is er niet.  

 

Juwelen of kledijaccessoires behoorden ook tot de grafinboedel van een provinciaal-

Romeins graf (Pearce 2001, 160).  
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Vervolgens was er de aanwezigheid van dierlijk bot, vermoedelijk ten gevolge van offers 

en/of het nuttigen van dodenmaaltijden. Net als bij de andere bijgiftensets zijn de 

vertegenwoordigde dierensoorten erg verschillend (Hiddink 2003, 27). Dit versterkt 

opnieuw het idee van een specifiek lokaal grafritueel of kan eventueel te wijten zijn aan 

een weerspiegeling van een bepaalde sociale status (Van Doorselaer 2001, 9). Bijkomend 

zijn de diersoorten niet afhankelijk van de agrarische economie, noch het voorkomen van 

Romeinse centra (Hiddink 2003, 27).   

 

Tevens is het belangrijk om voor ogen te houden dat een grafinboedel een veranderende 

samenstelling heeft doorheen de tijd (Hiddink 2003, 63). Hierbij heeft romanisering 

echter niet zo’n groot aandeel, maar zijn de veranderingen misschien eerder gestoeld op 

een soort ‘mode’ in de grafrituelen.  

 

Hierbij kan nog vermeld worden dat volgens Van Doorselaer inhumatiegraven een kleiner 

aantal grafgiften, met bovendien een lagere kwaliteit, bezaten dan crematiegraven (Van 

Doorselaer 1967, 139). Deze interpretatie moet echter met enige voorzichtigheid 

benaderd worden, aangezien inhumatiegraven in de 3
e
 eeuw, een recessieperiode, 

verschenen. Later werd aangetoond dat crematiegraven in diezelfde eeuw ook een lagere 

hoeveelheid en minder kwaliteitsvolle giften vertoonden.  
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5. Voorstelling van de case studies in de Maasvallei 

Een onderzoek naar de ‘arme’ vlakgraven op het platteland in de Maasvallei kan echter 

geen waterdichte analyses en interpretaties opleveren ten gevolge van een aantal zaken. 

Ten eerste zijn er geen volledig correcte inventarissen voor handen. Het is niet zo dat de 

databases CAI (Centraal Archeologische Inventaris) en Archis (Archeologisch 

Informatiesysteem) foutieve gegevens bevatten, maar men moet erkennen dat niet alle 

informatie hierin is opgenomen. Ten tweede zorgen fluviatiele afzettingen of geërodeerde 

zones in het rivierengebied voor een lagere ontdekkingskans (Hiddink 2003, 16).  

Ten derde zullen voornamelijk de primaire grafgoederen in grafinboedels, ten gevolge 

van selectie na de crematie, ondervertegenwoordigd zijn. Ook vernietiging door de 

verbrandingshitte zorgde voor een verlies aan artefacten.  

 

Om een idee te vormen over het aantal en de verspreiding van Gallo-Romeinse 

grafvelden, werd een kaartje van het Maas-Demer-Scheldegebied naar Henk Hiddink 

toegevoegd (Fig. 10). Het wordt dan ook snel duidelijk dat het om een hoge dichtheid aan 

grafvelden gaat, waarvoor een idee van de gehanteerde grafgoederen in de Maasvallei aan 

de hand van 7 case studies zal gegeven worden.  

 

Figuur 10: Grafvelden in het Maas-Demer-Scheldegebied en omstreken, daterend in de Romeinse periode 

(Hiddink 2003, 15, Fig. 3).  
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Allereerst zal er een korte introductie over de opzet van de dataset te lezen zijn. 

Vervolgens komen de grafvelden Weert-Molenakkerdreef, Maaseik, Weert-

Wessemerdijk, Geleen-Janskamperveld, Cuijk-Grotestraat Bergbezinkbassin, 

Maasmechelen-Mottekamp en Weert-Kampershoek aan bod (Fig. 11), waarbij per site 

een korte introductie van de situering, de gehanteerde graftypes en de aanwezige  

grafgoederen zal te vinden zijn. Tot slot is er een analyse en interpretatie van de 

grafgoederen uit eerdergenoemde onderzochte sites opgesteld, aan de hand van enkele 

onderwerpen en vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Noordelijk Gallië met de civitatesgrenzen, de belangrijkste wegen en de aanduiding van de case 

studies in de Maasvallei. In volgorde van het noorden naar het zuiden: Cuijk, Weert, Maaseik, 

Maasmechelen en Geleen (naar Hiddink 2014, 2, Fig. 1).   

Het is belangrijk om te benadrukken dat niet alle case studies behoorden tot eenzelfde 

samengestelde gemeenschap. Zo stonden de grafvelden Weert-Molenakker, Weert-

Kampershoek, Weert-Wessemerdijk, Maaseik en Maasmechelen-Mottekamp 

vermoedelijk in verband met ‘gewone’ plattelandsnederzettingen. Op het grafveld te 

Geleen-Janskamperveld daarentegen werden hoogstwaarschijnlijk inwoners van een villa 

begraven. Zo’n gemeenschap was eerder schaars op zandgronden, maar in de nabijheid 

van de Maas met de vruchtbare vallei wel mogelijk (Hiddink 2003, 5). Bovendien kunnen 

bewoners van een villa (arbeiders) ook behoren tot een ‘inheemse’ nederzettingen en 
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bijgevolg begraven worden op een ‘gewoon’ grafveld. Tot slot is het grafveld Cuijk-

Grotestraat Bergbezinkbassin gelegen nabij de Romeinse vicus Cuijk.  

5.1. Opzet dataset 

Aan de hand van opgravingsverslagen, grafinventarissen en -slechts voor enkele sites 

beschikbare- literatuur was het mogelijk om per grafveld een dataset met de vermelding 

van alle grafgoederen samen te stellen. In totaal werden 7 grafvelden, te dateren in de late 

ijzertijd, de vroege en de midden-Romeinse periode, nader bekeken.  

 

Voor de opstelling van de database werd gebruik gemaakt van het spreadsheet-

programma ‘Microsoft Office Excel’. De bevraagde eenheden werden in de kolommen 

ingegeven, de gekende informatie per grafgift werden in de rijen geplaatst. Tot de 

bevraagde eenheden behoorden 27 elementen, die in het mate van het mogelijke werden 

aangevuld.  

Allereerst werd de informatiebron door middel van het Harvard-systeem en de benaming 

van het grafveld ingegeven. Vervolgens werd de grafnummering, steeds gebruikmakend 

van een nieuwe nummering en eventueel de vermelding van de oude nummering uit de 

beschikbare bron, ingevuld, alsook een nieuw ID-grafnummer toegekend. Daarna werd 

het graftype, indien nodig aangepast aan de graftypologie van De Mulder, weergegeven. 

Tot het graftype ‘graftype onbekend’ behoren graven met een minieme hoeveelheid 

crematieresten en verstoorde graven.  

Nadien werden per grafgift een aantal elementen besproken. Zo kwamen de 

materiaalsoort, het materiaaltype, de kleur, de functionele categorie, de vorm van het 

fragment/artefact, het vormtype, de bewaringstoestand (volledig, partieel, fragment, losse 

fragmenten), het al dan niet intrusief zijn, de verbranding, de begin- en einddatering van 

het fragment/artefact, de begin- en einddatering van het graf, de tijdsperiode waartoe de 

grafgift en het graf behoorde en de aan- of afwezigheid van een tekening en foto in de 

grafinventaris aan bod. 

 

Om de dataset op een correcte manier te kunnen interpreteren, is het belangrijk om enkele 

zaken aan te halen. 

Ten eerste werden alle fragmenten uit één grafkuil, die tot eenzelfde materiaaltype en 

vorm behoorden en ineen puzzelden, als één grafgift benaderd in de dataset. Indien enkele 

fragmenten zonder de vermelding van een concreet aantal werden waargenomen, zijn zij 
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opnieuw als één grafgift benaderd, maar onder de noemer ‘losse fragmenten’. Het is dus 

mogelijk dat deze fragmenten één of meerdere artefacten representeren of nog dat het om 

intrusief materiaal gaat. Kortom, de categorie ‘losse scherven’ is aanwezig in de dataset 

als één item of grafgift, aangezien dit vermoedelijk de beste middenweg is.  

Ten tweede werden de grafgoederen enkel bevraagd aan de hand van bovenstaande 

categorieën, aangezien het onderzoek voornamelijk een globaal beeld van de soorten 

grafgoederen, gehanteerd in de Maasvallei, wil bekijken. Versieringselementen, 

spijkerlengtes en dergelijke werden bijgevolg niet opgenomen in de database.  

Ten derde werd bij het aantreffen van meerdere dierlijke botfragmenten afkomstig van 

één diersoort of diergrootteklasse uit één grafkuil, ervan uitgegaan dat er slechts één dier 

en niet meerdere dieren van dezelfde diersoort of grootteklasse werd geofferd. Indien er 

dus sprake was van meerdere botfragmenten van een varken, werd slechts éénmaal 

varken ingegeven, waardoor het werd meegerekend als één grafgift.  

Ten vierde werden de grafgoederen en graven, bij gebrek aan een datering uit het 

archeologisch rapport en het niet kunnen toekennen met behulp van geraadpleegde 

catalogussen, gedateerd volgens een bepaald systeem. Voor het handgevormd aardewerk 

en de fibulae, hoofdzakelijk afkomstig van het grafveld Maaseik, wil ik graag doctor 

Nelly Venant en professor Stijn Heeren bedanken voor de hulp die ze boden om 

dateringen aan te vullen of toe te kennen. Bij een afwezigheid van een vondstdatering 

werd de tijdsoverlapping tussen de gedateerde grafgoederen van eenzelfde grafcontext 

aangenomen als datering voor het ongedateerde goed. Indien het graf beschikte over een 

nauwere datering dan de tijdsoverlapping van de gedateerde goederen, werd de nauwere 

grafdatering voor de ongedateerde grafgoederen overgenomen. Wanneer het  graf niet 

gedateerd was, werd de tijdsoverlapping van alle grafgoederen aangenomen. Enkel 

Weert-Molenakkerdreef, Weert-Kampershoek en Maasmechelen-Mottekamp beschikten 

over gedateerde graven. Deze toegewezen grafdateringen werden bij een nauwere 

tijdsoverlapping van de grafgoederen, niet behouden. Er werd met andere woorden altijd 

gekozen voor de meest enge datering. Voornamelijk bij de grafvelden Maaseik en 

Geleen-Janskamperveld was het voor een groot aantal vondsten onmogelijk om 

bovenstaand dateringssysteem toe te passen, aangezien er geen grafdatering voor handen 

was en het toekennen van vormtypes onmogelijk was door een hoge fragmentatiegraad. 

Deze ongedateerde grafgoederen konden bijgevolg niet betrokken worden bij de 

interpretatie.  
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5.2. Presentatie van de case studies in de Maasvallei 

In dit subhoofdstuk zullen de 7 grafvelden, Weert-Molenakkerdreef, Maaseik, Weert-

Wessemerdijk, Geleen-Janskamperveld, Cuijk-Grotestraat Bergbezinkbassin, 

Maasmechelen-Mottekamp en Weert-Kampershoek, in chronologische volgorde 

voorgesteld worden.  

Allereerst zullen de gebruiksperiodes van de grafvelden visueel weergegeven worden. 

Nadien zal er een beknopte geografische en historische situering gevolgd door een 

bespreking van de aangetroffen graftypes en grafgoederen, aan bod komen.  

5.2.1. Chronologische voorstelling case studies 

De 7 geselecteerde grafvelden, gelegen in de Maasvallei, hebben samen een 

gebruiksperiode van ca. 425 jaren (Tabel 1). De case studies, Weert-Molenakkerdreef en 

Maaseik, kenden een continue ingebruikname tijdens de overgang van de late ijzertijd 

naar de vroeg-Romeinse periode, wat wijst op een blijvende occupatie van het gebied. De 

case study Weert-Kampershoek daarentegen kende een korte gebruiksperiode, maar kan 

evengoed veel informatie opleveren, door de precieze datering.  

 

Grafvelden Begindatering Einddatering 

Weert-Molenakkerdreef 150 voor Chr. 225 

Maaseik 150 voor Chr. 225 

Weert-Wessemerdijk 1 200 

Geleen-Janskamperveld 75 225 

Cuijk-Grotestraat Bergbezinkbassin 100 200 

Maasmechelen-Mottekamp 100 275 

Weert-Kampershoek 175 225 
Tabel 1: Begin- en einddateringen van de 7 case studies, gelegen in het onderzoeksgebied.  

 

Volgens de gegevens opgenomen in de grafiek dateerde elke case study deels of volledig 

in de 2
e
 eeuw na Chr. (Graf. 1). Bovendien zijn er voor elke eeuwenwisseling minstens 

twee grafvelden die een continuïteit vertoonden.  
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Grafiek 1: Weergave van de gebruiksperiode van de 7 case studies.  

De gelijkaardige einddata van de case studies is echter een opvallend gegeven. 

Vermoedelijk is dit te wijten aan de toenemende invallen van Germaanse volkeren die 

voor plundering en vernietiging van villae en dorpen zorgden (Wesselingh 1992, 41-42). 

Bovendien is op het einde van de midden-Romeinse periode eveneens sprake van een 

economische recessie in het Romeinse rijk.  

5.2.2. Presentatie van de 7 case studies 

Hieronder zal -zoals eerder aangegeven- een korte bespreking van de case studies, 

geplaatst in chronologische volgorde, te vinden zijn.  

a) Weert-Molenakkerdreef 

Geografische en historisch situering 

Het grafveld Weert-Molenakkerdreef is gelegen in de pleistocene dekzanden van de 

Maasvallei, in de huidige Nederlandse provincie Limburg (Hiddink 2003, 83-84). De 

afstand tot het oude centrum van het middeleeuwse Weert bedraagt ongeveer 2 kilometer. 

De omgeving was vermoedelijk een gunstig woongebied, voornamelijk te wijten aan de 

behoorlijk vruchtbare lemige gronden (Hiddink 2003, 108).  

Weert-Molenakkerdreef is een grafveld dat zowel in de late ijzertijd als in de Romeinse 

periode in gebruik werd genomen, namelijk van ca. 150 voor Chr. tot ca. 225 na Chr. 

(Hiddink 2003, 83). Het grafveld werd in 1994 ontdekt en in 1995 gedeeltelijk 

opgegraven. Ondanks het onvolledige onderzoek kwamen 124 graven aan het licht (Fig. 

12). In de nabije omgeving van Weert zijn er bovendien tal van Gallo-Romeinse 

nederzettingen en bijhorende grafvelden onderzocht, waardoor een vergelijkende studie 

van de materiële cultuur in profane en religieuze context mogelijk was (Fig. 13) (Hiddink 

2003, 85).  
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Figuur 12: Opgravingsvlak grafveld Weert-Molenakkerdreef met aanduiding van de grafkuilen (zwart) 

(Hiddink 2003, kaartbijlage 2). 

 

Figuur 13: Aanduiding opgravingscampagnes te Weert (Hiddink 2003, 86, Fig. 3). 

Graftypes 

Zowel het beenderpakgraf, met 21 graven, het brandafvalgraf, met 68 graven als het 

brandrestengraf, met 21 graven, werden aangetroffen (Tabel 2). Tot de onbekende 

graftypes worden de graven gerekend die ernstige verstoring hebben ondervonden, niet 
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onderzocht zijn of een heel kleine hoeveelheid menselijke crematieresten bezaten. 

Ondanks zij 11% uitmaken van het totaal aantal graven, heb ik er voor gekozen om deze 

niet weg te laten en bijgevolg te beschouwen als graven.  

 

 

 

 

 

Tabel 2: Het aantal en procentueel aantal van de graftypes op Weert-Molenakkerdreef. 

Wanneer de 86 gedateerde graven in procentuele aantallen per periode weergegeven 

worden in onderstaande grafiek, is de dominante aanwezigheid van het graftype 

‘Brandafvalgraf’ zichtbaar (Graf. 2).  

 

Grafiek 2: Procentuele weergave van de graftypes op het grafveld Weert-Molenakkerdreef.  

Resultaten grafgiften 

Het gedeeltelijk opgegraven grafveld te Weert-Molenakkerdreef telt -zoals eerder 

aangehaald- 124 graven, waarvan 20 graven geen grafinboedel bezaten. 84% van het 

totaal aantal graven bezat met andere woorden één of meerdere grafgoederen.  

De aangetroffen grafgoederen verkeerden in een uiteenlopende fragmentatiegraad. Zo 

verkeerde 42% van alle grafgoederen in een gefragmenteerde staat, 28% in een partiële 

staat wat wijst op meerdere ineenpassende fragmenten van eenzelfde artefact en 30% in 

volledige staat.   

Na het archeologisch onderzoek van het grafveld werden ca. 700 gedeeltelijke en 

volledige grafgiften ontdekt, waarbij voornamelijk metaal en aardewerk een groot aandeel 
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Graftype Aantal Procentueel aantal 

Beenderpakgraf 21 17% 

Brandafvalgraf 68 55% 

Brandrestengraf 21 17% 

Onbekend 14 11% 

Totaal 124 100% 
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hadden. Het hoge aantal metalen voorwerpen wijst niet enkel op een gunstige 

bodembewaring, maar is ook te wijten aan de vele schoennagels en spijkers, die 

vermoedelijk onbewust in de grafkuilen terecht kwamen. Ook na het weglaten van de 

zogenaamde ‘onbewuste’ grafgoederen, bleef metaal een populaire materiaalsoort. Voor 

het aardewerk waren de bakseltypes ‘handgevormd’ en ‘ruwwandig aardewerk’ goed 

vertegenwoordigd. Het meegeven van lokaal vervaardigde, goedkope producten was met 

andere woorden een veelgebruikt fenomeen voor de gemeenschap te Weert. Tijdens de 

opgraving werd tevens aandacht geschonken aan het inzamelen van dierlijk botmateriaal 

door middel van gezeefde grafcontexten. Naast het aardewerk, het metaal en het dierlijk 

botmateriaal werd een hoeveelheid glazen voorwerpen aangetroffen, waarvan de La-

Tène-armbanden een groot deel uitmaakten.  

b) Maaseik 

Geografische en historische situering 

In het voorjaar van 1976 ving een archeologisch onderzoek te Maaseik aan (Fig. 13) 

(Janssens 1976, 67; Janssens 1977, 5).  Reeds vanaf 1973 was er kennis van het grafveld 

en werden er bijgevolg al enkele graven gedocumenteerd. Het grafveld was gelegen langs 

de voormalige Romeinse heirbaan Tongeren-Nijmegen en bevond zich bovendien op een 

kleine 500  meter van een oude Maasmeander. Ten opzichte van het huidige centrum van 

Maaseik is het grafveld 2 kilometer ten noorden te situeren. 

