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6  De agrarische productie

6.1  Inleiding en vraagstellingen

Sinds de introductie van akkerbouw en veeteelt in de verre prehistorie prak-
tiseerden de meeste lokale gemeenschappen in Europa het gemengd bedrijf. 
Het relatieve belang van akkerbouw en veeteelt kon per regio variëren; voor 
de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd wordt een verschil gesignaleerd tussen 
enerzijds de Noordwesteuropese laagvlakte (grofweg Noord- en West-België, 
Nederland en Noordwest-Duitsland) en anderzijds de iets zuidelijker gelegen 
streken van Noord-Frankrijk, Zuid-België en het Duitse Rijnland.
Van de Midden Bronstijd tot ver in de 20e eeuw was het woonstalhuis, waarin 
mens en vee onder één dak leven, de meest courante huisvorm in de Noord-
westeuropese laagvlakte. We mogen daaruit afleiden dat veeteelt vanaf de 
Bronstijd een relatief groot aandeel van de lokale economie innam. In het 
Rijnland, Zuid-België en Noord-Frankrijk is de courante huisvorm in de Brons- 
en IJzertijd niet goed bekend, maar woonstalhuizen komen er vrijwel niet voor. 
De frequent aangetroffen graansilo’s (in de vorm van opslagkuilen) al dan niet 
met secundaire rituele deposities geven het relatieve belang van de akkerbouw 
voor die regio aan.317

De tweedeling in het relatieve belang van veeteelt in het noordwesten enerzijds 
en akkerbouw in de aangrenzende gebieden anderzijds hangt ten dele samen 
met de vruchtbaarheid van de bodems. In de Noordwesteuropese laagvlakte 
domineren de wat minder vruchtbare bodems (pleistocene zandbodems en 
holocene kleibodems) waar het verbouwen van granen minder makkelijk is, 
maar grasland voor veeteelt wel in ruime mate aanwezig is. In het Rijnland 
en de Belgische Haspengouw overwegen daarentegen de rijke lössbodems, 
die zeer geschikt zijn voor graanteelt.318 Ondanks deze verschillen, gaat het in 
beide regio’s in essentie om grotendeels zelfvoorzienende gemeenschappen 
die het gemengd bedrijf praktiseerden. Ze produceerden een agrarisch sur-
plus voor de uitwisseling van goederen die ze niet zelf vervaardigden maar het 
niveau van surplusproductie en de schaal van uitwisseling was beperkt.
Met de komst van de Romeinse legers naar Noordwest-Europa werden diep-
gaande transformaties ingezet. Twee ontwikkelingen zijn daarbij van groot 
belang. Ten eerste is dat het vestigen van een grenslinie van militaire forten 
langs de Rijn met een omvangrijke militaire bevolking die niet zijn eigen voed-
sel produceerde en dus voor de bevoorrading afhankelijk was van anderen. 
Hierdoor moesten grote hoeveelheden voedsel worden aangevoerd, hetzij door 
voedseltransporten van ver weg, hetzij door aanvoer vanuit lokale gemeen-
schappen in het directe achterland van de legerplaatsen. Ten tweede gaat het 
om de opkomst van monetaire markten, waar producten werden verhandeld 
tegen muntgeld. Met deze wijze van uitwisseling waren de autochtone groepen 
grotendeels onbekend.319

In de loop van de Romeinse tijd zien we dat lokale groepen verschillend rea-
geerden op de nieuwe situatie. In Noord-Frankrijk, de Belgische Haspengouw 
en het Duitse Rijnland ontstonden villa’s naar Romeins model. Hoewel de term 
villa uiteenlopend wordt ingevuld, is meestal sprake van een stenen hoofdge-
bouw en enkele bijgebouwen die rondom een open ruimte zijn geordend. Vaak 
is er een belangrijke plaats weggelegd voor een horreum ten behoeve van de 
graanopslag. Het gaat in essentie om een agrarische nederzetting gericht op 
de graanproductie, met elementen van de Romeinse architectuur. In de Noord-
westeuropese laagvlakte lijkt de impact van de nieuwe situatie veel minder goed 
zichtbaar. Villa’s hebben zich nooit in enige aantallen ontwikkeld: het woonstal-
huis bleef in dit gebied de hele Romeinse tijd de dominante huisvorm.320 
Door deze markante verschillen in gebouwde structuren zijn de beide gebieden 
vaak met elkaar vergeleken en tegenover elkaar gezet. De Romeinse villa werd 

317  Roymans 1996b, 51-58.

318  Roymans 1996b, 51-58.

319  Roymans 1996b, 58-60.

320  Roymans 1996b, 61-84.
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gedefinieerd als een boerenbedrijf dat voor een markt produceerde; impliciet 
nam men daarmee aan dat de gemeenschappen in de noordwesteuropese laag-
vlakte geen surplus produceerden.321 Bijgevolg werd de villaregio gezien als een 
geromaniseerd gebied terwijl de romanisering in het niet-villagebied slechts 
beperkt zou zijn.322

Door de contrastering van de door villa’s gedomineerde gebieden enerzijds met 
de noordwestelijke regio waar nauwelijks villa’s voorkomen anderzijds is er een 
probleem ontstaan met betrekking tot het beeld van de economie op provin-
ciaal niveau. Enerzijds is er consensus dat de legerkampen een enorme vraag 
naar voedsel genereerden en waarschijnlijk vanuit hun achterland bevoor-
raad moesten worden. Anderzijds wordt betwijfeld dat de forten in het huidige 
Nederland hun voedsel konden betrekken van de lokale gemeenschappen in het 
directe achterland (het rivierengebied en de zuidnederlandse zandgronden), 
omdat deze geen surplus zouden genereren.
Inmiddels zijn er wel studies verschenen die het contrast wat minder scherp 
stellen en de mogelijkheid open houden dat er toch een beperkt surplus werd 
geproduceerd. Zo kon Kooistra in haar studie van de rurale economie in het 
Kromme Rijngebied weliswaar geen hard bewijs voor een surplusproductie van 
de rurale nederzettingen leveren, maar deze wel aannemelijk maken.323 Ook 
Slofstra nuanceerde zijn eerdere beeldvorming en achtte het waarschijnlijk 
dat er in het Nederlandse deel van Germania inferior, ondanks het ontbreken 
van ‘echte’ villa’s, wel sprake was van een villa mode of production, met andere 
woorden, dat de rurale nederzettingen een surplus produceerden en daarmee 
bijdroegen aan de bevoorrading van de militaire kampen.324

In het licht van bovenstaande discussie heeft dit hoofdstuk tot doel om meer 
inzicht te verwerven in de rurale economie van het rivierengebied. Centraal staat 
de vraag naar het al dan niet bestaan van een (substantiële) surplusproductie, 
die het niveau van de uitwisseling in de prehistorische perioden te boven gaat. 
Participeerden de rurale gemeenschappen in het rivierengebied in de Romeinse 
markteconomie, en zo ja in welke mate? Deze vraag kan op twee manieren wor-
den benaderd, enerzijds door het bestuderen van de productie (dat wat men naar 
de markt bracht) en anderzijds van de consumptie (dat wat men ontving in ruil 
voor het agrarische surplus). In hoofdstuk 3 is beschreven dat met name in de 2e 
eeuw grote stalgebouwen en graanschuren in de nederzetting verschenen. Deze 
bedrijfsgebouwen hadden een substantiële capaciteit en zijn waarschijnlijk een 
aanwijzing voor schaalvergroting. Dit hoofdstuk zal onder meer de genoemde 
bijgebouwen in nauwe samenhang met archeobotanische en archeozoölogische 
gegevens bestuderen (paragrafen 2 en 3). Door vervolgens de omvang van de 
gebouwen in een kwantitatief model te vatten en met de demografie van de 
lokale populatie te vergelijken (paragraaf 4), moet worden vastgesteld of de 
geconstateerde schaalvergroting ook gelijkgesteld kan worden met surpluspro-
ductie. In paragraaf 5 wordt ook het landschap rondom de nederzettingen bij de 
analyse betrokken. Paragraaf 6 bespreekt de consumptiekant. Het verdwijnen 
van handgevormd aardewerk is reeds in hoofdstuk 5 ter sprake gekomen. Aange-
zien al het gebruiksaardewerk sindsdien van de markt werd betrokken, doet dat 
fenomeen een niet onaanzienlijke consumptie vermoeden, net als het voorkomen 
van duizenden metalen objecten zoals kledingspelden, toiletgerei, armbanden, 
haarnaalden, etc. etc. Tenslotte wordt in paragraaf 7 besproken wat dit alles tot 
gevolg heeft voor ons beeld van de lokale economie in relatie tot de provinciale 
economie en de bevoorrading van centrale plaatsen. 

6.2  Veestalling en archeozoölogie

Voor een agrarische gemeenschap is vee een onmisbare factor. Aangezien de 
meeste boerderijen te Tiel woonstalhuizen waren, ligt het voor de hand dat 
veeteelt een belangrijk aandeel van de agrarische bedrijfsvoering vormde. In 
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deze paragraaf zal informatie over de veestalling en archeozoölogische gegevens 
worden gecombineerd, met als doel de relatieve groei danwel afname van de 
veestapel vast te stellen of andere wijzigingen in de veehouderij waar te nemen.
Centraal staat de hypothese dat veranderingen in de architectuur van de vee-
stallingen samenhangt met veranderingen in de schaal of wijze van veeteelt. 
Deze veronderstelling is niet geheel zonder haken of ogen, aangezien gebouw-
vormen natuurlijk door veel meer overwegingen dan alleen de economische 
functie bepaald kunnen zijn. Onder andere traditie, kosmologie, rijkdom en 
status van de eigenaren kunnen de constructie en uitvoering van gebouwen 
beïnvloeden. Aangezien de boerderijen te Tiel-Passewaaij vooral woonstal-
huizen zijn, moet de omvang en aard van de veestapel echter een belangrijke 
factor zijn geweest bij de vormgeving ervan. Deze paragraaf heeft tot doel te 
onderbouwen dat veranderingen in bouwstijl en -volume synchroon lopen met 
veranderingen in de samenstelling en exploitatiewijze van de veestapel. De 
eerste subparagraaf zal kort de argumenten voor indeling van boerderijen uit 
hoofdstuk 3 herhalen en daarbij vooral de grootte van de stalgedeelten belich-
ten. Het tweede deel presenteert archeozoölogische gegevens betreffende 
Tiel-Passewaaij. De derde subparagraaf zal tevens bijgebouwen met stalfunctie 
erbij betrekken, waarna de zaken met elkaar gecombineerd kunnen worden in 
het laatste deel.

6.2.1  Woonstalhuizen

In hoofdstuk 3 is een typologische indeling van woonstalhuizen gemaakt en 
(in combinatie met andere argumenten) gebruikt als dateringsondersteuning. 
Op deze plaats worden per fase enkele kenmerkende plattegronden terugge-
haald en wordt gekeken naar de omvang van de stalgedeelten. Allereerst moet 
echter nog kort worden ingegaan op de argumenten voor de veronderstelde 
aanwezigheid van een staldeel. Waterbolk noemde een drieschepige indeling 
en ingangen in de korte wanden als voornaamste morfologische kenmerken.325 
Hij nam de exceptionele conservering van veeboxen gemaakt van vlechtwerk 
te Ezinge als uitgangspunt om aan te tonen dat een drieschepige construc-
tie ideaal is voor een stal, omdat de bewoners door het middenschip tussen 
het vee konden lopen terwijl de veeboxen in de zijschepen waren gesitueerd. 
De wanden van de veeboxen liepen te Ezinge vanaf de binnenstijlen naar de 
buitenwand. Een ingang in de korte wand werd gebruikt om het vee via het mid-
denpad naar buiten te laten. Naast het voorkomen van drieschepige delen is in 
Tiel een aanvullend argument voor veestalling voorhanden. In veel boerderij-
plattegronden werden zogenoemde fosfaatvlekken gezien. Dit zijn met het oog 
waarneembare groengelige verkleuringen van de zavelige ondergrond. In Wijk 
bij Duurstede-De Horden werden ze eveneens waargenomen maar vooral met 
afvalophopingen buiten boerderijen geassocieerd.326 In Tiel werden ze vooral 
binnen de boerderijen waargenomen, met name in de oosthelft van de platte-
gronden, waardoor wordt aangenomen dat de stal aldaar gesitueerd was. Er is 
ook onderzoek gedaan naar de chemische samenstelling van deze fosfaatvlek-
ken.327 Hoewel de ingewikkelde bodemchemie van de holocene kleigronden in 
sommige gevallen een belemmering vormt om de exacte processen te kunnen 
reconstrueren, zijn goede aanwijzingen voorhanden voor de stelling dat het 
inderdaad langdurige inwerking van mest en urine is die de verkleuringen ver-
oorzaakt. Omdat sterk veranderlijke omgevingsfactoren van grote invloed zijn 
op de chemische transformatie van fosfaten, hoeft de verkleuring niet altijd op 
te treden.328 Het ontbreken van een visueel herkenbare fosfaatvlek betekent 
daarom niet dat er geen stal is geweest – buiten Tiel-Passewaaij is het feno-
meen niet vaak waargenomen.
In fase 2 van de nederzettingen te Tiel-Passewaaij werden vooral woonstalhui-
zen met een drie- en tweebeukig deel gebouwd. De plattegronden zijn lang: de 
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Afb. 88  Tiel-nederzetting Passewaaijse Hogeweg. De grootte van staldelen (= grijsrasters) van 
enkele boerderijen per fase. Schaal 1:400. F = fosfaat. 
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volledig opgegraven exemplaren variëren van 28 tot 38 m lengte. Huis 8 had 
vier staanderparen die het gebouw in drie beuken verdeelden, terwijl er in de 
westhelft één enkele middenstijl stond die het gebouw alleen daar tweeschepig 
maakte. Een lange ingangsgreppel met een daarin ingegraven (bouw?)offer stond 
haaks op het gebouw ter hoogte van die enkele middenstijl, een aanwijzing dat 
aldaar de hoofdingang gesitueerd was en de westzijde van de plattegrond het 
woondeel vormde. Het centraal gelegen staanderpaar vormde waarschijnlijk de 
overgang naar het stalgedeelte. Het aldus gereconstrueerde staldeel heeft een 
lengte van 17 meter. Huis 1 had een soortgelijke indeling. Ook bij dat gebouw is 
een lange greppel haaks op het gebouw aan de meest westelijke ingang van de 
noordzijde opgegraven, en bij de veronderstelde overgang van woon- naar stal-
deel is een duidelijke afscheiding zichtbaar in de vorm van een standgreppeltje. 
Dit stalgedeelte is 22,3 meter lang. Bij andere hoofdgebouwen uit deze fase is de 
indeling minder duidelijk maar mag eenzelfde indeling verwacht worden. Huis 23 
was in tegenstelling tot de andere plattegronden volledig tweeschepig en is niet 
geheel bewaard gebleven, maar heeft wel een fosfaatvlek aan de veronderstelde 
oostzijde opgeleverd. De genoemde huizen zijn weergegeven in afbeelding 88. 
Staldelen zijn donker gerasterd; fosfaatvlekken zijn met een F aangegeven.
Vanaf het midden van de 1e eeuw werden er ineens flink kortere boerderijen 
gebouwd. Hoewel één gebouw nog volgens de bouwwijze van fase 2 is gemaakt, 
waren alle andere gebouwen van de eerste helft van fase 3 tussen de 10 en 14 
meter lang. De gebouwen uit het einde van fase 3 (H 8 en 14) waren weer iets 
langer: tussen 16 en 20 meter. De opbouw was regelmatig; meestal kenden de 
gebouwen drie middenstijlen, waarvan er twee in de korte wanden stonden 
en slechts één in de middenruimte van het gebouw. Enkele gebouwen kenden 
twee middenstijlen in de binnenruimte. Hoewel de omvang van de gebouwen 
wellicht de indruk wekt dat het bijgebouwen zijn geweest, bewijzen fosfaatvlek-
ken die, indien aanwezig, steeds in het oosten van de gebouwen liggen, dat het 
om woonstalhuizen gaat. De scheiding tussen woon- en stalgedeelte ligt bij 
deze gebouwen voor de hand. De centrale middenstijl en de in het midden van 
de lange wanden gelegen ingangen verdeelden het gebouw in tweeën; in de 
oostzijde lag de stal, terwijl het woongedeelte aan de westkant gesitueerd was. 
De stalgedeeltes zijn bij de vroeg in fase 3 te plaatsen gebouwen tussen de 5 
en 7,7 m lang; bij de wat latere plattegronden (fase 3.2) tussen de 6,3 en 8,2 
meter lang.
Vanaf het midden van de 2e eeuw veranderde de boerderijvorm opnieuw 
ingrijpend. De kern van de nieuwe constructie werd gevormd door paarsgewijs 
geplaatste binnenstijlen en wandpalen, die waarschijnlijk een stijve verbinding 
vormden en de kapconstructie droegen. Omdat middenstijlen hierdoor over-
bodig werden, onstond een grote binnenruimte. Het vroegste exemplaar (H3) 
had nog zowel middenstijlen als de genoemde binnenstijl- en wandpaalcombi-
natie, maar waarschijnlijk stammen de middenstijlen uit een eerste fase van 
het gebouw, en werd de daklast na een ingrijpende verbouwing overgenomen 
door de binnen- en wandstijlcombinaties. Ingangen in het midden van de lange 
zijde en een fosfaatvlek aan de oostkant van huis 3 geven aan dat er wat betreft 
veestalling niets wezenlijk veranderde. Enkele boerderijen van dit type laten 
ingangen zien, maar in het geval dat geen ingangen herkenbaar zijn, wordt 
wederom de helft van de boerderij als stal gezien. Met een stallengte tussen de 
11 en 16,4 meter nam de totale stalruimte nog verder toe ten opzichte van de 
vorige periode. Dit type gebouw bleef ook in de 3e eeuw bestaan.

6.2.2  Archeozoölogie: de samenstelling van de veestapel door de tijd heen

Van het dierlijk botmateriaal van Tiel-Passewaaij is recentelijk een dissertatie 
verschenen van de hand van Maaike Groot.329 De samenstelling van de veesta-
pel geeft belangrijke inzichten in de functie die de dieren vervulden. Op deze 
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plaats concentreren we ons op de vier meest gehouden huisdieren: rundvee, 
schapen/geiten, varkens en paarden. Tabel 21 geeft de belangrijkste resultaten 
weer. 
In de vroeg-Romeinse tijd waren schapen(/geiten) qua aantal de belangrijkste 
diersoort. In fase 2 was de soort reeds belangrijker dan rundvee, maar in fase 
3.1 nam het belang van schapen nog verder toe ten koste van het aandeel van 
runderen. In fase 2 werden schapen voornamelijk voor melk en vlees gebruikt, 
maar met het toenemen van schapen in fase 3.1 werd vooral wol een belangrijk 
product.330 Vanaf fase 3.2, het einde van de 1e eeuw, werden schapen minder 
belangrijk, terwijl het belang van runderen in die fase weer toenam. Die trend 
zette zich door in fase 4.
Varkens werden de gehele Romeinse tijd gehouden, maar vormden nooit een 
groot deel van de veestapel. Paarden begonnen weliswaar als minder belang-
rijke diersoort in de vroeg-Romeinse tijd, maar werden elke fase belangrijker. 
Vooral in fase 4 en 5/6, de late 2e en 3e eeuw, vormden paarden een belangrijk 
aandeel van de veestapel. De hier gepresenteerde getallen hebben betrekking 
op de nederzetting Passewaaijse Hogeweg. In de nederzetting Oude Tielse-
weg zijn licht afwijkende percentages waargenomen; zo is de stijging van het 
aandeel schaap in fase 3 aldaar veel minder markant dan in Passewaaijse 
Hogeweg. Dit zou kunnen wijzen op lokale verschillen tussen de huishoudens, 
of specialisatie.

6.2.3  Bijgebouwen met stalfunctie

In paragraaf 6.2.1 zijn de stalgedeelten van boerderijen besproken. Er zijn in 
de nederzetting Passewaaijse Hogerweg echter ook stalgebouwen opgegraven 
die los van boerderijen een eigen plaats op het erf hadden. Bijgebouw 58 kende 
een constructie van paarsgewijs geplaatste staanders in de lange wanden. 
Het gebouw was op zich groot genoeg als boerderij gezien te worden, maar in 
het interieur is een grote fosfaatvlek waargenomen die op een gebruik als stal 
wijst. Behalve dat de constructie van het gebouw afwijkt van die van boer-

x

B 57 B 58

B 60

F F

FF

B 59

?

Afb. 89  Tiel-nederzetting Pas-
sewaaijse Hogeweg. Enkele 
bijgebouwen met stalfunctie. 
Schaal 1:400.
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derijen, is de fosfaatvlek ook te groot: er blijft te weinig ruimte over voor het 
woongedeelte. Hoogstwaarschijnlijk is dit gebouw een stal, zonder begeleidend 
woongedeelte. De constructie van bijgebouw 60 kende zowel een wandgreppel 
als robuuste staanderparen in de lange wanden. In de brede greppel voor de 
lange wand van het gebouw werd veel fosfaat aangetroffen, hetgeen aanleiding 
is om een functie als veestalling te veronderstellen. Bijgebouw 58 heeft een 
opvolger gehad, die op dezelfde plaats werd gebouwd maar een tiental graden 
gedraaid. De plaatscontinuïteit alsmede een fosfaatvlek zijn reden om bij dit 
nieuwe bijgebouw eveneens aan een stal te denken. Bijgebouw 57 was een 
klein gebouw met wandgreppels en waarschijnlijk een middenstaander. Door 
oversnijdende sporen uit latere perioden is de plattegrond enigszins beschadigd 
geraakt en lijkt niet erg regelmatig te zijn. De stalfunctie is echter wel duidelijk 
vanwege de grote fosfaatvlek centraal binnen de wandgreppels. De genoemde 
stallen staan afgebeeld in afbeelding 89.
Er zijn waarschijnlijk in fase 2 al kleine bijgebouwen als stal in gebruik, 
maar door het ontbreken van fosfaatvlekken blijft de functie voor die kleine 
gebouwtjes een aanname. In fase 3.2 is de eerste stal aanwijsbaar, het reeds 
genoemde bijgebouw 57. Het grote gebouw 58 stamt uit fase 4 en zijn opvolger 
(bijgebouw 59) is waarschijnlijk aan het einde van fase 4 te plaatsen. Het even-
eens beschreven bijgebouw 60 stamt uit fase 5.
Het opmerkelijke van deze bijgebouwen met stalfunctie is dat ze op een erf 
staan naast een woonstalboerderij. Er zijn dus erven waar zowel een stalge-
deelte aan het woonhuis vastzit als een los stalgebouw op het erf gesitueerd is. 
Wat kan de achterliggende reden zijn voor de functionele scheiding van veestal-
ling? Deze vraag wordt beantwoord door in de volgende paragraaf de stallen te 
combineren met archeozoölogische gegevens.

6.2.4  Conclusie aangaande de veehouderij

Wanneer de in de vorige paragrafen besproken gegevens van boerderijgrootte, 
samenstelling van de veestapel en het optreden van bijgebouwen met stalfunc-
tie worden gecombineerd (zie afb. 90), blijkt er een interessante samenhang te 
zijn. Het procentuele aandeel van rund in de veestapel vertoont dezelfde bewe-
ging als de grootte van staldelen in boerderijen. In fase 2 waren er grote stallen 
(17 tot 22,3 m) en het aandeel rundvee bedroeg ca. 40% van de hele veestapel. 
In het begin van fase 3 werden veel kleinere boerderijen gebouwd met een 
corresponderende kleinere stallengte (5 tot 7,7 m), terwijl tegelijk het aandeel 
runderbotten afnam tot ca. 25%. Later in fase 3 werden de staldelen in boer-
derijen iets groter (van 6,3 tot 8,2 m) en herstelde ook het aandeel runderbot 
zich tot 41% van het totaal. Die trend zette zich door in fase 4, met stallengtes 
tussen de 11 en 16,4 m en een aandeel runderbot van 46,5%. Uit deze sterke 
samenhang kan worden opgemaakt dat vooral het relatieve belang van rundvee 
de grootte van de woonstalhuizen bepaalde. Wat we ons daarbij concreet moe-

Tabel 21  Tiel-Passewaaij. Rela-
tieve aandeel van huisdiersoorten 
per fase. Naar Groot 2008, 42-55.

nederzetting Passewaaijse Hogeweg

% rund % schaap/geit % varken % paard

fase 2 39,7 43,8 9,4 7,1

fase 3.1 24,7 60,5 4,8 9,9

fase 3.2 41,2 35,1 7,2 16,5

fase 4 46,5 21,9 8,2 23,4

fase 5/6 41,1 11,6 16,7 30,6
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ten voorstellen, is overigens niet geheel duidelijk. Betekent het dat de omvang 
van de rundveestapel verminderde, of alleen dat men minder rundvee in huizen 
stalde? De kleinere woonstalhuizen zouden het gevolg kunnen zijn van een 
andere exploitatiewijze, waarbij runderen meer buiten verbleven of sneller 
(op jongere leeftijd) aan de markt werden geleverd. Roymans wees al op de 
ideologische dimensie van het woonstalhuis, waarin de sterke band van mens 
en met name rundvee wordt uitgedrukt.331 Die sterke band blijkt nu dan ook uit 
de architectuur van de woonstalhuizen, die mee veranderde met de manier van 
exploitatie.

rund  40 %
schaap  44 %
paard  9 %

rund  25 %
schaap  61 %
paard  10 %

rund  41 %
schaap  35 %
paard  17 %

rund  46 %
schaap  21 %
paard  23 %

F 2

F 3.1

F 3.2

F 4

F 5
rund  40 %
schaap  11 %
paard  30 %

A

x

Bijgebouw 
met stalfunctie

WoonstalboerderijFase Spectrum
dierlijk bot

Afb. 90  Tiel-nederzetting Passe-
waaijse Hogeweg. Een vergelijking 
tussen staldelen in boerderijen, 
bijgebouwen met stalfunctie en 
het spectrum dierenbotten per 
fase.