 

Figuur 13: Situering grafveld Maaseik (Janssens 1977, 6, Afb. I).  
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Het grafveld was in gebruik van de late ijzertijd tot het begin van de 3
e
 eeuw (Janssens 

1976, 71). Hoewel er rijke grafinboedels aanwezig waren op het grafveld van Maaseik, 

werden er weinig concrete resultaten opgenomen in het onderzoek. De grafgoederen 

suggereerden een aanvang van het grafveld in de 2
e
 eeuw voor Chr., maar de 1

e
 eeuw 

voor Chr. is eveneens mogelijk.  

Graftypes 

Maar liefst 197 graven kwamen aan het licht (Janssens 1976, 67). Het betrof 

crematiegraven van het type ‘brandrestengraf’. Verploeging zorgde echter voor 

verstoringen en bijgevolg verlies aan informatie met betrekking tot de rituele 

gebeurtenissen en tradities te Maaseik (Janssens 1977, 5).  

Resultaten grafgiften 

Van de 197 graven vertoonden 84 graven geen grafgoederen en 2 graven geen diagnose. 

Bijgevolg bezaten 111 graven of 56% van het totaal aantal graven ca. 450 artefacten en/of 

fragmenten.  

25% van alle grafgoederen werden in fragmentarische staat aangetroffen, 15% in partiële 

en 60% in volledige staat. Er kan met andere woorden gesteld worden dat het grafveld 

door middel van een groot aandeel volledige artefacten een meerwaarde bood voor de 

dataset.  

 

De publicatie van de materiaalstudie, opgesteld door Janssens in 1977, bevatte echter 

grote hiaten bij het toekennen van vormtypes en vondstdateringen, ondanks de goede 

staat waarin vele artefacten verkeerden. Met behulp van de vondstbeschrijvingen, de 

vondstafbeeldingen en enkele literaire werken, met betrekking tot aardewerk, was een 

aanvulling mogelijk. Voor het terra sigillata en de munten was er weliswaar reeds een 

datering voor handen.  

 

Voornamelijk keramieken en metalen voorwerpen werden veelvuldig aangetroffen op het 

grafveld Maaseik, met het materiaal glas volgend. Bij het aardewerk waren de 

materiaaltypes terra sigillata, handgevormd en geverfd waar het best vertegenwoordigd. 

Het hoge aantal metalen objecten duidt opnieuw op een gunstige bodembewaring. Van 

dierlijk botmateriaal is er nagenoeg geen sprake. De afwezigheid is vermoedelijk niet te 

verklaren door het niet toepassen van rituele maaltijden of offers, maar duidt op het niet 

inzamelen en/of het niet zeven van de grafbodem.  
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c) Weert-Wessemerdijk 

Geografische en historische situering 

In het jaar 1985 ging het Wessemerdijk-project van start naar aanleiding van een 

bedreigde nederzetting met bijhorend grafveld ten gevolge van de verbreding van het 

kanaal Wessem-Nederweert (Bruekers 1989, 32).  

Het Gallo-Romeinse grafveld, dat dateert uit de 1
e
 en 2

e
 eeuw na Chr. (Bruekers 1989, 

37-40), is gelegen in een leemzandige bodem, die ontstaan is met behulp van 

potstalbemesting vanaf de late middeleeuwen. De oudere sporen waren met andere 

woorden afgedekt met een dik humusrijk pakket, waardoor weinig verstoring werd 

teweeggebracht. Ten noorden van het Romeinse grafveld bevonden zich restanten van 

leemwinningsputten. Vermoedelijk gingen ten gevolge van de leemwinning een aantal 

graven verloren.   

Graftypes 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 17 crematiegraven aangetroffen (Fig. 14), 

terwijl volgens schattingen het grafveld maar liefst 75 graven zou tellen (Bruekers 1989, 

44, 70). Het archeologisch onderzoek was met andere woorden gebaseerd op een 

gedeeltelijk opgegraven grafveld. 

 

Ten gevolge van de afwezigheid van het toewijzen van graftypes aan de crematiegraven 

en de vage omschrijvingen wordt geen opdeling van de graven weergegeven. Dit om 

foutieve informatie en bijkomend interpretatie te vermijden.   
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Figuur 14: Opgravingsvlak grafveld Weert-Wessemerdijk met aanduiding van de grafkuilen (zwart) 

(Bruekers 1989, 44). 

Resultaten grafgiften 

Het gedeeltelijk opgegraven grafveld Weert-Wessemerdijk telt 17 graven waarvan 3 

graven geen grafgiften bezaten of nog 18%. De resterende 14 graven of 82% heeft 

bijgevolg wel een grafinboedel gekend. Deze graven bezaten samen een 40-tal artefacten 

of artefactfragmenten.  

Het merendeel van de grafgoederen werd in een fragmentarische staat aangetroffen, 

namelijk 53%. 18% bestond uit partiële objecten en de resterende 29% uit volledige 

objecten.  

 

Het archeologische onderzoek gebeurde niet onder ideale omstandigheden, zichtbaar aan 

de vage graf- en vondstomschrijvingen, wat niet enkel leidde tot het niet toekennen van 

graftypes maar ook een grafgiftenanalyse bemoeilijkte.  

 

Aardewerk en metaal werden het best vertegenwoordigd, waarna bot en glas een miniem 

aandeel hadden. Er was geen sprake van een veelgebruikte aardewerkcategorie. Het hoge 

aantal onbekende scherven leidde bovendien tot een moeilijke interpretatie, maar bestond 

naar alle waarschijnlijkheid voornamelijk uit lokale bakseltypes. 
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Het kleine aantal dierlijk botmateriaal is vermoedelijk opnieuw te wijten aan de 

toegepaste onderzoeksmethode. Vermoedelijk zullen enkel de voor het oog zichtbare 

grafgoederen verzameld zijn wegens geld- en/of tijdsgebrek.  Ook glas werd amper 

aangetroffen.  

d) Geleen-Janskamperveld 

Geografische en historische situering 

In 1991 kwam tijdens een archeologisch onderzoek naar een bandkeramische nederzetting 

te Geleen een Romeins grafveld aan het licht (Louwe Kooijmans, Kamermans, Schute 

1992, 250). Het opgravingsterrein was gelegen op het middenterras van de Maas 

(Wesselingh 1992, 3, 42). De vruchtbare leemgrond zorgde reeds vanaf het neolithicum 

voor het ontstaan van een bewoningskern. In de Romeinse periode verschenen er dan ook 

snel villae. Vermoedelijk is het Gallo-Romeinse grafveld te Geleen een onderdeel van een 

proto-villa of villadomein. 

Een weg doorheen het grafveld zorgde echter voor een grote verstoring (Louwe 

Kooijmans, Kamermans, Schute 1992, 254-255), tenzij deze weg reeds in de Romeinse 

periode aangelegd was en bijgevolg de graven aan weerszijden voorkwamen. Er is nog 

geen éénduidigheid over de ouderdom van de eerdergenoemde weg. Vermoedelijk was 

het grafveld voor de periode 70-225 na Chr. in gebruik. Er was bijgevolg geen sprake van 

een continuïteit met de late ijzertijd.  

Ondanks de slechte conservering ten gevolge van de lössbodem, de Janskamperveldweg 

en het feit dat het Gallo-Romeinse grafveld onderzocht werd tijdens een noodopgraving, 

werden 99 graven nader bekeken (Fig. 15) (Wesselingh 1992, 7-10). Een schatting wees 

uit dat er waarschijnlijk oorspronkelijk ca. 150 graven aanwezig waren. 

 



60 

 

 

Figuur 15: Opgravingsvlak grafveld Geleen-Janskamperveld met aanduiding van de graven (Wesselingh 

1992, Bijlage 3). 

Graftypes 

Op het Gallo-Romeins grafveld Geleen-Janskamperveld kwamen 44 brandafvalgraven, 

10 brandrestengraven, 1 urnengraf, 1 inhumatiegraf en 43 onbekende graftypes voor 

(Tabel 3). Het hoge aantal onbekende types is te wijten aan de afwezigheid van 

menselijke crematieresten of een onvolledige documentatie (Wesselingh 1992, 13). Het is 

met andere woorden mogelijk dat deze onbekende types helemaal geen graven zijn. 

Desondanks wordt er voor het voordeel van de twijfel gekozen.  

Graftype Aantal Procentueel aantal 

Brandafvalgraf 44 45% 

Brandrestengraf 10 10% 

Urnengraf 1 1% 

Inhumatiegraf 1 1% 

Onbekend 43 43% 

Totaal 99 100% 
Tabel 3: Het aantal en procentueel aantal van de graftypes op Geleen-Janskamperveld. 
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Na het opstellen van de procentuele aantallen per graftype voor elke tijdsperiode, kan er 

een dominantie van het brandafvalgraf doorheen de volledige gebruiksperiode van het 

grafveld vastgesteld worden (Graf. 3). De grote hoeveelheid onbekende graftypen kunnen 

weliswaar voor een sterk vertekend beeld zorgen. Voor deze berekening werden de 33 

gedateerde graven in gebruik genomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafiek 3: Procentuele weergave van de graftypes voor de grafveld Geleen-Janskamperveld. 

Resultaten grafgiften 

Van de 99 graven bezaten 27 graven geen grafgoederen. Aangezien 17 van de 27 graven, 

die geen artefacten of fragmenten bevatten, behoren tot de onbekende graftype-categorie 

en bijgevolg vermoedelijk geen graven zijn, is het hoge aantal geen verbazingwekkend 

resultaat. 72 graven of 73% van het totaal aantal graven vertoonden wel een grafinboedel.  

In 21% verkeerden de grafgoederen in een fragmentarische staat, 8% in een partiële en 

70% in een volledige staat. 

 

Voornamelijk metaal en aardewerk waren prominent aanwezig, evenals het dierlijk 

botmateriaal. Glazen voorwerpen werden in kleine getale aangetroffen. De behoorlijk 

goede bewaringstoestand van de metalen artefacten en de dierlijke resten wijzen hier op 

een goede bodemconservering. Voor de keramieken voorwerpen waren de materiaaltypen 

het ruwwandige waar, voornamelijk gebruikswaar, en het gladwandige waar, 

voornamelijk kruikwaar, veelvuldig aanwezig. Ondanks het grafveld naar alle 

waarschijnlijk behoorde tot een villagemeenschap is er weinig sprake van het Romeinse 

waar terra sigillata.  
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e) Cuijk-Grotestraat Bergbezinkbassin 

Geografische en historische situering 

Het grafveld Cuijk-Grotestraat Bergbezinkbassin werd in 2003 ontdekt ten gevolge van 

de aanleg van een bouwsleuf (Ball 2006, 5-6). Kort nadien werden de leidingsleuven en 

de zone waar het Bergbezinkbassin zou plaatsvinden archeologisch onderzocht. Op het 

kleine opgravingsoppervlak kwamen 5 crematiegraven, daterend uit de 2
e
 eeuw, 1 

crematieplaats en 10 laat-Romeinse inhumatiegraven aan het licht (Fig. 16).  

 

Cuijk was een belangrijk centrum in de Romeinse periode door de ligging langs de 

belangrijke weg Nijmegen-Tongeren en de nabijheid van een oversteekplaats van de 

Maas (Ball 2006, 9-10). Eind de 1
e
 en begin de 2

e
 eeuw kwam er, na het verval van het 

vermoedelijke castellum, een vicus tot stand, die zeker tot in de 3
e
 eeuw een bestuurlijke 

functie had.  

 

Er is reeds lange tijd kennis van een Romeins grafveld langsheen de Grotestraat, maar 

slechts enkele delen zijn archeologisch onderzocht (Ball 2006, 13). De redenen hiervoor 

zijn verstoringen en het werk van schattenjagers die verder onderzoek naar het grafveld, 

dat in gebruik was gedurende de 1
e
 tot en met de 4

e
 eeuw, onmogelijk maken.  
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Figuur 16: Opgravingsvlak Cuijk-Grotestraat Bergbezinkbassin in 2003 met aanduiding van de 

crematiegraven (zwart) (Ball 2006, 37, Afbeelding 5.7).  

Hoewel het onderzoek naar grafgoederen gebaseerd is op Gallo-Romeinse grafvelden 

behorend tot ‘arme’ plattelandsnederzettingen, heb ik er toch voor gekozen om ook een 

vicus of ruraal centrum, gelegen in de Maasvallei, nader te bekijken. Op die manier kan 

men eventuele variaties in de grafinboedel tussen ‘arme’ plattelandsnederzettingen en 

gestichte vici achterhalen. Hoewel één grafveld geen waterdichte conclusies kan 

bekomen, is er toch een aanzet naar ideeën voor verder onderzoek.   

Graftypes 

Aangezien deze scriptie voornamelijk de vroeg-Romeinse en midden-Romeinse graven 

nader bekijkt, werden de laat-Romeinse inhumatiegraven niet verder betrokken bij het 

onderzoek. De onderstaande voorstelling zal bijgevolg enkel betrekking hebben op 1 

beenderpakgraf, 2 brandafvalgraven, 2 brandrestengraven, 1 verstoord crematiegraf en 1 

ustrinum, alle gedateerd in de periode 100-175 na Chr. (Tabel 4).  
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Graftype Aantal Procentueel aantal 

Beenderpakgraf 1 14% 

Brandafvalgraf 2 29% 

Brandrestengraf 2 29% 

Ustrinum 1 14% 

Verstoord crematiegraf 1 14% 

Totaal 7 100% 
Tabel 4: Het aantal en procentueel aantal graftypes op Cuijk-Grotestraat Bergbezinkbassin. 

Het verstoorde crematiegraf werd aangesneden tijdens graafwerken, waardoor het graf 

niet volledig onderzocht kon worden. Toch werd de grafinboedel in de dataset 

opgenomen, aangezien er heel wat artefacten toebehoorden.  

Daarnaast maakt ook het ustrinum deel uit van de dataset. Het is weliswaar geen graf, 

maar een belangrijke informatiebron van de grafrituelen vooraf de eigenlijke begraving. 

De artefacten aangetroffen in en rondom het ustrinum zijn immers grafgoederen, 

weliswaar niet geselecteerd. Hieruit kan men besluiten dat crematiegraven zonder 

crematieplaats geen volledige weergave kunnen geven van het aantal en soorten 

grafgoederen. Bovendien kan niet met zekerheid gezegd worden dat er meerdere 

crematies op het ustrinum gebeurd zijn, aangezien er geen verschillende houtskoollagen 

aangetroffen zijn. Het ustrinum zal bijgevolg als een deel van een grafinboedel benaderd 

worden.  

Opmerkelijk is het feit dat graf 5 ongeveer centraal in de crematieplaats werd aangelegd 

(Ball 2006, 48).  

Resultaten grafgiften 

Alle 6 midden-Romeinse crematiegraven en het ustrinum bezaten samen maar liefst 1077 

artefacten of fragmenten. Slechts 2% van alle grafgoederen vertoonde een 

gefragmenteerde staat, 5% een partiële staat en maar liefst 93% werd in een volledige 

staat aangetroffen.  

Voornamelijk het metaal en het aardewerk is goed vertegenwoordigd. Hoewel, na het 

weglaten van schoennageltjes en spijkers bleef er slechts een minieme hoeveelheid aan 

metalen voorwerpen over. Er kwam daarnaast een variatie aan materiaaltypes of 

aardewerkcategorieën aan het licht, waarbij terra sigillata, gladwandig aardewerk en 

geverfd waar veelvuldig voorkwamen. Opmerkelijk is het feit dat alle olielampjes samen 

met de gladwandige kelkbakjes in volledige staat in hetzelfde graf zijn aangetroffen. 

Bovendien vertoonden een aantal olielampjes en kelkbakjes secundaire verbranding, 

hoewel dit niet onmiddellijk duidde op een meeverbranding (Ball 2006, 57). De 
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verbrandingssporen kunnen ook eerder zijn aangebracht. Olielampjes en kelkbakjes 

behoorden niet tot het standaardaardewerk als grafgoederen. Misschien vervulde deze 

persoon een belangrijke betrekking, bijvoorbeeld een religieuze functie (Ball 2006, 74). 

Dierlijk botmateriaal en glas werd nagenoeg niet aangetroffen. De minieme hoeveelheid 

dierlijk botmateriaal is niet te wijten aan de inzamelmethode tijdens de archeologische 

campagne, maar misschien eerder ten gevolge van een slechte bodemconservering of een 

rituele keuze.  

Tot slot werden 2 dakpannen of tegulae in eenzelfde graf ontdekt. Beide werden 

aangetroffen in volledige staat, mits kleine beschadigingen, bovenop een turfstenen askist 

(Ball 2006, 43). Hun doel van deponering was vermoedelijk het afdekken van de kist.   

f) Maasmechelen-Mottekamp 

Geografische en historische situering 

In 2010 ving het archeologisch onderzoek, voor een gebied van ca. 20 hectaren inzake 

een toekomstige verkaveling onder leiding van het Studiebureau Archeologie bvba, aan 

(Smeets 2012, 5). Ten gevolge van de ontdekking van een groot aantal archeologische 

sporen werden bijkomende vlakdekkende opgravingen noodzakelijk, die gebeurden in 

2011 en 2012.  

De site Maasmechelen-Mottekamp is gelegen aan de Heirstraat, een restant van een 

Romeinse secundaire weg die Tongeren met Nijmegen verbond (Smeets 2012, 7). 