331  Roymans 1995; 1996.
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Op welke wijze werd rundvee geexploiteerd? In tegenstelling tot de verwach-
ting, zijn er zowel op het platteland als in militaire en urbane vindplaatsen geen 
duidelijke aanwijzingen gevonden voor vleesproductie. Groot stelt dat indien 
vee specifiek voor vleesproductie wordt gehouden, jonge mannelijke dieren op 
productie-sites op het platteland zouden moeten ontbreken (omdat ze worden 
verkocht en dus de nederzetting verlaten), terwijl deze categorie op consump-
tie-sites zoals legerkampen en steden oververtegenwooridigd zouden moeten 
zijn. Dit patroon kon echter niet worden vastgesteld.332 Behalve de hierboven 
beschreven veranderingen in het relatieve belang van rundvee in de gehele 
veestapel, veranderde de wijze van exploitatie niet dramatisch. We mogen 
daarom aannemen dat rundvee de gehele Romeinse tijd behalve voor vlees, ook 
voor melk, mest en tractie gehouden werd. Leverantie van rundvee aan een 
stedelijke of militaire markt zal steeds een rol spelen, hoewel de dieren niet 
gefokt lijken om specifiek in een vraag naar vlees te voorzien.333

Een interessant verband is dat tussen het percentage paard en de opkomst 
van losse stalgebouwen. Vanaf fase 3.2 zijn losse stalgebouwen waargenomen, 
die in fase 4 grote afmetingen aannamen. Dit komt overeen met het almaar 
stijgende aandeel van paard, dat in fase 4 na rundvee de belangrijkste dier-
soort vormde. Hoewel een intensivering van paardenhouderij voor de hand 
ligt, is lokale paardenfok niet direct herkenbaar in de leeftijdsverdeling van de 
paardenbotten. Bij paardenfok hoort namelijk een specifieke leeftijdsverdeling 
waarin jonge dieren oververtegenwoordigd zijn, omdat jonge dieren die zwak of 
ongeschikt waren om verder te trainen, om bedrijfseconomische reden zullen 
zijn afgemaakt. Deze leeftijdsverdeling werd wel enigszins bij de eerdere fasen 
2 en 3 vastgesteld, terwijl de toegenomen aantallen en de stallen juist in fase 
4 optraden. Deze schijnbare tegenstrijdigheid wordt door Groot uitgelegd door 
een veranderende bedrijfsvoering aangaande paarden. In fase 2 en 3 waren 
er niet erg veel paarden te Tiel-Passewaaij en deze dieren werden dan ook in 
of vlakbij de nederzetting gehouden. De kans dat botten van gestorven paar-
den in het door archeologen verzamelde bottenspectrum terecht kwamen, is 
groter als de dieren in of dichtbij de nederzetting verbleven, omdat aldaar veel 
is opgegraven. Met het grootschaliger worden van de paardenfok in fase 3.2 en 
4 werden de kuddes in toenemende mate in de komgronden geweid en werden 
alleen de dieren die aandacht behoefden, zoals drachtige merries of jonge 
dieren die hun basistraining ontvingen, in de nederzettingen gehouden. Deze 
dieren werden op stal gezet, gescheiden van de runderen in de woonstalboer-
derijen. Het grootste deel van de kudde verbleef echter buiten de nederzetting, 
waardoor de dieren die afvielen, niet in het botspectrum zichtbaar zijn.334 
Behalve het toegenomen aandeel paardenbot en het verschijnen van paarden-
stallen zijn er nog meer aanwijzingen voor het belang van de paardenfok in 
de lokale economie. In paragraaf 5.2.5 zijn de vondsten van militaire uitrus-
tingsstukken en paardentuig ter sprake gekomen. Hoewel de meeste van die 
vondsten als aandenken aan 25 jaar militaire dienst zijn meegenomen door 
oud-soldaten die terugkeerden naar Tiel-Passewaaij, is er voor het paardentuig 
ook een andere herkomst en een praktische toepassing mogelijk. Rijdieren die 
voor een militaire markt werden gefokt kregen hun specifiek militaire training 
in het legerkamp. Basistraining voor het berijden van een paard moet echter al 
op jonge leeftijd worden begonnen.335 Het is heel goed mogelijk dat de stukken 
paardentuig die in de nederzettingen worden gevonden, gebruikt zijn bij het 
africhten van jonge paarden, voordat deze aan het leger werden geleverd.
Tenslotte is op het erf van huis 20 (fase 5) een praam aangetroffen.336 Strikt 
genomen wijst het voorkomen van een praam, een soort neusknijper die zorgt 
voor de sedatie van het paard bij een behandeling, alleen op het feit dat er ter 
plaatse paarden werden behandeld, bijvoorbeeld het bekappen van de hoeven 
of het castreren van hengsten. Tegelijk wijst een praam op de aanwezigheid 
van gevorderde veterinaire kennis - de werking van de praam is gebaseerd op 
het feit dat er in de bovenlip van het paard vele zenuwbanen samenkomen. 

332  Groot 2007, 73-77.

333  Groot 2007, 77.

334  Groot 2007, 77-91.

335  Hyland 1990; Dixon & Sout-
hern 1992.

336  Zie ook paragraaf 5.2.4.
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Een dergelijke gespecialiseerde kennis mag men verwachten in bijvoorbeeld de 
militaire cavalerie, aangezien die professionele veterinarii in dienst hadden.337 
Dat deze kennis ook op een rurale nederzetting als Tiel-Passewaaij aanwezig 
was, is een aanwijzing dat de paardenhouderij ter plaatse meer inhield dan 
alleen lokaal gebruik van rijdieren.

6.3  Graanschuren en archeobotanie

6.3.1  Bijgebouwen als graanopslag

Spijkers of spiekers zijn opslagschuurtjes van landbouwproducten, die geken-
merkt worden door simpele rechthoekige plattegronden van 4 tot 10 palen, 
waarop een verhoogde vloer steunde. Op een opgraving worden meestal 
tientallen plattegronden van 4 tot 10 palen gevonden die als spieker geïnter-
preteerd worden, hoewel het allerminst duidelijk is of ze allemaal als spieker 
gediend hebben. Er zijn immers veel meer functies mogelijk voor een simpele 
palenconfiguratie. Van enkele grotere houten gebouwen is het daarentegen 
wel zeker dat het graanopslagschuren zijn, omdat ze grote overeenkomst 
vertonen met graanschuren uit legerkampen. Afbeelding 91 toont enkele 
graanschuren uit de legerplaatsen Valkenburg en Alphen aan den Rijn.338 
Overeenkomstige kenmerken van deze graanschuren zijn wat grotere palen 
aan de buitenzijde, die de wandconstructie droegen, en een massa aan kleine 
paaltjes in de binnenruimte (al dan niet in standgreppels), die een verhoogde 
vloer ondersteunden. De zwevende vloer moest ongedierte weghouden en voor 
een goede doorluchting zorgen waardoor de voorraad graan niet ging schimme-
len. Twee plattegronden uit Tiel-Passewaaij (B 1 en B11 in afb. 91) hebben een 
overeenkomstige plattegrond van robuuste buitenpalen en een groot aantal 
kleine paaltjes in de binnenruimte; het enige verschil met de getoonde stenen 
gebouwen is dat de Tielse exemplaren kleiner zijn. Het gaat evident om graan-
opslagschuren naar Romeins (militair) model. Een derde plattegrond, B16, is 
nog wat kleiner maar eveneens een opslagschuur. Een vierde exemplaar, bijge-
bouw 47, mist de kleine paaltjes in de binnenruimte, maar een overweldigende 
hoeveelheid verkoold graan uit de paalkuilen van dat gebouw bevestigen een 
functie als graanopslagschuur. Die plattegrond en het verkoolde graan worden 
verder besproken in de volgende subparagraaf. Naar analogie met de Romeins-
militaire graanschuren worden deze plattegronden als horreum aangeduid.
De grotere graanschuren treden pas op in de latere perioden van de nederzet-
ting te Tiel-Passewaaij. Het twijfelgeval B16 kan nog uit de 1e eeuw dateren, 
maar de zekere horrea zijn allemaal 2e- of 3e-eeuws. Als we een overzicht van 
alle opgegraven bijgebouwen per periode bekijken (afb. 92 voor fase 2; afb. 93 
voor fase 3; afb. 94 voor fase 4; afb. 95 voor fase 5, 6 en 7) is er een duidelijke 
trend in aantal en grootte van de bijgebouwen te zien. In fase 2 domineren de 
simpele spiekers en is geen enkel groter gebouw gelijkend op een echt horreum 
aanwezig. In fase 3 neemt het aantal bijgebouwen af, maar zijn ze wel groter 
van omvang. In fase 3.1 is B 16 als mogelijk horreum geattesteerd en fase 3.2 
kent reeds een ‘echt’ horreum, B11. In fase 4 zet de trend verder door: minder 
maar grotere bijgebouwen, hoewel er ook enkele opmerkelijk kleine bijgebou-
wen aanwezig zijn. Met afmetingen van 11,8 x 14 meter is B47 natuurlijk het 
grootste bijgebouw. Het is waarschijnlijk aan het einde van fase 4 te plaatsen. 
In fase 5 is er nog steeds een groot horreum (B1) aanwezig, maar het totale 
aantal bijgebouwen neemt sterk af. In fase 6 en 7 zijn er nog slechts enkele 
kleine bijgebouwen. 
Behalve de trend waarin steeds minder maar wel grotere bijgebouwen 
zichtbaar zijn, valt ook op dat elke periode slechts één horreum kent. De neder-
zetting Oude Tielseweg kent er geen.339 Er was in de 2e eeuw blijkbaar sprake 
van gecentraliseerde opslag, in die zin dat de gehele gemeenschap samen aan 

337  Davies 1989, 212; Hyland 
1990, 49-52; Dixon & Southern 
1992, 223-229; Adams 1995, 51-
65.

338  Valkenburg: Bult & Hallewas 
1986, 20, afb. 6; Alphen aan den 
Rijn: Polak, Kloosterman & Nie-
meijer 2004, 97, afb. 47.

339  Wel moet hierbij worden 
opgemerkt dat het 2e-eeuwse erf 
onvolledig is opgegraven.
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Afb. 91  Graanschuren te Alphen 
aan den Rijn (A), Valkenburg (B), 
en Tiel-Passewaaij (B 1, B 11, B 
16, B 47).
Valkenburg naar Bult & Hallewas 
1986, 20, afb. 6. 
Alphen aan den Rijn naar Polak, 
Kloosterman & Niemeijer 2004, 
97, afb. 47. Schaal 1:300.
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de graanproductie werkte en dat de oogst op één punt werd verzameld. In de 
vroege 1e eeuw daarentegen hadden de meeste boerderijen nog enkele spie-
kers op het erf. In die tijd was er blijkbaar nog sprake van een familie-gebonden 
productiewijze. In fase 3.1 is er sprake van een tussenvorm; de eerste grotere 
graanschuur was reeds gebouwd maar daarnaast hadden andere erven nog 
steeds eigen spiekers.

Afb. 92  Tiel-nederzetting Passe-
waaijse Hogeweg. De bijgebouwen 
uit fase 2. Schaal 1:400.
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6.3.2  Verkoold graan uit de paalkuilen van bijgebouw 47

Tijdens de opgraving werd al opgemerkt dat de paalkuilen van bijgebouw 47 vol 
houtskool en verkoold graan zaten. Alle paalkuilen werden bemonsterd om een 
eventuele ruimtelijke spreiding van hoeveelheden of verschillende graansoor-
ten binnen de gebouwplattegrond te kunnen ontdekken.340

Tabel 22 presenteert de aantallen en soorten van de aanwezige botanische 
macroresten in de paalkuilen. Door variabele conservering konden sommige 
korrels tot op soort en ondersoort worden gedetermineerd, terwijl van andere 
alleen maar ‘graan’ genoteerd kon worden. Over het algemeen werden weinig 
akkeronkruiden aangetroffen, maar wel bevatten de monsters enkele resten 
van aartjes. Het graan is daarom waarschijnlijk na de eerste maar vóór de 
tweede dorsronde opgeslagen.
In afb. 96 zijn die resultaten weergegeven op de juiste plaats binnen het horre-
um. De opslagschuur is door een centrale dubbele rij palen in een oost- en een 
westcompartiment verdeeld. De paalkuilen uit het oostcompartiment bevatten 
vrijwel geen granen. In de zuidhelft van het westcompartiment werden hon-
derden korrels van voornamelijk emmertarwe aangetroffen. In de noordhelft 
van het westcompartiment waren iets minder grote hoeveelheden aanwezig, 
gedomineerd door gerst. Hoewel we enige reserve moeten houden in verband 

Afb. 93  Tiel-nederzetting Passe-
waaijse Hogeweg. De bijgebouwen 
uit fase 3. Schaal 1:400.
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F 3.1
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340  Deze subparagraaf bevat 
informatie die eerder in Kooistra & 
Heeren 2007 is gepresenteerd.
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met postdepositionele processen, deels volledige en deels onvolledige verbran-
ding, of bijvoorbeeld opruimacties na afl oop van de brand, lijkt deze verdeling 
toch betekenisvol te zijn. Ten tijde van de brand was het oostcompartiment 
vrijwel leeg, terwijl in het westcompartiment nog een fl inke voorraad tarwe en 
een kleine voorraad gerst aanwezig was, die ruimtelijk gescheiden van elkaar 
waren opgeslagen. Mogelijk is het gebouw afgebrand op een tijdstip dat de 
graanschuur niet gevuld was, of de overige ruimte gevuld was met producten 
die geen spoor hebben achtergelaten, zoals hooi.

6.3.3  Een rekenmodel voor graanproductie, eigen behoefte en surplus

De geobserveerde trend van een afnemend aantal maar groeiende omvang 
van bijgebouwen, vormt de basis voor een kwantitatief model.341 We hebben 
gezien dat met ingang van fase 3.1 steeds maar één groter bijgebouw voor 
graanopslag herkenbaar was. Op basis van het vloeroppervlak van de horrea 
kan een geschatte inhoud worden berekend. Als de eigen consumptie van de 
lokale bevolking daar tegenover wordt gezet, kan duidelijk worden of surplus-
productie van graan op enige schaal mogelijk was. In dit model wordt uitgegaan 
van de aanname dat 80% van de energiebehoefte door graanproducten wordt 

B 58

B 2B 29

B 28

B 34B 35 B 36

x

B 47B 48

B 51

B 52 B 59

Afb. 94  Tiel-nederzetting Passe-
waaijse Hogeweg. De bijgebouwen 
uit fase 4. Schaal 1:400.

341  Het kwantitatief model is 
uitgewerkt in een artikel (Groot et 
al. in druk). De berekeningen van 
het model werden uitgevoerd door 
Laura Kooistra, op basis van de 
aannames die eerder in Kooistra 
1996, 66-69 zijn gepubliceerd.
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B 1 B 60 B 5

B 9

B 31

D

B 33

F 5

F 6

F 7

Afb. 95  Tiel-nederzetting Passe-
waaijse Hogeweg. De bijgebouwen 
uit fase 5, 6 en 7. Schaal 1:400.

monsternummer 1 2 3 4 6 21 22 23 24 25 28

granen

haver (Avena) 2 1 4 . 1 8 4 3 . . 3

bedekte gerst (Hordeum vulgare var. 
vulgare) 11 55 4 2 105 20 23 23 . 4 2

pluimgierst (Panicum miliaceum) . 1 . . . . . . . .

emmertarwe (Triticum dicoccon 
aartje) . . 1 . . . . 1 . . .

tarwe (Triticum) 2 14 105 59 3 322 391 588 7 8 32

graan, indet. (Cerealia indet) 126 467 139 60 129 500 792 248 2 24 24

emmertarwe aartjesvorkje . . . . . 1 1 2 . . .

emmertarwe/spelt aartjesvorkje . . . . . 1 1 . . . .

tarwe aartjesvorkje . . . . 1 . . . . . .

wilde planten

dravik (Bromus spec.) 1 . . . . . . . . . .

straatgras (Poa annua) . . . . 13 . . . . . .

grassenfamilie (Poaceae) . 1 . . 2 . . . . . .

grassenfamilie stengelfragment . . . 1 . . . . . . .

varkensgras (Polygonum) 1 1 . . 4 . . . 1 . .

143 540 253 121 239 852 1212 865 10 36 61

Tabel 22  Tiel-nederzetting Pas-
sewaaijse Hogeweg. Aantallen en 
soorten botanische macroresten 
uit de onderzochte grondmonsters 
van de paalkuilen van bijgebouw 
47. Naar Kooistra & Heeren 2007.
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342  Jobse-Van Putten 1996.

343  De gegevens waarop de 
aannames voor kwantifi catie ge-
baseerd zijn, zijn eerder beschre-
ven in Kooistra 1996, 66-69. Hier 
worden de relevante aannames 
weergegeven.

Kolom populatie: in hoofdstuk 3 is 
de demografi e uitgebreid geanaly-
seerd. Daarin is een discrepantie 
vastgesteld in de demografi e van 
grafveld en nederzetting. In deze 
tabel is gekozen voor de neder-
zettingspopulatie, aangezien het 
horreum in de nederzetting is 
aangetroffen en er in het grafveld 
wellicht mensen uit andere 
nederzettingen liggen die teerden 
op een een andere graanvoorraad. 
Tabel 9 geeft een hoge en een lage 
schatting; hier is het gemiddelde 
van die twee gehanteerd. 

Kolom Kcal p/jaar: mensen heb-
ben een voedselinname van 2200 
Kcal per dag nodig om gezond te 
kunnen leven. Dit aantal is ver-
menigvuldigd met 365 dagen en 
dan x 0,8, aangezien de aaname is 
dat 80% van de energiebehoefte 
uit graan komt. Vervolgens wordt 
deze uitkomst vermenigvuldigd 
met het aantal mensen dat er 
in die fase in de nederzettingen 
woont. 

Kolommen Graan nodig, reserve 
en zaaigoed: een kilo graan levert 
ca. 3100 Kcal energie. De helft 
daarvan wordt als reserve achter 
de hand gehouden voor jaren van 
misoogst. Eénvijfde van het totaal 
van voorraad plus reserve wordt 
als zaaizaad voor het volgende 
jaar bewaard, aangezien experi-
menten hebben uitgewezen dat 
ca. 200 kg gezaaid graan ca. 1000 
kg oogst oplevert.

Kolommen opslag: experimenten 
hebben duidelijk gemaakt dat 
maximaal ca. 280 kilo graan op 1 
m2 kon worden opgeslagen, uiter-
aard afhankelijk van de opslag-
wijze. Het totaal benodigde graan 
wordt door 280 gedeeld om het 

geleverd. De aanvullende 20% komt van vlees, peulvruchten en overige. Dit is 
in overeenstemming met gegevens over consumptiepatronen in pre-moderne 
gemeenschappen.342

Bij een kwantitatief model is de omvang van de lokale bevolking een onmisbare 
factor. De demografi e is in hoofdstuk 4 aan de orde gekomen. De belangrijkste 
conclusie is dat de omvang van de lokale gemeenschap bleef toenemen tot (het 
begin van) fase 3.2, en vanaf die tijd gestadig blijft afnemen, tot het einde in de 
tweede helft van de 3e eeuw.
Het resultaat van de capaciteitsberekening van de bijgebouwen (tabel 23) 
geeft aan dat de opslagcapaciteit van B16 in fase 3.1 onvoldoende was om de 
graanvoorraad voor de eigen consumptie van de gemeenschap op te slaan. 
Waarschijnlijk zijn er, in aanvulling op de genoemde schuur, ook nog spiekers 
in gebruik geweest als graanopslag. Omdat het aantal spiekers beperkt is in 
deze fase, is het onwaarschijnlijk dat er een surplus aan graan gegenereerd 
werd dat op de markt verkocht kon worden. In fase 3.2 was de capaciteit van 
B11 net voldoende om de benodigde graanvoorraad op te slaan. Een eventu-
eel surplus aan graan is onwaarschijnlijk, omdat het allemaal nodig was voor 
de eigen voedselbehoefte. Een eventueel surplus zal marginaal geweest zijn. 
In fase 4 was de opslagcapaciteit van B47 enorm. Juist omdat in die fase de 
bevolkingsgrootte en dus ook de eigen graanbehoefte al aan het afnemen was, 
resulteerde de grootte van deze schuur in een fl inke overcapaciteit voor opslag. 
Er is dus een fl ink surplus aan graan denkbaar voor deze fase. In fase 5 nam de 
omvang van graanschuur B1 weliswaar fl ink af in vergelijking tot de capaciteit 
in fase 4, maar omdat de bevolking eveneens afnam, bleef er nog steeds een 
substantieel surplus mogelijk, zij het bescheidener dan in de vorige fase.
Bij de bovenstaande berekeningen (tabel 23) is de geschatte populatie van de 
nederzettingen Oude Tielseweg en Passewaaijse Hogeweg samengenomen.343 
Bij de grootte van de graanschuren zijn alleen gebouwen van Passewaaijse 
Hogeweg meegenomen, omdat Oude Tielseweg geen graanschuren heeft opge-

M 6

M 1

M 3

M 4

M 23

M 22

M 21

M 2

M 28

M 24

M 25

M 27

grootte: aantal graankorrels per monster
(elke 100 korrels = 2 mm doorsnee; 
kleinere monsters afgerond op 100 korrels)

dominantie van tarwe

dominantie van gerst

Afb. 96  Tiel-nederzetting Pas-
sewaaijse Hogeweg. Plattegrond 
van bijgebouw 47 met de plaats-
aanduiding en resultaten van de 
monsters uit de paalkuilen. Naar 
Kooistra & Heeren 2007.
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leverd. Wel moet hierbij vermeld worden dat het erf dat in de vroege 2e eeuw in 
de nederzetting aan de Oude Tielseweg bewoond was, onvolledig is opgegraven 
en dat er een kans bestaat dat aldaar een groter bijgebouw gelegen heeft. Voor 
de latere 2e eeuw (fase 4) zijn we zekerder dat het model klopt, aangezien de 
nederzetting aan de Oude Tielseweg toen ophield te bestaan. Alles bij elkaar 
genomen zijn er voorzichtige schattingen gehanteerd: de kans op een nog 
omvangrijker surplus is groter dan de kans dat er minder surplus is geweest 
dan de calculaties aangeven.
Omdat de uitgevoerde berekeningen op een groot aantal aannames rusten, 
is een relativering op zijn plaats. De getallen worden niet geïnterpreteerd als 
cijfers die iets zeggen over een historische realiteit (‘in fase x consumeerde 
men waarschijnlijk x kilogram graan’), maar dienen alleen om vast te stellen of 
fluctuaties in de grootte van de bevolking corresponderen met de variërende 
grootte van de horrea en hun mogelijke opslagcapaciteit. Het gaat dus om een 
rekenmodel dat verhoudingen tussen bevolkingsgrootte en opslagcapaciteit (en 
daarmee op waarschijnlijk surplus) moet uitdrukken.

6.4  Het natuurlijke landschap rondom de nederzettingen

Om te ontdekken of er werkelijk een surplusproductie aan graan mogelijk was, 
moet ook het beschikbare landbouwareaal in het model worden betrokken. De 
hoger gelegen stroomrug waarop ook de nederzettingen gelegen zijn, voorziet 
in grond die geschikt is voor akkerbouw. Als er grenzen getrokken worden tus-
sen enerzijds de beide Passewaaijse nederzettingen die in deze studie centraal 
staan en anderszijds de verder weg gelegen nederzettingen aan de westzijde en 
de oostzijde,344 beslaan de hoger gelegen gronden waarover de bewoners van 
de beide nederzettingen beschikken ca. 33,5 ha. Hiervan moet vervolgens ca. 
10% van worden afgetrokken omdat de bewoonde erven in de nederzettingen 
en het oppervlak van de restgeul niet voor de landbouw gebruikt kunnen zijn. 
Aldus kunnen we uitgaan van ca. 30 ha. potentieel beschikbaar akkerareaal.345 
Tabel 24 laat zien in hoeverre dit areaal nodig was voor het produceren van 
graan voor de eigen consumptiebehoefte.346

Aangezien tabel 23 liet zien dat er, wat betreft opslagcapaciteit van de aange-
troffen bijgebouwen, ruimte voor surplusproductie van graan was, geeft tabel 
24 verrassende resultaten. In fase 3.2, de fase waarin het eerste grote horreum 
werd gebouwd, was waarschijnlijk geen surplusproductie mogelijk omdat er 
maar net voldoende areaal beschikbaar was om de eigen bevolking van graan 
te voorzien. Deze conclusie is uiteraard wel volledig afhankelijk van de aan-
name dat er een tweeslagstelsel werd gehanteerd. In de volgende fase was de 
bevolking weliswaar iets kleiner van omvang waardoor er ruimte was om een 
surplus aan graan te produceren, maar die ruimte was vrij beperkt. Als we dan 
het enorme overschot aan ruimte in opslagschuur B47 bezien (tabel 23), moe-
ten we ons afvragen wat er opgeslagen is in deze schuur. Vanwege de beperkte 

benodigde oppervlak aan graan-
opslag te krijgen. Hierbij wordt 
aangenomen dat het hele gebouw 
voor graanopslag wordt gebruikt. 
In de kolom ‘beschikbaar’ staan 
de oppervlaktes van opgegraven 
bijgebouwen genoemd. Voor fase 
2 is geen oppervlak genoteerd, 
omdat van de vele spiekers uit 
die fase niet duidelijk is welke als 
graanopslag gediend hebben.

344  Bij de gereconstrueerde 
ruimte op de stroomrug is de 
aanname relevant dat de meer 
oostelijk gelegen nederzetting 
Hogeweg-Zennwijnenseweg in 
zijn eigen graanbehoefte voorzag 
en eigen opslagschuren gehad 
heeft. Mocht dit niet zo geweest 
zijn, dan zou de nederzetting 
Passewaaijse Hogeweg als een 
soort stapelplaats voor een micro-
regio gefunctioneerd hebben. 
Het beschikbare landbouwareaal 
waarmee we moeten rekenen 
zou dan enorm toenemen, maar 
de omvang van de bevolking ook. 
Bovendien zou de capaciteit van 
de opgegraven en alhier gepresen-
teerde opslagschuren in dat geval 
veel te klein zijn. Dat Oude Tiel-
seweg en Passewaaijse Hogeweg 
samen één gemeenschap vormen 
is om meerdere redenen plausibel 
(oa. de demografie, zie paragraaf 
4.5), maar een meer dan lokale 
rol van deze vindplaatsen is niet 
waarschijnlijk.

345  Gegevens naar Vossen 2007, 
40-42; Vossen, in voorbereiding.

346  Per hectare akkerland wordt 
ongeveer 1000 kg graan gepro-
duceerd. In een tweeslagstelsel 
(waarbij akkers één jaar bebouwd 
worden en daarna één jaar braak 
liggen om te regenereren) is dus 2 
ha nodig voor 1000 kilo.

fase populatie Kcal p/j kg graan kg graan kg graan kg graan opslag m2 opslag m2 opslag m2

nodig nodig reserve zaaigoed totaal nodig beschikbaar over

2 21 13490400 4352 2176 1306 7833 28 ? ?

3.1 34 21841600 7046 3523 2114 12682 45 B16 = 29 -16

3.2 41 26338400 8496 4248 2549 15293 55 B11 = 61 6

4 29 18629600 6010 3005 1803 10817 39 B47 = 141 102

5 17 10920800 3523 1761 1057 6341 23 B1 = 52 29

 
Tabel 23  Tiel-Passewaaij. 
Kwantitatief model waarbij de 
graanbehoefte voor eigen con-
sumptie wordt afgezet tegen de 
opslagcapaciteit van graanopslag-
schuren. Naar Groot et al., in druk.
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ruimte die de stroomrug bood voor landbouw, is het vrijwel uit te sluiten dat 
de schuur geheel voor graan bedoeld was. Voor de 3e eeuw (fase 5) was het 
vervolgens wel weer mogelijk om een enigszins substantieel surplus aan graan 
te produceren, aangezien de bevolking dermate was afgenomen dat slechts 
eenderde van het beschikbare areaal voor de eigen graanbehoefte gebruikt 
hoefde te worden.
Wat kan er in de grote graanschuur B47 opgeslagen zijn geweest, als minder 
dan de helft van het gebouw door graan in beslag werd genomen? Zeer waar-
schijnlijk is het antwoord hooi voor het vee.347 Indien de surplusproductie niet 
of slechts marginaal uit graan bestond, moet vee een grote rol spelen in de 
leveranties aan een markt. Dit sluit aan op de zich sterk uitbreidende veestal-
lingscapaciteit die in paragraaf 6.2 geconstateerd is. Maar vee dat op stal 
staat, gevoerd wordt en de winter door moet komen, vereist grote voorraden. 
De voorheen als graanschuur omschreven gebouwen zouden dus met de meer 
neutrale term voorraadschuur aangeduid moeten worden, aangezien ze ook 
grote hoeveelheden hooi bevat kunnen hebben. Het is ook niet uit te sluiten dat 
nog veel andere bijgebouwtjes hooivoorraden hebben bevat, of dat de zolders 
van boerderijen gebruikt werden om het hooi op te slaan, maar dit heeft geen 
archeologisch aanwijsbare sporen achtergelaten.
De wintervoorraden hooi zijn uit de komgronden afkomstig. Behalve de 
hooggelegen stroomrug, die gereserveerd zal zijn voor akkers, waren ook de 
komgronden van groot belang voor de lokale economie. Naast hooiland werd 
daar hout verzameld en kudden liepen er te grazen. Hoewel er een substantiële 
veestallingscapaciteit in de nederzettingen aanwezig was, werd die waarschijn-
lijk alleen in de winter volledig benut, of in andere seizoenen voor speciale 
groepen dieren zoals jonge paarden die hun basistraining ontvingen. Schapen, 
semi-wilde paarden en een deel van het rundvee zullen in de komgronden 
geweid zijn.

6.5  Een consumptieperspectief

In het bovenstaande heeft steeds de productie centraal gestaan: wat produ-
ceerde de lokale gemeenschap door middel van veeteelt, akker- en tuinbouw? 
Hoewel de diverse calculaties wel aannemelijk maken dat er een surplus 
geproduceerd kon worden, is dat vanwege de vele aannames die daarbij komen 
kijken nooit helemaal zeker. Een andere benadering die als aanvulling kan die-
nen is het bestuderen van de lokale consumptie. Als consumptie in enig volume 
kan worden aangetoond, ligt het ook voor de hand dat de bewoners dat op de 
markt hebben verkregen in ruil voor een agrarisch surplus. De presentatie van 
de Tielse vondsten uit hoofdstuk 5 vormt de basis voor de onderstaande schets 
van de rurale consumptie.
Uit paragraaf 5.2.1 bleek dat het handgevormde, lokaal vervaardigde aarde-
werk in ongeveer een eeuw tijd volledig verdween. De rurale bevolking van 

347  Bij de capaciteitsberekenin-
gen werd aangenomen dat het 
hele gebouw voor graanopslag 
werd gebruikt; zie ook noot 343 
onderaan. Uit de resultaten voor 
dit bijgebouw B 47 blijkt nu dat 
deze aanname misschien niet 
klopt: de enorme capaciteit van 
bijgebouw 47 maakt het aan-
nemelijker dat een deel van de 
capaciteit voor iets anders werd 
gebruikt.

populatie kg graan ha areaal ha areaal ha areaal

totaal nodig (kaal) tweeslagstelsel aanwezig

Fase 2 21 7833 7,8 15,6 30

Fase 3.1 34 12682 12,7 25,4 30

Fase 3.2 41 15293 15.3 30,6 30

Fase 4 29 10817 10,8 21,6 30

Fase 5 17 6341 6,4 12,8 30

Tabel 24  Tiel-Passewaaij. 
Kwantitatief model waarbij de 
graanbehoefte voor eigen con-
sumptie wordt afgezet tegen het 
benodigde akkerareaal om het te 
produceren. Naar Groot et al., in 
druk.
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Tiel-Passewaaij was voor de verwerving van vaatwerk vanaf de Flavische tijd 
voor een groot deel, en vanaf het begin van de 2e eeuw zelfs vrijwel volledig 
afhankelijk van de markt. De aantallen keramische gebruiksgoederen die op 
één moment in gebruik waren, moeten we niet onderschatten. Bij een huisplat-
tegrond met goede conserveringsomstandigheden werden enkele honderden 
individuele stukken vaatwerk teruggevonden.348 Nu moet enerzijds dit aantal 
flink verminderd worden worden omdat het genoemde huis meer dan een 
generatie heeft bestaan, maar anderzijds is dat wat we hebben teruggevonden 
nog niet alles wat werkelijk gedeponeerd is geweest, ondanks een meer dan 
gemiddelde conservering. En dan hebben we het slechts over één huishouden, 
terwijl de nederzetting in de 2e eeuw uit vier tot vijf gelijktijdige huishoudens 
bestaan heeft. Bovendien is er ook vaatwerk op andere plaatsen dan alleen het 
huiserf gedeponeerd: veel graven bevatten een servies-achtige verzameling 
van meerdere stukken vaatwerk. Tenslotte werden ook nog grote hoeveelhe-
den vaatwerk in de restgeul gedeponeerd. Alles bij elkaar genomen mogen we 
voor de 2e eeuw de behoefte aan aardewerk van alle huishoudens bij elkaar op 
tientallen stuks vaatwerk per jaar stellen.349 Dat aantal nam nog toe in de late 
2e en 3e eeuw: de serviezen van respectievelijk 24 en 33 stuks vaatwerk die in 
het grafveld werden gedeponeerd dateren uit die periode (tabel 12 en 13).
Behalve vaatwerk zijn in hoofdstuk 5 nog veel meer vondstcategorieën gepre-
senteerd die van de markt verkregen zijn: ijzeren werktuigen, godenbeeldjes, 
objecten en producten voor lichaamsverzorging (spiegels, bad- en parfumfles-
jes, spatels) kleding en versiering zoals vingerringen, armringen, haarnaalden 
en fibulae. De ‘militaire’ categorieën zoals militaria, paardentuig, zegeldoosjes 
etc. worden hier met opzet niet genoemd omdat deze wellicht zijn meegeno-
men door veteranen en dus niet zijn uitgewisseld tegen een surplus.
Bij vaatwerk en bijvoorbeeld kleding gaat het om zaken die men tot de eerste 
levensbehoeften kan rekenen. Andere categorieën zoals toiletgerei, fibulae 
en armbanden mogen we toch wel als luxe-producten zien. De grote aantallen 
fibulae (meer dan 1000) geven aan dat het niet om incidentele aankopen gaat 
maar dat deze objecten met enige regelmaat werden aangeschaft. 
Natuurlijk moeten we in de gaten houden dat het om voorwerpen gaat die voor 
enkele munten te koop waren: in ruil voor een koe kon men misschien wel meer 
dan 10 stukken gebruiksaardewerk inclusief het voedsel dat erin verpakt zat 
kopen. Hier wordt dan ook niet betoogd dat de bewoners van Tiel-Passewaaij 
rijk waren, maar wel dat de lokale consumptie meer behelsde dan de basis-
voorwaarden van eten, kleding en onderdak. Er was voldoende koopkracht om 
te voorzien in basisbehoeften zoals kleding, vaatwerk en aanvullende voed-
selvoorraden, en dat op regelmatige basis. Daar bovenop kon men objecten 
aanschaffen voor persoonlijke decoratie en lichaamsverzorging. Dit niveau 
van reguliere consumptie stijgt ver uit boven de incidentele uitwisseling van 
producten die we uit de IJzertijd kenden.

6.6  Rurale surplusproductie en markten

Het begrip markt is in het voorgaande zonder nadere specificatie gebruikt als 
eind- of tussenstation voor agrarische goederen die door rurale gemeenschap-
pen geproduceerd werden en tevens als de plek waar die rurale populatie zijn 
importgoederen verkreeg. Het is nuttig om afzet- en aankoopmarkt te schei-
den. 
De rurale bevolking kan op verschillende manieren aan importgoederen 
gekomen zijn. Een eerste vorm kan een vaste marktplaats in de omgeving zijn, 
bijvoorbeeld het bestuurlijke centrum van de civitas, Nijmegen, of winkel-
tjes bij publieke heiligdommen. Deze namen echter pas aan het einde van de 
1e eeuw vaste vormen aan. Ook zou men aan evenementen kunnen denken, 
zoals seizoens- of jaarmarkten.350 Een andere manier waarop importgoederen 

348  Heeren 2006, huis 3, context 
F telt minimaal 222 stuks vaat-
werk (tabel 8.8, figuren 8.16-
8.24).

349  Een tentatieve berekening: 
de bij huis 3 teruggevonden 222 
stuks zouden de helft kunnen zijn 
van wat er werkelijk gedeponeerd 
is geweest. De ca. 440 stuks zijn 
mogelijk geaccumuleerd over een 
periode van ca. 40 jaar. Het gaat 
dan om ca. 11 stuks per jaar. Er 
leefden in de 2e eeuw waarschijn-
lijk vier families dus we houden 
rekening met 44 stuks voor de 
hele nederzetting. Dat is echter 
alleen het aantal dat bij de huis-
plattegronden werd gedeponeerd. 
Voor de overige delen van de 
nederzetting en de restgeul is dat 
aantal minstens zo groot en het 
subtotaal komt daarmee op 88. 
Als er ook elk jaar een tiental stuk-
ken vaatwerk aan de doden werd 
meegegeven, komen we in totaal 
op ca. 100 stuks. Dit gaat alleen 
over de keuken- en tafelwaar en 
voedselcontainers.

350  Cf. De Ligt 1993. Hoewel 
deze studie over Italië gaat, mag 
een zelfde systeem van rurale sei-
zoensgebonden markten voor onze 
rurale streken vermoed worden.
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verkregen kunnen zijn is het aanbod van reizende koopmannen. Een passage 
in Tacitus vertelt dat Brinno, leider der Cananefaten, aan het begin van de 
Bataafse opstand twee Romeinse cohorten aanviel. Nadat de opstandelingen 
het legerkamp hadden veroverd en geplunderd, vielen ze de opkopers en de 
koopmannen aan, “…die her en der over het land verspreid waren, zoals in 
vredestijd.”351 Hieruit kan men opmaken dat zowel de militaire opkopers als de 
reizende koopmannen die hun waar bij nederzettingen te koop aanboden, geen 
ongewone verschijning waren. Tot nu toe zijn alleen ‘civiele’ markten genoemd, 
maar wellicht zijn militaire centra (castella en bijbehorende vicus) ook belang-
rijke markten om importgoederen te verwerven. Zaken die van ver weg komen, 
zoals bijvoorbeeld de Zuid-Spaanse of Zuid-Franse amforen, zijn natuurlijk in 
eerste instantie aan legerkampen geleverd en vonden pas daarna hun weg naar 
het achterland.
Een klein deel van de koopkracht waarmee importproducten werden gekocht, 
kan afkomstig zijn geweest van soldij van hulptroepensoldaten. Aarts neemt 
aan dat de piek in vroeg 1e-eeuwse munten (zowel Augusteïsche emissies als 
zogenoemde Keltische munten) samenhangt met de recrutering van hulp-
troepensoldaten. Met name in de Augustëisch-Tiberische periode gaat het om 
onregelmatig gelichte troepen met een variabele diensttijd. Ze waren hoogst-
waarschijnlijk in het Bataafse gebied gelegerd en waren in staat om zo nu en 
dan op verlof naar de nederzetting van oorsprong terug te keren. Een deel van 
de soldij werd dan aan de familie gegeven, die het konden gebruiken om mobilia 
zoals bijvoorbeeld geïmporteerd aardewerk of fibulae te kopen.352 Dit geldt 
echter voornamelijk voor de vroegste perioden en zal maar een beperkt deel 
van de inkomsten van de lokale gemeenschap hebben gevormd. De grootste 
inkomstenbron is ongetwijfeld de verkoop of ruil van een agrarisch surplus 
geweest. Waar heeft de rurale bevolking zijn surplus afgezet, om in staat te zijn 
importgoederen te verkrijgen? Met name in de vroege 1e eeuw lijkt de militaire 
afzetmarkt de belangrijkste. Het ligt voor de hand dat legerkampen voor de 
bevoorrading van voedsel en rijdieren (gedeeltelijk) afhankelijk zijn geweest 
van de lokale bevolking. Nijmegen was als civitashoofdplaats ongetwijfeld 
ook een grote afzetmarkt maar ligt voor Tiel-Passewaaij ver weg. Het verschil 
tussen ca. 35 km (Nijmegen) of 10 a 12 km (castella bij Maurik en Wijk bij 
Duurstede, zie paragraaf 7.4) is voor bewoners van de lokale gemeenschappen 
aanzienlijk te noemen, indien zij de waren zelf bij legerkampen te koop gingen 
aanbieden.
Hoewel er maar weinig met zekerheid over bekend is, is het toch interessant 
om kort stil te staan bij de mechanismen die aan het werk geweest kunnen 
zijn met betrekking tot voedselleveranties aan het leger. Toen vanaf 40 n.Chr. 
de castella langs de Rijn werden ingericht, zijn er uiteraard door het leger 
maatregelen genomen voor de voedselvoorziening. Via de epigrafie kennen we 
twee beroepsgroepen, de negotiatores en de nautae, die betrokken waren bij 
de lange afstandshandel voor het Romeinse leger. De negotiatores zijn hande-
laren die grote partijen handelswaar opkopen en aan het leger leverden en de 
nautae zijn de schippers die het verschepen van de goederen verzorgden. Op de 
altaren voor Nehalennia die bij Domburg zijn opgevist komen we negotiatores 
allecari (handelaars in vissaus), -cretarii (aardewerk) en -salarii (zout) tegen. 
Van andere handelaren is niet het product genoemd, maar de streek waar-
vandaan zij hun producten haalden, zoals negotiatores Gallicani (Frankrijk) 
en Britanniciani (Engeland).353 Daarnaast zijn er waarschijnlijk ook militaire 
opkopers, fourageurs, die op wat kleinere schaal dan de negotiatores voedsel 
opkochten op het platteland rondom de legerkampen.
Opgekochte koeien werden hoogstwaarschijnlijk met periodieke veedrijverijen 
naar hun bestemming vervoerd.354 Voor landbouw- en nijverheidsproducten 
stellen we ons voor dat  de voor het leger bestemde producten per boot of per 
kar naar het legerkamp vervoerd werden door de gemeenschap die de goederen 
produceerde. Een alternatief is dat de militaire opkopers geen handel dreven 

351  Tacitus, Hist. 4, 15.

352  Aarts 2003.

353  Stuart & Bogaers 2001, 34-
36.

354  Voor de vroeg-moderne tijd 
is de praktijk van veedrijverijen 
(twee of drie per jaar) goed be-
kend. Voor de Romeinse tijd wor-
den deze verondersteld. Een kudde 
vee werd door enkele veedrijvers 
van dorp tot dorp gedreven, 
waarbij steeds een van tevoren 
afgesproken aantal stuks vee aan 
de kudde werd toegevoegd. Over 
een afstand van soms honderden 
kilometers werden uiteindelijk 
duizenden stuks vee op een of 
meer plaatsen van bestemming 
afgeleverd. De drijverijen kunnen 
zowel georganiseerd zijn vanuit 
het achterland van steden en le-
gerkampen als vanuit het voorland 
van de limes, het gebied buiten 
de Romeinse rijksgrens. Naar 
lezingen van S. Stallibrass (voor 
de regio rond de Muur van Hadri-
anus in Noord-Engeland) en M. 
Dütting/C. Cavalho (voor de limes 
in het Nederlandse kustgebied) op 
de Theoretical Roman Archaeo-
logy Conference (TRAC) 2008 te 
Amsterdam; Stallibrass 2009.
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met de individuele gemeenschappen maar met diverse personen uit de Bataafse 
elite, die de productie beheersten via een netwerk van toeleveranciers.
Wat betreft de genese van dit economisch model wordt een tweefasigheid ver-
ondersteld. In de eerste decennia van de Romeinse aanwezigheid in het huidige 
Nederland was er alleen sprake van een klein aantal militaire kampen, in begin-
sel alleen bij Nijmegen en Vechten. In deze eerste decennia zullen de kampen 
hun voedselvoorziening zelf hebben geregeld en hebben de opkopers economi-
sche relaties geïnitieerd met de rurale nederzettingen in de directe omgeving. 
De relaties tussen rurale nederzettingen en de militaire centra beperkten 
zich tot een uitwisseling: argrarisch surplus werd tegen importproducten of 
muntgeld geruild. De verder weg gelegen rurale nederzettingen kenden geen 
regelmatige uitwisseling en zullen hooguit incidenteel met Romeinse vertegen-
woordigers of uitheemse materiële cultuur in aanraking zijn gekomen. Pas rond 
40 n.Chr., toen veel meer legerkampen langs de Rijn werden aangelegd, zal 
ook de voedselvoorziening voor alle legerkampen systematischer zijn georga-
niseerd. Vanaf dat moment zullen ook de verder weg gelegen nederzettingen 
opgenomen zijn in grotere netwerken.

6.7  Synthese van de lokale en provinciale economie

6.7.1  Ontwikkelingen in de lokale economie

In het voorgaande is de lokale agrarische productie bestudeerd, waarbij zowel 
de botanische en zoölogische resten zijn bestudeerd als de bijgebouwen waarin 
de oogst en de dieren werden ondergebracht. Daarnaast is de consumptiekant 
belicht. Elk van deze aspecten is na elkaar beschreven. Hieronder worden de 
veranderingen samengebracht en per fase geordend, zodat er een samenhan-
gend beeld van de lokale economie ontstaat met oog voor veranderingen door 
de tijd heen. Afbeelding 97 vat de beschreven ontwikkelingen samen.

Fase 2 (ca. 50 voor tot ca. 40 na Chr.)
Fase 2 begon in de Late IJzertijd en liep door tot in de vroeg-Romeinse tijd. We 
mogen voor deze fase een zelfvoorzienende economie aannemen, waarin de 
bewoners behalve voedsel ook een variëteit aan nijverheidsproducten zelf maak-
ten. Het aardewerk dat men nodig had, werd ter plaatse vervaardigd, getuige de 
grote hoeveelheid handgevormde keramiek die in de nederzettingen is aangetrof-
fen. Spinklossen en weefgewichten geven aan dat ook textiel door de bewoners 
zelf werd gemaakt. Hoewel er in deze fase reeds importgoederen worden 
aangetroffen die via een markt verkregen kunnen zijn (met name veel fibulae, 
ook enkele stukken op de draaischijf vervaardigd aardewerk), zal een eventuele 
surplusproductie of marktuitwisseling gering van omvang geweest zijn.
Bij vrijwel elke boerderij uit deze fase werden één of meer spiekers aangetrof-
fen. We mogen er daarom vanuit gaan dat graanproductie en –opslag door elk 
huishouden zelf geregeld werd. Tenminste de helft van de soms wel 38 m. lange 
boerderijen was in gebruik als stal. Vooral rundvee zal in de huizen gestald zijn 
geweest, maar ook schapen waren in deze tijd belangrijk. Die stonden echter 
waarschijnlijk niet in de stallen aan huis, maar zullen voornamelijk in de lager 
gelegen komgronden hebben gegraasd, of in de winter op de kale akkers op de 
hoger gelegen stroomrug.

Fase 3.1 (ca. 40 tot 90 na Chr.)
Rond het midden van de 1e eeuw voltrokken zich belangrijke veranderingen in 
de lokale economie. Voor het eerst werd een grotere schuur gebouwd die dienst 
deed als graanopslag. We mogen hier een verhoogde graanproductie in zien, 
maar die extra productie was waarschijnlijk grotendeels bedoeld voor eigen 
consumptie, aangezien de bevolking als geheel was gegroeid. De grotere graan-
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schuur wijst op een beginnende centrale opslag en organisatie, hoewel er nog 
steeds spiekers bij andere boerderijen worden gebouwd en de familiegebonden 
productiewijze nog steeds voortduurde.
Wat betreft veeteelt zien we dat het aandeel runderbotten afnam, terwijl 
tegelijk kleinere boerderijen en dus kleinere staldelen gebouwd werden. Het 
is duidelijk dat er minder rundvee in de nederzetting werd gehouden, maar 
wat dit voor de lokale economie betekende, is onduidelijk. Aan de ene kant is 
het mogelijk dat vee als geheel minder belangrijk was en dat de bewoners zich 
volledig op wolproductie (zie hieronder) concentreerden, maar het is daarente-
gen ook mogelijk dat men in toenemende mate rundvee naar markten bracht. 
Aangezien dieren die aan de markt werden geleverd de nederzetting verlieten, 
is het logisch dat het aantal runderbotten dat in de nederzetting achterbleef, 
afnam. In dit model bracht men regelmatig kudden vee naar de markt en hield 
men kleinere aantallen runderen aan huis, waardoor de ruimte voor vee in de 
boerderijen minder groot hoefde te zijn.
Tegelijkertijd is een fl inke stijging van het aandeel schapenbotten geconsta-
teerd. De hogere slachtleeftijd van de schapen geeft aan dat deze dieren nu 
vooral voor hun wol werden gehouden. Omdat tegelijk het aantal spinklossen 
en weefgewichten afnam, lijkt deze verhoogde wolproductie niet in de neder-
zetting zelf tot textiel verwerkt te zijn. Intensivering van de wolproductie en de 
verkoop van wol in bulk vormt een belangrijke aanwijzing voor een groeiende 
marktoriëntatie.

Afb. 97  Tiel-nederzetting Passe-
waaijse Hogeweg. Een vergelijking 
tussen veestallingsruimte, spec-
trum dierlijk bot, capaciteit van 
opslagschuren en de grootte van 
de bevolking per fase.
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Fase 3.2 (ca. 90 tot 150 na Chr.)
In deze fase bereikte de nederzettingspopulatie zijn optimum. Het grote hor-
reum dat in deze fase in de nederzetting Passewaaijse Hogeweg gebouwd werd, 
zou meer dan de graanvoorraad voor de hele lokale bevolking kunnen bevatten. 
Op de stroomrug was echter maar net voldoende akkerland beschikbaar om de 
graanhoeveelheid te verbouwen die de lokale bevolking nodig had. Mocht er 
graan aan de markt geleverd zijn in deze periode, zal de hoeveelheid marginaal 
geweest zijn. De overcapaciteit van het horreum wijst erop dat er niet alleen 
graan in werd opgeslagen. Misschien werd er ook hooi als wintervoorraad voor 
het vee bewaard. Het feit dat het graan in één grote schuur werd opgeslagen 
en dat er niet langer sprake is van korenspijkers bij elke boerderij, wijst op een 
collectieve productie, waarvoor men een centrale organisatie van de productie 
op het lokale niveau moet veronderstellen. De omslag van een familiegebonden 
naar een collectieve opslag, en daarmee een gecentraliseerde organisatie, lijkt 
in de eerste helft van de 2e eeuw compleet te zijn.
In het spectrum dierlijk botmateriaal steeg het aandeel rund weer licht ten 
opzichte van de vorige fase, terwijl ook de omvang van de boerderijen weer iets 
toenam. Die toename zit hem vooral in een constructie met buitenstijlen, de kern 
van de boerderijen groeide niet substantieel. Het relatieve belang van schapen 
verminderde flink in deze periode, terwijl het belang van paarden toenam. Tege-
lijkertijd verschenen er losse stalgebouwen op het erf, naast boerderijen die ook 
nog steeds een staldeel hadden. Hoogstwaarschijnlijk waren de nieuwe stalge-
bouwen bedoeld voor paarden die op dat moment in de nederzetting gehouden 
werden, zoals jonge dieren die een basistraining ondergingen voordat ze als rij-
dieren aan het leger verkocht werden. Naast leveranties van rundvee zou de fok 
en verkoop van paardenfok wel eens in toenemende mate het surplus gevormd 
kunnen hebben dat op de stedelijke en/of militaire markt verkocht werd.
De vondsten die bij deze nederzettingsfase horen, laten zien dat vrijwel al het 
aardewerk dat in deze fase circuleerde, geïmporteerd draaischijfaardewerk 
was. Daarnaast zijn er grote hoeveelheden geïmporteerde metaalvonds-
ten aangetroffen. Het is duidelijk dat de lokale bevolking allerlei zaken die 
voorheen zelf gemaakt werden, nu via de markt verkreeg. Het surplus dat 
men daarvoor produceerde, bestond voor een groot gedeelte uit de hiervoor 
besproken dierlijke producten. Het lijkt erop dat lokale gemeenschappen zoals 
Tiel-Passewaaij in deze fase in hoge mate in regionale economische netwerken 
geïntegreerd raakten.
Wellicht veelzeggend is dat waarschijnlijk aan het begin van fase 3.2, in de 
periode 90-120, de grote lange greppels zijn gegraven die vanuit de neder-
zettingen honderden meters de komgronden in lopen (eerder besproken in 
hoofdstuk 3; zie ook paragraaf 8.6). Omdat de komgronden ongeschikt zijn voor 
landbouw, lijkt het om het ontsluiten en begrenzen van graasgronden voor kud-
des te gaan. Het graven van deze greppels zou als teken van schaalvergroting 
in de veeteelt opgevat kunnen worden, waarschijnlijk samenhangend met een 
groeiende marktoriëntatie.

Fase 4 (ca. 150-220 na Chr.)
Dat de lokale gemeenschap de behoefte aan aardewerk en andere import-
producten reeds volledig van de markt betrok, betekent niet dat er geen groei 
meer kon plaatsvinden. Zowel de woonstalboerderijen als de opslagschuren van 
graan en hooi, alsmede de stallen op het erf, groeiden allemaal in omvang in 
deze fase. We moeten hierin vooral een intensivering van de veehouderij zien. 
Waarschijnlijk nam zowel het aantal runderen dat men aan huis hield toe als 
het aantal paarden dat in de stallen op het erf werden ondergebracht. Omdat 
de lokale graanbehoefte gedaald was, kan in deze fase ook een deel van de 
graanproductie verkocht zijn. Terwijl de productie aldus was toegenomen, was 
er tegelijkertijd sprake van een kleiner wordende populatie. Als we voor het 
overzicht even aannemen dat de lasten van taxatie niet waren toegenomen, zal 
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355  Aarts 2007, 129; zie ook 
paragraaf 5.2.10.

de verkoop van de hogere productie tot meer welvaart hebben geleid. 
Inderdaad is er in Tiel-Passewaaij veel zilvergeld uit de Severische periode 
aangetroffen (deze opmerking geldt dus behalve fase 4.2 ook voor fase 5 
hieronder). Niet alleen zijn er twee zilverschatten uit deze periode bekend, ook 
is het aantal los gevonden denarii uit deze tijd hoger dan het regionale gemid-
delde.355 Het lijkt erop dat een intensivering van de veehouderij plaatsvond, 
die gerealiseerd werd door minder mensen, waardoor de welstand kon toene-
men. Het is ook mogelijk dat er geen sprake is van meer welvaart maar van 
een monetarisering van de economie. De zilveren munten vormen in dat geval 
alleen de weerslag van een ander systeem, niet van een volumeverandering.

Fase 5 en 6 (ca. 210-270 na Chr.)
In fase 5 lijkt er wat betreft nederzettingsstructuur en economische organisa-
tie weinig te veranderen ten opzichte van de voorgaande fase. Huis 20 lijkt wat 
betreft constructie precies op zijn voorgangers. Nog steeds staan op het erf 
van dat huis een grote opslagschuur met de constructie van een horreum en 
een stalgebouw. We mogen dus aannemen dat de organisatie van de productie 
en de aard van de producten onveranderd zijn. Wat echter wel veranderde, is 
de snelle afname van de populatie. Na huis 20 is huis 15 het laatste erf en op 
den duur het enige huis van de nederzetting. Hoewel het mogelijk is dat niet 
alle bijgebouwen zijn opgegraven, lijkt een opslagschuur of losse stal te ontbre-
ken. Wel is de genoemde boerderij een woonstalhuis. Het in huis onderbrengen 
van vee lijkt ongewijzigd, maar het heeft er alle schijn van dat dit huishouden 
niet of nog slechts in zeer geringe mate voor een markt produceerde.

Fase 7 (ca. 270-350 na Chr.)
Over de economie van Tiel-Passewaaij in de laat-Romeinse tijd kan niet veel 
worden gezegd omdat er slechts één bijgebouw (B9), een omgreppelde 9- of 
12-palige spieker, is aangetroffen. Gezien het wegvallen van een centraal gezag 
en de opgave van veel castella langs de limes, mogen we er vanuit gaan dat 
er feitelijk geen sprake was van een stedelijke of militaire markt. We gaan er 
daarom vanuit dat deze kleine gemeenschap zelfvoorzienend was.