Daarnaast is er in oostelijke richting  de nabijheid van de Maas (Fockedey, Smeets 2012, 

11).  

 

Op het grafveld Maasmechelen-Mottekamp werden 5 graven, daterend in de ijzertijd, en 

29 graven, daterend in de Romeinse tijd, aangetroffen (Fig. 17) (Steenhoudt 2012, 24). 

Volgens het rapport zijn er slechts 28 Romeinse graven ontdekt, aangezien er na verder 

archeologisch onderzoek gebleken is dat één graf als 2 graven is benaderd op het terrein. 

Toch zal ik deze kwestie behandelen als 2 aparte graven, omdat er geen absolute 

zekerheid is. Van de 5 ijzertijdgraven werden er 4 niet meegerekend in de dataset 

aangezien deze vóór de late ijzertijd dateerden.  
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Figuur 17: Opgravingsplan grafveld Maasmechelen-Mottekamp met aanduiding van de graven (Steenhoudt 

2012, 105, Fig. 4.61).  

Graftypes 

Van de 30 graven is er sprake van 5 beenderpakgraven, 24 brandrestengraven en 1 

onbekend graftype (Tabel 5). Aangezien 4 ijzertijdgraven een oudere datering hebben dan 

de late ijzertijd, zullen deze graven niet benaderd worden.  

 

Graftype Aantal Procentueel aantal 

Beenderpakgraf 5 17% 

Brandrestengraf 24 80% 

Graftype onbekend 1 3% 

Totaal 30 100% 
Tabel 5: Het aantal en procentueel aantal graftypes op Maasmechelen-Mottekamp. 

 

De procentuele weergave van de toegepaste graftypes per tijdsperiode toont een 

dominantie van het brandrestengraf aan vanaf de vroeg-Romeinse tijd (Graf. 4). Het 

beenderpak blijft bovendien in de Romeinse periode in gebruik.  
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Grafiek 4: Procentuele weergave van de graftypes op het grafveld Maasmechelen-Mottekamp. 

Resultaten grafgiften 

Op het grafveld Maasmechelen-Mottekamp vertoonden 29 van de 30 graven een 

grafinboedel, wat een resultaat van 97% van het totaal aantal graven is. Van de 184 

grafgoederen verkeerde 39% in gefragmenteerde staat, 22% in partiële staat en 39% in 

volledige staat.  

Voornamelijk aardewerk en in mindere mate metaal en dierlijk botmateriaal werden 

aangetroffen. De keramieken voorwerpen werden hoofdzakelijk vertegenwoordigd door 

de materiaaltypes gedraaid oxiderend en het gladwandige of zogenaamde kruikwaar.  

De vermelding van plantaardig materiaal tijdens het archeologisch onderzoek is 

bovendien behoorlijk bijzonder. De informatie inzake plantaardig materiaal is namelijk 

niet altijd mogelijk ten gevolge van de vergankelijkheid, de archeologische 

opgravingswijze en dergelijk. Men moet echter voor ogen houden dat een afwezigheid 

van plantaardige materialen tijdens het archeologisch onderzoek niet betekent dat het niet 

gebruikt werd in grafrituelen tijdens de eigenlijke begraving.   
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g) Weert-Kampershoek 

Geografische en historische situering 

Het grafveld Weert-Kampershoek is slechts op ca. 600 meter van het grafveld Weert-

Molenakkerdreef gelegen en maakt bijgevolg ook deel uit van de pleistocene dekzanden 

behorend tot de Maasvallei (Hiddink 2003, 409, 423). De ontdekking en 

opgravingscampagne vingen aan in het jaar 1995. Er kwamen 23 graven aan het licht, die 

ca. 200 na Chr. te dateren zijn (Fig. 18). Een meer specifiekere afbakening zou de periode 

175 tot 225 na Chr. kunnen zijn.  

Figuur 18: Opgravingsvlak grafveld Weert-Kampershoek met aanduiding van de graven (zwart) (Hiddink 

2003, kaartbijlage 4).  

Graftypes 

Er kwamen 3 beenderpakgraven, 13 brandafvalgraven, 6 brandrestengraven en één 

onbekende grafvorm aan het licht op het grafveld Weert-Kampershoek (Tabel 6). Het 

brandafvalgraf was bijgevolg het dominante graftype.  

Graftype Aantal Procentueel aantal 

Beenderpakgraf 3 13% 

Brandafvalgraf 13 57% 

Brandrestengraf 6 26% 

Onbekend 1 4% 

Totaal 23 100% 

Tabel 6: Het aantal en procentueel aantal van de graftypes op Weert-Kampershoek. 
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Resultaten grafgiften 

Van de 23 graven op het grafveld Weert-Kampershoek vertoonden 2 graven geen 

grafgoederen of nog 9%. De 21 resterende graven of 91% van het totaal aantal graven 

bevatten bijgevolg samen ca. 360 artefacten en fragmenten. 13% van de grafgoederen 

werd aangetroffen in gefragmenteerde staat, 14% in partiële staat en 74% in volledige 

staat. 

 Bij de grafgiften was er sprake van aardewerk, metaal, dierlijk botmateriaal en glas. Het 

aardewerk werd voornamelijk vertegenwoordigd door het geverfde waar en het terra 

sigillata.  

Het aantreffen van dierlijke botresten wijst opnieuw op een specifieke inzamel- en 

zeefmethode van de grafkuilresidu’s. De glazen objecten zijn door een hoge 

fragmentatiegraad ten gevolge van meeverbranding onmogelijk te determineren.   
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6. Analyse en interpretatie van de case studies in de Maasvallei 

Om een idee te krijgen van de grafgoederen op Gallo-Romeinse grafvelden, gehanteerd in 

de Maasvallei voor de late ijzertijd, vroeg- en midden-Romeinse periode, werden een 

aantal materialen en objecten nader bekeken.   

Zo zal de samenstelling van dierlijk botmateriaal, het voorkomen van enkele 

aardewerkcategorieën en -vormen, het voorkomen van glazen objecten en het gebruik van 

al dan niet oude munten en jonge fibulae aan bod komen.  

Aangezien het de bedoeling is om aan de hand van bovenstaande onderwerpen en vragen 

een evolutie in de samenstelling van de grafinboedels en de Romeinse invloed erop te 

bekomen, werden de grafgoederen onderverdeeld in een aantal tijdsperiodes, rekening 

houdend met belangrijke historische gebeurtenissen. De gehanteerde tijdsperiodes waren: 

de late ijzertijd met datering 150 voor Chr. tot 50 voor Chr. (LI), de vroeg-Romeinse 

periode met datering 50 voor Chr. tot 70 na Chr. (VR), de eerste helft van de midden-

Romeinse periode met datering 70 tot 170 (MR1), de tweede helft van de midden-

Romeinse periode met datering 170 tot 270 (MR2) en de laat-Romeinse periode met 

datering 270 tot 476 (LR). De onderverdeling gebeurde zowel op basis van de vondst- als 

de grafdateringen. Indien er een dateringsoverlapping was van meerdere tijdsperiodes, 

werden de grafgoederen ook meegerekend in meerdere periodes. Dit zorgde echter niet 

voor een vertekend beeld, omdat er enkel met procentuele aantallen werd gewerkt. De 

grafgoederen afkomstig uit ongedateerde graven zitten bijgevolg niet vervat in de analyse 

en interpretatie.  

 

Bovenstaande onderwerpen en vragen werden enkel beantwoord met gegevens afkomstig 

uit Weert-Molenakkerdreef, Maaseik, Weert-Wessemerdijk, Geleen-Janskamperveld, 

Maasmechelen-Mottekamp en Weert-Kampershoek, aangezien deze 6 grafvelden 

behoorden tot de gewone plattelandsnederzettingen. Het grafveld Cuijk-Grotestraat 

Bergbezinkbassin, dat nabij de vicus Cuijk gelegen was, werd bij een aantal vragen kort  

aangehaald.  
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6.1. Analyse 1: Voorkomen en samenstelling van dodenmaaltijden 

Bij de vraag of analyse naar het voorkomen en de samenstelling van dodenmaaltijden en 

offers zal allereerst een beeld weergegeven worden van de situatie op de ‘gewone’ rurale 

grafvelden gelegen in de Maasvallei. Daarna zal een bespreking volgen van de 

diersoorten aanwezig op nederzettingen in de civitas Tungrorum, waarbij zowel stedelijke 

als landelijk samenlevingen aan bod zullen komen. Vervolgens zullen de geofferde 

diersoorten op de tempelsite Westeraam kort besproken worden.  

 

Voordat het onderzoek naar de samenstelling van dierlijk botmateriaal kan aanvangen, is 

het belangrijk om te benadrukken dat een grote foutenmarge aanwezig is. Zo zal 

onverbrand bot, niet-ingezamelde (niet-begraven) botfragmenten of zure zandbodems een 

vertekend beeld kunnen geven door het ‘verdwijnen’ van informatie. Daarnaast zal er 

geen uitspraak volgen over de soort aangetroffen skeletdelen wegens gebrek aan info voor 

de case studies.  

6.1.1. Dodenmaaltijden en offers in rurale vlakgraven 

Dodenmaaltijden of het schenken van dierlijke offers bleef doorheen de Romeinse 

periode een ritueel gebruik in de Maasvallei. Op andere rituele plaatsen zoals tempelsites 

werden de vleesarme delen geofferd, terwijl de vleesrijke delen geconsumeerd werden 

(Robeerst 2007, 61). Deze situatie zal vermoedelijk dezelfde geweest zijn op de 

grafvelden, waarbij vleesarme delen in het graf of op de brandstapel terechtkwamen en de 

vleesrijke delen werden verorberd tijdens de dodenmaaltijden door de nabestaanden.  

 

Na het onttrekken van de gegevens uit de dataset was het mogelijk om enkele feiten voor 

de late ijzertijd, vroeg-Romeinse en midden-Romeinse periode op te lijsten.   

Allereerst werd nagegaan hoeveel graven er in welke tijdsperiode één of meerdere 

dierlijke offers bevatten. In de late ijzertijd vertoonden 46% van het totaal aantal graven 

dierlijk botmateriaal. Voor de vroeg-Romeinse periode was dit 36%, voor het eerste deel 

van de midden-Romeinse periode was dit 31% en voor het tweede deel 22%. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het schenken van dierlijke offers of dodenmaaltijden 

aan de overledene afnam gedurende de Romeinse periode.  

Vervolgens werden de diersoorten geanalyseerd. Welke dieren waren in welke 

tijdsperiode meer gebruikelijk en welke in mindere mate? De dominante diersoort voor 

het dierlijke offer doorheen de onderzoeksperiode was het varken (Graf. 5). Schaap en 
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geit waren ook een populair offer. Er is echter geen onderscheid gemaakt tussen beide 

diersoorten, aangezien de botten bijzonder moeilijk te determineren zijn door de gelijke 

botstructuur. Rund maakte slechts een kleine marge van het aandeel dierlijk botmateriaal 

uit. Een uitgebreidere uiteenzetting zal besproken worden in ‘6.1.3. Vergelijking dierlijk 

botmateriaal op religieuze en profane plaatsen’.  

 

Grafiek 5: Procentuele weergave van het dierlijk botmateriaal aangetroffen in de grafvelden Maasmechelen-

Mottekamp, Weert-Wessemerdijkproject, Weert-Kampershoek, Weert-Molenakkerdreef en Geleen-

Janskamperveld.  

In het eerste deel van de midden-Romeinse periode (70-170) verscheen een nieuwe 

diersoort namelijk het gevogelte, waarbij kip domineerde. Om een beter idee te krijgen 

van de introductie van het gevogelte in het Gallo-Romeinse grafritueel, heb ik de 9 

grafdateringen waarin gevogelte werd aangetroffen in een grafiek geplaatst (Graf. 6). 

Hieruit kunnen we stellen dat gevogelte verscheen vanaf de 2
e
 eeuw op de rurale 

vlakgraven in de Maasvallei. Aangezien kip geïmporteerd werd vanuit het Mediterrane 

gebied zou men kunnen stellen dat er vanaf het jaar 100 een toename was aan Romeinse 

invloeden op de rurale nederzettingen. 

 

Samenvattend kan men stellen dat enerzijds varken, schaap en geit populaire offers 

waren. Anderzijds kan dit een verkeerde interpretatie zijn, indien ook vlees zonder bouten 

werd geofferd op de brandstapel (Hiddink 2003, 176). 
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Grafiek 6: Gedateerd gevogelte aangetroffen in de grafvelden Maasmechelen-Mottekamp, Weert-

Kampershoek en Weert-Molenakkerdreef.  

6.1.2. Dierlijk botmateriaal in nederzettingen en een tempelsite 

Om de vondsten van dierlijk botmateriaal in graven beter te kunnen plaatsen en begrijpen, 

is het belangrijk om na te gaan welke diersoorten er geconsumeerd of gekweekt werden in 

de rurale nederzettingen, stedelijke nederzettingen en een tempelsite in de civitas 

Tungrorum.  

 

Voor de late ijzertijd is het bijzonder moeilijk een vergelijking van het dierlijk 

botmateriaal voor een rurale nederzetting en grafveld te bekomen door beperkte 

archeologische informatie. Er is echter wel een zeldzame ontdekking aan het licht 

gekomen in Neerbeek waar een concentratie aan nederzettingsafval werd ontdekt 

(Roymans, Hiddink 2015, 73). Het dierlijk afval bestond voornamelijk uit rund gevolgd 

door schaap, geit, varken en paard. De nadruk op vee blijft bovendien verder in de 

Romeinse periode aanwezig.  

 

Stedelijke samenlevingen zoals Tongeren vertoonden in de vroeg-Romeinse periode 

slagerijen en vakmanschap van dierlijke producten (huid, bot), geïmporteerd van het 

platteland (Pigière, Lepot 2013, 231, 236; Pigière 2015, 66, 165). Dankzij deze 

verwerkingsactiviteiten kon een beeld van de vleesconsumptie weergegeven worden. Zo 

was het rund een populaire diersoort in zowel steden als kleinere vici. Voor Tongeren 

stond varken op de tweede plaats gevolgd door schaap/geit. In de kleinere steden of vici 

stond echter schaap/geit op de tweede en varken op de derde plaats. Het hogere aantal 

varkens in Tongeren is vermoedelijk te wijten aan de voorkeur van rijke inwoners. Het 

eten van varkensvlees werd namelijk algemeen aanvaard als een bewijs van een 
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geromaniseerd volk, alsook het consumeren van kippeneieren en kippenvlees, aangezien 

kippen geïntroduceerd werden na de komst van de Romeinen in de noordwestelijke 

provincie (van Enckevort, Hendriks 2015, 121). Daarnaast werd wild en ander gevogelte 

dikwijls gegeten in een ‘rijker’ huishouden. Rundsvlees, schapen- en geitenvlees werden 

in hogere mate geconsumeerd in minder geromaniseerde nederzettingen.  

Op het einde van de 1
e
 eeuw en het begin van de 2

e
 eeuw was er echter een verandering in 

de consumptie bij de stedelijke nederzettingen (Pigière 2015, 167). Schapen en geiten 

ondergingen een afname terwijl rund toenam. De veeteelt op de landelijke nederzettingen 

kende logischerwijs een vroegere stijging om aan de stedelijke vraag te voldoen. Een 

opmerkelijke vaststelling is het feit dat de meerderheid van de geconsumeerde runderen 

oude lastdieren waren.  

 

Op villae lag, net als in de stedelijke nederzettingen, de nadruk op rund gevolgd door 

varken en schaap/geit in de 1
e
 en 2

e
 eeuw (van Enckevort, Hendriks 2015, 127). Kip, 

eend, wild en eieren stonden bovendien ook op tafel. Tijdens de 3
e
 eeuw werd varken 

echter in hogere mate en rund in mindere mate geconsumeerd (Pigière 2015, 170-171, 

174). Er zijn momenteel echter nog geen bewijzen voor handen of deze trend eveneens in 

stedelijke nederzettingen gebeurde. Ook op villae dienden de runderen in de eerste plaats 

voor de melkproductie en werkkracht, waardoor men voornamelijk ‘oud’ vee 

consumeerde. Schapen en geiten werden opgedeeld in 2 groepen, waarbij de eerste groep 

op een vroege leeftijd werd geslacht om mals vlees te kunnen consumeren terwijl de 

tweede groep voor melk- en wolproductie instond.  

 

Samenvattend kan men stellen dat rundsvlees het meest werd geconsumeerd in de civitas 

Tungrorum tijdens de vroeg-Romeinse periode, ongeacht welke nederzettingsvorm of 

romanisatiegraad. De aanvoer van dieren naar stedelijke samenlevingen gebeurde vanuit 

de rurale nederzettingen. Rund was de belangrijkste vleesbron in de 1
e
 en 2

e
 eeuw, 

vermoedelijk deels ten gevolge van de nood aan trekkracht bij de landbouwintensivering 

(Pigière, Lepot 2013, 226, 241). Arm of rijk, iedereen consumeerde dus ‘oude’ runderen. 

Bijkomend ontstond een grote vraag naar vlees en ruwe materialen (dierlijk been) door 

zowel stedelijke als militaire bevolking. Voor de stad Tongeren stonden de villae 

Broekom, Piringen en Velroux in voor de aanvoer van vee (Pigière 2015, 173, 175). Naar 

alle waarschijnlijk stonden rurale nederzettingen ook in voor de vleesproductie bestemd 

voor het Romeinse leger aan de limes. Vanaf de 3
e
 eeuw lag de nadruk op het kweken van 
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varkens op het platteland. In stedelijke nederzettingen zijn hier nog geen aanwijzingen 

voor aangetroffen. Tot slot werden dieren, met name runderen, gekweekt voor zowel 

vlees- als melkproductie.  