6.7.2  De economie op lokaal en provinciaal niveau

In dit hoofdstuk zijn de mogelijkheden en beperkingen van de lokale agrarische 
productie bestudeerd om te achterhalen hoeveel en welke producten men 
ter plaatse produceerde en naar de markt bracht. In eerste instantie werd 
verwacht dat graan een belangrijk aandeel van een surplus zou vormen. Toen 
we echter de beschikbare opslagcapaciteit vergeleken met de graanbehoefte 
van de eigen populatie en bovendien het beschikbare landbouwareaal voor 
akkerbouw erbij betrokken, werd al snel duidelijk dat een groot deel van de 
graanproductie lokaal geconsumeerd moet zijn. Zeker in fase 3.2, waarin de 
bevolking op zijn grootst was, zal vrijwel al het graan lokaal geconsumeerd zijn 
en bood het landschap niet de mogelijkheid meer te produceren - uitgaande 
van de aanname dat er een tweeslagstelsel werd gehanteerd en ook de bewo-
ners van de naburige nederzetting op dezelfde stroomrug akkers bebouwden. 
Na ca. 150 na Chr. kan wel een deel van de graanopbrengst naar de markt zijn 
gebracht. Het is duidelijk dat het landschap rondom de nederzettingen een 
limiet aan de omvang van de graanproductie stelde. Eén van de redenen voor 
het afnemen van de bevolking in fase 4 zou daarom best een voedseltekort kun-
nen zijn. Uiteraard zou een tekort aan graan opgevangen kunnen worden door 
andere voedselbronnen aan te spreken, zoals een toegenomen consumptie van 
vlees of vis. In dat geval zou bijvoorbeeld 70% van de maaltijd uit graanproduc-
ten hebben bestaan (en niet de aangenomen 80%). Dit soort maatregelen biedt 
echter slechts beperkte ruimte.
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In dit licht is het waarschijnlijk dat producten verbonden met veeteelt een 
groot deel van het surplus gevormd hebben. Aangezien vrijwel elke boerderij 
een staldeel had en er bovendien nog losse stallen op veel erven stonden, mag 
de totale veestallingscapaciteit substantieel genoemd worden. Als daarbij 
wordt bedacht dat lang niet al het vee op stal stond maar de kudden vooral in 
de omgeving van de nederzetting graasden, kunnen we vermoeden dat de totale 
veestapel van de lokale gemeenschap omvangrijk was. Rund is vrijwel in alle 
fasen de belangrijkste diersoort, maar werd niet specifiek voor vleesdoeleinden 
gefokt. Het zal in alle fasen aan de markt zijn geleverd, maar met welke intensi-
teit is moeilijk te zeggen. Schapen waren in de vroeg-Romeinse periode erg 
belangrijk, terwijl de wol als surplusproduct na enkele decennia plaats maakte 
voor paardenfok voor het Romeinse leger. Behalve levende dieren die primair 
vanwege hun vlees werden verkocht, zal ook een variëteit aan secundaire dier-
lijke producten (zuivel, huiden, hoorns, etc.) naar de markt zijn gebracht.
We kunnen stellen dat rurale nederzettingen als Tiel-Passewaaij in de loop 
van de 1e eeuw geïntegreerd raakten in de Romeinse economie. In de vroege 
1e eeuw waren de handelscontacten incidenteel, maar vanaf de ontwikke-
ling van de limes (in de jaren 40 van de 1e eeuw) nam het handelsvolume snel 
toe. Dat blijkt zowel uit veranderingen aangaande de gebouwde structuren als 
uit de toenemende aantallen importen die worden teruggevonden in rurale 
nederzettingen als Tiel-Passewaaij. In de Flavische tijd waren zaken als het 
zelf vervaardigen van textiel en handgevormd aardewerk grotendeels opge-
geven en vanaf de vroege 2e eeuw was men voor vrijwel alle niet-agrarische 
consumptie van de markt afhankelijk. In economisch opzicht waren de rurale 
gemeenschappen vanaf die tijd volledig in de Romeinse economie geïnte-
greerd. Daarmee wordt bedoeld dat zij op regelmatige basis surplus afzetten 
op de Romeinse markt en daarvoor in ruil een substantieel volume aan spullen 
afnamen die ze niet zelf produceerden. Enerzijds zijn dat producten die men 
als eerste levensbehoeften kan zien, zoals kleding en keukenaardewerk, maar 
het gaat ook om luxe-artikelen zoals sieraden en producten voor lichaamsver-
zorging. Uiteraard gaat het nog steeds om agrarische gemeenschappen: de 
hoofdactiviteit was het gemengde bedrijf en dat bleef zo gedurende de hele 
Romeinse periode.
In hoofdstuk 7 zal beargumenteerd worden dat Tiel-Passewaaij een doorsnee 
rurale nederzetting is. Als een gewone nederzetting al een niet onaanzienlijke 
surplusproductie kon opbrengen, zal de opbrengst van de gehele regio ook niet 
gering zijn geweest, gezien de dichtheid aan nederzettingen die we kennen 
uit regionale studies.356  Dat heeft consequenties voor het beeld van de goede-
renstromen over de provincie Germania inferior. Uiteraard werden de steden 
en legerkampen langs de limes voorzien van producten van ver weg, maar ze 
werden tevens bevoorraad door de rurale gemeenschappen in het achter- en 
voorland. Het volume aan graan dat de rurale nederzettingen in het rivieren-
gebied konden leveren was beperkt, dus wellicht is graan vanuit de villa’s in 
het lössgebied naar het rivierengebied verscheept - iets wat reeds lange tijd 
vermoed werd (zie paragraaf 6.1). Die middellange-afstandshandel was echter 
geenszins eenrichtingsverkeer: het aantal paarden en koeien dat het Bataafse 
gebied kon leveren was waarschijnlijk veel hoger dan de legerkampen in dat 
gebied nodig hadden, zodat ook centrale plaatsen in het kustgebied en verder 
stroomopwaarts langs de Rijn daarvan voorzien konden worden. Terugkomend 
op de aanvoer van producten per schip, waarvoor complete collegia van nego-
tiatores en nautae waren ingeschakeld, mogen we concluderen dat die slechts 
ten dele werden aangewend voor de consumptie van die steden en legerkam-
pen. Een niet onaanzienlijk deel van de aanvoer werd uitgewisseld tegen de 
agrarische producten van de rurale gemeenschappen in het achter- en voor-
land van de limes.
Alles bij elkaar kunnen we stellen dat de rurale gemeenschappen in het rivie-
rengebied een onmisbare schakel vormden in de bevoorrading van centrale 

356  Willems 1981; Willems 1984; 
Vossen, in voorbereiding.
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plaatsen, zowel lokaal als regionaal. In ieder geval mag er geen fundamenteel 
verschil tussen villa’s en niet-villa nederzettingen verondersteld worden. Beide 
nederzettingstypen hadden een eigen rol in de economie van de hele provin-
cie. Het staat vast dat de rurale niet-villanederzettingen een agrarisch surplus 
leverden. Op basis van rekenmodellen is dat ‘slechts’ aannemelijk, maar vooral 
de consumptie van diezelfde gemeenschappen maakt duidelijk dat zij substan-
tiële bronnen van inkomsten gehad moeten hebben, alleen verklaarbaar vanuit 
een surplus van voornamelijk dierlijke producten.
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7  Een intra- en interregionale vergelijking van 
rurale vindplaatsen

7.1  Inleiding

In de titel van deze studie wordt de Bataafse civitas centraal gesteld, maar tot 
nu toe zijn alleen vondsten en structuren van Tiel-Passewaaij ter sprake geko-
men. Het doel van dit hoofdstuk is om Tiel-Passewaaij met andere opgegraven 
nederzettingen en grafvelden te vergelijken, om vast te stellen in hoeverre de 
casus Tiel-Passewaaij representatief is voor de rurale gemeenschappen in de 
civitas als geheel. Tevens zullen in korter bestek ook voorbeelden uit andere 
regio’s ter sprake worden gebracht. Alle in dit hoofdstuk genoemde vindplaat-
sen zijn gekarteerd in afbeelding 98.
Nergens anders op het Bataafse platteland zijn de opgravingen zo omvangrijk en 
tegelijkertijd de conserveringsomstandigheden van met name de bronzen objecten 
en het dierlijk botmateriaal zo gunstig geweest als in Tiel-Passewaaij. Geen enkele 
andere vindplaats heeft dan ook gegevens opgeleverd op alle terreinen die in de 
voorgaande hoofdstukken 3 tot en met 6 zijn besproken. De vergelijkingen die in 
het onderstaande gemaakt worden, zijn daardoor selectief van karakter: uit de 
publicaties van andere opgravingen worden onderdelen geselecteerd die geschikt 
zijn om met Tiel-Passewaaij te vergelijken. Zo zijn de opgravingen bij Oss-Ussen 
goed vergelijkbaar als het om het ensemble aan vindplaatsen gaat, maar door de 
slechte conserveringscondities van de zandgronden niet geschikt voor een vergelij-
king met betrekking tot het vondstmateriaal. Wijk bij Duurstede heeft evenals Tiel 
een grote en een kleinere nederzetting met een vergelijkbaar vondstenspectrum 
opgeleverd, maar daar is het bijbehorende grafveld onvolledig en van latere date-
ring. Druten-Klepperhei is een grotendeels opgegraven nederzetting, maar zonder 
grafveld en in de 2e eeuw van een hogere status dan Tiel-Passewaaij. Omgekeerd 
zijn Tiel-Medel vindplaats 6 en Geldermalsen-Rijs en Ooijen weliswaar veel kleinere 
opgravingen dan Tiel-Passewaaij en veel minder compleet onderzocht, maar het 
aangetroffen vondstenspectrum is relatief omvangrijk en divers en daardoor wel 
goed vergelijkbaar met Tiel-Passewaaij. Nijmegen-Hatert (en Vorst-Tönisvorst 
buiten het Bataafse gebied) zijn grotendeels opgegraven en goed gepubliceerde 
grafvelden met grafstructuren die vergelijkbaar zijn met het Passewaaijse graf-
veld; deze grafvelden kunnen tevens inzicht geven in de demografie van die lokale 
gemeenschappen en het verdwijnen van handgevormd aardewerk ten gunste van 
draaischijfaardewerk op die vindplaatsen. Twee grafvelden bij Zoelen en één bij 
Geldermalsen hebben tenslotte gegevens over het grafritueel en met name de laat-
Romeinse tijd opgeleverd, waardoor deze als vergelijking gebruikt kunnen worden 
voor de laat-Romeinse fase van Tiel-Passewaaij.
Na de vergelijking van Tiel-Passewaaij met andere vindplaatsen binnen de 
regio, wordt tevens kort aandacht geschonken aan een andere regio, te weten 
de civitas Cananefatium. Een beschouwing van de belangrijkste opgegraven 
nederzetting Rijswijk-De Bult alsmede off-site structuren van het platteland te 
Midden-Delfland levert inzichten op betreffende overeenkomsten tussen het 
rivierengebied en het kustgebied.

7.2  Tiel-Passewaaij vergeleken met andere rurale vindplaatsen in het 
Bataafse gebied

7.2.1  Wijk bij Duurstede-De Horden en De Geer

Van de jaren ‘60 tot in de jaren ‘90 van de 20e eeuw is grootschalig archeolo-
gisch onderzoek verricht in en rondom Wijk bij Duurstede. In de beginfase werd 
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Afb. 98  Hoofdplaatsen (A), secundaire centra (B), militaire kampen (C) en rurale nederzettin-
gen (D) die in dit hoofdstuk ter sprake komen. Schaal 1:1.500.000.

hoofdplaatsen rurale nederzettingen
1. Voorburg – Municipium Aelium Cananefatium 11. Rijswijk-De Bult
2. Nijmegen – Ulpia Noviomagus 12. Midden-Delfl and
3. Xanten – Colonia Ulpia Traiana 13. Utrecht-Hogeweide
  14.  Wijk bij Duurstede-De Horden en    

De Geer
secundaire centra 15. Geldermalsen-Middengebied
5. Heerlen – Coriovallum 16. Geldermalsen-Hondsgemet
6. Kessel-Lith 17. Geldermalsen-Rijs en Ooijen
  18. Zaltbommel-De Wildeman
militaire kampen 19. Oss-Westerveld
7. Vechten – Fectio 20. Tiel-Passewaaij
8. Rijswijk – Levefanum? 21. Tiel-Medel vindplaats 6
9. Maurik – Mannaricium 22. Zoelen-Scharenburg
10. Kesteren – Carvo? 23. Zoelen-Mauriksestraat
  24. Druten-Klepperheide
  25. Nijmegen-Hatert
  26. Oosterhout-Van Boetzelaerstraat
  27. Vorst-Tönisvorst
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vooral onderzoek gedaan naar de resten van het belangrijke middeleeuwse 
handelscentrum Dorestad, maar geleidelijk aan kwam ook de Romeinse tijd in 
beeld. De nederzetting Wijk bij Duurstede-De Horden is van 1977 tot 1987 vrij-
wel compleet onderzocht, inclusief een klein grafveld (afb. 99). De opgravingen 
te Wijk bij Duurstede-De Geer duurden van 1989 tot 1994. Beide vindplaatsen 
zijn qua landschappelijke ligging en (conserverende) eigenschappen van de 
bodem vergelijkbaar met Tiel. Door middel van een tweetal publicaties werden 
de eerste voorlopige resultaten wat betreft de structuur en ontwikkeling van 
de nederzettingen naar buiten gebracht.357 Tevens is recentelijk een dissertatie 
afgerond die onder meer de Romeinse vindplaatsen van de micro-regio rondom 
Wijk bij Duurstede centraal stelt.358

Wijk bij Duurstede-De Horden werd vanaf enkele decennia voor aanvang van 
onze jaartelling bewoond.359 Tot ver in de 1e eeuw n.Chr. bestond De Horden uit 
twee ruimtelijk gescheiden terreinen met ieder twee gelijktijdige boerderijen. 
De twee clusters werden gescheiden door een lange, enigszins kronkelende 
greppel. In de Claudisch-Neroonse tijd werd één erf van het westelijke cluster 
door een vierkante greppel omgeven. Vrijwel alle gebouwen zijn woonstal-
huizen, maar er zijn enkele korte huizen opgegraven die misschien geen stal 
hebben.360 Alle perioden kennen zowel korte huizen als lange boerderijen. 
In de Flavische tijd nam het aantal gelijktijdig bestaande boerderijen toe en 
werd tevens een groot greppelvierkant rondom het oostelijke cluster boerde-
rijen aangelegd dat 176 x 181 x 169 x 184 m mat, ofwel 600 x 600 Romeinse 
voet (pes monetalis van 29,57 cm), ofwel 5 actus (eenheid van 120 voet)(afb. 
100).361 Ondertussen bleef het westelijke erf dat reeds omgreppeld was, zijn 
eigen omgreppeling behouden. In de 2e eeuw werd het greppelsysteem uit-
gebreid, waarbij ook greppels vanaf de nederzettingsomgreppeling naar de 
komgronden leiden; dit betreft akkerbegrenzingen. Enkele meetbare afstanden 
van dit systeem bedragen 480 voet, ofwel 4 actus (afb. 100). Bovendien werden 
in die fase de greppels eenvormig aangelegd wat betreft oriëntatie, terwijl in 
de Flavische periode nog verschillen in oriëntatie bestonden tussen het grote 
oostelijke vierkant en het kleinere vierkant aan de westzijde. Aan het einde 
van de 2e of het begin van de 3e eeuw werd de nederzetting verlaten.362 Het 
grafveld buiten de nederzetting dateert uit de 2e eeuw en werd dus veel later 
dan de nederzetting in gebruik genomen. In de nederzetting zelf zijn enkele 

357  Van Es & Hessing 1994; Vos 
2002.

358  Vos 2009.

359  Van Es 1994a, 27-28, 32; 
Van der Roest 1988, 173; contra 
Taayke 2002, die een latere 
datering van de assemblages 
handgevormd aardewerk baseert 
op een vergelijking met Oss-Ussen 
(Van den Broeke 1987), terwijl die 
vergelijking niet opgaat. De hand-
gevormde waar van de vroegste 
fasen van Wijk bij Duurstede-De 
Horden en Tiel-Passewaaijse 
Hogeweg komen goed overeen 
(Heeren 2006, 92-104, met name 
103), zodat de aanvangsdatering 
van De Horden niet veel van die 
van Passewaaij zal verschillen.

360  Vos 2002, 77 (huis 1, huis 5).

361  Het vierkant meet 176 x 181 
x 169 x 184 m, ofwel 595 x 612 x 
571 x 622 voet. De afwijkingen 
van de ideale maat van 600 voet (5 
actus) is respectievelijk 0,8%, 2%, 
4,8% en 3,7%.

362  Vos 2009.
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Afb. 99  Overzichtsplattegrond 
van de nederzetting Wijk bij 
Duurstede-De Horden. Schaal 
1:5000.
A opgegraven areaal; B greppels; 
C gebouwen; D graven. Naar Vos 
2002.
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363  Hessing 1993, catalogus nr. 
53.

364  Vos 2009; Van Es 1994b.

365  Verwers 1975; Hessing 1993, 
catalogus nr. 52.

onverbrande menselijke skeletdelen aangetroffen363 maar in zijn algemeenheid 
zijn de begravingen van de 1e eeuwse bewoners niet teruggevonden.
Wijk bij Duurstede-De Geer is een veel kleiner terrein, ca. 2 ha, met een iets 
afwijkende structuur en chronologie. In de vroeg- en midden-Romeinse tijd 
woonden hier slechts weinig mensen, slechts één of hooguit twee families 
gelijktijdig. De nederzetting was omgeven door dubbele greppels die aan drie 
zijden rond de boerderijen liggen; dit greppelsysteem heeft afmetingen van 
420 en 300 voet (2,5 en 3,5 actus) en heeft dezelfde oriëntatie als dat van De 
Horden en sluit er waarschijnlijk op aan. In de 3e eeuw echter, toen de bewo-
ning bij De Horden eindigde, werd De Geer nog steeds bewoond. De Geer lijkt in 
de 4e en 5e eeuw de enige nederzetting in de wijde omtrek te zijn en de relatief 
grote aantallen vondsten uit de laat-Romeinse tijd (handgevormd aardewerk, 
importaardewerk, fibulae, munten, etc.) geven aan dat het een plaats met 
bijzonder belang geweest kan zijn.364 Behalve een of meerdere gebouwen zijn 
ook laat-Romeinse inhumaties aangetroffen. Dit is aanleiding om aan een ver-
stoorde begraafplaats te denken. Op het nabijgelegen terrein Wijkersloot liggen 
ook enkele laat-Romeinse (?) inhumaties, tussen laat 2e- en vooral 3e-eeuwse 
crematiebegravingen.365 Met de nederzetting levert Wijk bij Duurstede-De Geer 
vergelijkingsmateriaal op voor de laat-Romeinse fase 7 van Tiel, een periode 
die verder niet vaak herkenbaar is in de archeologische bronnen. De bewo-
ning op De Geer gaat echter ook door tot in de late 4e en 5e eeuw, een periode 
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Afb. 100  Greppelstructuren in de 
microregio Wijk bij Duurstede. 
Schaal 1:10.000.
1 De Horden; 2 De Geer; 3 Wij-
kersloot; A opgegraven areaal; 
B greppels; C maatvoering in 
Romeinse voeten. Naar Vos 2009.
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waarvoor in Tiel geen huizen zijn gevonden maar wel verspeide vondsten en 
eveneens enkele inhumaties.
Ten aanzien van de begravingen bestaat geen duidelijkheid of er sprake is van 
een collectief grafveld en welke woongemeenschappen daarin een aandeel 
hadden. Voor de 1e eeuw geldt dat de bewoning wel is opgegraven maar niet 
de begravingen, terwijl omgekeerd voor de laat-Romeinse tijd wel wat meer 
begravingen bekend zijn maar de bewoning niet goed in beeld is gekomen. Wat 
betreft bevolkingsomvang van de levende gemeenschap is de populatiegrootte 
van Wijk bij Duurstede-De Horden vrijwel gelijk geweest aan die van de groot-
ste Tielse nederzetting. In Tiel-Passewaaijse Hogeweg zijn in totaal 23 huizen 
gevonden voor een periode van 320 jaar (ca. 50 voor tot 270 n.Chr.)366 maar er 
wordt rekening gehouden met een totaal van ca. 28. De nederzetting Wijk bij 
Duurstede-De Horden is volledig opgegraven en omvatte 26 huizen, te verdelen 
over een periode van 250 jaar (ca. 50 voor tot 200 n.Chr.).
De overeenkomsten tussen de micro-regio’s van Tiel-Passewaaij en Wijk bij 
Duurstede zijn legio. De lokale gemeenschappen zijn ongeveer even groot 
geweest: in Tiel-Passewaaij (de nederzettingen Passewaaijse Hogeweg en Oude 
Tielseweg) stonden in de vroege 2e eeuw waarschijnlijk zes huizen tegelijker-
tijd overeind, terwijl Wijk bij Duurstede-De Horden en De Geer samen tot zeven 
huizen gelijktijdig kunnen hebben gekend. Beide nederzettingen kenden dezelf-
de gebouwde structuren, bestaande uit houten woonstalhuizen en bijgebouwen 
met dezelfde functies. De economie van de nederzettingen lijkt op elkaar, 
in die zin dat men dezelfde bestaansmiddelen en inkomsten heeft gehad. De 
materiële cultuur (handgevormd en gedraaid aardewerk, munten, militaria 
en paardentuig, fibulae etc.) is nagenoeg identiek. De aanvangsdatering, 
enkele decennia vóór het begin van de Romeinse tijd, is ongeveer dezelfde. 
De bewoners van beide nederzettingen hebben grote greppels aangelegd die 
de nederzetting omgeven en een verkaveling aanbrachten in de omliggende 
landerijen. In de 3e eeuw namen de gemeenschappen in omvang af, maar op 
tenminste één van de vindplaatsen van de micro-regio is continuïteit van bewo-
ning te zien tot in de laat-Romeinse tijd.
Daarnaast zijn er ook enkele belangrijke verschillen. In Tiel is een tamelijk 
sterke ontwikkeling van boerderijtypen te zien; vooral de overgang van lange 
boerderijen in de vroegste fase naar korte boerderijen rond het midden van 
de 1e eeuw, die overigens nog steeds een stalgedeelte hebben, is opvallend. In 
Wijk bij Duurstede is het beeld diverser, met lange en korte boerderijen in alle 
perioden. Bovendien wordt vermoed dat enkele korte gebouwen geen staldeel 
hebben. Mogelijk is dit een aanwijzing dat er in Wijk bij Duurstede sprake was 
van meer sociale differentiatie of een enigszins andere economische organisa-
tie.
Als we ons beperken tot de grootste en vrijwel volledig opgegraven neder-
zettingen, Tiel-Passewaaijse Hogeweg en Wijk bij Duurstede-De Horden 
respectievelijk, kan de vergelijking op enkele specifiek economische onderwer-
pen nog iets verder worden ingevuld.367 Op het gebied van de veeteelt werden 
in beide nederzettingen dezelfde dieren gehouden. Ook nam het aandeel 
paardenbot in het botspectrum van beide opgravingen door de fasen heen toe, 
waardoor paardenfok en de handel in paarden als bron van inkomsten kan 
worden vastgesteld. Op ongeveer hetzelfde moment werden grote greppels 
gegraven die de nederzettingen omgaven: in Wijk bij Duurstede in de periode 
70-100, in Tiel-Passewaaij in de periode 70 (?)-120. Vanaf het midden van 
de 2e eeuw werden tevens greppels gegraven die vanuit de nederzetting de 
omliggende gronden in liepen.368 Het verschil met betrekking tot de veeteelt 
lijkt alleen chronologisch te zijn: in Wijk bij Duurstede nam het aandeel paard 
al in de tweede helft van de 1e eeuw toe, terwijl dat in Tiel pas enigszins op 
gang kwam in fase 3.2 (90-150) en pas werkelijk van betekenis werd in fase 4 
(150-210). Op het gebied van de opslag van landbouwproducten kenden beide 
nederzettingen kleine spiekers van een klein aantal palen enerzijds en grote 

366  De twee Tielse huizen uit de 
laat-Romeinse tijd worden in deze 
vergelijking buiten beschouwing 
gelaten omdat in Wijk bij Duurste-
de-De Horden geen laat-Romeinse 
sporen zijn aangetroffen.

367  Deze alinea is gebaseerd op 
Groot et al. in druk.

368  Meer hierover in paragraaf 
8.6.
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369  Groot et al. in druk.

370  Van der Sanden & Van den 
Broeke 1987; Schinkel 1998; Wes-
selingh 2000; Fokkens & Jansen 
2002.

371  Wesselingh 2000; Horzak: 
Jansen & Fokkens 2002.

372  Wesselingh 2000.

op horrea gelijkende opslagschuren anderzijds. Het grootste aantal spiekers 
werd in de beide nederzettingen in de vroeg-Romeinse tijd geplaatst, waardoor 
beide nederzettingen de trend lijken te volgen van veel kleine bijgebouwen in 
de beginfase naar minder maar grotere bijgebouwen in de midden-Romeinse 
tijd. Wat echter afwijkt is het eerste optreden van de grote opslagschuren. De 
eerste grotere schuur van Tiel-Passewaaijse Hogeweg is in de tweede helft 
van de 1e eeuw te plaatsen, terwijl de echt grote horrea 2e-eeuws zijn. In 
Wijk bij Duurstede is de eerste grote schuur vroeger in de 1e eeuw te plaat-
sen. De centrale opslag van landbouwopbrengsten startte daarmee in Wijk bij 
Duurstede-De Horden eerder dan in Tiel-Passewaaijse Hogeweg, net zoals de 
paardenfok (zie boven).369

7.2.2  Oss-Ussen

Het archeologisch onderzoek in Oss-Ussen ving aan in 1976 en loopt door tot 
op de dag van vandaag. Meerdere nederzettingen en grafvelden werden daarbij 
onderzocht, wat betreft datering uiteenlopend van de Bronstijd tot en met de 
Middeleeuwen.370 Voor de Romeinse tijd is er sprake van twee grafvelden (Ussen 
en Horzak) en een zevental nederzettingsterreinen (Westerveld, Zomerhof, Vij-
ver, Schalkskamp, Zaltbommelseweg, IJsselstraat en Horzak) (afb. 101).371 De 
nederzetting Westerveld (afb. 102) lijkt de belangrijkste te zijn geweest, zowel 
wat betreft het aantal huizen als wat betreft de ordening en opzet van de neder-
zetting.372 Oss-Ussen is gelegen op de Brabantse zandgronden van de Maaskant, 
waar de omstandigheden wat betreft conservering van metaalobjecten en 
botmateriaal minder gunstig zijn dan in de kleigronden van de Betuwe. De mate-
riële cultuur buiten beschouwing latend, is de vergelijking met Tiel-Passewaaij 
met betrekking tot de opzet en ontwikkeling van de nederzetting verhelderend.
Van de 37 huizen die in Oss-Westerveld zijn aangetroffen, zouden er drie uit 
de Late IJzertijd kunnen dateren; de andere 34 zijn zeker Romeins. De neder-

Afb. 101  De vindplaatsen in de 
micro-regio Oss-Ussen met de 
belangrijkste Romeinse sporen. 
Schaal 1:25000.
A opgegraven areaal; B greppels; 
C gebouwen; D graven. Naar Wes-
selingh 2000, fig.4, aangevuld met 
Jansen & Fokkens 2002, fig. 11 
(Horzak).
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373  Wesselingh 2000.

374  Wesselingh 2000, 158-159.

375  Wesselingh 2000, 22, 159.

376  Zowel vondstmateriaal als 
oversnijdingen zijn schaars en 
de greppels zijn daardoor niet 
precies te dateren. De binnenste 
greppel (F125) is in de 1e eeuw 
aangelegd. De buitenste (F126) is 
in de 1e of 2e eeuw gegraven maar 
beide greppels  zullen zeker deels 
tegelijkertijd hebben bestaan. De 
aanname dat de greppels beide in 
de vroege 1e eeuw gegraven zijn 
is gebaseerd op het feit dat delen 
van de oudste greppel opnieuw 
zijn uitgegraven en aan het einde 
van de 1e eeuw begonnen zijn op 
te vullen (Wesselingh 2000, 123-
124). Een greppelfase is echter 
niet noodzakelijk zo lang als een 
huisgeneratie. Het materiaal van 
Oss-Westerveld is tevens door 
Harry van Enckevort (aardewerk) 
en Richard Jansen (sporen) 
bestudeerd en zij achten een aan-
vangsdatering van de greppel later 
in de 1e eeuw waarschijnlijker 
(mondelinge mededeling).