 

Op de Romeins cultusplaats te Elst-Westeraam (Nederlandse gemeente Overbetuwe in het 

Oostelijk rivierengebied) werd een grote hoeveelheid dierlijke botten aangetroffen, 

weliswaar in gefragmenteerde en slecht geconserveerde vorm (Robeerst 2007, 57-59). Er 

kwamen geconsumeerde en niet-geconsumeerde diersoorten aan bod, waarbij de eerste 

groep als een rituele maaltijd deels geconsumeerd en deels geofferd werd en de tweede 

groep enkel als offer diende. Tot de geconsumeerde groep behoorden rund, varken, 

schaap/geit en eend. Tot de niet-geconsumeerde groep behoorden voornamelijk paard en 

hond. Wanneer het dierlijk botmateriaal procentueel werd benaderd, kon men stellen dat 

rund (70%) de meest voorkomende soort was, gevolgd door paard (23%), varken (3%), 

schaap/geit (2%), hond (2%) en eend (0%). Het hoge aantal paardenbotten is 

vermoedelijk te wijten aan paardenfokkerij dat eigen was aan de Gallo-Keltische traditie.  

Bovendien kan de diersoortverdeling op tempelsites echter grote verschillen tonen door 

enerzijds een gevarieerde cultus, waarbij goden via bepaalde dieren vereerd werden, en 

anderzijds de natuurlijke omstandigheden van de regio. Bovenstaande 

dierensoortenaanbod en de procentuele verdeling is met andere woorden gedifferentieerd.  

Indien andere tempelsites samen met landelijke nederzettingen, gelegen in het Oostelijk 

rivierengebied, bekeken worden, blijkt dat er ca. 20% paardenbotten in nederzettingen 

werden aangetroffen, terwijl er slechts ca. 3% aanwezig zijn op tempelsites (Robeerst 

2007, 59). Daarnaast werd meer varkensvlees op tempelsites geofferd of gegeten, terwijl 

schaap en geit meer op nederzettingen werd gevonden. Gevogelte, waaronder kip, eend 

en andere vogels, werden nagenoeg niet geconsumeerd op nederzettingen, maar kwamen 

weliswaar in een beperkt aantal voor op tempelsites.  

Kortom, tempelsites vertoonden meer varken en gevogelte en minder schaap/geit en 

paard. Voor rund is een conclusie moeilijk te formuleren door de grote verschillen. Paard 

en vermoedelijk ook rund waren waarschijnlijk minder populair door hun economische 

waarde, namelijk hun trekkracht voor landbouwdoeleinden (Robeerst 2007, 62). Indien 

deze diersoorten geofferd werden, koos men voornamelijk kleine, inheemse en oude 

dieren.  
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6.1.3. Vergelijking dierlijk botmateriaal op religieuze en profane plaatsen 

Wanneer het dierlijk botmateriaal van stedelijke nederzettingen, waaronder Tongeren, 

Namen, Maastricht, Braives en Liberchies, de tempelsite Elst-Westeraam en de rurale 

vlakgraven van de Maasvallei tegenover elkaar geplaatst worden, komen enkele 

vaststellingen naar voor.  

 

Een eerste vaststelling zijn de verschillen in het aandeel rund. Zowel op stedelijke als 

landelijke sites werd een groot aantal runderbotten aangetroffen in de vroeg-Romeinse 

periode. In de rurale vlakgraven echter was slechts 8% van het totaal dierlijk botmateriaal 

afkomstig van rund. Het lage aantal runderen als offerdieren lijkt niet te stroken met de 

hoge aantallen op de gemengde landbouwbedrijven (Hiddink 2003, 177; Wesselingh 

1992, 40). Zoals eerder vermeld was het rund een belangrijke werkkracht bij de 

intensieve landbouwmechanismen. Misschien leverde een rund te veel vlees op na het 

slachten? Of werd rundvlees zonder bouten geofferd, waardoor dit archeologisch niet 

meer zichtbaar is. Op de tempelsite Elst-Westeraam werd ca. 70% runderbotten van het 

totaal aantal dierlijke botten aangetroffen (Robeerst 2007, 59). Wanneer andere 

tempelsites nader bekeken worden, lijkt het aandeel rund een 30% te bevatten, wat 

minder is dan op nederzettingen en meer is dan in rurale vlakgraven.  

Een tweede vaststelling zijn de verschillen in het aandeel varken. Voor de 1
e
 en 2

e
 eeuw 

stond varken, in zowel stedelijke gebieden als vici, na rund en schaap/geit op het menu. 

Tongeren was echter een uitzondering met varken op de 2
e
 plaats. In villae werd varken 

na rund verkozen. Op religieuze plaatsen zoals tempelsites en rurale grafvelden 

daarentegen maakte varken 50% tot 70% uit van het totaal aandeel dierlijke botten in 

diezelfde periode. Ondanks de verschillende procentuele aandelen werd varken in zowel 

religieuze als niet-religieuze situaties geconsumeerd in tegenstelling tot het rund. 

Vermoedelijk had het varken een rituele betekenis of speelde de persoonlijke smaak 

misschien een rol in de keuze van het vlees. Verder was de stijgende trend van 

varkensvlees in de 3
e
 eeuw op villae niet zichtbaar bij de rurale vlakgraven, aangezien de 

hoeveelheid varkensbotten in vergelijking met vorige periodes afnam.  

Een derde vaststelling zijn de verschillen in het aandeel schaap/geit. Deze diersoorten 

behoorden nooit tot de belangrijkste vleesbron in de vroeg-Romeinse tijd, maar waren 

wel degelijk aanwezig. Tempelsites vertoonden een aandeel van 15% wat minder was dan 

de rurale vlakgraven en nederzettingen. Vanaf ca. 100 was er een afname waarneembaar 

in stedelijke nederzettingen, hoewel deze niet zichtbaar is in de rurale vlakgraven, die een 
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constante van 25% bezaten. De these waarbij schaap/geit geïnterpreteerd worden als vlees 

voor minder geromaniseerde bevolking kan hier moeilijk aangetoond worden.  

Een vierde vaststelling zijn de verschillen in het aandeel gevogelte. Kip, eend e. d. waren 

in tegenstelling tot de landelijke nederzettingen behoorlijk veelvuldig aanwezig op 

tempelsites in de vroeg-Romeinse periode. Vermoedelijk heeft de tempelcultus hier een 

grote rol gespeeld. Voor de rurale vlakgraven was er pas sprake van gevogelte vanaf het 

jaar 100. Naast gedomesticeerde vogelsoorten werd te Geleen-Janskamperveld een uil 

aangetroffen. Aangezien uil niet als standaardvoedselbron wordt benaderd, was het 

misschien eerder een symbolisch offer of belandde het dier toevallig in het graf 

(Wesselingh 1992, 40). 

 

Wanneer we bovenstaande bevindingen weergeven op een driehoeksdiagram worden de 

grote verschillen visueel zichtbaar (Fig. 19). De nadruk op rund in stedelijke gebieden en 

de nadruk op varken in de rurale vlakgraven worden duidelijk weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19: Procentuele weergave van rund, varken en schaap/geit op stedelijke sites (zwarte figuren), 

tempelsites (blauwe cirkel) en rurale vlakgraven in de Maasvallei (rode cirkel), gedateerd in de vroeg-

Romeinse periode (naar Pigière 2015, 166, Fig. 2).  
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6.2. Analyse 2: Aardewerk: Voorkomen materiaaltypes en vormen 

6.2.1. Handgevormd aardewerk 

Op de rurale grafvelden Geleen-Janskamperveld, Weert-Molenakkerdreef, Weert-

Wessemerdijk, Maasmechelen-Mottekamp en Maaseik behoorde handgevormd 

aardewerk tot de grafinboedels. Om het lokaal geproduceerde aardewerk, bestaande uit 

lokale grondstoffen, goed te kunnen benaderen werd het totale aandeel handgevormd 

aardewerk ten opzichte van het totale aardewerk (totale aardewerkartefacten) procentueel 

weergegeven (Graf. 7: zwart). Er is sprake van een duidelijke dalende trend van het 

voorkomen van handgevormd aardewerk in de rurale vlakgraven. Het handgevormd 

aardewerk maakte in de late ijzertijd nog 92% uit van het totaal aandeel aardewerk, 

terwijl dit in de periode 170-270 slechts 4% is. De laat-Romeinse periode kent bovendien 

geen handgevormd materiaal meer.  

 

Grafiek 7: Het procentueel aandeel handgevormd aardewerk afkomstig van de rurale grafvelden Geleen-

Janskamperveld, Weert-Molenakkerdreef, Weert-Wessemerdijk, Maasmechelen-Mottekamp en Maaseik, 

waarbij het totaal aandeel handgevormd aardewerk ten opzichte van alle aardewerkartefacten (N) wordt 

weergegeven (zwart) evenals het procentueel aandeel handgevormde vormen ten opzichte van alle 

handgevormde artefacten (N).  

De afname is te wijten aan de opkomst van het draaiend pottenbakkerswiel en eventueel 

de toevoer van nieuwe materialen, die via een verbeterd economisch transportnetwerk 

hun weg naar rurale nederzettingen vonden (van Enckevort, Hendriks 2015, 126). Zowel 

het draaiend pottenbakkerswiel als de uitbreiding van het economisch netwerk werden 

verwezenlijkt door de komst van de Romeinen, wat bijgevolg een hogere romanisering op 

het platteland teweegbracht. Handgevormd aardewerk bleef echter nog decennialang in 

gebruik op rurale nederzettingen na de Romeinse aanwezigheid. Van een verandering was 
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sprake in de 1
e
 eeuw, voornamelijk na de Bataafse opstand, zichtbaar aan de introductie 

van gedraaid aardewerk en het verdwijnen van handgevormd aardewerk. Het 

veranderende aardewerkspectrum zal hoofdzakelijk te wijten zijn aan de toenemende 

economische en sociale banden met geromaniseerde centra zoals villae, gesticht in de 1
e
 

eeuw. Vanaf de 2
e
 eeuw zou men kunnen stellen dat de lössregio rondom de Maasvallei 

geromaniseerd werd. De zandregio daarentegen kende pas in diezelfde eeuw de eerste 

villadomeinen, waardoor de afname van handgevormd aardewerk iets later plaatsvond.  

Bovenstaande these, waarbij geografische en voornamelijk bodemkundige aspecten een 

rol speelden in de snelheid van de afname van handgevormd waar, kon met behulp van de 

dataset niet volledig nagegaan worden doordat de tijdsindeling niet per eeuw, maar per 

geschiedkundige periode is opgesteld. Na het aandeel handgevormd aardewerk ten 

opzichte van het totale aardewerk voor zowel grafvelden uit de zandregio (Weert) als uit 

de leemregio (Maaseik, Maasmechelen-Mottekamp en Geleen-Janskamperveld) op een 

grafiek te plaatsen, werd echter een snellere daling van het handgevormde waar in de 

leemregio waarneembaar (Graf. 8). Ondanks het aandeel handgevormd aardewerk in de 

late ijzertijd een gelijke waarde had voor beide geografische regio’s, was de afname reeds 

vanaf de vroeg-Romeinse tijd veel drastischer in het leemgebied wat -zoals eerder 

vermeld- vermoedelijk te danken was aan de nabijheid van villae.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 8: Procentuele weergave van het handgevormd aardewerk ten opzichte van het totale aardewerk per 

tijdsperiode voor de grafvelden gelegen in de zandregio (Weert) en de leemregio (Maaseik, Maasmechelen-

Mottekamp en Geleen-Janskamperveld).  
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De vormen, bestaande uit handgevormd waar, zijn hoofdzakelijk kommen en in mindere 

mate bekers, borden, flessen en kookpotten (Graf. 7). Voor de periode 150 voor Chr.-170 

bestond 30% van het totaal handgevormd aardewerk uit een kom. Het hoge aandeel 

onbekende vormen is vermoedelijk te wijten aan de hoge fragmentatiegraad. Het type ‘C3 

(a)’ is het best vertegenwoordigde vormtype bij de kommen, waarvoor enkele 

voorbeelden in onderstaande figuur worden weergegeven (Fig. 20).  

 

  A. B. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figuur 20: Handgevormde kommen van het type ‘C3 (a)’ afkomstig van de grafvelden Maaseik (A.) en 

Weert-Molenakkerdreef (B.) (niet op schaal) (Janssens 1977, Pl. VII, Pl. XI; Hiddink 2003, 270, Fig. 79).  

6.2.2. Mortaria 

Wrijfschalen of zogenaamde mortaria zijn ruwe schalen die zowel in gedraaid aardewerk 

(aangeduid: Mortaria) als terra sigillata voorkomen doorheen de Romeinse periode. 

Deze vormen zijn een typisch Romeins goed, aangezien ze in de Mediterrane keuken 

gebruikt werden voor de bereiding van kruidige sauzen en deegwaren, het fijnwrijven van 

kruiden en het maken van kaas (Heeren 2009, 105; Hiddink 2011, 257). De typisch 

Romeinse aardewerkvorm, die vanaf het midden van de 1
e
 eeuw verschijnt in onze 

contreien, werd zowel binnen als buiten de provincie vervaardigd. Het gebruik van 

mortaria duidt bijgevolg op een (gedeeltelijke) overname van de Romeinse 

eetgewoonten. In de late ijzertijd was er immers nog geen sprake van deze 

aardewerkvorm.  

Het verschijnen van het mortarium kan ook aangetoond worden a.d.h.v. de gegevens uit 

de dataset (Graf. 9). Zowel het procentueel aandeel van de vorm ‘mortarium’ ten opzichte 

van alle aardewerkvormen (N) (Graf. 9: zwart) als het procentueel aandeel materiaaltypes 

waaruit de vorm is vervaardigd (Graf. 9: rood en groen) werd weergegeven. De vroegste 

voorbeelden, vervaardigd uit ruwwandig gedraaid aardewerk, dateren van 40 na Chr. Pas 
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in 160/170 was er sprake van exemplaren uit terra sigillata, waarvan de ‘Dragendorff 

45’, het oudst gekende vormtype, dominant was. Enkele voorbeelden van 

veelvoorkomende vormtypes in de dataset worden weergegeven in onderstaande figuur 

(Fig. 21).  

De toenemende trend van het mortarium is duidelijk waarneembaar en bereikte in de laat-

Romeinse periode een waarde van 24% op het totaal aandeel aardewerkvormen, 

aangetroffen in de grafvelden te Weert, Maasmechelen-Mottekamp, Maaseik en Geleen-

Janskamperveld (Graf. 9).  

 

Grafiek 9: Procentuele weergave van de mortaria afkomstig van de 6 rurale grafvelden, waarbij het totaal 

aandeel mortaria ten opzichte van alle andere aardewerkvormen (N) wordt weergegeven (zwart) evenals het 

procentueel aandeel van het materiaaltype waaruit de mortaria vervaardigd werden (rood en groen).  
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Figuur 21: Mortaria afkomstig uit Maasmechelen-Mottekamp (A.: gedraaid oxiderend: type Stuart 149B en 

Vanvinckenroye 350) (op schaal) en Maaseik (B.: terra sigillata: type Dragendorff 45) (niet op schaal) 

(Steenhoudt 2012, 63, Fig. 4.35, Spoor 98; Steenhoudt 2012, 69, Fig. 4.39, Spoor 100; Janssens 1977, Pl. 

XII, Graf 119).  
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6.2.3. Terra sigillata 

Terra sigillata is een fijn roodbruin tot oranje aardewerk dat bedekt is met een glanzende 

deklaag (Hiddink 2011, 224). Er bestaan zowel versierde als onversierde exemplaren en 

wordt als luxewaar beschouwd.  

Vanaf het 2
e
 kwart van de 1

e
 eeuw is er sprake van terra sigillata, weliswaar in een 

beperkte hoeveelheid, in de rurale vlakgraven volgens de datasetgegevens. Door middel 

van een grafiek met weergave van het procentueel aandeel terra sigillata ten opzichte van 

het totale aardewerk (N) (aandeel terra sigillata versus andere materiaaltypes) (Graf. 10: 

zwart) en de weergave van alle terra sigillata-vormen kwamen een aantal vaststellingen 

naar voor (Graf 10). Ten eerste verscheen het terra sigillata pas in de vroeg-Romeinse 

periode, zoals eerder vermeld. Ten tweede bedroeg het materiaaltype voor de midden- en 

laat-Romeinse periode ca. 20% van de totale aardewerkvondsten. Voornamelijk de 

vormen beker, die weliswaar een dalende trend vertoonde, en bord, dat zijn intrede doet 

in de midden-Romeinse periode, werden veelvuldig aangetroffen. In onderstaande figuur 

zijn enkele veelvoorkomende vormtypes weergegeven (Fig. 22). 

 

Grafiek 10: Procentuele weergave van het terra sigillata afkomstig van de 6 rurale grafvelden, waarbij het 

totaal aandeel terra sigillata ten opzichte van alle aardewerkartefacten (N) wordt weergegeven (zwart) 

evenals het procentueel aandeel terra sigillata-vormen ten opzichte van alle terra sigillata-artefacten (N). 

In de tumuli te Hesbaye, gelegen in het Haspengouwse gebied ten zuiden van Tongeren, 

bestond het tafelservies, na onderzoek van Claire Massart, grotendeels uit het 

materiaaltype terra sigillata (Massart 2005, 67). Voornamelijk bekers en borden, beide 

essentieel tafelwaar, waren altijd vervaardigd uit het Romeinse luxewaar, terwijl de 

minder belangrijke vormen bestonden uit lokaal aardewerk.  
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A.     B. 

 

 

 

 

 

Figuur 22: Terra sigillata uit Maasmechelen-Mottekamp (A.: beker (Dragendoff 33) en bord (Dragendorff 

31) (op schaal)) en Maaseik (B.: beker (Dragendorff 40) (niet op schaal)) (Steenhoudt 2012, 69, Fig. 4.39, 

Spoor 100; Steenhoudt 2012, 58, Fig. 4.31, Spoor 74; Janssens 1977, Pl. III, Graf 47). 

Wanneer de gegevens van het 2
e
-eeuwse grafveld Cuijk-Grotestraat Bergbezinkbassin, 

gelegen nabij de vicus Cuijk, nader bekeken worden, was er net als bij de tumuli te 

Hesbaye sprake van (meestal) meerdere terra sigillata-vormen. Van de 6 crematiegraven 

bezaten er 5 terra sigillata (83%), waarvan één graf slechts 1 exemplaar bezat. Aangezien 

17 artefacten uit het Romeinse luxewaar verspreid over 5 graven werden aangetroffen, 

kunnen we stellen dat de grafinboedel gemiddeld 3 à 4 artefacten bevatte. Een voorbeeld 

van zo een ‘terra sigillata-set’ werd ontdekt in graf 5 op het vicus-grafveld te Cuijk (Fig. 

23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 23: Weergave terra sigillata afkomstig van Cuijk-Grotestraat Bergbezinkbassin graf 5 (2. 

Dragendorff 33, 3. Dragendorff 27, 4. Dragendorff 18/31) (Ball 2006, 65, Afb. 6.5). 
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Volgens de dataset was er net als in de tumuli van Hesbaye een nadruk op de vormen 

bekers en borden (Graf. 10). Deze tafelwaarvormen, vervaardigd uit terra sigillata, 

werden bijgevolg niet enkel in ‘rijke’, maar ook in ‘arme’ grafcontexten als grafgoed 

gebruikt. Het aantal exemplaren daarentegen is wel verschillend. Uit de 6 rurale 

grafvelden bezat 55% van alle 2
e
-eeuwse rurale crematiegraven, die aardewerk bevatten, 

één of meerdere terra sigillata-artefacten. Bovendien kwamen in die 67 crematiegraven 

(of 55%) 102 terra sigillata-artefacten aan het licht wat wijst op 1 à 2 artefacten per 

grafinboedel.  

De grote hoeveelheid artefacten in tumuli en meer stedelijke nederzettingen zoals vici was 

vermoedelijk een representatie van een Romeins tafelservies, dat bestond uit 12 objecten: 

4 kleine kommen, 4 grote kommen en 4 borden (de Groot 2006, 58).   

Hieruit volgt dat de Romeinse eet- en drinkcultuur voor ‘rijke’ grafvelden werd 

weergegeven door middel van een aantal terra sigillata-objecten en voor ‘arme’ 

grafvelden één object reeds voldoende was. Eén artefact stond bijgevolg symbool voor 

het Romeins tafelservies op de rurale ‘armere’ samenlevingen.  

 

Alles bij elkaar genomen vertoonden 55% van de 2
e
-eeuwse graven met aardewerk, 

behorend tot een plattelandsnederzetting, één of meerdere artefacten vervaardigd uit terra 

sigilata ten opzichte van  83% voor het grafveld nabij de vicus Cuijk. Vervolgens 

vertoonden de grafinboedels op de plattelandsgrafvelden, die terra sigillata bevatten, 1 à 

2 artefacten tegenover 3 à 4 artefacten op de meer stedelijke grafvelden of 

villagrafvelden. Enkel de nadruk op bekers en borden is voor beide gemeenschappen 

(ruraal vs. stedelijke en arm vs. rijk) gelijk.  

6.3. Analyse 3: Glas: Voorkomen vormen 

Het materiaal glas kwam slechts in beperkte mate aan bod in de grafcontexten van de 

rurale grafvelden gelegen in de Maasvallei. Fragmentatie ten gevolge van crematie en de 

dure, luxueuze materiaalsoort hebben zeker een rol gespeeld in het minimale voorkomen.  

 

De analyse naar het voorkomen van glazen vormen werd benaderd door middel van twee 

invalshoeken. Allereerst werd nagegaan welke vormen in welke tijdsperiode 

voorkwamen. Hierbij moet evenwel de hoge fragmentatiegraad van de artefacten in acht 

genomen worden, aangezien hierdoor vele objecten niet gedetermineerd konden worden. 

De gedateerde grafgoederen waarbij een vorm werd toegekend bevatten immers 47% van 
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het totale aandeel glazen voorwerpen voor de late ijzertijd en Romeinse periode. Ten 

tweede werden de glazen artefacten onderverdeeld in de functionele categorieën 

‘hygiëne’, ‘sieraad’ en ‘tafelwaar’.  

6.3.1. Glas: Vormen 

Glas werd, zoals eerder aangehaald, in mindere mate aangetroffen in de grafcontexten. De 

hitte van de brandstapel bracht een explosie en het smelten van glazen objecten teweeg, 

waardoor zowel het inzamelen van de verbrande artefacten als herkenning van de vorm 

bemoeilijkt werd. De secundaire grafgoederen daarentegen werden in een volledige of 

deels gebroken staat aangetroffen. Het aandeel artefacten uit het materiaal glas ten 

opzichte van alle aangetroffen materialen (N) was 10% in de late ijzertijd, 7% in de 

vroeg-Romeinse periode, 3% in de midden-Romeinse periode en 1% in de laat-Romeinse 

periode (Graf. 12: zwart).  

 

Doorheen de late ijzertijd en de Romeinse periode werd, ondanks de beperkte aantallen, 

een variatie aan glazen grafgoederen aangetroffen (Graf. 11). De armbanden,  beter 

bekend als de La Tène-armbanden (Fig. 24), kwamen, volgens gegevens uit de dataset, 

veelvuldig aan bod als grafgoederen in de late ijzertijdgraven en vroeg-Romeinse graven 

van de Maasvallei. Deze armbanden vertoonden één of meerdere ribben en bestonden uit 

blauw, paars of kleurloos glas (Roymans, Hiddink 2015, 75).  

 

  A.  

 

 

 

 

  B. 

 

  

 

 

Figuur 24: Enkele voorbeelden van glazen La Tène-armbanden aangetroffen op Weert-Molenakkerdreef 

(A.: D-vormige armbanden, B.: 5-ribbige armbanden) (niet op schaal) (Hiddink 2003, 195, Fig. 39). 
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Vanaf de 3
e
 eeuw voor Chr. tot en met de 1

e
 eeuw na Chr. verschenen deze armbanden in 

het Nederrijnse gebied met als uitloper de Maasvallei (Fig. 25) (Roymans 2004, 16). Uit 

chemisch onderzoek is gebleken dat het materiaal glas getransporteerd werd vanuit 

zuidelijke, misschien wel Mediterrane, regio’s naar productieplaatsen in het Nederrijns 

gebied (Roymans, Hiddink 2015, 75). De hoge aantallen in de graven duiden op een 

belangrijke betekenis van het persoonlijk object. Volgens Nico Roymans zouden de La 

Tène-armbanden tijdens rites de passage aan jonge vrouwen geschonken worden 

(Roymans 2004, 17).  

Zo goed als elk exemplaar vertoonde brandsporen, waardoor er met zekerheid kan gesteld 

worden dat deze persoonlijke objecten door de overledene werd gedragen. Dat deze 

voorwerpen een belangrijke symbolische functie hadden, kan bijgevolg niet uitgesloten 

worden. Bovendien zullen vele exemplaren niet meer als dusdanige vormen herkend 

kunnen worden ten gevolge van de crematie. Er kan met andere woorden enkel een 

onvolledige interpretatie bekomen worden. 

 

Figuur 25: De verspreiding van de glazen La Tène-armbanden (Roymans 2004, 17, Fig. 2.4.).  

Vanaf de midden-Romeinse periode nam de variatie aan vormen duidelijk toe, hoewel er 

een afname van armbanden was (Graf. 11). Flessen, bekers, kommen en prismaflesjes zijn 

een aantal voorbeelden. Enkele van op de grafiek weergegeven vormen hebben te maken 

met persoonlijke hygiëne en kennen hun oorsprong in de Mediterrane cultuur (zie ‘6.3.2. 

Glas: Functionele groepen’). Zowel een balsarium, een prismaflesje als een unguentarium 
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werden gebruikt om oliën te bewaren. In onderstaande figuur zijn enkele voorbeelden van 

glazen hygiëneartikelen in volledige staat bijeen geplaatst (Fig. 26).  

 

  A. B.  C. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 26: Glazen hygiëneartikelen afkomstig uit Maasmechelen-Mottekamp (A.: balsarium: Isings 82 A1) 

(op schaal) en Maaseik (B.: unguentarium; C.: prismaflesje: Isings 90) (niet op schaal) (Steenhoudt 2012, 

78, Fig. 4.47, Spoor 104; Janssens 1977, Pl. XV, Graf 157; Janssens 1977, Pl. XVII, Graf 172).  

Voor de laat-Romeinse tijd is er slechts één gedetermineerde en gedateerde vorm 

waardoor er geen uitspraken mogelijk zijn. Het minieme aantal zorgt voor een 

vervorming van het globale beeld en mag binnen de analyse niet meegerekend worden.  

 

Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat 70% van alle graven, die het materiaal glas 

in hun grafinboedel bezaten, ongeacht de vorm herkenbaar was of niet, slechts één glazen 

artefact bezaten. Dit in tegenstelling tot het rijke tumulusgraf te Bocholtz, waarbij 28 van 

de 52 voorwerpen uit glas vervaardigd waren (de Groot 2006, 41).  

 

 

Grafiek 11: Procentuele weergave van de glazen vormen ten opzichte van alle glazen artefacten per 

tijdsperiode (N).  
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6.3.2. Glas: Functionele groepen 

De glazen grafgoederen kunnen opgedeeld worden in groepen naargelang de functie ze 

vervullen. Zo behoren armbanden en kralen tot de functionele groep ‘sieraad’, aangezien 

deze het lichaam decoreren. Balsaria, prismaflesjes, unguentaria en vermoedelijk ook 

steelpannen werden onder de categorie ‘hygiëne’ geplaatst. Eerdergenoemde voorwerpen 

werden immers gebruikt voor de opslag van oliën en andere vloeistoffen die instonden 

voor de persoonlijke hygiëne. Tot slot is er het tafelwaar dat gerepresenteerd wordt door 

bekers, flessen, kommen en schalen.  

Wanneer het procentueel aandeel van alle gerepresenteerde functionele categorieën per 

tijdsperiode wordt weergegeven, komen een aantal vaststellingen naar voor (Graf. 12). 

Ten eerste was het aandeel sieraden doorheen de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse 

periode sterk aanwezig. Voornamelijk de La Tène-armbanden waren hiervoor 

verantwoordelijk. Ten tweede kwam de functionele groep ‘hygiëne’ pas aan bod in de 

midden-Romeinse periode, waarbij het eerste artefact, behorend tot eerdergenoemde 

categorie, ca. 100 verscheen.  Ten derde was er het tafelwaar dat door middel van bekers 

zijn intrede maakte in het laatste kwart van de 2
e
 eeuw. Twee artefacten, een fles en een 

beker, hebben weliswaar een begindatering in het derde kwart van de 1
e
 eeuw, maar 

zouden volgens de grafdateringen eerder te plaatsen zijn in de 2
e
 en begin 3

e
 eeuw. Of 

glazen hygiëneartikelen op een vroeger tijdstip dan tafelwaar hun plaats in de grafcultuur 

kregen, is volgens deze dataset moeilijk te benaderen door de minimale tijdverschillen in 

de vondstendateringen. Hoewel, strikt genomen was er eerst sprake van glazen tafelwaar. 

 

Grafiek 12: Procentuele weergave van het aandeel glas ten opzichte van andere materialen (N) (zwart) en de 

procentuele weergave van de functionele groepen waarin de glazen grafgoederen (N) werden 

onderverdeeld.  
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De tumuli van Hesbaye vertoonden gelijkaardige trends in het voorkomen van glazen 

grafgoederen. Zo werd  vanaf de tweede helft van de 2
e
 eeuw het Romeinse 

importaardewerk vervangen door glazen en bronzen exemplaren, waardoor het aardewerk 

in grafcontexten afnam (Massart 2005, 67; Massart 2007, 64). Er ontstond bijgevolg een 

grote variatie aan glazen vormen die behoorden tot het glazen tafelwaar. De rurale graven 

vertoonden in diezelfde periode een verschijning van glazen artefacten met betrekking tot 

tafelservies.  

Glazen voorwerpen kwamen echter in de rijke graven reeds voor in de 1e eeuw, maar 

hierbij ging het enkel om objecten die instonden voor persoonlijke verzorging zoals 

parfum- en zalfflesjes (Massart 2005, 67; Massart 2007, 64). De grafcontexten in de 

rurale graven daarentegen vertoonden pas glazen hygiëneartikelen in de loop van de 2
e
 en 

voornamelijk op het einde van de eeuw. De reden voor de latere verschijning van 

hygiëneartikelen is vermoedelijk te wijten aan het idee van lichaamsverzorging, dat niet 

zoals een modeverschijnsel op enkele jaren kan overgenomen worden (Heeren 2009, 

136). De grote nadruk op persoonlijke verzorging is bovendien niet enkel een cultureel, 

maar ook een opvoedkundig fenomeen. Daarnaast werd volgens enkele Engelse 

archeologen beroep gedaan op lichaamsverzorging om een zekere identiteit of status te 

verkrijgen. Dit gedachtengoed kan zeker in verband gebracht worden met badhuizen op 

villadomeinen. De ‘gewone’ bevolking op de rurale nederzettingen namen na verloop van 

enige tijd deze nieuwe kijk op het lichaam vermoedelijk over van veteranen, die in het 

leger hiervan kennis hadden genomen. Opnieuw zal de wijze van persoonlijke verzorging 

niet volledig volgens het Romeinse voorbeeld werden toegepast wegens bijvoorbeeld 

gebrek aan sanitaire voorzieningen, maar kende het een eigen invulling onderhevig aan 

statusverschillen. 
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6.4. Analyse 4: Tafelservies 

Tot het tafelservies of tafelwaar behoren de vormen beker, bord, fles, kan, kom en kruik, 

zowel in aardewerk, metaal als glas vervaardigd, afhankelijk van de rijkdom en datering 

van het graf. In zowat alle grafinboedels, ongeacht de samenleving waartoe de overledene 

behoorde, is het tafelwaar de grootste functionele groep of grafgiftcategorie (de Groot 

2006, 58), zo ook vastgesteld bij de dataset. Hierbij waren beker en bord erg belangrijk, 

aangezien deze vormen symbool stonden voor het funeraire banket dat niet enkel 

aanwezig was in de grafcontext maar bovendien plaatsvond op het graf met de dierbaren 

van de overledene (Massart 2005, 67).  

Van een tafelservies was er sprake bij het voorkomen van gestandaardiseerde sets 

bestaande uit een aantal vormen, aangetroffen in één context (Heeren 2009, 106). Het 

Romeinse tafelservies voor één persoon bestond bijvoorbeeld uit 4 grote kommen, 4 

kleine kommen en 4 borden. De samenstelling van het tafelservies varieerde echter wel 

doorheen de tijd, waarbij zowel het materiaal als de set aan vormen wijzigde.  

 

Het tafelwaar voor de rurale grafvelden Geleen-Janskamperveld, Maaseik, 

Maasmechelen-Mottekamp, Weert-Kampershoek, Weert-Molenakkerdreef en Weert-

Wessemerdijk werd zowel globaal als per grafcontext nader bekeken. Ten eerste werden 

de materiaaltypes, waaruit het tafelservies werd vervaardigd, geanalyseerd (Tabel 7). 

Hierbij werd voor elke tafelwaarvorm per tijdsperiode nagegaan uit welk materiaaltype 

het is geproduceerd. Voor de late ijzertijd representeerde het handgevormd aardewerk een 

dominante positie, wat niet verrassend is aangezien zowat alle aardewerkvormen uit dit 

materiaaltype bestonden. De verdere afname van desbetreffende materiaaltype was, zoals 

eerder aangehaald, een reactie op de aanwezigheid van Romeinse culturele invloeden. Het 

materiaaltype terra sigillata vertegenwoordigde een grote hoeveelheid tafelwaar, wat 

opnieuw geen opmerkzame vaststelling is, aangezien dit materiaaltype voornamelijk als 

grondstof voor tafelwaar in gebruik werd genomen. Vanaf de midden-Romeinse periode 

kwam het geverfd waar, voornamelijk bestaande uit bekers, voor. Vanaf de laat-Romeinse 

periode had naast het terra sigillata en het geverfd waar, het gladwandig waar, bestaande 

uit kruiken, een groot aandeel.  
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Tabel 7: Procentuele weergave van de materiaaltypes waaruit het tafelwaar is vervaardigd per tijdsperiode. 

Het aantal tafelwaar is de hoeveelheid tafelwaarvormen aangetroffen op de 6 rurale grafvelden.  

Na het analyseren van het tafelwaar aan de hand van het materiaaltype, werden de soort 

vormen en de samenstelling van de combinaties aan vormen onderzocht, opnieuw voor de 

6 rurale graven. Voor de late ijzertijd vertoonde 12% van het totaal aantal graven (met 

tafelwaarvormen in de grafinboedel) meerdere tafelwaarvormen in één grafcontext, 

hierbij combinatie genoemd. Voor de vroeg-Romeinse periode was dit 80%, voor de 

midden-Romeinse periode I 62%, voor de midden-Romeinse periode II 59% en voor de 

laat-Romeinse periode 83%. De tafelwaarcombinaties werden ten opzichte van het totaal 

aantal combinaties (of grafcontexten) procentueel weergegeven in onderstaande tabel 

(Tabel 8). Aangezien  slechts 41% van alle tafelwaarartefacten in complete staat werd 

aangetroffen, is het belangrijk om deze combinaties met een kritisch oog te vatten.  

Daarnaast vertoonden 165 van de 477 artefacten of 35%, behorend tot de functionele 

groep tafelwaar, verbrandingssporen.  