377  Gemeten op de uitvouwkaart 
van Oss-Westerveld, schaal 1:550, 
bijlage bij Wesselingh 2000. De 
Z- en O-zijde zijn 309 en 229 m 
respectievelijk, wat een afwijking 
inhoudt van 3,1 en 1,7 %.

zetting lijkt dus in de laatste decennia van de Late IJzertijd gesticht te zijn; 
Wesselingh dateert de eerste fase 25 v.Chr. tot 25 n.Chr. Het aantal plattegron-
den is niet volledig, aangezien bepaalde delen van de nederzetting verstoord 
waren of niet beschikbaar voor onderzoek, en ook de plattegronden zelf zijn 
deels incompleet. Met name aan de oostzijde van de nederzetting is een aan-
zienlijk deel verstoord door latere bouwactiviteiten.373

Het opstellen van een fasering van Oss-Westerveld bleek lastig, omdat date-
rend vondstmateriaal schaars is en de oriëntatie van de hoofdgebouwen, wat in 
Tiel als aanvullend dateringsargument is gebruikt, niet voldoende uiteenloopt 
om gebruikt te worden bij de fasering. Vijfentwintig huizen konden op ongeveer 
een halve eeuw of een generatie nauwkeurig gedateerd worden, de overige 
twaalf slechts bij benadering op een eeuw nauwkeurig.374 Tekenend voor deze 
moeilijke omstandigheden is dat geen enkel huis met zekerheid aan de late 2e 
en 3e eeuw is toe te wijzen, terwijl vondstmateriaal, kuilen en waterputten 
uit de periode 150-250 aanwezig zijn. Desondanks kon een fasering worden 
opgesteld, die we gezien het voorgaande echter wel met enige reserve moeten 
hanteren. Fase 1 beslaat de jaren 25 voor tot 25 n.Chr. en kende vier huizen. 
In fase 2 (25-70 n.Chr.) bestonden zeker negen maar wellicht elf huizen. 
Gezien de aanname dat hoofdgebouwen ca. 30 jaar bestonden,375 zullen er vijf 
of zes huizen gelijktijdig hebben bestaan in die fase. Al in de 1e eeuw werd 
een rechthoekige omgreppeling aangelegd, waar deze huizen recht of haaks 
op georiënteerd waren. Uit welke fase deze omgreppeling stamt is onzeker, 
maar Wesselingh vermoed al vroeg in die eeuw.376 Op enig moment werd de 
omgreppeling verdubbeld. De binnenste van de twee greppels, de oudste, meet 
319,5 x 230,5 m, wat exact overeen komt met 1080 x 780 Romeinse voet (pes 
monetalis van 29,57 cm), ofwel 9 x 6,5 actus (eenheden van 120 voet).377 De 
Flavische periode (fase 3, 70-100 n.Chr.) kent het hoogtepunt van de nederzet-
ting: acht tot mogelijk tien huizen hebben gelijktijdig bestaan. Fase 4, 70-125 
gedateerd, valt deels samen met de vorige fase, omdat een huis uit die fase (H 
78) voortbestond tot in de vroege 2e eeuw en daarbij voorzien werd van een 
houten porticus en een eigen erfafscheiding binnen de grotere rechthoekige 
nederzettingsomgreppeling. Bovendien lag er binnen het genoemde erf een 
graanschuur die ook nog eens voorzien was van een eigen omgreppeling. De 
nederzetting als geheel bleef bijna even groot, met zeven huizen naast het 
genoemde huis 78. In fase 5, de eerste helft van de 2e eeuw, nam de omvang 
drastisch af: nog slechts een vijftal huizen is aan deze periode toegeschreven. 

Afb. 102  Overzichtsplattegrond 
van de nederzetting Oss-Wester-
veld. Schaal 1:5000.
A opgegraven areaal; B greppels; 
C gebouwen. Naar Wesselingh 
2000, fig. 72. A CB
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Zoals gezegd bestond de laatste fase (6, 150-225) uitsluitend uit kuilen en 
waterputten, terwijl geen huis met zekerheid aan deze fase kon worden gekop-
peld. Vanwege het voorkomen van 3e-eeuwse keramiek is het wel zeker dat de 
nederzetting doorloopt tot in die eeuw.378

De gebouwen in Oss-Westerveld zijn vrijwel allemaal houten woonstalhui-
zen, maar er is één gebouw dat afwijkt wat betreft architectuur. Het eerder 
genoemde huis 78 heeft een binnenruimte van 15x7 m en aan de buitenzijde 
korte greppels haaks op de wanden. In de greppels zijn diepe paalkuilen her-
kenbaar. Waarschijnlijk gaat het om een porticus die rondom het huis heeft 
gelopen. De diepte van de porticus-paalkuilen van huis 78 is opvallend; normaal 
hebben alleen nokstijlen, waar de daklast op rust, diepe paalkuilen. De palen 
van de porticus hoeven echter geen zwaar dak te dragen. De relatief grote hoe-
veelheid dakpannen die rondom de plattegrond gevonden is, suggereert dat het 
huis, of tenminste de porticus, een pannen dak heeft gehad. Het grote gewicht 
van de dakpannen zou de diepte van de paalkuilen verklaren. Een ander opval-
lend detail is dat tenminste één van de diepe dakdragende middenstijlen op een 
liggende eikenhouten plank is gefundeerd. Het huis kan aan het einde van de 
1e of aan het begin van de 2e eeuw worden gedateerd. Onder het hier aange-
troffen aardewerk was enerzijds veel luxe waar zoals terra sigillata en andere 
tafelwaar aanwezig, maar anderzijds ook nog veel handgevormde keramiek, 
dat echter ook opspit uit eerdere fasen kan zijn.379

De porticus en een dakbedekking met bakstenen pannen zijn elementen van 
Romeinse architectuur. Het gaat hier waarschijnlijk om bewoners die door 
middel van de huisarchitectuur een Romeinse identiteit wilden uitdrukken. 
Tegelijk stellen we vast dat er een sterke mate van continuïteit is vanuit de Late 
IJzertijd. Afgezien van de porticus is de kernconstructie van het huis (afmetin-
gen, positie van de ingangen, zelfs de grootte van de paalkuilen) exact dezelfde 
als Oss huis 81, dat in de Late IJzertijd wordt gedateerd.380

De doden uit de nederzetting Westerveld zijn in het nabijgelegen grafveld 
‘Ussen’ begraven. Rond de 200 rechthoekige en ronde greppels werden aange-
troffen, alsmede een zestigtal graven zonder randstructuur. Aangezien zeker 
20% van het grafveld verstoord is door bouwactiviteiten, mag men rekening 
houden met een totaal aantal van 300 (lage schatting) of 400 (hoge schatting) 
graven. De oudste graven dateren in de Late IJzertijd. Na mogelijk een korte 
discontinuïteit werd het grafveld rond 25 n.Chr. weer in gebruik genomen. Het 
grootste aantal gelijktijdige graven ligt in de periode ca. 50-125 n.Chr. Kenmer-
kende 3e-eeuwse keramiek die wel in de nederzetting Westerveld voorkomt, 
ontbreekt in het grafveld. Men is blijkbaar rond of kort voor 200 n.Chr. gestopt 
met bijzettingen in het centrale grafveld.381

De omvang van de gezamenlijke populatie van de nederzettingen Westerveld, 
Zomerhof en Vijver komt niet goed overeen met de omvang van de gerecon-
strueerde begraafgemeenschap. In de vroege fase (vóór ca. 25 n.Chr.) wordt 
er niet of nauwelijks in het grafveld begraven en is de nederzettingspopulatie 
dus veel groter dan de begraafgemeenschap. Vanaf ca. 50-75 n.Chr. is dit 
andersom, dan is het aantal begravingen in het grafveld groter dan er bewo-
ners in de nederzetting Westerveld gewoond zullen hebben. Rekent men met de 
levende populatie van alledrie de nederzettingen Westerveld, Vijver en Zomer-
hof, telt het grafveld minder bijzettingen dan men op basis van de levende 
gemeenschap mag veronderstellen. Hier moet wel bij vermeld worden dat de 
nederzettingscijfers gebaseerd zijn op werkelijk aangetroffen boerderijen. 
Nemen we de veronderstelde boerderijen in het niet opgegraven gedeelte van 
Westerveld mee, zou het grafveld Ussen toch wel eens alleen door de populatie 
van Westerveld gebruikt kunnen zijn. Van de andere kant zijn kinderen onder-
vertegenwoordigd, waardoor de gereconstrueerde populatie groter zal zijn 
geweest en bij drie nederzettingen kan horen.382

Hoewel er dus enige onzekere factoren zijn, is het wel waarschijnlijk dat het 
grafveld Oss-Ussen vanaf het midden van de 1e eeuw een collectief grafveld is 

378  Wesselingh 2000, 158-159. 
Het jaartal 225 zou mijns inziens 
evengoed 250 of 270 kunnen zijn, 
aangezien de keramiek van de 3e 
eeuw zich niet leent voor precieze 
dateringen. In deze periode zijn 
het over het algemeen alleen 
metaalvondsten (munten, fibulae) 
op basis waarvan een verder 
onderscheid gemaakt kan worden.

379  Wesselingh 2000, 78.

380  Zie afb. 84; cf. paragraaf 
5.2.15 voor een discussie over 
de beïnvloeding van de huizen-
bouwtraditie vanuit villa- danwel 
militaire architectuur.

381  Hessing 2000, 183-186. 

382  Wesselingh 2000, 188-189 en 
fig. 204. Uit deze gegevens komt 
naar voren dat men een verschil 
moet maken tussen een plaatsvast 
grafveld en een collectief grafveld. 
Het grafveld Oss-Ussen is reeds 
sinds de Late IJzertijd plaatsvast, 
maar kent pas een collectief 
karakter vanaf het midden van de 
1e eeuw.
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383  Indien de nederzetting tot 
bijvoorbeeld 250 na Chr. heeft 
voortbestaan (zie ook noot 378), 
en bovendien een aantal huizen 
uit eerdere fasen aan de late 2e en 
vroege 3e eeuw is toe te schrijven, 
zal het aantal gelijktijdige huizen 
voor de late 1e en vroege 2e eeuw 
iets lager zijn geweest dan nu is 
gereconstrueerd.

384  Blom, Veldman & Zuidhoff 
2007.

385  Blom, Veldman & Zuidhoff 
2007.

386  Mondelinge mededeling 
Anouk Veldman, ADC Archeopro-
jecten.

387  Blom, Veldman & Zuidhoff 
2007.

dat gebruikt werd door de bewoners van twee of drie nederzettingen. Uiter-
aard is het mogelijk dat er tegelijkertijd ook elders nog op kleine schaal werd 
begraven. 
De nederzetting Oss-Westerveld wijkt op meerdere punten af van Tiel-Passe-
waaij. Zo kent de nederzetting een veel groter aantal gelijktijdig bestaande 
huizen, tot mogelijk wel tien, en zal de bevolking dan ook groter geweest zijn 
dan in Passewaaij.383 De huizen zijn enigszins regelmatig binnen de omgrep-
peling verdeeld en hebben dezelfde oriëntatie; er is geen huis dat veel van de 
noord-zuid (of west-oost) oriëntering afwijkt. Deze regelmatige ordening wordt 
niet vaak in een nederzetting aangetroffen en zou op een wat hogere status van 
enkele bewoners kunnen duiden.
Daarnaast zijn er ook belangrijke overeenkomsten tussen Oss-Westerveld 
en Tiel-Passewaaij aan te wijzen. Alle huizen in Oss-Westerveld zijn, evenals 
in Passewaaij en De Horden, in hout uitgevoerd. Op één huis na lijken het 
allemaal woonstalhuizen te zijn. Hoewel de slechte conservering van metaal-
vondsten in Oss het teruggevonden aantal ervan parten heeft gespeeld, lijkt de 
materiële cultuur niet fundamenteel af te wijken; in Westerveld zijn nauwelijks 
vondsten gedaan die afwijken van het vondstenspectrum van een doorsnee 
rurale nederzetting als Tiel-Passewaaij. De begindatum van beide nederzet-
tingen ligt ongeveer in dezelfde periode, en beide bereiken hun grootste bloei 
aan het einde van de 1e en het begin van de 2e eeuw. Indien de vermoedelijke 
aanleg van de rechthoekige nederzettingsomgreppeling inderdaad later in de 
1e eeuw ligt, komt die aanlegdatum overeen met de omgreppelingen van Tiel-
Passewaaij en Wijk bij Duurstede-De Horden.

7.2.3  Zaltbommel-De Wildeman

In de periode 2005-2007 zijn vijf vindplaatsen in het plangebied Zaltbom-
mel-De Wildeman onderzocht (afb. 103). Hoewel de definitieve rapportage 
nog niet verschenen is, geeft een artikel met voorlopige resultaten384 
voldoende inzicht in de vindplaatsen voor een eerste vergelijking met Tiel-
Passewaaij.
Net zoals in Tiel-Passewaaij gaat het in Zaltbommel om meerdere ruimte-
lijk gescheiden nederzettingen die samen één grafveld in gebruik hebben. 
Het grafveld (vindplaats D) bestaat uit ruim 100 kuilen met crematieresten. 
Of dit ook werkelijk allemaal graven zijn valt te betwijfelen, aangezien er 
slechts ca. 30 kringgreppels zijn aangetroffen.385 Naar schatting kunnen 80 
kuilen als graf worden gezien; ca. 10 graven bevatten de crematieresten 
van meer dan één persoon en het aantal bijzettingen zal dan ook ca. 90 
hebben bedragen. Naast crematiegraven is er tevens een drietal inhuma-
ties gevonden, die gezien de bijgiften in de jongste periode van het grafveld, 
de eerste helft van de 3e eeuw, thuishoren.386 Voor de aanvangsdatering is 
van belang dat er nog handgevormde potten werden meegegeven aan de 
doden.387 Hoewel de levensduur van handgevormd aardewerk per plaats 
kan verschillen, wijst het Tielse vondstmateriaal uit dat dit in de Flavische 
tijd niet veel meer voorkwam, zodat we een aanvang rond het midden van 
de 1e eeuw mogen vermoeden.
Vindplaats E is een nederzettingsterrein uit de Late IJzertijd en vroeg-
Romeinse tijd waar een huisplattegrond met huisgreppels ten dele is 
blootgelegd. De vindplaatsen A, B en C zijn alledrie nederzettingsterreinen 
uit de 1e en 2e eeuw n.Chr. Vindplaats A dateert uit de late 1e en 2e eeuw 
en heeft delen van twee huisplattegronden, omgreppelde bijgebouwen en 
andere nederzettingsstructuren opgeleverd. Op vindplaats B zijn eveneens 
twee en mogelijk een derde huis gevonden, alsmede enkele crematiegraven 
met kringgreppel. De graven dateren waarschijnlijk uit de eerste helft van 
de 1e eeuw, vóór de inrichting van het collectieve grafveld (ca. 50 n.Chr.?). 
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388  Blom, Veldman & Zuidhoff 
2007.

De bewoning loopt door tot in de 2e eeuw n.Chr. Vindplaats C, die slech-
ter bewaard is gebleven, betreft een nederzettingsterrein waar greppels, 
waterputten en enkele bijgebouwen zijn aangetroffen. Alle vindplaatsen 
kennen uitgebreide greppelsystemen, zowel rondom de individuele erven 
als om de gehele vindplaats. Tenminste gedurende een deel van de 2e 
eeuw zijn de drie nederzettingen A, B en C en het grafveld D gezamenlijk in 
gebruik.388

De overeenkomsten met Tiel-Passewaaij zijn sterk. Ten eerste de situatie 
dat de bewoners van meerdere ruimtelijk gescheiden nederzettingen samen 
gebruik lijken te maken van een centraal grafveld. De grafvormen en bij-
giften lijken veel op elkaar, waardoor we een overeenkomstig grafritueel 
mogen vermoeden. Ook de nederzettingsstructuren komen goed overeen. 
Een verschil betreft de relatieve kleinschaligheid van Zaltbommel-De Wil-
deman: hoewel geen enkele vindplaats volledig kon worden opgegraven, is 

Afb. 103  De Romeinse vind-
plaatsen in de microregio 
Zaltbommel-De Wildeman. Schaal 
1:5000.
A opgegraven areaal; B restgeu-
len; C sporen; D gebouwen. Naar 
Blom, Veldman & Zuidhoff 2007.

Vindplaats B

Vindplaats A

Vindplaats C

Vindplaats D
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wel duidelijk dat zowel de nederzettingen als het grafveld kleiner zijn. De 
begraafgemeenschap lijkt slechts een derde van de begraafgemeenschap 
van Passewaaij te omvatten en in de nederzettingen is slechts een klein 
aantal huizen aangetroffen. Een schatting van twee huishoudens in de 1e 
eeuw, drie in de eerste helft van de 2e eeuw en wederom twee of slechts één 
huishouden(s) in de latere 2e en vroege 3e eeuw lijkt redelijk. Een volgende 
verschil is het ontbreken van 3e-eeuwse bewoning, of het afbreken daarvan 
aan het begin van de 3e eeuw in Zaltbommel, terwijl zowel het grafveld als 
de nederzetting Tiel-Passewaaijse Hogeweg doorlopen tot na het midden van 
de 3e eeuw. Dat de nederzettingen kleiner zijn en ook korter bewoond, lijkt 
met de landschappelijke situatie samen te hangen: waar in Tiel-Passewaaij 
een langdurige bewoning op één brede stroomrug plaatsvond, is in Zaltbom-
mel-De Wildeman sprake van nederzettingen op een complex van meerdere 
stroomruggen. Microregionaal gezien zou de bewoning continu geweest 
kunnen zijn vanuit de Late IJzertijd, alleen werd vindplaats E opgegeven om 
wellicht op vindplaats B en daarna ook de andere verder te gaan. De verande-
ring van locatie ergens in de vroeg-Romeinse tijd, alsmede de discontinuïteit 
in de 3e eeuw zou met toe- of afnemende rivieractiviteit samen kunnen 
hangen.

7.2.4  Druten-Klepperhei

Waarnemingen in 1970 en noodopgravingen in 1976-77 bij Druten-Klep-
perhei leidden tot het vrijleggen van de kern van een nederzetting (afb. 
104). Het onderzoek baarde niet alleen opzien doordat er voor het eerst in 
het rivierengebied huisplattegronden in houtbouw werden ontdekt, maar 
ook omdat er structuren in steenbouw werden aangetroffen en de gebou-
wen rondom een erf gesitueerd leken te zijn, een verschijnsel dat bij villa’s 
goed bestudeerd was. Het voorlopige rapport betitelde de vindplaats dan 
ook direct als villa-terrein.389 De steenbouwstructuren zijn niet makkelijk te 
interpreteren: enkele vierkante en ronde structuren waren moeilijk te dui-
den en zijn verstoord door een recente sloot die in 1970 werd gegraven, en 
een klein gebouwtje met drie ruimtes werd als mogelijk badhuis geïnterpre-
teerd, vooral omdat het door een gootje aan een waterput verbonden was. 
Vanwege deze onzekerheden rondom de steenbouw ging de meeste aan-
dacht uit naar een groot woonstalhuis in houtbouw, dat verder opviel door 
een compleet paardenskelet bij de ingang en een vierkante structuur die 
een kelder lijkt te zijn. Dit huis is bekend geworden als het ‘hoofdgebouw’ 
van Druten-Klepperhei. Samen met het badhuis en een andere boerderij 
zouden deze gebouwen rondom een open ruimte liggen. Dit is een ordening 
die ook bij Rijnlandse villa’s voorkomt. In tegenstelling tot de eerdere inter-
pretaties werd de nederzetting in latere publicaties niet als een villa-terrein 
gezien, maar als een proto-villa of villa-achtige boerderij.390

Recentelijk is de nederzetting Druten-Klepperhei opnieuw ter hand 
genomen en uitgewerkt vanaf de originele veldtekeningen. Door het digita-
liseren van de veldtekeningen, een techniek die tegenwoordig gemeengoed 
is maar in de jaren ‘70 nog niet beschikbaar was, kon een nieuwe over-
zichtsplattegrond worden vervaardigd (afb. 104) en een gedetailleerde 
analyse van de structuren worden ondernomen. Dit leidde tot een nieuwe 
fasering en een andere visie op de structuren.391 In de vroege 1e eeuw 
betreft het een rurale nederzetting met enkele lange woonstalhuizen, die 
deels twee- en deels drieschepig zijn. De vondsten laten vooral veel hand-
gevormd aardewerk zien met een enkele kurkurn; luxe vroege importen en 
keramiek van rond het midden van de 1e eeuw zijn niet herkenbaar aan-
wezig. Deze nederzetting wijkt niet af van de vele andere nederzettingen 
in de regio. Nog in de pre-Flavische periode werd een korter tweeschepig 

389  Hulst 1978.

390  Slofstra 1991, o.a. 176, 178; 
Roymans 1996b, 72-74.

391  Maas 2007.
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huis met buitenstijlen (of een porticus) opgericht. In de late 1e eeuw (ca. 
70-100 n.Chr.) werd de nederzetting opnieuw ingedeeld; de huizen werden 
op een ander terreindeel gezet, omgeven door enkele grote greppels.392 De 
sporen bij deze fase bevatten beduidend meer vondsten dan in de voor-
gaande fase en het merendeel betreft gedraaide importwaar. Dit is ook de 
fase waartoe het ‘hoofdgebouw’ behoorde. Of dit werkelijk een hoofdge-
bouw was, valt nog te bezien; de grondsporen horen waarschijnlijk bij twee 
afzonderlijke gebouwen en de plattegrond lijkt dus groter dan het huis op 
één moment geweest is. Wel bevond zich een stenen vertrek (geen kel-
der, zoals Hulst aannam) met fragmenten pleisterwerk in de plattegrond. 
Hoewel er veel onduidelijkheden rondom dit vertrek zijn - de diepte en 
bouwwijze zijn niet uit de documentatie te herleiden - mag uit zijn aanwe-
zigheid en het pleisterwerk toch een zekere status aan het gebouw worden 
toegeschreven. Ook het botspectrum rondom dit gebouw was aanleiding 
om de bewoners een hogere status toe te dichten. Het badgebouwtje, 
dat vanwege een overeenkomstige oriëntatie met het grote gebouw in de 
oudere publicaties als gelijktijdig met die structuur werd gezien, is waar-
schijnlijk van veel latere datum. Een met het badgebouw samenhangende 
waterput is namelijk door overvloedig vondstmateriaal na het midden van 
de 2e eeuw gedateerd. Met het vervallen van de samenhang tussen hou-
ten ‘hoofdgebouw’ en badhuis is ook de idee van een in U-vorm geordend 
erf niet meer van toepassing. Waarschijnlijk moet het badgebouw bij een 

0 40 m

A CB D E F
Afb. 104  De vernieuwde 
overzichtsplattegrond van Druten-
Klepperheide. Schaal 1:2000.
A opgegraven areaal; B greppels; 
C gebouwen in hout; D gebou-
wen in steen; E concentraties 
steenbouwpuin; F waterput. Naar 
Maas 2007.

392  De greppels ontbreken op de 
door Hulst gepubliceerde over-
zichtstekening. Als de greppels in 
acht worden genomen, blijkt dat 
slechts de kern van een nederzet-
ting is blootgelegd, terwijl Hulst 
en anderen er vanuit gingen dat 
vrijwel de hele nederzetting was 
opgegraven.



205

393  Maas 2007.

394  Zie paragraaf 3.2.7 en afb. 
11.

ander stenen gebouw worden gerekend. De overige steenbouwsporen 
konden uit elkaar worden getrokken in een oudere fase waarin een ronde 
greppel en vier centrale kuilen zijn opgevuld met steenresten (natuur-
steen en baksteen), en een jongere fase met vierkante structuren. De 
oudste ronde structuur is mogelijk een grafmonument, terwijl de jongere 
rechthoekige structuren waarschijnlijk een hoofdgebouw met uitstekende 
hoekvertrekken vormen. De rest van het gebouw is verstoord door de brede 
sloot, maar waarnemingen uit de jaren ‘70 reppen van muren haaks op de 
sloot, die de centrale ruimte hebben omsloten. Indien dit juist gereconstru-
eerd is, gaat het om een klein hoofdgebouw van een villa die naar Rijnlands 
model enkele centrale ruimten heeft, met aan de voorzijde een façade 
en hoekvertrekken. Enkele vondsten uit de steenbouwsporen dateren dit 
gebouw in de tweede helft van de 2e eeuw.393 Hiermee is de interpretatie 
van Druten-Klepperhei terug bij het eerste idee: een villa met badgebouw. 
Deze villa is ontstaan in een van oorsprong rurale nederzetting met alleen 
woonstalhuizen. 
Een klein aantal vondsten geeft aan dat de nederzetting bleef voortbe-
staan tot in de 3e eeuw, maar het is moeilijk om aan te geven om welke 
gebouwen het dan gaat en tot hoever in de 3e eeuw ze voortbestonden. Eén 
kuil en een semispatha zijn vrijwel zeker laat 3e- of vroeg 4e-eeuws. De 
aanwijzingen zijn echter dermate schaars dat het in deze laatste fase niet 
noodzakelijk om bewoning hoeft te gaan maar ook kan samenhangen met 
een gebruik van de ruïne als steengroeve.
In veel opzichten is Druten-Klepperhei goed vergelijkbaar met Tiel-
Passewaaij. Voor de vroege 1e eeuw komen zowel de aardewerkvondsten 
- voornamelijk handgevormde waar met een enkele import - als de plat-
tegronden - lange gebouwen van rond de 30 meter met een twee- en 
drieschepig gedeelte - overeen met fase 2 van Tiel-Passewaaij. Ook de 
nieuwe indeling in de late 1e eeuw waarbij grote greppels rondom de 
nederzetting werden gegraven, is voor beide nederzettingen gelijk, als-
mede het fors toegenomen aandeel importwaar. Het grote verschil trad op 
rond het midden van de 2e eeuw: vanaf ca. 150 n.Chr. ontwikkelde zich te 
Druten-Klepperhei een villa in steenbouw, terwijl Tiel-Passewaaij (en het 
overgrote deel van vergelijkbare nederzettingen in het rivierengebied) geen 
steenbouw kende. Wel is er in Tiel in fase 4 sprake van een erf waarop een 
groot hoofdgebouw en grote bijgebouwen (een opslagschuur van landbouw-
producten en een stal) herkenbaar zijn. Juist op dit erf werd veel zilvergeld 
gevonden en de piek in muntvondsten uit deze fase is in Tiel hoger dan bij 
vergelijkbare nederzettingen. Hoewel ook Tiel-Passewaaij blijkbaar wel-
vaart kende in deze fase, is het verschil met een villa in steenbouw groot. 
De grote investering in geld die nodig is om steenbouw te realiseren, geeft 
aan dat de persoon die hier woonde ten eerste substantieel meer te beste-
den had, en er ten tweede ook voor koos om dit geld in stenen gebouwen 
te investeren. De houten gebouwen die in Druten waarschijnlijk gelijktijdig 
met de stenen villa bestaan hebben, lijken overigens wel erg veel op die 
van Tiel in fase 4 en 5. Bij groep 3 van de hoofdgebouwen394 werd reeds 
opgemerkt dat er nog weinig parallellen voor deze gebouwen zijn en dat 
de Drutense gebouwen 3, 17 en 22 de meest gelijkende waren. Een laatste 
overeenkomst is hernieuwd gebruik van de vindplaats in de eerste helft van 
de laat-Romeinse tijd.