 

De late ijzertijd wordt gekenmerkt door de tafelwaarset kom + beker/fles. Dat het bord  

niet voorkwam in zowel tafelwaarcombinaties als in grafcontexten die slechts één 

tafelwaarvorm bevatten, is niet uitzonderlijk, aangezien het bord geen deel uitmaakte van 

de ‘inheemse cultuur’, maar overgenomen werd uit de Mediterrane eetcultuur (Heeren 

2009, 106). Vóór de Romeinse periode at men vermoedelijk uit kommen, waarbij de 

verschillende menugangen uit eenzelfde object werden verorberd en werden kookpotten 

op tafel geplaatst. Aangezien het bord volgens de datasetgegevens ca. 50 in gebruik 

Tijdsperiode 150 v. C. - 50 v. C. 50 v. C.- 70 70 - 170 170 - 270 270 - 476

Aantallen tafelwaar N=37 N=67 N=257 N=239 N=33

Materiaaltype tafelwaar

Belgische Waar - 10% 4% 2% -

Gebronsd - - 1% - -

Gedraaid onbepaald - - - - 3%

Gedraaid oxiderend - - 6% 7% 3%

Gedraaid reducerend - 1% 3% 3% -

Gesmookt - - 1% - -

Geverfd - 6% 25% 33% 21%

Gladwandig - 6% 9% 12% 30%

Handgevormd 97% 58% 13% 1% -

Rood Rupeliaans - - 1% 1% -

Ruwwandig - 4% 4% 4% 3%

Terra sigil lata - 6% 28% 30% 30%

Glazen vaatwerk - 1% 1% 3% 3%

Materiaaltype onbekend 3% 6% 3% 5% 6%
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genomen werd, kan men stellen dat er vanaf de tweede helft van de 1
e
 eeuw kennis was 

van de Mediterrane tafelmanieren op het platteland in de Maasvallei.  

Aan het bord kon echter ook een inheemse en dus eigen invulling van de functie 

toegewezen zijn (Heeren 2009, 108). Met deze kritische noot in het achterhoofd is het 

belangrijk om niet zozeer het bord als aanwijzing voor het gebruik van een nieuwe 

eetcultuur te beschouwen, maar eerder de aanwezigheid van een vaste tafelwaarset 

(combinatie) dat vermoedelijk refereert naar het Romeinse en meer bepaald Mediterrane 

tafelservies. 

 

Wat opvalt voor de Romeinse periode is dat de combinatie beker + bord + kom/kruik of 

beker + bord + kom + kruik veelvuldig aan bod kwam in de Maasvallei (Tabel 8, Fig. 27). 

Henk Hiddink stelt dat voor het Maas-Demer-Scheldegebied de combinatie beker + bord 

+ kruik/kom/kookpot een veelvoorkomende tafelwaarset is (Hiddink 2011, 96). Voor de 

Maasvallei is hetzelfde patroon zichtbaar.  

 
Tabel 8: Weergave van het procentueel aandeel per combinatie per tijdsperiode ten opzichte van het totale 

aantal combinaties aangetroffen per tijdsperiode.  

 

 

 

 

 

 

 

Tijdsperiode 150 v. C. - 50 v. C. 50 v. C.- 70 70 - 170 170 - 270 270 - 476

Aantal combinaties tafelwaar N=3 N=9 N=48 N=43 N=4

Samenstelling combinaties

Beker + Bord - 11% 33% 35% 25%

Beker + Kan - - - - -

Beker + Kom 67% 44% 6% - 25%

Beker + Kruik - - 6% 5% -

Bord + Kom - - 4% 2% 25%

Bord + Kruik - - - 5% -

Fles + Kom 33% 22% 4% - -

Fles + Kruik - 11% - - -

Kan + Kruik - - - 2% -

Kom + Kruik - - - 2% -

Beker + Bord + Kom - - 15% 14% -

Beker + Bord + Kruik - 11% 19% 9% 25%

Beker + Kom + Kruik - - 2% 5% -

Beker + Bord + Fles + Kom - - 4% - -

Beker + Bord + Fles + Kom + Kruik - - 2% - -

Beker + Bord + Kom + Kruik - - 4% 16% -

Beker + Bord + Kan + Kom - - - 2% -

Beker + Bord + Kan + Kruik - - - 2% -
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Figuur 27: Enkele voorbeelden van combinaties tafelwaar in de grafcontexten Weert-Molenakkerdreef graf 

38 (A.: Beker, bord, kom en voetfragment wrijfschaal) (schaal 1:6), Maasmechelen-Mottekamp spoor 18 

(B.: Bord, beker, 2 kookpotten, kom en fragment kruik) (op schaal), Maaseik graf 47 (C.: Kruik, bord, 

kom/beker) (schaal 1:6) Weert-Kampershoek graf 11 (D.: Bord, kom/beker, beker, bord, kookpot) (schaal 

1:6) (Hiddink 2011, 94, Fig. 8.6; Steenhoudt 2012, 30, Fig. 4.7; Janssens 1977, Pl. III).  
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Het tafelwaar in de tumuli te Hesbaye bestond op het einde van de 1
e
 en de eerste helft 

van de 2
e
 eeuw, zoals eerder aangehaald, uit het materiaaltype terra sigillata, waarbij de 

vormen beker, bord en kom, telkens in viervoud aangetroffen, het Romeinse tafelservies 

representeerden (Massart 2005, 67; Massart 2007, 64). Vanaf de tweede helft van de 2
e
 

eeuw werd het Romeinse importaardewerk echter vervangen door glazen en bronzen 

exemplaren, waardoor het aardewerk in grafcontexten bijgevolg afnam. Glazen 

voorwerpen kwamen in de rijke graven reeds voor in de 1
e
 eeuw, maar hierbij ging het 

enkel om objecten die instonden voor persoonlijke verzorging zoals parfum- en 

zalfflesjes. Pas vanaf het midden van de 2
e
 eeuw verscheen een grote variatie aan glazen 

vormen en was er bijgevolg sprake van glazen tafelwaar.  

Op het einde van de 2
e
 eeuw en de 3

e
 eeuw had niet langer het eet-, maar drinkgerei een 

belangrijke rol bij het tafelwaar (Massart 2005, 67). Borden en kommen werden 

vervangen door schalen en kleine borden. Deze 3e-eeuwse veranderende 

serviessamenstelling had vermoedelijk te maken met een nieuwe consumptie en 

serveermethode (de Groot 2006, 58). 

 

Wanneer het tafelwaar afkomstig van de rurale grafvelden en rijkere graven zoals de 

tumuli te Hesbaye vergeleken worden, komen een aantal vaststellingen naar voor.  

Ten eerste bestond het merendeel van het tafelwaar, ongeacht de tijdsperiode, niet uit het 

materiaaltype terra sigillata. Zoals eerder vermeld (zie ‘6.2.3. Terra sigillata’) bevatten 

de rurale grafcontexten slechts één terra sigillata object. Daarnaast was het aandeel 

glazen vaatwerk heel miniem, waarbij de vroegste vormen te dateren zijn op het einde 

van de 2
e
 eeuw. Tot slot was er geen bronzen tafelwaar aanwezig.  

Ten tweede werd geen enkel Romeins tafelservies aangetroffen. Dit zou kunnen wijzen 

op een ‘mindere’ romaniseringsgraad, hoewel de villagraven te Hoogeloon eveneens geen 

12-delig Romeins servies bevatten, maar eenzelfde combinatie als de rurale graven in de 

Maasvallei en het Maas-Demer-Scheldegebied, namelijk beker + bord + 

kruik/kom/kookpot (Fig. 28) (Hiddink 2011, 93). Een Romeins tafelservies was  met 

andere woorden geen ‘verplicht’ onderdeel van een ‘villagrafinboedel’.  

Tot slot vertoonde 35% van het totale tafelwaar verbrandingssporen ten opzichte van 0% 

in het tumulusgraf te Bocholtz. Hierbij vertoonden de rurale grafcontexten zowel 

verbrande als onverbrande artefacten. De afwezigheid van verbrand tafelwaar is echter 

ook vast te stellen in andere tumuli en askistbegravingen (Heeren 2009, 109). Dit 
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significant verschil in de behandeling van tafelwaar wijst op een lokale invulling van het 

dodenritueel.  

 

Figuur 28: Inventaris van twee villagraven te Hoogeloon-Kaboutersberg (schaal 1:6) (Hiddink 2011, 92, 

Fig. 8.5).  
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6.5. Analyse 5: Gebruik van oude munten? En wat met de fibulae?  

Bij deze laatste analyse zal nagegaan worden of er wel degelijk oude munten werden 

meegegeven aan de overledenen, zoals Henk Hiddink beweert voor de zandregio in het 

Maas-Demer-Scheldegebied. Daarnaast zal eenzelfde vergelijking tussen vondst- en 

grafdateringen gebeuren voor de fibulae. Om deze analyse tot stand te brengen, heb ik bij 

het toekennen van de vondst- en grafdateringen bewust geen rekening gehouden met de 

dateringen van zowel munten als fibulae zodoende dat een correcte interpretatie van de 

mogelijke dateringsverschillen kan bekomen worden.  

6.5.1. Munten 

Er was pas sprake van een muntcirculatie in de zuidelijke Maasregio vanaf het midden 

van de 1
e
 eeuw voor Chr., waarbij deze objecten voornamelijk als een gift in plaats van 

een betaalmiddel dienden om de relaties tussen stamleiders en onderdanen uit te drukken 

(Roymans, Hiddink 2015, 75-76). De gouden of zilveren Keltische munten werden 

bijgevolg in het eigen stamgebied onder leiding van de stamleider geslagen. Aangezien de 

algemene spreiding van de munt pas in de vroeg-Romeinse periode te dateren is, is de 

afwezigheid van Romeinse munten in late ijzertijdgraven vanzelfsprekend. Volgens de 

datasetgegevens voor de Maasvallei dateert de oudste grafcontext met munt vanaf het jaar 

1, hoewel het merendeel pas na 140 dateert. De rituele waarde, die de munt door het 

gebruik als grafgoed toegewezen kreeg in Gallo-Romeinse graven, is echter ook reeds 

aanwezig bij de inheemse stamvolkeren dankzij de ‘oude’ functie in het clientela. 

Vandaar dat het meegeven van één of meerdere Romeinse munten aan de overledene 

behoorlijk snel als grafritueel werd toegepast, hoewel het een nieuw fenomeen was bij de 

‘inheemse’ grafcultuur. Er wordt bijgevolg aangenomen dat de munt als een vergoeding 

aan Charon,  om de overtocht naar het hiernamaals te kunnen maken, een Romeins 

element is (Hiddink 2003, 26-27). Niet alle graven bezaten echter een munt en ook tussen 

rurale grafvelden onderling zijn grote verschillen waarneembaar (Tabel 9). De nabijheid 

van Romeinse centra hebben bovendien geen invloed op de muntenkwestie, aangezien de 

grafvelden te Weert een hoog percentage tonen terwijl ze zich veraf Romeins gestichte 

plaatsen situeerden. Vermoedelijk zijn deze verschillen te wijten aan een lokale invulling 

van het Gallo-Romeinse grafritueel.  
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Tabel 9: Het percentage van het aantal graven met één of meerdere munten per grafveld gelegen in de 

Maasvallei.  

In verschillende literaire werken met betrekking tot Romeins grafrituelen wordt vermeld 

dat een munt in de hand of mond van de overledene werd geplaatst. Volgens de 

datasetgegevens voor de Maasvallei daarentegen vertoonden slechts 8 van de 36 

gedateerde munten verbrandingssporen, wat enerzijds doet denken aan een munt als 

secundaire grafgift of anderzijds een vertekend beeld is. Verbrande munten zijn immers 

moeilijker te detecteren ten gevolge van fragmentatie. Er kan bijgevolg geen uitspraak 

gedaan worden over het al dan niet verbranden van munten. 

 

Het nagaan van de muntwaarde kan eveneens interessante inzichten opleveren. Allereerst 

heb ik per grafveld nagegaan welke muntsoorten en bijgevolg welke muntwaarden als 

grafgoed werden meegegeven (Tabel 10). De as, een koperen of bronzen muntje, werd op 

4 grafvelden aangetroffen en was bovendien de populairste muntsoort. De dupondius, die 

een waarde had van 2 asses, werd met zekerheid ontdekt te Maaseik. De sestertius, een 

bronzen munt die een waarde had van 4 asses, werd gevonden op 3 grafvelden. Tot slot 

was de denarius, een zilveren munt met een waarde van 16 asses, de hoogst aangetroffen 

muntwaarde van de 6 case studies en bovendien de minst populaire. Er kan bijgevolg 

gesteld worden dat de as, een munt met een behoorlijk lage waarde, een populair 

munttype was op éénder welk grafveld. Een hoge muntwaarde was met andere woorden 

niet noodzakelijk om aan het grafritueel, de zogenaamde Charonspenning, te voldoen.  

 

Tabel 10: Het aantal munten per grafveld aangetroffen volgens vormtype weergegeven.  

 

Grafvelden Graven met vondsten Graven met munt(en) % graven met munt(en)

Geleen-Janskamperveld 72 13 18%

Maaseik 111 11 10%

Maasmechelen-Mottekamp 29 1 3%

Weert-Kampershoek 21 4 19%

Weert-Molenakkerdreef 104 10 10%

Weert-Wessemerdijk 14 2 14%

Grafvelden As Dupondius Sestertius Denarius Totaal munten

Geleen-Janskamperveld 5 1 2 8

Maaseik 8 3 11

Maasmechelen-Mottekamp 1 1

Weert-Kampershoek 3 3

Weert-Molenakkerdreef 9 1 10

Weert-Wessemerdijk 0

Totaal munttype 23 3 5 2 33
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Ook na het opstellen van een procentuele verdeling van de muntsoorten voor de vroeg- en 

midden-Romeinse tijd was de dominantie van de as voor de volledige periode duidelijk 

waarneembaar (Graf. 13).  

 

Grafiek 13: Procentuele verdeling van de muntsoorten, gedateerd volgens grafdatering, per tijdsperiode 

waarbij de N-waarde het totaal aantal gedateerde munten is.  

Bij 31 munten was het mogelijk om na te gaan of de vondstdatering (datering van de 

munt) ouder of gelijk was aan de grafdatering (datering van de grafcontext) waarin het 

artefact werd aangetroffen. 21 munten of 68% kenden een gelijktijdige datering met de 

grafcontext terwijl 10 munten of 32% een oudere datering had. De these van het 

systematisch meegeven van oude munten lijkt hierbij ontkracht, hoewel een groot aantal 

munten niet meegerekend werd in de analyse wegens het ontbreken van een vondst- of 

grafdatering.  

De ‘oude’ munten werden, samen met de datering van de grafcontext, weergegeven in 

onderstaande grafiek (Graf. 14). De grootste tijdsspanne tussen een vondst- en 

grafdatering bedraagt ongeveer een eeuw, terwijl de kleinste tijdsspanne een kwarteeuw 

is. Het verschijnen van ‘oude’ munten in grafkuilen was geen abnormaliteit, aangezien 

een lange circulatieduur van munten erg gebruikelijk was. Aangezien afgesleten munten, 

die vermoedelijk nog weinig waarde hadden, dienden als grafgoederen, kan men stellen 

dat de munt voornamelijk een symbolische betekenis had en niet zozeer de economische 

waarde ervan belangrijk was.  
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Grafiek 14: Weergave van de vondstdatering van de ‘oude’ munten (V: rood) en grafdatering waarin de 

munt werd aangetroffen (G: blauw) per graf (Graf ID).  

6.5.2. Fibulae 

De fibula of mantelspeld was geen nieuwe kledijaccessoire in onze contreien tijdens de 

Romeinse periode, aangezien het ook reeds in de late ijzertijd werd gedragen (Heeren 

2009, 152). De fibulae had, naast het vasthechten van kledij en/of dichten van uit stof 

bestaande buidels, vermoedelijk ook een belangrijke betekenis inzake identiteit, vast te 

stellen uit de grote variatie aan vormtypes en versieringselementen. De vroeg-Romeinse 

periode kende immers een grote politieke, economische, culturele, maar ook sociale 

verandering ten gevolge van de expansie van het Romeinse rijk, waardoor nieuwe 

statussen ontstonden, die met behulp van accessoires aangeduid werden. Bovendien 

bewijst de grote variatie aan fibulae dat de mantelspelden onderhevig waren aan 

modeverschijnselen.  

Zo werden enkele kapfibulae (Fig. 29) aangetroffen, die gedateerd worden in de late 

ijzertijd. Dit vormtype was ontstaan onder invloed van het zogenaamde latèniserings- of 

keltiseringsproces dat in de laatste eeuw voor Chr. aanwezig was in de Maasvallei 

(Roymans, Hiddink 2015, 73-74). Ook kwam het vormtype ‘Van Buchem 22c’ of de 

zogenaamde soldatenfibula en ‘Van Buchem 23’ meermaals aan bod (Fig. 29).  
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Figuur 29: Enkele fibulae aangetroffen op Maaseik (A.: Kapfibulae, B.: Van Buchem 23, C.: Van Buchem 

22c) (niet op schaal) (Janssens 1977, Pl. XXI, Graf 193; Janssens 1977, Pl. I, Graf 14; Janssens 1977, Pl. II, 

Graf 29).   

Of de fibulae, opgenomen in de dataset, wel of niet meeverbrand waren, is moeilijk te 

bepalen door de hoge corrosie en fragmentatie (Hiddink 2003, 207). De duidelijk 

verbrande exemplaren waren vermoedelijk bevestigd op de kledij van de overledene. 

Onverbrande voorbeelden kunnen in het graf terecht gekomen zijn als sluiting van een 

vergankelijke container of als grafgift. 

 

Net als bij de munt zal nagegaan worden of de fibula doorgaans ouder of gelijktijdig is 

met de grafcontext waarin het artefact is aangetroffen. Om de analyse naar de eventuele 

dateringsverschillen te verwezenlijken kon beroep gedaan worden op 39 gedateerde 

graven, die samen 43 gedateerde fibulae afkomstig van de grafvelden Geleen-

Janskamperveld, Maaseik, Maasmechelen-Mottekamp, Weert-Molenakkerdreef en 

Weert-Wessemerdijkproject bezaten.  

Het volledige aantal fibulae (100%) dateerde in eenzelfde periode van de grafcontext. De 

vondstdatering bevatte bovendien in de meeste gevallen een nauwere tijdspanne dan de 

grafdatering.  