7.2.5  Tiel-Medel vindplaats 6 en Geldermalsen (Est)-Rijs en Ooyen

De opgravingen van Tiel-Medel vindplaats 6 en Geldermalsen (Est)-Rijs en 
Ooyen zijn klein van oppervlak maar vormen desondanks interessant verge-
lijkingsmateriaal omdat ze in de onmiddelijke nabijheid van Tiel-Passewaaij 
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395  Heeren 2005b.

396  Verhelst 2003.

397  Heeren 2005b.

398  Verhelst 2003.

gelegen zijn (5,5 en 6,5 km hemelsbreed respectievelijk) en met dezelfde 
methoden zijn onderzocht. Met name het intensief gebruik van de metaal-
detector, die op alle vindplaatsen op dezelfde wijze is gehanteerd, zorgt 
ervoor dat het spectrum aan metaalvondsten met elkaar vergeleken kan 
worden. Deze vergelijking wordt hieronder uitgewerkt na een korte intro-
ductie van de vindplaatsen.
In 2002 en 2003 werd in het kader van de ontwikkeling van een bedrij-
venterrein ten noordoosten van Tiel een deel van een nederzetting uit de 
Romeinse tijd opgegraven. Na een oriënterend proefsleuvenonderzoek 
werd een klein vervolgonderzoek ingesteld in de kern van de nederzetting. 
Daarbij werden onder meer twee erven blootgelegd, ieder bestaande uit 
een woonstalboerderij, enkele bijgebouwen, greppels en kuilen. Op basis 
van een inventarisatie van waarnemingen op en rondom het onderzochte 
perceel werd geconcludeerd dat de opgraving het oostelijk deel van de oor-
spronkelijke bewoning heeft onderzocht, terwijl het grootste deel van de 
nederzetting in de jaren ‘50 van de 20e eeuw vergraven is door de aanleg 
van het Amsterdam-Rijnkanaal, gelegen ten westen van de opgraving. Er 
bestaan sterke aanwijzingen dat de nederzetting ook een stenen gebouw 
kende: de hoeveelheden bouwmateriaal (natuursteen, dakpan, kalkmortel) 

zijn groter dan van andere vindplaatsen. Aangezien de dichtheid van deze 
steenbouwindicatoren toeneemt richting het westen, rijst het vermoeden 
dat ook dit gebouw bij de aanleg van het kanaal verloren is gegaan.395

In 2001 werd in het kader van de aanleg van de Betuweroute een klein 
archeologisch onderzoek uitgevoerd bij Est, gemeente Geldermalsen (topo-
niem Rijs en Ooyen). Eerdere vondsten op het terrein gaven aanleiding om 
een nederzetting of cultusplaats uit de Late IJzertijd en/of Romeinse tijd te 
veronderstellen. De veronderstelling bleek deels te kloppen: twee huisplat-
tegronden uit de tijd rond het begin van onze jaartelling werden blootgelegd 
en ook werd een groot aantal vondsten geborgen. Of zich elders op het ter-
rein ook een cultusplaats heeft bevonden, is niet duidelijk geworden.396

Een korte vergelijking van de metaalvondsten van beide opgravingen met 
die van Tiel-Passewaaij is instructief voor de representativiteit van de 
laatste. Op de 0,56 ha die te Tiel-Medel vindplaats 6 is opgegraven, zijn 
onder meer 41 munten, 68 fibulae, 31 stuks militaria en paardentuig en 12 
stuks toiletgerei verzameld (afb. 105).397 Op de 0,25 ha die te Rijs en Ooyen 
is opgegraven, bevonden zich 46 munten, 30 fibulae en 6 stuks militaria.398 
Als we uit de opgravingen te Tiel-Passewaaij alleen de nederzetting Pas-
sewaaijse Hogeweg van ca. 3,2 ha (tabel 1) in de vergelijking betrekken, 
gaat het om 205 munten, 850 fibulae, 107 militaire stukken en 66 stuks 
toiletgerei. Berekenen we de aantallen vondsten per hectare (tabel 25), 
dan ligt het aantal munten voor Passewaaijse Hogeweg en voor Tiel-Medel 
vindplaats 6 in dezelfde orde van grootte maar springt Rijs en Ooyen daar 
hoog bovenuit. Dit is echter vooral een gevolg van het hoge aandeel laat-

Afb. 105  Selectie uit de 
metaalvondsten van Tiel-Medel 
vindplaats 6. Schaal 1:2. Tekening 
Mikko Kriek.
Naar Heeren 2005, fig. 30, 32 en 
34. 

Medel (0,56 ha) Rijs en Ooyen (0,25 ha) Passewaaij (3,19 ha)

aantal per 1 ha aantal per 1 ha aantal per 1 ha

munten 41 73 46 184 205 64

fibulae 68 121 30 120 850 266

militair 31 55 6 24 107 34

toiletgerei 12 21 3? 12? 66 21

Tabel 25  Vergelijking van de 
aantallen metaalvondsten tus-
sen Tiel-Medel vindplaats 6, 
Geldermalsen-Rijs en Ooyen en 
de nederzetting Tiel-Passewaaijse 
Hogeweg. Bij de twee laatst-
genoemde zijn ook collecties 
oppervlaktevondsten meegere-
kend, bij de eerste niet.
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399  Heidinga & Offenberg 1992.

400  Summier beschreven door 
Vos 2009; plattegronden en vonds-
ten nog ongepubliceerd.

Romeinse munten (38 van de 46). Hoge aantallen munten zijn voor die 
periode niet ongewoon, maar het is onwaarschijnlijk dat die op alle terrein-
delen van Rijs en Ooyen in dezelfde aantallen aanwezig zijn. In Passewaaij 
zijn laat-Romeinse munten bijvoorbeeld beperkt tot de omgeving van het 
erf waar in die periode gewoond werd. Als een vergelijkbaar verschijnsel 
zich ook in Rijs en Ooyen voordoet, is extrapolatie van de muntdichtheid 
van het opgegraven areaal voor het hele nederzettingsterrein onterecht. 
Het aantal fibulae per hectare is in Tiel-Medel vindplaats 6 en Rijs en 
Ooyen lager dan te Tiel-Passewaaijse Hogeweg. Dit komt ongetwijfeld door 
het gegeven dat in Tiel-Passewaaij enkele coupes door de restgeul zijn 
gegraven, waarin bewoningsafval was gedumpt dat zeer grote aantallen 
(fragmenten van) fibulae bevatte. Te Tiel-Medel vindplaats 6 en Rijs en 
Ooyen is de daar overigens wel aanwezige restgeul veel minder intensief 
onderzocht. Wat betreft de militaire uitrustingstukken zijn de aantallen 
vondsten van Passewaaijse Hogeweg en Rijs en Ooyen vergelijkbaar, terwijl 
Tiel-Medel vindplaats 6 een hoger aantal kent. Of de aantallen uit Medel op 
een werkelijk verschil met de andere nederzetting wijzen, kan niet worden 
vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de stukken toiletgerei. In Tiel-Passewaaij-
se Hogeweg en Tiel-Medel vindplaats 6 zijn de aantallen ongeveer gelijk, 
maar in Rijs en Ooyen slechts de helft daarvan.
Een volgend punt van vergelijking tussen de vindplaatsen is de laat-Romein-
se tijd. Hoewel er in Tiel-Medel vindplaats 6 geen huisplattegrond uit die 
tijd kon worden geïdentificeerd, werden er wel vondsten en sporen uit de 
late 3e of vroege 4e eeuw (Tiel-Passewaaij fase 7) aangetroffen. De sporen 
bestaan uit een greppel die een erf of huis aan drie zijden omsloten heeft 
en enkele kuilen. De vondsten die daarbij horen, betreffen laat-Romeinse 
muntjes en fibulae, alsmede het kenmerkende met schelpgruis gemagerde 
handgevormde aardewerk. Te Rijs en Ooyen werden slechts twee kuilen in 
de laat-Romeinse tijd geplaatst. Het vondstmateriaal uit deze periode was 
echter talrijk: 38 munten, vier fibulae, een gesp en een zegelring. Een groot 
deel van de munten is niet, zoals in het geval van Tiel-Passewaaij, in de late 
3e en vroege 4e eeuw te plaatsen (Tiel-Passewaaij fase 7), maar dateert uit 
de late 4e of vroege 5e eeuw. Uit diezelfde periode stamt een kookpot type 
Alzey 27, waarschijnlijk uit de ateliers te Mayen. De laat-Romeinse fase van 
Rijs en Ooyen komt waarschijnlijk overeen met Tiel-Passewaaij fase 8.
Deze waarnemingen geven aan dat de laat-Romeinse bewoning van Tiel-
Passewaaij geenszins een uitzondering hoeft te zijn. Tot nu toe werden 
nauwelijks laat-Romeinse bewoningssporen aangetroffen of althans niet 
gepubliceerd. Voor de eerste helft van de laat-Romeinse tijd zijn nog geen 
goede parallellen, terwijl voor de tweede helft alleen Gennep-Stamelberg399 
en Wijk bij Duurstede-De Geer400 als vergelijkingsmateriaal kunnen die-
nen. Tegen de achtergrond van de hier besproken vondsten uit Tiel-Medel 
vindplaats 6, Geldermalsen-Rijs en Ooijen en andere vindplaatsen lijkt dit 
eerder een reflectie van de stand van onderzoek dan van de bewoningsge-
schiedenis van het gebied.

7.2.6  Nijmegen-Hatert

Voor het grafveld van Tiel-Passewaaij zijn niet veel vergelijkingen voorhan-
den. Er zijn weliswaar meer grafvelden compleet opgegraven, maar slechts 
enkele zijn gepubliceerd. In de volgende paragraaf komt nog een drietal 
grafvelden aan de orde die summier beschreven kunnen worden, maar in 
deze paragraaf gaat het om een uitvoerig gepubliceerd grafveld (Nijmegen-
Hatert) dat specifiek geanalyseerd wordt op drie onderdelen: de omvang 
van de begraafgemeenschap, de fluctuaties daarin en het aandeel handge-
vormd aardewerk. In paragraaf 7.3.3 volgt nog een grafveld dat weliswaar 
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buiten het Bataafse gebied ligt (Vorst-Tönisvorst), maar vergelijkbaar 
materiaal heeft opgeleverd.
Tegenwoordig ligt Hatert binnen de gemeentegrenzen van de stad Nijme-
gen. In de Romeinse tijd lagen de nederzetting en het grafveld van Hatert 
ca. 4 km van het Oppidum Batavorum en later Ulpia Noviomagus verwij-
derd en maakten deel uit van het rurale achterland van die centrale plaats. 
De opgravingen van 1979 en 1980 legden het grafveld naar schatting voor 
90% vrij (afb. 106). De nederzetting aan de zuidzijde van het grafveld is wel 
aangesneden maar nauwelijks onderzocht; een omgreppeling met ingangs-
partij en twee mogelijke gebouwen zijn daarbij aan het licht gekomen. De 
begrenzingen van het grafveld zijn aan alle zijden bekend, maar aan de 
noordwestzijde kon een gedeelte niet worden opgegraven. In totaal zijn 226 
graven aangetroffen, waar Haalebos rekening houdt met een totaal van ca. 
250. Zowel de aantallen als de typen bijgiften zijn goed vergelijkbaar met 
Tiel-Passewaaij en ook de begraafwijze is grotendeels dezelfde: het domi-
nante graftype is de bijzetting van crematieresten samen met verbrande 
en/of onverbrande bijgiften, binnen een ronde of rechthoekige randgrep-
pel. De aanvangsdatering ligt in de laat-Augusteïsche of vroeg-Tiberische 
tijd, ca. 10-30 n.Chr. De sluitdatering ligt in de 3e eeuw.401

Zoals uit tabel 26 blijkt is de omvang van de begraafgemeenschap van Nijme-
gen-Hatert kleiner dan die van Tiel-Passewaaij. In Nijmegen-Hatert gaat het 
om 226 graven (met correctie ca. 250) uit een periode van 250 jaar; in Tiel-
Passewaaij om 338 (met correctie 393) uit een periode van 200 jaar. Wel moet 
hierbij worden opgemerkt dat zowel de correctie voor de niet opgegraven delen 
van het grafveld (correctie van 24 graven) als correctie voor ontbrekende leden 
van de gemeenschap (op 10% gezet, wat veel te laag is aangezien er slechts 
7,5% kindgraven zijn aangetroffen) in Hatert aan de lage kant zijn.402 
In de fluctuatie van de bevolking te Nijmegen-Hatert zijn twee belangrijke 
verschillen met Tiel-Passewaaij te zien. Het hoogtepunt van de bevolking lag 
te Nijmegen-Hatert met ca. 45-50 personen aan het einde van de 1e eeuw, de 

401  Haalebos 1990.

402  Haalebos 1990, 198-199.

Afb. 106  Overzichtsplattegrond 
van het grafveld Nijmegen-Hatert. 
Schaal 1:2000.
A opgegraven areaal; B greppels; 
C overige sporen. Naar Haalebos 
1990, fig. 2.

50 m 0

A CB



210

403  Deze percentages zijn iets 
lager dan genoemd in de oor-
spronkelijke publicatie, omdat 
later bleek dat enkele graven met 
handgevormd aardewerk niet uit 
de Romeinse tijd dateren maar uit 
de IJzertijd: Van den Broeke 2006.

Flavische periode, terwijl het optimum in Tiel-Passewaaij met ca. 77 personen 
pas in de vroege 2e eeuw bereikt werd. De eerder besproken gemeenschap van 
Zaltbommel-De Wildeman is veel kleiner (ca. 30 personen in de eerste helft van 
de 2e eeuw?). Na het optimum liep het bevolkingsaantal van Nijmegen-Hatert 
gedurende de 2e eeuw langzaam terug, om aan het einde van die eeuw plotseling 
verder te af te nemen. In Tiel-Passewaaij vond die snelle afname pas rond het 
midden van de 3e eeuw plaats.  
Wat betreft het aandeel handgevormd aardewerk is het percentage in Nijme-
gen-Hatert in de pre-Flavische periode nooit hoger dan 24 en zakt dit in de 
periode 60-90 naar 2,3% en vervolgens naar 0,7% (tabel 27).403 Deze trend 
is enigszins vergelijkbaar met die van Tiel maar de chronologie wijkt af. Het 
percentage handgevormd aardewerk van Tiel in de periode 90-120 (ca. 2%) is 
vrijwel gelijk aan het percentage dat Hatert in de periode 60-90 kende, terwijl 
het Tielse percentage in die periode (10 tot 14%) dezelfde orde van grootte had 
als Hatert een generatie daarvoor. Het handgevormde aardewerk verdween in 
Nijmegen-Hatert dus eerder dan in Tiel-Passewaaij.
In Nijmegen-Hatert (maar ook in Vorst-Tönisvorst, zie paragraaf 7.3.3) heeft 
de vroegste grafveldfase minder handgevormd aardewerk opgeleverd dan de 
daarop volgende fase. Dat is verrassend, omdat bij de overgang van 100% 
handgevormd aardewerk in de Late IJzertijd naar 100% gedraaide keramiek 
in de midden-Romeinse tijd door onderzoekers impliciet een lineair traject 
wordt verondersteld. Dit is blijkbaar niet het geval: na een initiële fase met 
een geringer aandeel handgevormd neemt het eerst weer toe om pas daarna 

Tabel 26  Nijmegen-Hatert. 
Omvang van de begraafgemeen-
schap per fase. Naar Haalebos 
1990. 
* = correctie volgens Van den 
Broeke 2006, die enkele graven 
uit de Midden- of Late IJzertijd 
identificeerde, die door Haalebos 
aan de vroeg-Romeinse tijd waren 
toegeschreven.
** Eigen berekening met varia-
belen zoals in hoofdstuk 3 ook 
voor Tiel-Passewaaij gehanteerd. 
Haalebos komt op iets hogere 
aantallen omdat hij de overlap die 
hij wel hanteerde in de fasegren-
zen niet doorberekende bij de 
demografie.

fase aantal graven geschatte populatie**

1 (10-40 n.Chr.) 9 8

2 (40-70 n.Chr.) 32* 35

3 (60-90 n.Chr.) 44 48

4 (90-120 n.Chr.) 39 43

5 (110-140 n.Chr.) 21 29

6 (130-160 n.Chr.) 18 25

7 (150-180 n.Chr.) 26 36

8 (170-260 n.Chr.) 27 9

fase aantal bijgiften 
aardewerk

waarvan 
handgevormd

% handgevormd

1 (10-40 n.Chr.) 19 2 10,5

2 (40-70 n.Chr.) 50* 12* 24*

3 (60-90 n.Chr.) 128 3 2,3

4 (90-120 n.Chr.) 144 1 0,7

5 (110-140 n.Chr.) 73 0 0

6 (130-160 n.Chr.) 89 0 0

7 (150-180 n.Chr.) 164 1 0,6

8 (170-260 n.Chr.) 133 1 0,7

Tabel 27  Nijmegen-Hatert. Het 
aandeel handgevormde waar in de 
bijgiften van aardewerk per fase. 
Naar Haalebos 1990.
* = correctie volgens Van den 
Broeke 2006, die enkele graven 
uit de Midden- of Late IJzertijd 
identificeerde, die door Haalebos 
aan de vroeg-Romeinse tijd waren 
toegeschreven.
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404  Haalebos 1990, 171-172.

405  Zie paragraaf 5.2.2.

406  Haalebos 1990, 89-90, 94-96.

407  JROB 1979, 42.

408  Hessing 1993, catalogus 54.

409  Van Es & Hessing 1994, 46-
47, fig. 30, zonder schaal of noord-
pijl. Afb. 107 is van die figuur 
afgeleid; de schaal is gebaseerd op 
de informatie dat het grafveld ca. 
1,2 ha groot is geweest.

vrijwel geheel te verdwijnen. Mogelijk gold gedraaid aardewerk in fase 1 van 
Nijmegen-Hatert nog als nieuw en/of statusverhogend en werd het doelbewust 
vaak aan de dode meegegeven. In de daaropvolgende fase zou de importkera-
miek dan meer ingeburgerd kunnen zijn, waardoor het in het graf meegegeven 
aardewerk een betere afspiegeling vormde van het in het dagelijks verkeer 
gebruikte aardewerk. In Tiel-Passewaaij zien we een dergelijke ‘terugval’ niet 
maar dat kan verklaard worden door de latere start van het collectieve graf-
veld; de vroege fase met een geringere hoeveelheid handgevormd ontbreekt 
daar geheel. 
Een tweede belangrijk verschil tussen Tiel-Passewaaij en Nijmegen-Hatert is 
de chronologie. In Nijmegen-Hatert begon men al aan het einde van de Augus-
teïsche of begin van de Tiberische tijd met de inrichting van een collectief 
grafveld. Het grafveld van Tiel-Passewaaij werd later gesticht en de afname 
van handgevormd aardewerk loopt ongeveer een generatie achter op Nijme-
gen-Hatert. Hoogstwaarschijnlijk kan dit verschil verklaard worden door de 
nabijheid tot een centrale plaats. Nijmegen-Hatert lag in het directe achterland 
van de belangrijkste centrale plaats van de Bataafse civitas, terwijl Tiel-
Passewaaij daar meer dan dertig kilometer vandaan lag. In de omgeving van 
Nijmegen waren al voor het begin van de jaartelling personen van zeer uiteen-
lopende achtergronden, inclusief soldaten en gezagsdragers uit Italië aanwezig, 
en op die plaats werd ook de ver weg geproduceerde keramiek afgezet. Het ligt 
voor de hand dat de bewoners van Nijmegen-Hatert eerder en frequenter met 
de nieuwe bewoners, hun ideëen en gebruiksvoorwerpen in contact kwamen 
dan de bewoners van Tiel-Passewaaij. 
Het is interessant dat die ‘achterstand’ niet op alle terreinen geldt. Als we 
bijvoorbeeld kijken naar de introductie van de wrijfschaal, een indicator voor 
de verspreiding van Romeinse manieren van voedselbereiding, blijkt dat die 
ongeveer in dezelfde periode ten tonele is verschenen. In Hatert werden wrijf-
schalen voor het eerst in fase 3 (70-90) geïntroduceerd;404 in Tiel-Passewaaij 
in fase 3.1 (60-90), de graven 30 en 97, die behoren tot de vroegste graven van 
het grafveld, en tevens in waterput 5, die vroeg in de periode 60-90 te dateren 
is. Hetzelfde geldt voor complete tafelserviezen. Te Tiel-Passewaaij zijn twee 
tafelserviezen meegegeven in graven, in fase 4 en 5 (ca. 150-240).405 In Nijme-
gen-Hatert gebeurde dat eveneens tweemaal, in ongeveer dezelfde periode: 
graf 612 en 703 dateren respectievelijk ca. 140-170 en ca. 170-260.406

7.2.7  Zoelen-Mauriksestraat, Zoelen-Scharenburg en Geldermalsen-Midden-
gebied

De reden dat deze vindplaatsen hier samen worden besproken, is dat ze een 
belangrijke overeenkomst hebben: op deze drie grafvelden werden naast de 
voor deze regio gebruikelijke crematiegraven met randstructuren, tevens inhu-
matiegraven aangetroffen.
Het grafveld Zoelen-Mauriksestraat werd tijdens zandwinningswerkzaamheden 
ontdekt door amateurarcheologen en vervolgens door de ROB (tegenwoordig 
RACM) in enkele weken tijd onderzocht. De noodopgraving resulteerde in de 
documentatie van een grafveldje van ca. 1,2 ha (afb. 107), waarbij ongeveer 
100 graven werden geborgen: ca. 10 inhumaties en ca. 90 crematiegraven. 
Het lijkt erop dat de begrenzing aan alle zijden is aangetroffen, maar zeker 
is dat niet. De indruk bestond dat de graven uit de Flavische tijd en de eerste 
helft van de 2e eeuw dateren.407 Een tweetal inhumaties dateert uit dezelfde 
periode, de overige acht (?) inhumaties zijn van laat-Romeinse datum.408 Het 
aantal ronde en vierkante randstructuren op de opgraafplattegrond bedraagt 
ongeveer 65.409

In het ‘Middengebied’ van de gemeente Geldermalsen werden in 1992 graven 
van uiteenlopende datering aangetroffen en verder opgegraven in 1992 en 
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1993. De opgegraven resten omvatten diverse (nederzettings-) sporen uit de 
prehistorie (Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd) alsmede enkele inhumatiegraven 
uit de Midden- en Late IJzertijd. Hier van belang is het grafveld uit de Romeinse 
tijd. Een noordelijk cluster omvatte kleine crematiegraven binnen ronde en 
vierkante greppels, waarin bijgiften van zowel handgevormd als gedraaid 
aardewerk herkenbaar waren. Een zuidelijk cluster bestaat uit grotere, meest 
rechthoekige greppels met daarin grotere kuilen met draaischijfaardewerk 
alsmede bronzen en glazen vaatwerk.410 In totaal zijn ca. 75 graven geborgen 
maar de oorspronkelijke omvang was niet te bepalen.411 Delen van hetzelfde 
grafveld waren eerder al in 1905, 1906 en 1916 aangesneden. Door die eerdere 
vondsten was reeds bekend dat het grafveld tenminste enkele elitegraven moet 
hebben gekend, aangezien naast de ‘gebruikelijke’ bijgiften van aardewerk ook 
rijk versierd bronzen vaatwerk werd geborgen.412 Afgaande op de summiere 
informatie mogen we een grafveld reconstrueren dat mogelijk bewust aansloot 
op oudere graven uit de periode 450-200 v.Chr., zelf een aanvang nam in de 
vroeg-Romeinse tijd (gezien het handgevormde aardewerk) en doorliep tot in 
de midden-Romeinse tijd, en vervolgens nog incidenteel werd gebruikt in de 
laat-Romeinse tijd met uitloop tot in de 7e eeuw. In de midden-Romeinse tijd 
was crematie de norm maar werden er ook enkele inhumatiegraven (kinderen?) 
aangelegd; tenminste enkele graven behoorden toe aan een elite die zich in 
materieel opzicht onderscheidde van wat regionaal gezien de norm was. In de 
laat-Romeinse tijd ging het uitsluitend om inhumaties.
In het plangebied Zoelen-Scharenburg werd eind 2007 een deel van een 
nederzetting opgegraven en vlakbij de locatie van een grafveld vastgesteld. 
Bij het vervolgonderzoek in de maanden mei tot en met juli van 2008 kon 
een groter gedeelte van het grafveld worden vrijgelegd. De vierkante en 
ronde grafstructuren waren goed bewaard gebleven en naar maatstaven van 
deze regio duidelijk herkenbaar. Belangrijker echter is de ontdekking van 
vier inhumatiegraven: één babyskelet uit de eerste helft van de 3e eeuw en 
drie volwassenen van laat-Romeinse datum, waarvan tenminste één skelet 
(volwassen vrouw) in de late 4e of vroege 5e eeuw kon worden gedateerd 
door de aanwezigheid van een tweetal tweedelige voetboogfibulae en een 
haarnaald.413

De drie besproken grafvelden hebben met elkaar gemeen dat in een grafveld 
dat verder uit crematiegraven uit de midden-Romeinse tijd dateert, ook een 
klein aantal laat-Romeinse inhumaties voorkomt. Dit is ook bij Tiel-Passewaaij 

Afb. 107  Overzichtsplattegrond 
van het grafveld Zoelen-Maurik-
sestraat. Schaal bij benadering 
1:2000.
A opgegraven areaal; B greppels; 
C overige sporen. Naar Van Es/
Hessing (red.) 1994, fig. 30 (zon-
der schaal).

ca. 50 m 0

A CB

410  JROB 1992, 118, 159; JROB 
1993, 72-73.Het opgravingsver-
slag suggereert dat het noordelijk 
cluster bij inheemse bevolking en 
het zuidelijk deel bij geromani-
seerde of zelfs Italische elite zou 
behoren, waarbij beide geschei-
den groepen hun eigen grafritueel, 
grafvormen en grafgiften zouden 
hebben. In plaats van afzonder-
lijke gemeenschappen zou het, 
net als bij Tiel-Passewaaij, ook 
om een chronologisch bepaalde 
ontwikkeling kunnen gaan waarbij 
de jongere begravingen andere 
grafvormen en bijgiften kennen 
dan de oudere.

411  De tekst van het voorlopige 
verslag is niet eenduidig over de 
aantallen. We veronderstellen dat 
het genoemde getal van ca. 75 
graven uiteenvalt in 60 crematies 
en zestien inhumaties, die even-
eens werden beschreven (JROB 
1993, 73). Van die zestien inhu-
maties behoren er zeker drie maar 
waarschijnlijk zeven tot de Mid-
den- en Late IJzertijd (Hulst 1999) 
en tenminste één tot de 7e eeuw 
(JROB 1993, 73). Van de overige 
acht inhumaties zijn er enkele die 
dateren uit de laat-Romeinse tijd, 
maar bij de bespreking van het 
midden-Romeinse grafveld is ook 
sprake van inhumaties, waaronder 
enkele kinderen (JROB 1993, 73).

412  Stuart 1968, met name de 
platen V-XII.

413  Mondelinge mededeling 
Anouk Veldman, ADC Archeopro-
jecten.
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414  Van den Broeke 2002, 5, 12.

415  Dateringen Feugère 1985, 
Metzler 1995; Haalebos 1986. 
Eigen determinatie van de fibulae.

416  Van den Broeke 2002, 13; 
pers. comm. Peter van den 
Broeke.

vastgesteld, zowel voor het centrale grafveld aan de Passewaaijse Hogeweg 
(één inhumatie) als bij het grafveldje in de Waal-uiterwaard bij Tiel-Passewaaij 
(eveneens één inhumatie, zie paragraaf 3.4.2). Op basis van 14C-dateringen en 
enkele bijgiften worden deze graven in de late 4e of 5e eeuw gedateerd. Enkele 
van de inhumaties van Zaltbommel-De Wildeman en het kinderskeletje van 
Zoelen-Scharenburg horen bij de midden-Romeinse begravingen en vormen in 
die context een afwijkend grafritueel.