6.5.3. Munt en fibula: Vondstdateringen ten opzichte van grafdateringen 

Zowel de munt als de fibula kwamen reeds voor in de late ijzertijd en maakten bijgevolg 

deel uit van de ‘inheemse’ Noord-Gallische cultuur, weliswaar in andere 

gebruikscontexten en vormen. Na de Romeinse verovering van onze contreien 

ondergingen beide artefacten enkele veranderingen ten gevolge van de aanwezigheid van 

de nieuwe Romeinse cultuur.  
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Zo verschenen er Romeinse munten, niet langer geslagen in het eigen stamgebied onder 

leiding van de stamleider, die naast een monetaire functie ook een religieuze functie 

toegewezen kregen. De reden voor het meegeven van een munt wordt dikwijls 

toegeschreven als een Charonspenning, overgenomen uit de Romeinse religie. Dat deze 

reden vanuit de Romeinse cultuur standhield in de Gallo-Romeinse grafcultuur is 

onmogelijk te achterhalen, maar het gedachtengoed van ‘vergoeding’ zal vermoedelijk 

wel aanwezig geweest zijn. Of de munt nog een hoge waarde bezat of in goede staat 

verkeerde, was volgens deze analyse niet essentieel, aangezien 32% van alle munten een 

oudere datering kende dan de grafcontext. Het dateringsverschil varieerde hierbij tussen 

de 25 en 100 jaar. Het weinige voorkomen van dit grafgoed doet bovendien vermoeden 

dat het meegeven van een munt niet algemeen ‘ingeburgerd’ was in alle gemeenschappen 

of eerder een lokaal grafritueel was.  

 

Het tweede artefact, de fibula, onderging een grote toename aan verschillende vormtypes, 

vermoedelijk om bepaalde nieuwe identiteiten of statussen van de Gallo-Romeinse 

bevolking kenbaar te maken.  Die grote variatie toont aan dat fibulae erg onderhevig 

waren aan modeverschijnselen en bijgevolg een behoorlijk korte levensduur hadden. Het 

feit dat elke fibula dezelfde datering had als de grafcontext waarin het artefact werd 

aangetroffen, verklaart het modieuze gedachtengoed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



103 

 

7. Synthese: Vergelijking tussen 3 grafbestellen  in de civitas 

Tungrorum 

Het onderzoeksgebied, de zuidelijke Maasvallei gelegen in Belgisch en Nederlands 

Limburg, en de ruimere regio, hierbij de civitas Tungrorum, vertoonden doorheen de 

Romeinse periode een gevarieerde grafcultuur. Het verdere gebruik van de crematie in de 

3 eeuwen na Chr. wees op een continuïteit van ‘inheemse’ elementen, hoewel er een 

onderscheid zichtbaar werd in het eigenlijk grafmonument alsook de grafinboedels. De 

langzame overname van Romeinse rituelen en het ontstaan van een meer 

gedifferentieerde samenleving stonden vermoedelijk in voor de verscheidenheid in de 

grafcultuur (van Enckevort, Hendriks 2015, 134-135).  Zo werden enerzijds ‘rijke’ 

graven, zichtbaar aan grafheuvels, ommuringen, grafpijlers en stenen kisten,  en 

anderzijds ‘armere’ rurale en tevens urbane graven aangetroffen. Deze laatstgenoemde 

‘eenvoudige’ graven konden echter wel in het bezit zijn van een laag grafheuveltje en een 

greppel.  

Opmerkelijk is het feit dat de zandgronden meer gemeenschappelijke grafvelden 

vertoonden dan op de zuidelijkere lössgronden waar een hoger aantal geïsoleerde 

grafmonumenten zich situeerden zoals de tumulus (van Enckevort, Hendriks 2015, 136). 

De zichtbare grafheuvels zullen zeker dienst gedaan hebben als ‘grensmarkering’ van het 

landgoed of om de sociale status van de overledene te benadrukken.  

 

In dit hoofdstuk zullen de 3 grafbestellen, vlakbegraving, tumulusbegraving en 

askistbegraving, gehanteerd in de civitas Tungrorum tijdens de Romeinse periode kort 

besproken worden, waarbij voornamelijk aandacht geschonken werd aan de uiterlijke 

aspecten van het graf. Daarnaast zullen de case studies te Hoogeloon en Bocholtz 

aangehaald worden (Fig. 30).  
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Figuur 30: Aanduiding van de case studies Hoogeloon (noordelijke gele ster) en Bocholtz (zuidelijke gele 

ster) in het Germania Inferior ca. 83 (naar Panhuysen 2015, 87, Fig. 6).  

7.1. Rurale vlakgraven 

In de dataset werden voornamelijk rurale vlakgraven opgenomen zodat het mogelijk was 

om de grafinboedels van de ‘gewone’ bevolking te bekijken en interpreteren. Zoals eerder 

vermeld had een vlakgraf weinig of geen grafmarkering. Een heuveltje of greppel was 

geen uitzondering, maar de markering was miniem. De crematieresten en andere 

verbrandingsresidu’s werden bovendien rechtstreeks in de grafkuil gedeponeerd, mits een 

keramieken of vergankelijke container.  

De grafinboedel van een ruraal vlakgraf, geassocieerd met een landelijke nederzetting, 

bestond volgens de gegevens, geraadpleegd uit de dataset, slechts uit enkele functionele 

groepen of grafgiftcategorieën terwijl ‘rijke’ graven meerdere categorieën bevatten. 

Voornamelijk de categorie ‘servies’ werd in vele rurale graven gerepresenteerd door 

middel van tafel-, kook- en opslagwaar en dit in het materiaal aardewerk. Glazen servies 

werd nagenoeg niet aangetroffen, hoewel dit in ‘rijke’ graven vanaf de tweede helft van 

de 2
e
 eeuw veelvuldig naar voor kwam. Glazen artefacten, zowel behorend tot de 

categorie hygiëne als tafelwaar, kwamen eigenlijk in elke rurale grafcontext in mindere 

mate voor. Het duurdere materiaal kende logischerwijs een groter aandeel in ‘rijke’ 

graven.  
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7.2. Tumuli 

De tumuli of graven, die bestonden uit een grafkamer bedekt met een aarden heuvel en in 

het bezit van een ‘rijke’ grafinboedel, kwamen op de vruchtbare gronden in het zuidelijke 

deel van de civitas Tungrorum voor (van Enckevort, Hendriks 2015, 136). Voornamelijk 

in het Haspengouwse gebied nabij Tongeren en enkele solitaire voorbeelden langsheen de 

Maas zoals te Hoogeloon was deze grafcultuur in gebruik. Tumuli verschenen in onze 

contreien vanaf het einde van de 1
e
 eeuw en bleven een gehanteerd grafbestel tot het 

begin van de 3
e
 eeuw (de Groot 2006, 56). De grootste grafheuvels hadden een diameter 

van 30 meter en een hoogte van 10 à 20 meter. Meestal werden één of meerdere ‘rijke’ 

graven op belangrijke knoop- of grenspunten aangelegd om net als de rurale vlakgraven 

een claim op het land aan te duiden.  

 

Af en toe wordt enkel een stenen kist aangetroffen, meestal geplaatst in een houten 

grafkamer (van Enckevort, Hendriks 2015, 137). Door ‘rijke’ grafinboedels en de 

nabijheid van een villadomein gaat men er dikwijls vanuit dat de kist oorspronkelijk 

onder een grafheuvel gelegen was en bijgevolg een (aangetast) tumulusgraf is. Het aantal 

tumuli strookt echter niet met het bewonersaantal van villae. Vermoedelijk werden 

enerzijds enkel de elitaire eigenaars in deze rijke graven gedeponeerd, terwijl de 

familieleden en arbeiders op, voor ons nog onbekende, andere grafvelden begraven 

werden. Anderzijds was er misschien niet altijd de noodzaak om een tumulusgraf aan te 

leggen voor de villaeigenaars, omdat hun sociale en politieke positie reeds geaccepteerd 

was in de omgeving (Hiddink 2003, 40). 

 

Tumuli onderscheiden zich niet enkel door een prominente heuvel, ook de grafinboedel 

bestaat uit luxueuze goederen, die in mindere mate of helemaal niet gedeponeerd zijn in 

rurale, ‘armere’ graven. De grafgiften, aangetroffen in tumuli, weerspiegelen de 

zogenaamde villacultuur, die de nadruk legde op feestmalen, verzorging, geletterdheid en 

jacht (van Enckevort, Hendriks 2015, 137). Enkele voorbeelden van grafgoederen die tot 

deze functionele categorieën behoren zijn: strigiles of huidschrapers, unguentaria of 

parfumflesjes, inktpotjes, paardenbitten, ruitersporen en dergelijke.  

 

Om bovenstaande bevinden aan te tonen en een vergelijking met de vlakke rurale graven 

te kunnen opstellen zal de tumulus van Hoogeloon-Kaboutersberg besproken worden. 
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In 1988 werd een archeologische opgraving op en rondom de Kaboutersberg te 

Hoogeloon uitgevoerd om verdere aantasting en bijgevolg informatieverlies van het 

monument te voorkomen (Hiddink 2011, 47, 90, 99). Tijdens de opgraving werden twee 

Romeinse vlakgraven, met een grote grafinboedel, en een Romeins tumulusgraf 

aangesneden. Hoewel de twee vlakgraven geen imposante grafmarkeringen vertoonden en 

er geen sprake was van een kist, wees het bijgiftenensemble op een behoorlijk ‘rijk’ graf 

(Fig. 28). Met behulp van een vergelijkend onderzoek concludeerde men enerzijds dat de 

grafinboedel niet uitzonderlijk rijk maar wel rijker dan een ‘gewone’ grafcontext was. 

Anderzijds wezen een steelpan, een kan en de olielampjes op een meer geromaniseerde 

levensstijl.  

Het tumulusgraf, met stenen ommuring en een stenen ringmuur rondom de heuvel, werd 

nabij het grafveld aangetroffen (Fig. 31) (Hiddink 2011, 104).  Binnenin de ommuring 

was er oorspronkelijk een kalkstenen grafmonument of zogenaamde grafpijler aanwezig, 

die bestond uit een toren waarin twee vrijstaande beelden geplaatst werden (Fig. 32) 

(Roymans 2011, 106-114). De aanwezigheid van zo’n grafpijler, gedateerd ca. 100, op 

een rurale begraafplaats is heel uitzonderlijk in de regio gelegen tussen de limes en de 

Maasvallei, zeker voor deze vroege datering. De iconografie van het grafmonument duidt 

op een associatie met de Romeinse cultuur van de villaeigenaar. Oorspronkelijk had de 

grafheuvel een diameter van ca. 20 meter en een hoogte van 5 à 6 meter.  

 

 

Figuur 31: Een reconstructie van het tumulusgraf te Hoogeloon-Kaboutersberg (Hiddink 2011, 105, Fig. 

9.3). 
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Figuur 32: Een reconstructie van de grafpijler te Hoogeloon-Kaboutersberg (niet op schaal) (Roymans 

2011, 111, Fig. 9.9.).  

 

De exacte inhoud van het tumulusgraf is echter niet bekend ten gevolge van een reeks 

vroege ontdekkingen en ‘archeologische’ opgravingen onder leiding van 

‘geïnteresseerden’, voornamelijk bestaande uit goedopgeleiden (Hiddink 2011, 34-40). 

Tijdens het archeologische onderzoek in 1988 werd bijgevolg enkel een lege kuil 

aangetroffen met enkele markeringsrestanten die geleid hebben tot de reconstructie van 

de tumulus. Reeds in de 19
e
 eeuw kwam de ligging van het graf en enkele Romeinse 

vondsten aan het licht, maar deze bevindingen zijn slechts kort gedocumenteerd in 

brieven, artikelen en andere notities. De archeologische vondsten kwamen terecht in 

private collecties. In 1920 werd de grafheuvel volledig afgegraven. De oude onderzoeken 

geven slechts een beknopt en onvolledig overzicht van de grafinboedel, waarin zowel 

aantallen als vormtypes niet vermeld worden. Het was echter wel mogelijk om een idee 

van de grafinboedel te bekomen. Volgende artefacten en/of materialen werden 

aangetroffen: kruikwaar, amforen, olielampjes, ‘potten’, terra sigillata-schaaltjes en -

borden, munten, glazen ‘reukflesjes’ en vaatwerk, gesmolten glazen fragmenten, een 

glazen La Tène-armband en een stenen grafkamer.  

Hoewel er geen concrete informatie over de grafgoederen voor handen is, kan men 

aannemen dat het ging om een grote inhoud aan ‘rijkere’ objecten zoals het terra 

sigillata-waar en de glazen artefacten.  

 

 

 



108 

 

7.3. Askisten 

Zowel in de civitas Tungrorum als in andere civitates worden turf-, zand- of kalkstenen 

kisten aangetroffen, meestal geplaatst in een houten grafkamer (van Enckevort, Hendriks 

2015, 137). Deze stenen kisten bevatten het verbrande botmateriaal van de overledene, 

vandaar de term ‘askist’ (de Groot 2006, 7). In oude rapporten treft men veelal de 

benoeming ‘sarcofaag’ aan, hoewel dit wijst op een inhumatie en geen crematie.  

Zoals eerder vermeld was het gebruikelijk om de kist af te dekken met een aarden heuvel, 

waardoor men van een tumulusgraf kan spreken. Naast een grafheuvel was een stenen 

ommuring van het graf met stèles of grafpijlers ook gebruikelijk, voornamelijk in vici of 

andere stedelijke nederzettingen (van Enckevort, Hendriks 2015, 137). Deze variant kreeg 

de term ‘monumentale graftuin’ waarvan een voorbeeld is aangetroffen te Maastricht-

Belfort. 

Askisten kwamen met ander woorden niet enkel voor nabij villae maar ook nabij vici, 

weliswaar met een verschillende grafmarkering. Men kan bijgevolg stellen dat niet enkel 

villaeigenaars, maar ook welgestelde vicus-bewoners zich volgens eenzelfde grafcultuur 

lieten begraven (de Groot 2006, 55). 

Het gebruik van stenen grafkisten is een weinig gehanteerde traditie in onze contreien in 

tegenstelling tot het Duitse Rijnland volgens onderzoek van Van Doorselaer (de Groot 

2006, 57). Ook Trier vertoont enkele vondsten.  

 

Ter verduidelijking zal de case study ‘het tumulusgraf van Bocholtz’ kort aangehaald 

worden.  

 

De in 2003 ontdekte en opgegraven stenen kist bleek een grote wetenschappelijk waarde 

te bevatten door de mogelijkheid van een goedgeorganiseerd archeologisch onderzoek 

onder leiding van het ROB (de Groot 2006, 7, 11). In de nabijheid van Bocholtz is reeds 

in de jaren ’30 van de 20
e
 eeuw een stenen kist of ‘sarcofaag’ te Simpelveld aangetroffen. 

Eigenlijk moet er in beide situaties gesproken worden van een askist, aangezien de stenen 

kist verbrand menselijk botmateriaal bevatte. Door de nabijheid van enkele villae en de 

‘rijke’ grafinboedel was de overledene vermoedelijk een villabewoner. Men opteert een 

relatie met de nabije villa Vlengendaal. 

De zandstenen askist was oorspronkelijk geplaatst in een houten grafkamer, waarop een 

kalkstenen laag met bovenop een aarden heuvel, het geheel afdekte (Fig. 33) (de Groot 

2006, 33, 41). De kist bevatte 52 bijgiften, waarvan 28 glazen objecten, 17 bronzen 
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objecten, 6 ijzeren objecten en één zilveren object. Opmerkelijk is het feit dat er geen 

enkel keramieken object in de grafinboedel aanwezig was. De aangetroffen grafgoederen 

zijn een verzameling van een aantal functionele categorieën, die de zogenaamde 

villacultuur weerspiegelen. Zo werden giften aangetroffen die in verband stonden met 

persoonlijke verzorging, jacht (wapens), symposium of feestmaal, schrift, kleding en 

versiering, meubels en tot slot objecten met een rituele betekenis. De grafinboedel 

bestond met andere woorden uit een gevarieerde samenstelling. Het symposium werd 

bijvoorbeeld vertegenwoordigd door een uitgebreid servies, waarbij er weliswaar 

drinkbekers ontbraken (de Groot 2006, 58-59). Er was bovendien geen sprake van een 

compleet Romeins servies, maar wel van een benadering. Ook werden wapens 

aangetroffen, die niet enkel kunnen duiden op een verleden als soldaat maar eveneens op 

de jacht als een elitaire sport.  

Het graf kan gedateerd worden in de periode: 175 tot begin 3
e
 eeuw (de Groot 2006, 59).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 33: Een reconstructie van het graf te Bocholtz (de Groot 2006, 163, Afb. 27).  

7.4. Vergelijking grafbestellen 

In dit subhoofdstuk zal een beknopt besluit te vinden zijn van de vergelijking tussen de 

drie grafbestellen gehanteerd in de rurale regio van de civitas Tungrorum ten tijde van de 

Romeinse periode. Voornamelijk de case studies uit de dataset alsook de tumulus 

Hoogeloon-Kaboutersberg, de tumuli te Hesbaye en de askist van Bocholtz dienden als 

leidraad om deze vergelijking tot stand te brengen.  

 

Zowel het uiterlijk als de inhoud van de grafbestellen vertoonden duidelijke gelijkenissen 

en verschillen.  
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Om te beginnen is er een grote variatie aan grafmarkeringen die kan bestaan uit een 

aarden heuvel (klein of groot), een stenen ommuring, een greppel, palen e. d., of helemaal 

afwezig was. Een vergankelijke grafmarkering moet eveneens als optie aangenomen 

worden. Egalisering, erosie en vernieling kunnen echter grafmarkeringen verwoest 

hebben, waardoor archeologen onvolledige informatie aantreffen. Een eenvoudige 

aanname is het feit dat hoe monumentaler de grafmarkeringen, hoe hoger de sociale 

positie van de overledene was.  

Daarnaast zijn er verschillende grafkamers en/of containers voor handen. Zo kan er 

sprake zijn van een stenen of houten grafkamer met binnenin een kist. Ook kan er enkel 

sprake zijn van een container waartoe kisten, urnen, organische containers e. d. toe 

behoren. Graven zonder grafkamers of containers werden voornamelijk aangetroffen op 

rurale grafvelden waar de bijgiften en het verbrand menselijk botmateriaal onmiddellijk 

in de grafkuil gedeponeerd werden.  

Tot slot is er de hoeveelheid en aard van de grafgoederen die heel uiteenlopend kan zijn. 