7.2.8  Oosterhout-Van Boetzelaerstraat en Geldermalsen-Hondsgemet 

Veel rurale nederzettingen zijn rond het begin van de jaartelling gesticht. Voor 
Tiel-Passewaaij is in hoofdstuk 3 een stichtingsdatum tussen 60 en 30 v.Chr. 
vastgesteld; in dit hoofdstuk is voor Oss-Westerveld en Wijk bij Duurstede een 
gelijksoortige datering aangenomen, van tenminste één generatie voorafgaand 
aan de komst van de Romeinen naar onze regio. Niet alle nederzettingen zijn 
echter rond die datum gesticht; er zijn twee nederzettingen bekend die waar-
schijnlijk van de eerste helft van de Late IJzertijd (La Tène C) doorlopen tot in 
de Romeinse tijd: Oosterhout-Van Boetzelaerstraat en Geldermalsen-Honds-
gemet. Beide nederzettingen zijn op het moment van afsluiten van deze studie 
nog niet gepubliceerd, maar wel kan een korte indruk van de resultaten worden 
verkregen.
In de jaren ‘90 van de 20e eeuw begon de Gemeente Nijmegen met het ont-
wikkelen van een groot nieuwbouwproject op de noordoever van de Waal, 
de Waalsprong, waarvoor vanaf 1996 ook structureel archeologisch veldon-
derzoek werd verricht. Te Oosterhout-Van Boetzelaerstraat, een van de vele 
vindplaatsen in de Waalsprong, werd een nederzetting uit de Late IJzertijd en 
Romeinse tijd aangetroffen. Deze lag op een noord-zuid gerichte stroomrug 
langs een restgeul, die in de loop van de Romeinse tijd is gaan verlanden. In 
de vulling zijn diverse (rituele?) deposities uit verschillende perioden aange-
troffen. De negentien oost-west geörienteerde woonstalhuizen liggen min of 
meer onder elkaar (met de lange zijden naar elkaar toe) op de stroomrug. Er 
lijkt sprake te zijn van twee woonkernen. De smalle strook waarop gewoond 
werd, is aan alle zijden omgeven door lange greppels, die de twee woonkernen 
verbinden en ook de lager gelegen komgronden inlopen.414 Het overvloedige 
vondstmateriaal lijkt op dat van Tiel-Passewaaij: naast handgevormd aarde-
werk veel gedraaid aardewerk, en in de categorie metaalvondsten zijn veel 
fibulae, munten, militaria en paardentuig en enkele kleinere categorieën zoals 
armbanden, vingerringen en toiletgerei aangetroffen. Het oudste huis dateert 
uit de 3e eeuw v.Chr. maar de meeste boerderijen dateren uit de Romeinse 
tijd.  Hoewel niet uit alle tussenliggende perioden sporen of structuren zijn 
aangetroffen, impliceren met name de fibulae (diverse fibulae van het Mid-
den La Tène schema; een echte Nauheim-fibula, datering ca. 150-70 v.Chr., 
diverse vroege kapfibulae, datering ca. 80-20 v.Chr.415 dat er wel bewoning was 
in de tussenliggende periode. Met de nodige reserve kan men stellen dat de 
nederzetting mogelijk de gehele Late IJzertijd, vroeg- en midden-Romeinse tijd  
bewoond is geweest (ca. 250 voor-270 n.Chr.).416

Van 2003 tot in 2005 heeft de Hendrik Brunsting Stichting van het 
Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit (ACVU-HBS) te Gelder-
malsen-Hondsgemet een nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd 
onderzocht. Reeds in het stadium van proefsleuven werden nederzettings-
sporen voor de Late IJzertijd en de laat-Romeinse tijd vastgesteld, perioden 
waarvan in deze regio nog niet veel bekend was. Het vlakdekkend onderzoek 
toonde een kleine nederzetting aan (ca. één of twee huizen gelijktijdig), die 
ononderbroken van La Tène C tot in de 4e eeuw bewoond was. De vroegste fase 
bestaat uit enkele kleine huisplattegronden van het type Haps, die aan de rand 
van een brede restgeul stonden. Ter hoogte van de huizen kon uit de geul een 



214

omvangrijk vondstenspectrum worden geborgen dat bestond uit handgevormd 
aardewerk, mantelspelden, gordelhaken, etc. Onder andere Nauheim-fibulae 
dateren deze vroege fase in La Tene C2, met uitloop in D1 (ca. 150-70 v.Chr.).417

7.2.9  Utrecht-Hogeweide en Tiel-Medel vindplaats 6

In 2003 is op de nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn (gemeente Utrecht) een 
archeologisch onderzoek ingesteld naar een rurale nederzetting uit de Late 
IJzertijd en vroeg-Romeinse tijd. De vindplaats ligt direct ten noorden van 
de Oude Rijn, aan een crevassegeul die rond het begin van de jaartelling is 
ontstaan. Het blootgelegde areaal is zeer beperkt: wat betreft structuren zijn 
slechts een vijftal spiekers en een deel van waarschijnlijk een  boerderijplatte-
grond aangetroffen, alsmede kuilen en greppels.418 Ondanks het beperkte zicht 
op de nederzetting zelf, is de vindplaats in het kader van deze studie toch bij-
zonder vanwege het spectrum vondsten en de datering ervan. We gaan vooral 
in op het aardewerk, maar hier zij alvast vermeld dat er ook veel metaalvond-
sten (fibulae, militaria en paardentuig) zijn aangetroffen.
Het grootste deel betreft handgevormd- (ca. 20.000 scherven) en de min-
derheid gedraaid aardewerk (1206 scherven), een verhouding van 94,4% 
tegenover 5,6%. De importwaar wordt getalsmatig (Minimum Aantal Indivi-
duen) gedomineerd door ten eerste kruiken en amforen, Belgische waar en 
kurkurnen419, en vervolgens tafelwaar en ruwwandige waar in gelijke mate, en 
tenslotte terra sigillata en geverfd aardewerk en dolia. Wrijfschalen zijn niet 
aangetroffen.420

De importen worden tussen 25 en 50 n.Chr. gedateerd. De vroegste goed 
dateerbare importen zijn Tiberisch (tot 30), maar dit laat onverlet dat ook 
enkele oudere stukken tussen kunnen zitten, zoals het waarschijnlijk Italische 
kommetje Haltern 8 en kurkurnen, die Claudisch kunnen zijn maar ook al laat-
Augusteïsch. De jongste importen zijn Claudisch-Neronisch, vanaf 40.421 We 
mogen daarom van een sluitdatering van de nederzetting omstreeks 50 n.Chr. 
uitgaan. Wellicht is er een verband tussen de vorming van de limes (vanaf ca. 
40 n.Chr.) en het wegtrekken van de bevolking. De nederzetting lag immers 
langs de rivier die de grens van het Romeinse rijk ging vormen, en het is goed 
mogelijk dat de bewoning op die plek vanuit militair oogpunt ongewenst was. 
Doordat de aanvangsdatering van deze nederzetting niet bekend is en ook 
niet het MAI van het handgevormde aardewerk, is het niet mogelijk de exacte 
verhouding handgevormd:gedraaid aardewerk vast te stellen. Wel mogen we er 
vanuit gaan dat de bulk van het handgevormde aardewerk in de Late IJzertijd 
en Augusteïsche periode gebruikt zal zijn. De verhouding 94% handgevormd 
tegenover 6% gedraaid aardewerk geldt voor het complete aardewerkspec-
trum, maar indien het mogelijk zou zijn om het aardewerk in verschillende 
generaties onder te verdelen, zou het aandeel handgevormd in de oudste 
perioden bijvoorbeeld 99% bedragen en in de Tiberische periode bijvoorbeeld 
70%. In ieder geval is duidelijk dat de stroom importen vanaf ca. 25 n.Chr. 
goed op gang kwam. Het gaat enerzijds om tafelwaar (borden, bekers, kom-
men) en anderzijds om voedselcontainers (kurkurnen, dolia, amforen, kruiken). 
We mogen daarom concluderen dat in de Tiberische periode zowel Romeinse 
tafelmanieren (gebruik van bord en beker) als de Romeinse smaak (olijfolie, 
vissaus, wijn) in rurale nederzettingen ingang hadden gevonden. Het feit dat de 
wrijfschaal geheel ontbreekt, wijst daarentegen op nog niet geheel geromani-
seerde keukenpraktijken.422

Dit vondstenspectrum is vergelijkbaar met dat van Tiel-Medel vindplaats 6 
en huis 1 van Tiel-Passewaaijse Hogeweg. In Tiel-Medel is een assemblage 
vondsten verzameld dat bij één erf hoort (afb. 108). Vooral het serviesgoed 
(ruwwandige beker, terra nigra-bord en -pot, kruikamfoor) komt overeen met 
dat van Utrecht-Hogeweide. De vondsten bij Tiel-Passewaaij huis 1 (afb. 42) 

417  Van Renswoude & Van Kerck-
hove, in voorbereiding.

418  Niemeijer 2006, 7.

419  Bij het aardewerkonderzoek 
van Tiel-Passewaaij worden kur-
kurnen niet tot de Belgische waar 
gerekend; ze zijn weliswaar uit het 
huidige Belgische gebied afkom-
stig, maar wijken functioneel en 
technisch gezien geheel af van de 
andere Belgische waar, dat vooral 
fijne tafelwaar (als imitaties van 
terra sigillata) betreft.

420  Niemeijer 2006, 7-17.

421  Niemeijer 2006, 17-20.

422  Vergelijk het einde van 
paragraaf 5.2.1 en 5.2.2 alsmede 
8.8.5.
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Afb. 108  Een vroeg-1ste eeuwse 
verzameling aardewerk uit Tiel-
Medel vindplaats 6. Schaal 1:4.
Naar Heeren 2005, fig. 21.
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423  Van der Werff 1987.

424  Bloemers 1978, 33-36. De 
aanvangsdatum is aan de hand 
van de (veelal los gevonden) 
importen beargumenteerd. De 
vroegste importen horen natuur-
lijk niet noodzakelijkerwijs bij de 
vroegste bewoningsfase, zodat 
de bewoning al eerder kan zijn 
aangevangen.

425  Bloemers 1978, 36-44.  Een 
generatieduur van 35 jaar is in 
principe mogelijk maar zou op een 
chronologie van 1 tot 280 n.Chr. 
neerkomen. Dit past minder goed 
bij het aangetroffen vondstmateri-
aal.

vertonen overeenkomsten wat betreft de vissaus-amfoor, Belgische beker 
en ruwwandige pot. Elders in die nederzetting bevond zich tevens een vroege 
olijfolie-amfoor Oberaden 83 (afb. 43) tussen verder louter handgevormde 
scherven. In Wijk bij Duurstede-De Horden komt die amfoor ook voor.423 De 
genoemde complexen van Tiel-Medel vindplaats 6 en huis 1 van Tiel-Passe-
waaijse Hogeweg werden respectievelijk 10-40 en 1-50 n.Chr. gedateerd, maar 
dit zou naar analogie van Utrecht-Hogeweide evengoed 25-50 kunnen zijn; 
vooral de terra sigillata uit Utrecht-Hogeweide leverde scherpe dateringen op, 
en dat aardewerk ontbrak bij de beide Tielse erven uit de Tiberische tijd. Het is 
opvallend dat zowel bij Utrecht-Hogeweide als Tiel-Medel vindplaats 6 gewezen 
werd op militaria en paardentuig van vroege datering; blijkbaar zijn er reeds 
in de Tiberische tijd veteranen neergestreken in de rurale nederzettingen. Een 
volgende overeenkomst is de wijze waarop de importspullen verkregen zul-
len zijn. Bij Utrecht-Hogeweide werd op het geringe opgegraven areaal toch 
een grote spieker herkend, en te Tiel-Medel vindplaats 6 werd een verbouwing 
en vergroting van de spieker naast de boerderijplattegrond waargenomen. 
Wellicht was de leverantie van (onder andere) graan aan een legerkamp de 
prestatie in ruil waarvoor ze tafelwaar en in aardewerk verpakte producten 
kregen. Naast graan zullen leveranties van vee (rund, paard?) ook een grote rol 
gespeeld hebben. Tenslotte kan vooral de fijne tafelwaar ook door de veteranen 
rechtstreeks mee zijn genomen uit de diensttijd. In het legerkamp had iedere 
soldaat namelijk zijn eigen serviesgoed.

7.3  Tiel-Passewaaij vergeleken met vindplaatsen in aangrenzende regio’s

Tot nu toe is alle aandacht uitgegaan naar het Bataafse gebied. Ook andere 
gebieden hebben echter gegevens opgeleverd over rurale nederzettingen 
van Romeinse datering. Deze paragraaf heeft rurale vindplaatsen in het 
Cananefaatse gebied en een grafveld in Duitsland tot onderwerp. Een korte 
beschouwing van de overeenkomsten en verschillen van die gebieden met 
de Bataafse regio levert belangrijke inzichten op voor de vraag of bepaalde 
fenomenen die in de Bataafse civitas optreden regionaal of bovenregionaal 
geïnterpreteerd mogen worden.

7.3.1  Rijswijk-De Bult

Naar aanleiding van stadsuitbreiding van Rijswijk bij Den Haag werd in de 
jaren 1966-1969 de reeds langer bekende vindplaats ‘De Bult’ intensief arche-
ologisch onderzocht. Rijswijk-De Bult was de eerste rurale nederzetting van 
Romeins Nederland die volledig werd opgegraven. Een belangrijk aspect is dat 
ook een groot verkavelingsysteem van greppels kon worden onderzocht, wat 
honderden meters van het achterland van de nederzetting besloeg en naar alle 
waarschijnlijkheid het agrarische areaal van de nederzetting begrensde (afb. 
109). Hieronder wordt de chronologische en ruimtelijke ontwikkeling van de 
nederzetting toegelicht.
De aanvangsdatum van Rijswijk-De Bult is niet exact vastgesteld maar moet 
op basis van de importkeramiek in de eerste helft van de 1e eeuw liggen.424 De 
einddatum ligt rond 270 of 280 n.Chr. Door het combineren van acht subfasen 
(1a t/m d; IIa en b; III a en b) met een modelmatige aanname dat elke subfase 
ongeveer een generatie (30 jaar) duurde, wordt de chronologie van ca. 30 tot 
en met 270 vastgelegd.425

Fase I behelst een geleidelijke uitbreiding van één klein huis (fase 1a, 30-60 
n.Chr.) naar een uitbreiding van dat huis met een bijgebouw (fase 1b, 60-90 
n.Chr.), de stichting van een nieuw erf (fase 1c, 90-120 n.Chr.) en de uitbrei-
ding van bestaande erven met grotere huizen (fase 1d, 120-150 n.Chr.). Fase 
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II wordt gekenmerkt door de aanleg van een groot systeem van greppels: 
zowel de nederzetting zelf als het land er omheen worden nu gestructureerd 
door een regelmatige uitleg van brede greppels met kleinere greppels voor de 
individuele erven.426 In het greppelsysteem is een Romeinse maatvoering te 
herkennen: greppelsegmenten van bijvoorbeeld 71, 105 en 143 m zijn uit te 
drukken in eenheden van 240, 360 en 480 Romeinse voet (pes monetalis van 
29,57 cm), ofwel 2, 3 en 4 actus (eenheid van 120 voet). Binnen de nederzet-
ting zijn er twee generaties huisplattegronden (fase II a, 150-180 n.Chr. en 
fase II b, 180-210 n.Chr.). In fase III wordt het systeem van greppels buiten de 
nederzetting anders ingericht en in de nederzetting een groot huis opgericht 
dat deels in steenbouw is uitgevoerd, terwijl op een ander deel van hetzelfde 
erf ook een prominent bijgebouw wordt gebouwd (fase IIIa, 210-240 n.Chr.). 
Bloemers interpreteerde dit gebouw als een tempel maar mijns inziens gaat het 
om een groot horreum.427 De rijkdom en bovenlokale betekenis van de vind-
plaats Rijswijk-De Bult zou goed verklaard kunnen worden door controle van de 
graanproductie van de omliggende nederzettingen, die op het centrale erf van 
De Bult in het veronderstelde horreum werden opgeslagen en periodiek aan de 
bevolking van Forum Hadriani werd geleverd. Fase IIIb (240-270) omvat een 
uitbreiding van het grote gebouw met enkele ruimtes met wandschilderingen 
en een verbouwing van de tempel danwel graanschuur.428

Bij de interpretatie van de nederzetting Rijswijk-De Bult ziet Bloemers een 
nauwe relatie met de stad Forum Hadriani, op slechts ca. 3 km afstand. De groei 
van de nederzetting Rijswijk-De Bult en de uitbreiding van de verkaveling in het 
achterland gaat gelijk op met de ontwikkeling van Forum Hadriani als civitas-
hoofdplaats. De eigenaar van Rijswijk-De Bult speelde dan ook ongetwijfeld een 
rol in de bevoorrading van de stad. Gezien de ontwikkeling van een villa-achtig 
hoofdgebouw in fase 3 ligt het voor de hand dat de familie goede zaken deed en 
wellicht tot de elite van Forum Hadriani gerekend kon worden. Vervolgens gaat 
Bloemers ook in op de informatie uit Romeinse literaire bronnen over de Canane-
faten, hun relatie tot de Bataven en rol in de leveranties van hulptroepen aan het 
Romeinse leger. Op basis van de nederzettingsdichtheid en demografie becijfert 
hij de mogelijkheid van troepenleveranties aan het Romeinse leger waarbij 

426  Hierbij moet echter wel wor-
den opgemerkt dat er tenminste 
drie fasen in de greppelsystemen 
te herkennen zijn, zodat ook fase 
Ic of Id  al akkerbegrenzingen 
gekend kan hebben. De gepubli-
ceerde fasekaarten hebben echter 
betrekking op de nederzetting en 
niet op de off-site. In paragraaf 
8.6 wordt een licht gewijzigde 
fasering van de akkersystemen 
voorgesteld.

427  Eerder verwierp Derks al het 
idee dat het om een tempel zou 
gaan, Derks 1998, 152 noot 96.

428  Bloemers 1978, 45-54, bijla-
gen 5 en 6.
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genoeg mankracht over moet blijven voor biologische reproductie en werkkrach-
ten voor de economische functie van de nederzettingen.429 

7.3.2  Midden-Delfland

In hoofdstuk 3 en in paragraaf 7.2 hierboven zijn de grote greppelsystemen 
beschreven die onder andere te Tiel-Passewaaij, Wijk bij Duurstede-De Horden 
en Oss-Ussen zijn aangelegd. Door de aanleg van deze greppels van honderden 
meters lang werden de agrarische gronden verkaveld en de nederzettingen 
omgreppeld. De genoemde voorbeelden in het Bataafse gebied staan hierin 
niet op zichzelf: ook in West-Nederland zijn dergelijke verkavelingen van ruraal 
gebied vastgesteld.430 In deze paragraaf worden de kenmerken, chronologie en 
mogelijke achtergronden van de verkavelingen in het veengebied van Midden-
Delfland besproken.
Midden-Delfland wordt gekenmerkt door uitgestrekte veengebieden die door-
sneden worden door kleine kreken die smalle zandruggen opgeworpen hebben. 
Het gebied is relatief dunbevolkt en de nederzettingen zijn relatief klein en 
kort bewoond; nederzettingen zoals Rijswijk-de Bult met meerdere gelijktijdige 
huizen en een continue bewoning van ca. 240 jaar zijn eerder uitzondering dan 
regel. Bij vrijwel alle nederzettingen zijn grote greppelsystemen in het omlig-
gende gebied vastgesteld. Hoewel deze greppels in eerste instantie vooral de 
kreekruggen volgen, worden latere systemen ook wel dwars door veengebieden 
aangelegd.431

In de datering van de verkavelingsgreppels zijn drie fasen te onderscheiden. 
De vroegste voorbeelden van verkavelingsgreppels dateren uit de eerste helft 
van de 1e eeuw en zijn over het algemeen smal en kennen een grillig verloop. 
Afvoer van water en een gedeeltelijk natuurlijke meander zouden de functie 
van deze greppels kunnen zijn. In de Flavische periode en de eerste helft van 
de 2e eeuw werden diepere greppels gegraven die een veel rechter verloop 
kenden. Drainage en het markeren van grotere landbouwzones op de zandige 
ruggen was de functie in deze periode. Rond het midden van de 2e eeuw vond 
een belangrijke ontwikkeling plaats waarbij een veelomvattend systeem van 
lange en brede greppels wordt aangelegd die zowel kreegruggen als veenge-
bieden omvat. Individuele velden worden herkenbaar en tevens worden de 
nederzettingen in het veelal rechthoekige systeem geïncorporeerd. Drainage 
was een functie van deze greppels maar het indelen van het land in een groter 
systeem lijkt ook een doel geweest te zijn.432

Ongeveer gelijktijdig met de aanleg van het grote systeem van verkaveling 
kreeg Forum Hadriani, hoofdstad van het Cananefaatse gebied, marktrechten 
en werd tot municipium verheven. Van Londen ziet hierin en planmatige orde-
ning en herkolonisatie (‘reclamation’) van het rurale achterland, ondernomen 
door de civiele administratie vanuit de hoofdstad van het gebied, vergelijkbaar 
met andere infrastructurele werken zoals de versterking en reconstructie 
van de limesweg. Bij de aanleg van de greppelsystemen zou gebruik gemaakt 
zijn van de Gulden Snede, waarbij  rotatiepunten op regelmatige afstanden de 
mogelijkheid bieden grillige kreekruggen te volgen en deze bruikbare gronden 
mee te nemen in een regelmatige ordening. Een radiale ordening van greppels 
min of meer dwars op de kreekruggen wijst daarbij op ‘verdwijnpunten’, ofwel 
vaste punten van waaruit rechte lijnen zijn getrokken. Tenslotte is er gebruik 
gemaakt van een Romeinse maatvoering (voornamelijk de pes monetalis en 
actus). Dit alles wijst op de inzet van agrimensores, professionele Romeinse 
landmeters. De uitvoer is volgens Van Londen mogelijk ‘…one swift move by the 
military…’, maar ook heeft de lokale bevolking later het systeem uitgebreid.433

Bij de interpretaties van Van Londen zijn wel enkele kritische kanttekeningen 
te plaatsen. Dat de Gulden Snede in enkele gevallen is toegepast wordt wel aan-
nemelijk gemaakt, maar dat dat in de hele regio zo zou zijn, wordt onvoldoende 

429  Bloemers 1978, 101-113. 
De hoofdthema’s die Bloemers 
aansneed zijn nog steeds actueel. 
Thema’s als demografie, de rol 
van nederzettingen in de bevoor-
rading van centrale plaatsen en 
de Romeinse krijgsdienst van 
jongemannen uit rurale nederzet-
tingen, spelen ook in de huidige 
studie een belangrijke rol. Dat 
deze thema’s nog steeds actueel 
zijn hangt onder meer samen met 
het feit dat er sinds Rijswijk-De 
Bult nauwelijks meer nederzet-
tingen volledig zijn opgegraven 
en integraal zijn gepubliceerd. 
Vrijwel volledige opgraving is 
namelijk een voorwaarde om een 
diachroon beeld van de demogra-
fie te verkrijgen, wat op zijn beurt 
weer een bouwsteen is in econo-
mische modellen. Een nederzet-
ting als Wijk bij Duurstede-De 
Horden bijvoorbeeld is weliswaar 
volledig opgegraven, maar bij die 
nederzetting is de uitwerking en 
publicatie niet integraal uitge-
voerd maar over diverse auteurs 
en onderdelen van het materiaal 
verdeeld (amforen-Van der Werff 
1987; fibulae-Van der Roest 1988; 
handgevormd aardewerk-Taayke 
2002; huisplattegronden-Vos 
2002).

430  Van Londen 2006.

431  Van Londen 2006, 167-221.

432  Van Londen 2006, 183-186.

433  Van Londen 2006, 183-221 
(citaat p. 220).
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onderbouwd. Het tweede punt is veel fundamenteler. Als we Forum Hadriani 
als civitashoofdplaats van de Cananefaten en Midden-Delfland als het achter-
land van die stad in het perspectief van grote noordelijke provincies plaatsen, 
moeten we constateren dat het om een stad met een zeer beperkte omvang 
en status gaat en dat het achterland van die stad uit grotendeels marginale 
gronden bestaat. Het is onwaarschijnlijk dat het Romeinse militaire apparaat 
wordt ingezet om een uithoek als Midden-Delfland te ontginnen. De eerder 
aangehaalde opgravingen van het Bataafse gebied kennen weliswaar ook een 
verkaveling, maar eenvormigheid en een principe zoals de Gulden Snede zijn 
daarin niet te herkennen. Een Romeinse maatvoering daarentegen weer wel. 
Tenslotte kan er geen sprake zijn van herkolonisatie. Het land was immers niet 
lange tijd onbewoond noch door overstromingen onbruikbaar, of door de autori-
teiten rigoreus onteigend.
Deze kritiek is niet bedoeld om de bevindingen van Van Londen geheel te 
ontkennen. In tegendeel: de door haar geïdentificeerde driefasigheid van de 
greppelsystemen is ook in de eerder aangehaalde opgravingen van het Bataafse 
gebied te herkennen, net zoals een Romeinse maatvoering in actus. Dat dit 
overal in ongeveer dezelfde periode optreedt, impliceert inderdaad een boven-
lokale impuls voor de werkzaamheden, zoals ook in de synthese van deze studie 
verder betoogd zal worden. Het is echter de geïmpliceerde uniformiteit van alle 
verkavelingsystemen met de Gulden Snede als ordenend principe, de uitvoering 
door het Romeinse leger en een herkolonisatie van land die hier ter discussie 
wordt gesteld.