Wanneer men de gehanteerde grafgoedcategorieën nader bekijkt, wordt duidelijk dat 

vlakke graven minder functionele categorieën bevatten dan tumuli en askisten. De 

stedelijke en rurale elite hadden met andere woorden een meer gevarieerde grafinboedel, 

die de zogenaamde villacultuur of een grafcultuur met Romeinse elementen 

weerspiegelde.  
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8. Comparatief kader: Grafgoederen in de Maasvallei 

Om een algemene interpretatie en analyse van de grafinboedels afkomstig uit rurale 

vlakgraven te bekomen voor de late ijzertijd tot en met de midden-Romeinse periode, heb 

ik beroep gedaan op 6 rurale grafvelden, behorend tot een kleine rurale nederzetting, en 1 

grafveld, behorend tot een vicus of meer verstedelijkte rurale nederzetting. Aan de hand 

van enkele onderwerpen en gerichte vragen was het mogelijk om een waarneming toe te 

kennen aan de grafgoederen. Een wetenschappelijk onderzoek is echter niet enkel 

waarnemend en beschrijvend. Het is de interpretatie van de gegevens die zorgt voor een 

groter begrip en eventueel de toename aan informatie, vandaar dat een vergelijking tussen 

grafinboedels van een andere sociale gemeenschap noodzakelijk is. In dit hoofdstuk zal 

zowel een vergelijking als een interpretatie van de grafgoederen, aangetroffen in rurale 

‘armere’ graven en rurale ‘rijkere’ graven, volgen. Alleen op deze manier kunnen de 

gegevens uit de analyse correct benaderd worden en de relevantie ervan naar waarde 

geschat worden.  

 

Ten eerste is er de samenstelling van het dierlijk botmateriaal in de rurale vlakgraven. 

Rund behoorde, ondanks de hoge aantallen rund op stedelijke en rurale nederzettingen, 

doorheen de Romeinse periode zelden tot de dodenmaaltijden en/of offers. Of dit te 

maken had met de hoeveelheid vlees of een bepaalde religieuze betekenis meedroeg, blijft 

een vraagteken. Toch is er een voorkeur naar laatstgenoemde reden, aangezien 

tempelsites ook geen dominantie van het rund vertoonden.  

Het varken daarentegen werd in stedelijke, landelijke en religieuze plaatsen 

geconsumeerd. Voor zowel rurale graven als tempelsites was er wel sprake van een 

dominantie, terwijl steden en vici het varken pas na rund en schaap/geit verkozen. 

Hoewel, bij de stad Tongeren en villae stond het dier op de 2
e
 plaats. De absolute 

voorkeur op religieuze plaatsen kan opnieuw een religieuze reden zijn of eventueel 

afhankelijk zijn van een persoonlijke smaak.  

De diersoorten schaap en geit, die omwille van hun gelijkaardige botstructuur erg 

moeilijk te onderscheiden zijn, kwamen na het varken in behoorlijk hoge mate aan bod in 

rurale grafcontexten, alsook voor de meeste tempelsites. De stad Tongeren en omliggende 

villae daarentegen verkozen eerder rund en varken.  

Gevogelte, waaronder voornamelijk kip en eend, verschenen pas vanaf het jaar 100 in de 

grafinboedels van rurale graven. Gevogelte was reeds in de vroeg-Romeinse periode in 
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grotere aantallen aanwezig op tempelsites, wat vermoedelijk samenhing met de beoefende 

tempelcultus. 

Voor het dierlijk botmateriaal kan men stellen dat de samenstelling of keuze van 

diersoorten in rurale grafcontexten behoorlijk gelijklopend was met tempelsites. De 

voorkeur voor het consumeren en eventueel offeren van bepaalde dieren is met andere 

woorden verschillend in een religieuze en profane context.  

 

Ten tweede kan aan de hand van bepaalde aardewerktypes en -vormen bepaald worden 

hoe en wanneer Romeinse cultuurelementen hun weg vonden naar de grafcultuur op 

rurale nederzettingen.  

Zo verdween het handgevormd aardewerk aan een sneller tempo in leemrijke dan 

zandrijke gebieden tijdens de vroeg-Romeinse periode, aangezien in het eerstgenoemd 

gebied op een vroeger tijdstip villae werden gesticht, die Romeinse contacten 

onderhielden. De invloed van villae of landelijke boerderijen op het platteland mag met 

andere woorden niet onderschat worden.  

De introductie van de Romeinse vorm ‘mortarium’ toonde een overname van Romeinse 

eetgewoonten aan, of toch de kennis ervan, die volgens de datasetgegevens van de rurale 

graven in ca. 40 na Chr. te situeren is. De kennis van deze aardewerkvorm is 

vermoedelijk opnieuw te danken aan villae en eventueel veteranen of contacten met 

legertroepen in de grensregio.  

Ook het terra sigillata, dat in de rurale graven verscheen vanaf het tweede kwart van de 

1
e
 eeuw toont een aantal trends aan. Zo vertoonden rurale grafcontexten doorheen de 

Romeinse tijd in de meeste gevallen slechts één of twee artefacten, vervaardigd uit terra 

sigillata, terwijl de graven, gelegen aan de vicus Cuijk, en de tumuli te Hesbaye minstens 

4 artefacten bezaten. Hieruit kan men concluderen dat vermoedelijk slechts één object 

voldoende was om een Romeins servies, dat in de 1
e
 en eerste helft van de 2

e
 eeuw uit 

terra sigillata bestond, te symboliseren.  

 

Ten derde vertoonden de ‘arme’ rurale graven op een significant later tijdstip dan de 

‘rijke’ tumuli glazen artefacten, met uitzondering van de La Tène-armbanden. Glazen 

hygiëneartikelen verschenen in de tumuli te Hesbaye immers in de 1
e
 eeuw, terwijl de 

exemplaren in de rurale graven dateerden op het einde van de 2
e
 eeuw. De datering van 

glazen tafelwaar was in beide graftypes, ongeacht de sociale achtergrond, behoorlijk 

gelijklopend, namelijk in de tweede helft en op het einde van de 2
e
 eeuw.  
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Ten vierde was de functionele categorie ‘tafelwaar’ of ‘tafelservies’ in zowel ‘arme’ als 

‘rijke’ graven (bijna) altijd aanwezig, wat het belangrijke aspect van een banket of 

feestmaal in de grafcultuur benadrukte. De serviezen in ‘rijke’ graven zoals tumuli en 

askisten bestonden weliswaar uit een groter aantal en een duurdere materiaalsoort dan in 

de ‘armere graven’, maar in beide situaties werd het Romeinse tafelservies zo goed 

mogelijk benaderd. Het keramieken tafelwaar werd vanaf de tweede helft van de 2
e
 eeuw 

in ‘rijke’ graven vervangen door bronzen en glazen exemplaren. Deze trend was ook 

zichtbaar in de ‘armere’ grafcontexten, hoewel er slechts sporadisch een glazen object 

werd aangetroffen. Metalen vaatwerk ontbrak volledig.  

 

Tot slot heeft de vergelijking tussen de vondstdateringen van munten en fibulae en hun 

grafdateringen twee conclusies opgeleverd. Allereerst werden zowel oude als recente 

munten in een grafkuil gedeponeerd. De staat waarin de munt verkeerde was met andere 

woorden niet belangrijk, de schenking aan de overledene voldeed. Fibulae daarentegen 

waren objecten onderhevig aan modeverschijnselen, afgeleid uit de grote variatie aan 

vormen en versieringselementen en de afwezigheid van dateringsverschillen met de 

grafcontexten.  

 

Bovenstaande vergelijkingen zijn allen gebaseerd op de 6 rurale grafvelden en enkele 

andere grafvelden, grafcontexten en nederzettingen gelegen op het platteland in de 

Maasvallei. Er is met andere woorden sprake van een vergelijking gestoeld op sociale en 

bijgevolg economische statusverschillen (arm versus rijk) in de rurale regio. De 

vergelijking ‘ruraal versus stedelijk’ en ‘grafveld versus nederzetting’ werd, behalve bij 

het dierlijk botmateriaal, minder gedetailleerd uitgewerkt wegens een tekort aan relevante 

informatie en een persoonlijke keuze.  

Voor de vergelijking ‘ruraal versus stedelijk’ werd immers enkel beroep gedaan op het 

grafveldje gelegen nabij de vicus Cuijk. De vici Maastricht en Tongeren (latere 

municipium) leverden niet genoeg informatie op, wegens de afwezigheid van grafvelden 

en te vage rapporten. Te Maastricht werden bijvoorbeeld tot op heden enkel geïsoleerde 

graven aangetroffen, die tot naburige villae of andere nederzettingen behoorden en 

bijgevolg geen stadsgraven zijn. Bovendien leek een vergelijking tussen rurale en 

stedelijke graven geen significante nieuwe informatie op te leveren, aangezien de sociale 

status van de overledene, zowel op het platteland als in steden, vermoedelijk de 

belangrijkste factor was bij de uiterlijke en inhoudelijke vorming van het graf. Hierbij 
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verwijs ik naar de Zuidwest-begraafplaats te Tongeren, waar enerzijds gewone 

grafcontexten, bestaande uit één of meerdere keramieken artefacten, en anderzijds ‘rijke’ 

grafcontexten, bestaande uit metalen en glazen artefacten met eventueel een grafpijler 

bovenop, werden aangetroffen (Vanvinckenroye 1984, 224).  
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Conclusie: Beeld van het dodenbestel in de rurale Maasvallei, gesitueerd 

in de civitas Tungrorum 

 

Aan de hand van een literatuurstudie en een dataset, opgesteld op basis van 7 Gallo-

Romeinse grafvelden, werd een antwoord gezocht naar de variatie aan grafgiften op 

Gallo-Romeinse grafvelden in de Maasvallei ten tijde van de Romeinse overheersing, 

meer bepaald de vroeg- en midden-Romeinse periode. Dit onderzoek probeerde met 

andere woorden de invloed en graad van de romanitas op de ‘inheemse’ grafcultuur aan 

te tonen. Bovendien werd nagegaan of er wel degelijk sprake is van die zogenaamde 

inheemse of Gallo-Romeinse grafcultuur.  

Om een antwoord te formuleren op bovenstaande onderzoeksvragen werden tijdens het 

onderzoek een aantal onderwerpen en vragen aangekaart, die door middel van de 

datasetgegevens en vergelijkende studies zo goed mogelijk benaderd werden. Met behulp 

van de antwoorden en toegevoegde interpretaties heb ik de romanitas proberen schetsen.  

 

De verovering van Noord-Gallië door Romeinse legereenheden bracht een politieke, 

economische, sociale en culturele verandering met zich mee. De aanwezigheid van 

Romeinse soldaten aan de Rijnlimes en bijgevolg ook nabij de Maasvallei zorgde samen 

met de propaganda van de Romeinse cultuur (romanitas) voor een overname van een 

aantal culturele gebruiken, de vorming van een meer gedifferentieerde samenleving, het 

ontstaan van een monetaire economie, de wording van marktgerichte landbouwbedrijven 

en dergelijke.  

 

Dat de Romeinse materiële cultuur, weliswaar aan een langzaam tempo, deels opgenomen 

werd in de grafcultuur van rurale nederzettingen is waarneembaar door een aantal 

opmerkelijke veranderingen. Zo toonde het verdwijnen van handgevormd waar in de 

vroeg-Romeinse periode, ten gevolge van importaardewerk en de introductie van het 

pottenbakkerswiel, het hanteren van nieuwe tafelwaarsets, waarbij bereidings- en eetwaar 

gescheiden werden, en de verschijning van nieuwe tafelwaarvormen zoals het bord in 

rurale grafcontexten aan dat romanisatie zich niet enkel binnen elitaire kringen voordeed, 

maar ook bij de gewone bevolking op het platteland. Naast het overnemen van de 

Mediterrane tafelmanieren ontstond er eveneens de appreciatie van de Mediterrane 

keuken, zichtbaar aan de introductie van het mortarium, een keramieken kookvorm die 

gebruikt werd bij de bereiding van kruidige (zuiderse) maaltijden. Daarnaast wezen 
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amforen op de import van Mediterrane voeding zoals vissaus, olijfolie en dergelijke. Het 

aantreffen van de Romeinse materiële cultuur in de rurale grafcontexten wijst echter niet 

op romanisering. Er kan immers een andere, lokale invulling gegeven zijn aan de 

Romeinse artefacten. Hoewel, het voorkomen van een vaste tafelwaarset, die gebaseerd is 

op het Romeinse tafelservies, toont wel een overname van de Mediterrane eetcultuur aan. 

Ook een servies met een verschillend aantal kommen en borden dan het Romeinse 

servies, toont immers aan dat er kennis was van de Mediterrane eetcultuur, weliswaar in 

een minder ‘correcte’ vorm. Het uitdrukken van deze nieuwe tafelmanieren in de rurale 

‘arme’ grafcontexten toont aan dat het Romeinse banket een belangrijke culturele en 

vermoedelijk ook sociale betekenis had. De overledenen en nabestaanden wilden 

vermoedelijk op deze manier geassocieerd worden met de Romeinse levenswijze.  

Romanisering was bijgevolg geen elitair fenomeen, maar de ‘inheemse elite’ kwam wel 

als eerste bevolkingsgroep in contact met dit nieuwe ideaal. De toevoeging van Romeinse 

cultuurelementen in de rurale grafcontexten was dus voornamelijk te danken aan de 

geromaniseerde elite, die zowel in steden (municipia, vici) als op het platteland (villae) 

resideerden.  

 

De romanitas bestond niet enkel uit het aanreiken van een nieuwe materiële cultuur, maar 

zorgde ook voor een meer gedifferentieerde samenleving met een variatie aan  nieuwe 

sociale statussen. De graven van personen met een hoge sociale status en in het bezit zijn 

van een rijkdom vertoonden in de meeste gevallen een goedzichtbare grafmarkering en 

een uitgebreide en in dure materialen vervaardigde grafinboedel, die bovendien 

geassocieerd was aan de Romeinse levensstijl. Villaeigenaars werden met andere 

woorden in tumuli of askisten begraven, samen met grafgiften die tot de zogenaamde 

villacultuur behoorden. Villabewoners hechtten immers een grote rol aan de Romeinse 

cultuur en vermoedelijk ook de Romeinse identiteit, waardoor ze Romeinse tradities zoals 

geletterdheid en jacht benadrukten in de grafinboedel. Twee ‘rijke’ vlakgraven, 

aangetroffen op de site Hoogeloon-Kaboutersberg, toonden echter een andere situatie. 

Ondanks er een afwezigheid was van een grafmarkering en er sprake was van een 

gevarieerde maar beperkte grafinboedel behoorden deze graven tot voormalige 

villaeigenaars. Enkel een steelpan, een kan en een aantal olielampjes verwezen naar de 

Romeinse cultuur. Waren deze villabewoners minder geromaniseerd of bankroet? 

Wouden zij geen associatie met de Romeinse levensstijl benadrukken? Het antwoord op  

de ‘beperkte’ grafinboedel en het grafuiterlijk is vermoedelijk dat hun sociale identiteit en 
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status niet meer benadrukt moest worden door middel van het graf. Deze was 

waarschijnlijk al gekend en bijgevolg niet meer noodzakelijk om aan te tonen. Daarnaast 

vertoonde een villagraf niet altijd een perfecte weerspiegeling van het Romeinse 12-

delige tafelservies. Niet omdat de overledene minder geromaniseerd was, maar omdat een 

benadering of zelfs een eigen invulling blijkbaar voldeed.  

Wat een grafinboedel onderverdeeld in ‘rijk’ en ‘arm’ is voornamelijk het materiaal 

waaruit de grafgiften vervaardigd zijn en de associatie naar de Romeinse cultuur. 

Bovendien kwamen ‘arme’ en ‘rijke’ graven zowel op het platteland als in steden voor, 

aangezien de sociale status hier een belangrijk aandeel in had. Uiteraard moet in 

bovenstaande redenering de uiting van rijkdom en de sociale status met een korreltje zout 

genomen worden, aangezien graven zelden een afspiegeling waren van de sociale positie, 

die de overledene bekleed heeft.  

 

Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat er ten gevolge van het romanisatieproces 

geen nieuwe Gallo-Romeinse grafcultuur is ontstaan. De invulling van Romeinse 

materialen, vormen en gebruiken in de inheemse grafcultuur was eigen aan de 

gemeenschap en hun omgeving. Niet enkel de persoonlijk voorkeur, maar ook de 

nabijheid van villae, vici en legertroepen zal een rol gespeeld hebben in de opname en 

toekenning van betekenissen aan nieuwe grafgoedvormen. Er kan met andere woorden 

niet gesproken worden van de Gallo-Romeinse grafcultuur, maar van lokale Gallo-

Romeinse grafculturen, waarbij vastgehouden werd aan oude tradities en toevoegingen 

werden gedaan van Romeinse of Mediterrane artefacten per regio of bevolkingsgroep. Zo 

zijn er verschillen in grafmarkeringen, in crematiegraftypes en in de samenstelling van de 

grafinboedel per ruraal grafveld.   

 

Uit bovenstaande conclusies kan gesteld worden dat de (lokale) Gallo-Romeinse 

grafcultuur (-uren) en bijgevolg ook de gehanteerde grafgoederen zowel constanten als 

vernieuwingen vertoonden. Hoe groot de invloed van de Romeinse aanwezigheid was op 

de lokale grafrituelen in de Maasvallei zal enkel kunnen verduidelijkt worden met behulp 

van verdere archeologische onderzoeken op zowel grafvelden als bijhorende 

nederzettingen, zodat er oog is voor het onderscheid tussen de religieuze en profane 

wereld en het aandeel romanisatie erin. Wat het geloof was binnen de grafcultuur en de 

symbolische betekenissen bij bepaalde rituelen of deposities zal door de afwezigheid van 

geschreven bronnen echter nooit volledig te achterhalen zijn. Enkel met behulp van 
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gedetailleerde archeologische onderzoeken, materiaalstudies en vergelijkend onderzoek in 

naburige regio’s zal een idee van de Gallo-Romeinse grafrituelen gevormd kunnen 

worden.  
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