7.3.3  Vorst-Tönisvorst

Vorst-Tönisvorst is niet in de nabijheid van Tiel-Passewaaij of zelfs maar het 
Bataafse gebied gelegen: het ligt tussen Rijn en Maas in het Duitse leemge-
bied (de Kempener Lehmplatte), ca. 10 km ten westen van Krefeld-Gellep; dat 
is ca. 95 km ten zuidoosten van Tiel-Passewaaij (afb. 98). Toch is het aldaar 
opgegraven grafveld goed vergelijkbaar met Tiel vanwege de overeenkomsten 
in materiële cultuur en de aard van de structuren: in meerderheid kuilen met 
gecremeerd botmateriaal en verbrande danwel onverbrande bijgiften, in veel 
gevallen omgeven door een rechthoekige greppel (afb. 110). 
Acuut bedreigd door nieuwbouw werd het grafveld van 1984 tot 1989 ten dele 
opgegraven, terwijl andere delen ongezien verloren zijn gegaan. In totaal werd 
ca. 1,5 ha onderzocht, waarvan 1,25 ha binnen de begrenzing van het eigen-
lijke grafveld; daarin werden 205 graven geborgen. De begrenzing van het 
grafveld lijkt aan de noordwest- en noordoostzijde bekend te zijn, maar aan 
de zuidzijde in het geheel niet. Bridger houdt rekening met een totaalopper-
vlak van tenminste 2,5 ha en denkt ongeveer de helft of één derde te hebben 
opgegraven. In demografische reconstructies wordt een totaal aantal van 425 
tot ca. 500 graven verondersteld – een verdrievoudiging van het opgegraven 
aantal. De aanvangsdatering van het grafveld ligt tussen ca. 30 en 60 n.Chr., 
terwijl de laatste graven van rond het midden van de 3e eeuw dateren (ca. 240-
260 n.Chr.).434

Hoewel het grafveld van Tönisvorst dus mogelijk één of twee decennia eerder 
in gebruik werd genomen dan dat van Tiel-Passewaaij, komt de gebruiksperiode 
van beide grafvelden in grote lijnen overeen, net zoals het totaal aantal graven. 
Ook verloopt het proces van afname van handgevormd aardewerk ongeveer 
hetzelfde tempo. Verschillen betreffen de variatie in grafvormen en hun oriën-
tatie. In Vorst-Tönisvorst zijn alle randstructuren vierkant of rechthoekig en 
hebben dezelfde oriëntatie, vermoedelijk gericht op wegen uit de Romeinse tijd 
waarlangs het grafveld is aangelegd (de stippellijnen op afb. 110). Urngraven, 
waarbij de crematieresten in een aardewerken container worden geplaatst, 
komen vrij veel voor (47x).435 In Tiel wisselen rechthoekige en ronde grafmo-

434  Bridger 1996.

435  Bridger 1996. 
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numenten elkaar af en zijn er verschillen in oriëntatie tussen de rechthoekige 
grafgreppels, terwijl urngraven er nauwelijks voorkomen (slechts tweemaal).
De overeenkomsten tussen Tiel-Passewaaij en Vorst-Tönisvorst liggen vooral 
op het vlak van de demografische ontwikkeling. Hoewel de omvang van de 
bevolking in Vorst-Tönisvorst niet erg goed is vast te stellen wordt de totale 
omvang van het grafveld op een factor 3 van het aantal daadwerkelijk vast-
gestelde graven (160) gesteld, ca. 500 graven. Onzeker is uiteraard of voor 
de niet-opgegraven gedeelten een zelfde dichtheid aan graven mag worden 
aangenomen als in de opgegraven gedeelten is vastgesteld. Een fundamenteler 
probleem is echter dat in Vorst-Tönisvorst elke kuil met crematieresten als graf 
is gerekend, zowel de kuilen mét als zonder randstructuur er omheen. In para-
graaf 4.3 is echter beargumenteerd dat het grafritueel voor iedere overledene 
vaak resulteerde in twee kuilen met botmateriaal: de uiteindelijke bijzetting 
met randgreppel er omheen en een kuil waarin de brandresten zijn gedumpt. 
Bij Tiel zijn in de regel alleen de grafkuilen met randgreppel er omheen als 
graf gerekend. Op de plattegrond van Vorst-Tönisvorst is duidelijk te zien dat 
de graven met randstructuren zich aan de randen van het grafveld bevinden 
terwijl in de middenzone alleen kuilen zonder randgreppels zijn gevonden. Dit 
zouden zeer goed de brandrestendepots van verbrandingen kunnen zijn waarbij 
slechts een deel van de botten werd verzameld om elders te worden bijgezet in 
een graf, dat vervolgens met een randgreppel en heuvel werd gemarkeerd. Het 
aantal graven met randgreppel is in Vorst-Tönisvorst niet erg groot. Gebrekkige 
conservering speelt hier wel een rol, maar het grafveld als geheel is veel ruimer 
opgezet en veel minder drukbezet dan in Nijmegen-Hatert en Tiel-Passewaaij. 
Met andere woorden: het aantal te reconstrueren personen van de levende 
gemeenschap zou wel eens de helft of minder kunnen zijn van het aantal waar 
Bridger mee rekent.436 De onduidelijkheden met betrekking tot het totaal aantal 
graven van Vorst-Tönisvorst laten onverlet dat de dynamiek in de bevolking 

50 m 0

A CB D
Afb. 110  Overzichtsplattegrond 
van het grafveld Vorst-Tönisvorst. 
Schaal 1:2000.
A opgegraven areaal; B greppels; 
C overige sporen; D reconstructie 
begrenzing. Naar Bridger 1996, 
bijlage 1.

436  Bridger 1996, 282-288. Voor 
Nijmegen-Hatert geldt dit in veel 
mindere mate omdat een veel 
hoger percentage graven voorzien 
is van een randstructuur.
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dezelfde is als die in Tiel-Passewaaij. Het demografisch optimum ligt op de 
overgang van 1e- naar 2e eeuw (95-115 n.Chr.)(tabel 28).
Een laatste overeenkomst met Tiel-Passewaaij betreft de percentages handge-
vormd aardewerk: 13% in de periode vanaf ca. 60 n.Chr., afnemend tot enkele 
procenten vanaf ca. 120 n.Chr. (tabel 29). Afwijkend is de eerste periode van 
Vorst-Tönisvorst, die geheel geen handgevormd aardewerk kent, en het feit 
dat het handgevormde materiaal nooit geheel verdwijnt in de latere 2e en de 
3e eeuw. Of dit een reëel verschil is of residueel materiaal betreft, kan niet 
worden vastgesteld.
Samenvattend zien we veel overeenkomstige elementen tussen Passewaaij en 
Tönisvorst. Vergelijkbare grafvormen en materiële cultuur en dezelfde trend 
van bevolkingsgroei en afname. Met Nijmegen-Hatert heeft Vorst-Tönisvorst 
gemeen dat de eerste fase minder handgevormd aardewerk kent dan de tweede 
fase. Dat is waarschijnlijk een aanwijzing dat het gedraaide aardewerk in eer-
ste instantie een aparte status had en vaker werd meegegeven. 

7.4  Relaties tussen rurale gemeenschappen en centrale plaatsen

In hoofdstuk 6 is betoogd dat de gemeenschap van Tiel-Passewaaij een agra-
risch surplus produceerde dat op de markt werd geruild voor andere producten. 
Met welke centrale plaatsen had deze gemeenschap dan economische relaties? 
We kunnen de meest voor de hand liggende kandidaten noemen.
Tiel-Passewaaij heeft een drietal castella in de omgeving, die alle ongeveer een 
halve dagreis (10-12 km hemelsbreed) verwijderd liggen. Bij het tegenwoor-
dige Maurik wordt het van de Peutinger kaart bekende Mannaricium vermoed. 

fase aantal graven geschatte bevolking*

1 (30-60 n.Chr.) 10 15

2 (60-75 n.Chr.) 13 36

3 (75-95 n.Chr.) 37 80

4 (95-115 n.Chr.) 64 137

5 (115-130 n.Chr.) 11 32

6 (130-150 n.Chr.) 10 22

7 (150-180 n.Chr.) 12 18

8 (180-240/260 n.Chr.) 3 2

Tabel 28  Vorst-Tönisvorst. 
Omvang van de begraafgemeen-
schap per fase. Naar Bridger 1996.
* berekening gebaseerd op de 
helft van het aantal graven uit 
kolom n3 in tabel 54 (Bridger 
1996), waarop de bekende 
formule P=D*e*k/t is toegepast, 
met dezelfde variabelen die in 
hoofdstuk 3 voor Tiel-Passewaaij 
zijn gehanteerd. Bridger kwam op 
veel hogere aantallen aangezien 
hij het aantal graven direct met 3 
vermenigvuldigde.

fase aantal bijgiften
aardewerk

waarvan 
handgevormd

% handgevormd

1 (30-60 n.Chr.) 11 0 0

2 (60-75 n.Chr.) 30 4 13

3 (75-95 n.Chr.) 88 7 8

4 (95-115 n.Chr.) 169 11 7

5 (115-130 n.Chr.) 41 1 2

6 (130-150 n.Chr.) 33 1 3

7 (150-180 n.Chr.) 50 2 4

8 (180-240/260 n.Chr.) 8 1 12

Tabel 29  Vorst-Tönisvorst. Het 
aandeel handgevormde waar in de 
bijgiften van aardewerk per fase. 
Naar Bridger 1996.
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De legerplaats is echter door de Rijn volledig geërodeerd en alleen van bag-
gervondsten bekend. Op basis van de fibulae vermoedt Haalebos een datering 
van de Flavische tijd tot mogelijk het einde van de 3e eeuw.437 De tweede is het 
eveneens uitsluitend op basis van baggervondsten vermoede fort Levefanum, 
dat ten zuidoosten van het huidige Wijk bij Duurstede lag. Ook dit fort zou op 
basis van de vondsten van het midden van de 1e eeuw tot het einde van de 
3e eeuw gedateerd kunnen worden, maar het vondstmateriaal is veel minder 
talrijk en de datering onzekerder.438 Beide liggen hemelsbreed op ca. 11 km 
ten noorden en noordnoordwesten van Tiel-Passewaaij. Ook is het niet uit 
te sluiten dat de bewoners van Passewaaij contacten met Kesteren-De Hoge 
Woerd onderhielden. Dat castellum ligt weliswaar verder weg (ca. 13,5 km 
hemelsbreed), maar de route erheen lijkt gunstiger geweest te zijn, omdat die 
naar het noordoosten loopt en grotendeels bestaande oeverwallen van water-
lopen kon volgen, terwijl een eventuele route naar het noorden haaks op de 
natuurlijke barrières staat. De agrarische opbrengst van Tiel-Passewaaij kan 
bij deze castella (of de vicus er omheen) afgeleverd zijn, waarbij (een deel van) 
de opbrengst direct weer geruild werd tegen voorraden of andere goederen. 
Omzetting in muntgeld behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.
Naast militaire markten moeten ook civiele en religieuze centra overwo-
gen worden als afzetmarkt voor het agrarische surplus. Het heiligdom van 
Kessel-Lith en de vicus Rossum, waarschijnlijk het antieke Grinnes,439 ligt nog 
dichterbij dan de eerder genoemde plaatsen (ca. 6 en 9 km hemelsbreed), maar 
om die plaats te bereiken moet, afhankelijk van de nog steeds omstreden loop 
van de Waal of een voorloper daarvan in de Romeinse tijd,440 waarschijnlijk 
een grote rivier overgestoken worden. Een brug of veerdienst mag verwacht 
worden maar is niet concreet bekend.
Tenslotte is natuurlijk ook Nijmegen een belangrijke afzetmarkt. Deze is een 
stuk verder van Tiel-Passewaaij gelegen, ca. 30 km hemelsbreed, maar door 
omvang van die plaats bestond er ongetwijfeld een enorme vraag naar agrari-
sche producten. In de midden-Augusteïsche periode lag er een castra met een 
bezetting van waarschijnlijk twee legioenen.441 Na het vertrek van die troepen 
werden kleinere legerafdelingen in militaire versterkingen op het Kops Plateau 
en bij het Trajanusplein gelegerd.442 Ondertussen bleef de burgerlijke nederzet-
ting rondom het huidige Valkhof zich in de loop van de 1e eeuw ook uitbreiden en 
kende reeds steenbouw in de periode 40-70 n.Chr. Getuige de verbrande kelders 
die bij diverse opgravingen aan het licht zijn gekomen, was de stad ten tijde van 
de Bataafse opstand niet onaanzienlijk.443 In de nasleep van die opstand werd 
door keizer Vespasianus opnieuw een legioen bij Nijmegen gelegerd, waardoor 
het aantal te voeden monden weer flink toenam. De Flavische castra en bijbe-
horende canabae legionis rondom dit kamp is met 100 ha erg groot, groter nog 
dan het Augusteïsche legerkamp.444 Het is goed mogelijk dat de canabae ook 
de civiele functie van de afgebrande en verlaten nederzetting rond het Valkhof 
tijdelijk heeft overgenomen, waardoor de totale bevolking van Flavisch Nijme-
gen net zo groot als het aantal uit de Augusteïsche periode geschat mag worden. 
Tegelijkertijd werd begonnen met de aanleg van een nieuwe civiele nederzet-
ting bij Nijmegen-West, het latere Ulpia Noviomagus.445 Met de stichting van de 
provincie Germania inferior in 84 of 85 n.Chr. zal de betekenis van dit bestuur-
lijke centrum ongetwijfeld zijn toegenomen. Hoewel het 10e legioen rond 105 
n.Chr. werd verplaatst en de provincie geheel verliet, zal de vraag naar voedsel 
niet substantieel zijn afgenomen, aangezien Nijmegen door keizer Trajanus tot 
municipium was verheven. Als gevolg daarvan werd de stad flink uitgebreid en 
een aantal publieke gebouwen in steen uitgevoerd. De nieuwe status en uitstra-
ling zullen waarschijnlijk tot een toestroom van bewoners hebben geleid. 
Bij de eerder genoemde castella bij Maurik, Wijk bij Duurstede en Kesteren 
gaat het om een bezetting van enkele honderden tot duizend soldaten. De mili-
taire aanwezigheid bij Nijmegen in de laatste decennia van de 1e eeuw v.Chr. 
betrof twee legioenen, ofwel ca. 12.000 man. Na het vertrek van die troepen 

437  Haalebos 1986; Van Dockum 
1995, 80-81.

438  Van Dockum 1995, 81.

439  Roymans 2004, 144-146.

440  Roymans 2004, 131-132.

441  Driessen 2007, 37.

442  Driessen 2007, 64-82.

443  Driessen 2007, 83.

444  Driessen 2007, 92, noot 23.

445  Driessen 2007, 147-150.
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werden rondom Nijmegen nog slechts kleine legerafdelingen onderhouden, 
mogelijk twee of drie hulptroepen à 550 man. Daarnaast is er vanaf tenmin-
ste de Claudische periode sprake van een substantiële civiele nederzetting, 
zodat het aantal stedelingen en militairen rond het midden van de 1e eeuw op 
tenminste 2.000 man geschat wordt. Vanaf de legering van het 10e legioen zijn 
er, gezien het oppervlak van de castra en canabae, mogelijk opnieuw ca. 10 
tot 12.000 personen aanwezig, hoewel niet het gehele oppervlakte bewoond 
geweest hoeft te zijn. Na het vertrek van het 10e legioen neemt dat aantal 
eerst iets af maar met de bloei van Ulpia Noviomagus in de eerste helft van de 
2e eeuw hoeft het aantal stedelingen niet erg veel lager te worden geschat.
Bovenstaande schatting van het aantal te voeden monden, hoe onzeker ook, 
maakt duidelijk dat aan de voedselbehoefte van soldaten en stedelingen onmo-
gelijk op het lokale niveau voldaan kan zijn. Vanaf de inrichting van de Bataafse 
civitas in de vroege 1e eeuw446 mogen we veronderstellen dat rurale gemeen-
schappen met enige regelmaat in contact kwamen met vertegenwoordigers van 
het civitasbestuur, die bepaalde regelingen met betrekking tot de leveranties 
van agrarische goederen en recruten voor de Bataafse hulptroepen uitvoerden. 
Hoogstwaarschijnlijk zijn alle lokale gemeenschappen in een register opgeno-
men, waarin bijvoorbeeld de omvang van de populatie, hun agrarische areaal, 
het aantal soldaten (en het aantal personen met burgerrecht) werd vastgelegd.
Samenvattend kan gesteld worden dat gemeenschappen zoals Tiel-Passewaaij 
contacten onderhielden met centrale plaatsen. Zij leverden hun agrarische 
surplus aan die plaatsen en kregen er geld of importproducten voor terug. 
Of dit nu contacten met militaire forten waren die hun eigen bevoorrading 
moesten regelen of dat het veel formeler vanuit het civitasbestuur te Nijmegen 
werd vormgegeven, we mogen in ieder geval veronderstellen dat er regelmatig 
contact was tussen lokale gemeenschappen en een Romeinse overheid.

7.5  Vooruitblik

In dit hoofdstuk zijn diverse opgravingen in het rivierengebied beschreven om 
inzicht te krijgen in overeenkomsten en verschillen tussen die vindplaatsen 
en Tiel-Passewaaij. Op deze wijze is duidelijk geworden in welke opzichten de 
gedetailleerde resultaten van de opgravingen te Tiel-Passewaaij representa-
tief zijn voor de nederzettingen elders in de regio en op welke punten we van 
meer diversiteit moeten uitgaan. De themata waarop de vergelijking betrek-
king heeft, zijn niet willekeurig gekozen. Ze vormen bouwstenen die in het 
volgende hoofdstuk geïntegreerd worden om de romanisering van het platte-
land in de Bataafse civitas te beschrijven. Verschijnselen zoals het verdwijnen 
van handgevormde keramiek, de bouw van steeds grotere bijgebouwen in de 
nederzettingen en het graven van verkavelingssloten in het achterland van 
de nederzettingen worden met elkaar in verband gebracht om een proces 
van economische integratie te beschrijven, dat daarnaast ook raakvlakken 
heeft met de relatie tussen de rurale nederzettingen en de centrale plaatsen. 
De overeenkomsten op het gebied van demografie, aanvangsdatering van de 
bewoning, vondstenspectrum en andere zaken  tussen Tiel-Passewaaij, Wijk bij 
Duurstede-De Horden en tal van andere vindplaatsen maakt duidelijk dat die 
nederzettingen ongeveer eenzelfde ontwikkeling hebben doorlopen. De vroe-
gere aanvang van het collectieve grafveld Nijmegen-Hatert, de hogere status 
die de bewoners van Oss-Westerveld wellicht hadden en de grotere rijkdom die 
uit de steenbouw van villa’s zoals Druten-Klepperhei spreekt, zijn daarentegen 
aanleiding op enkele punten het beeld van ontwikkeling te differentiëren.

446  De organisatievorm en het 
tijdstip van de inrichting van civiel 
bestuur is omstreden. Slofstra 
gaat uit van een cliëntverdrag (het 
zogenoemde Cottische model) 
dat pas na de Bataafse opstand 
werd omgezet in een formele 
civitasstructuur (Slofstra 2002). 
Roymans gaat uit van een veel 
eerdere municipalisering vanaf de 
tijd van Augustus die vlak na de 
Bataafse opstand formeel werd af-
gerond (Roymans 2004, 200-205).
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8  Sociale, culturele en economische aspecten 
van de Bataafse rurale bewoning

Het doel van het vorige hoofdstuk was om Tiel-Passewaaij te vergelijken met 
andere opgravingen; om die reden was dat hoofdstuk naar vindplaats geordend. 
Veel informatie van diverse vindplaatsen ging echter over gelijksoortige onder-
werpen, zodat ook een thematische bespreking van enkele onderwerpen niet 
mag ontbreken. Het onderhavige hoofdstuk bespreekt diverse thema’s (zoals 
huis- en nederzettingsvormen, het grafritueel, omgang met materiële cultuur, 
enz.) gebaseerd op de gegevens van verschillende vindplaatsen. Getracht wordt 
om enerzijds de belangrijkste trends en hoofdlijnen te schetsen maar tevens 
aandacht te besteden aan variatie en uitzonderingen.

8.1  Huis- en nederzettingsvormen

Het centrale element in vrijwel alle rurale nederzettingen uit de Romeinse 
periode in het rivierengebied is het woonstalhuis. Dit is een boerderij met een 
dragende constructie van hout, wanden van vlechtwerk bestreken met klei of 
leem en daken van riet of stro, waarin zowel het woongedeelte van de bewoners 
als een stalgedeelte voor vee is ondergebracht. Naast de woonstalboerderijen 
bestaat de doorsnee rurale nederzetting uit bijgebouwen zoals spiekers (kleine 
plattegronden van vier tot tien palen), grotere opslagschuren, stallen, (verkave-
lings)greppels, waterputten en kuilen met uiteenlopende functies.
De gemiddelde nederzetting in het Nederlandse rivierengebied bestaat uit twee 
tot vier woonstalhuizen. Daarnaast bestaan zogenoemde Einzelhöfe (neder-
zettingen met slechts één boerderij) en nederzettingen van vijf tot wel acht 
gelijktijdig bestaande boerderijen, maar deze vormen de minderheid. Bij de 
bespreking van de omvang van nederzettingen moet ook het chronologische 
aspect worden meegenomen. Het Bataafse gebied kent een demografisch opti-
mum in de late 1e en vroege 2e eeuw; de genoemde aantallen huizen gelden 
voor die periode. In de vroege 1e eeuw of de 3e eeuw was het aantal gelijktijdig 
bestaande huizen altijd lager en was er in meer gevallen sprake van Einzelhöfe.
Naast de houten woonstalhuizen komt in een klein aantal nederzettingen van 
het rivierengebied ook steenbouw voor, bijvoorbeeld te Druten-Klepperhei. 
Stenen woonhuizen (of op steen gefundeerde vakwerkhuizen) met een pannen 
dak worden vaak aangeduid als Romeinse villa’s. Het feit dat de eigenaars van 
deze gebouwen voldoende financiële middelen hadden en er ook voor kozen 
om deze in huizenbouw te investeren, geeft aan dat zij wat betreft inkomen 
tot de meer vermogenden gerekend moeten worden en wat betreft identiteit 
aansluiting zochten bij Romeinse cultuuruitingen. In zuidelijker streken (het 
Duitse Rijnland in de buurt van Keulen, Nederlands Zuid-Limburg, de Belgische 
Haspengouw en verder naar het zuiden) komen villa’s veel voor en domineren 
zij het landschap, niet noodzakelijkerwijs in aantal als wel in uitstraling. De 
stenen gebouwen met een rood pannen dak zijn op zichzelf al opvallender dan 
de houten woonstalhuizen, maar ook zijn ze vaak op de hellingen of plateau-
randen gelegen, waardoor ze dominant overkomen in de landschapsbeleving. 
Men kan daarom spreken van villa-landschappen.447 Die term sluit niet uit dat 
er ook niet-villa-nederzettingen voorkomen, misschien wel meer dan de helft 
van alle nederzettingen in het gebied, maar het zijn de villa’s die het land-
schap domineren. In het Bataafse gebied daarentegen zijn villa’s niet talrijk. 
De inventarisatie van nederzettingen door Vossen448 heeft er een twintigtal 
villa’s opgeleverd. Dat betekent dat ca. 95% van alle nederzettingen op Tiel-
Passewaaij lijkt en waarschijnlijk geen enkele vorm van steenbouw heeft 
gekend. Het rivierengebied kan daarom gekenschetst worden als een niet-

447  Roymans 1996b.

448  Vossen, in voorbereiding.
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villa-landschap, net als de aangrenzende Zuidnederlandse zandgronden en het 
kustgebied.449 Villa’s komen er incidenteel voor, maar die enkeling valt in het 
niet bij de nederzettingen die louter uit woonstalhuizen bestaan. Behalve dat 
er in het rivierengebied weinig natuursteen voorhanden is en het bouwen van 
(deels) stenen huizen dus duur is, kan het ook zo zijn dat bepaalde individuen 
die er wel de financiële middelen voor hadden maar deze niet wensten te inves-
teren in stenen- of vakwerkhuizen.
Tussen de twee extremen van de houten woonstalhuizen enerzijds en de stenen 
villa’s anderzijds zijn ook tussenvormen te herkennen. Er zijn houten woon-
stalhuizen aangetroffen die voorzien waren van elementen van Romeinse 
architectuur zoals een (ten dele) pannen dak, bepleisterde muren of glazen 
vensters. Ook hadden sommige huizen een omgang van houten palen, die vaak 
als porticus wordt geinterpreteerd, zijnde een imitatie van de stenen porticus 
van villa’s. Het is echter veel waarschijnlijker dat het een soort veranda is 
zoals we van soldatenbarakken kennen, aangezien er een sterke samenhang 
is tussen die gebouwen en de verspreiding van militaire uitrustingstukken. 
Ook komen er nieuwe constructiewijzen voor die waarschijnlijk een militaire 
oorsprong hebben: een fundering van liggende planken; het gebruik van lange 
spijkers die op een andere verbindingswijze duiden; het wegvallen van mid-
denstijlen ten gunste van gebinten. Bij deze constructies wordt een Romeinse 
militaire identiteit van (een van) de bewoners vermoed en deze huizen kunnen 
gezien worden als ‘veteranenboerderijen’.450

We mogen concluderen dat het Bataafse gebied gekenmerkt werd door een 
zwak ontwikkelde nederzettingshiërarchie. Rurale centra (‘vici’) zijn vrijwel 
niet bekend, maar waarschijnlijk vervulden de kampdorpen rondom castella 
deze functie. Villa’s zijn schaars en die enkeling die we wel kennen is niet 
groot in vergelijking tot sommige villa’s in de lösszone - zo staat de steenbouw-
fase van Druten-Klepperhei bijvoorbeeld in schril contrast tot de villa van 
Voerendaal in Zuid-Limburg.451 Onder die paar procent villa’s en villa-achtige 
nederzettingen die op het Bataafse platteland de top van de nederzettings-
hiërarchie vormden, stond een grote categorie van niet-villa-nederzettingen 
bestaande uit enkele woonstalhuizen met bijgebouwen; deze groep is wellicht 
in te delen in middelgrote nederzettingen en kleine nederzettingen,  maar het 
is onduidelijk of dit verschil in grootte afhankelijkheidsrelaties weergeeft of 
functionele verschillen.
Voor Romeins Nederland is een duidelijke hiërarchie van nederzettingen 
voorgesteld, die min of meer dendritisch geordend is: steden, rurale centra, 
villa’s, omgreppelde nederzettingen en kleine nederzettingen.452 Wat betreft 
de steden en rurale centra is deze hiërarchie evident. Met betrekking tot het 
rurale gebied is er mijns inziens echter geen sprake van een afhankelijke 
ordening van villa’s, omgreppelde nederzettingen en kleinere nederzettingen. 
Ten eerste vormen de omgreppelde nederzettingen geen aparte categorie 
maar een tijdgebonden verschijnsel: zover we nu kunnen zien worden alle 
nederzettingen, ook de kleinere, vanaf de (laat-) Flavische tijd omgreppeld, zij 
het individueel danwel in een groter systeem.453 Ten tweede zijn in grote delen 
van Romeins Nederland veel te weinig ‘echte’ villa’s om een aparte klasse in 
een nederzettingshiërarchie te vormen. Net zoals de greppelsystemen zijn de 
villa’s bovendien maar een beperkte tijd aanwezig. Druten-Klepperhei kent 
bijvoorbeeld een steenbouw in de tweede helft van de 2e eeuw, maar is tot ca. 
150 n.Chr. een ‘normale’ rurale nederzetting bestaande uit woonstalhuizen, 
zoals vele andere in het gebied.454 Het begrip villa heeft betrekking op de uit-
voering van een of meerdere gebouwen, maar is niet een fundamenteel ander 
type nederzetting.455 Dan blijft tenslotte alleen het verschil tussen grotere en 
kleinere rurale nederzettingen over. Afhankelijkheidsrelaties tussen deze kun-
nen misschien modelmatig worden aangenomen, maar de Tielse situatie van 
de kleine nederzetting aan de Oude Tielseweg en de grote nederzetting langs 
de Passewaaijse Hogeweg laat zien dat de werkelijkheid complexer kan zijn 
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geweest. Beide nederzettingen behoren tot dezelfde (begraaf)gemeenschap. 
Het feit dat het spectrum dierenbotten in beide nederzettingen binnen dezelfde 
periode verschillen vertoont,456 wijst in de richting van economische specialisa-
tie. Het is daarom goed mogelijk dat de relaties tussen beide woonkernen niet 
in termen van sociale afhankelijkheid gezien moet worden, maar in termen van 
economische differentiatie. Van de andere kant moet er natuurlijk een reden 
zijn waarom de ene nederzetting uitgroeide tot ca. vier gelijktijdig bestaande 
boerderijen en de andere klein beperkt bleef tot één of twee huishoudens. 
Verschillen in status of rijkdom worden niet uitgesloten, maar zijn in archeo-
logisch opzicht niet direct herkenbaar. Vanwege deze onduidelijkheden lijkt 
het voor het thema nederzettingshiërarchie verstandiger om de lokale rurale 
gemeenschappen direct onder de rurale centra te plaatsen, zonder omgreppel-
de nederzettingen of steenbouw te onderscheiden en verschil te maken tussen 
grote of kleine gemeenschappen. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen of 
grotere rurale nederzettingen ook echt andere functies hebben en of bijvoor-
beeld de ligging langs doorgaande routes consequenties heeft voor de functie 
en het relatieve belang van een rurale nederzetting.

8.2  De structuur van lokale gemeenschappen

Tiel-Passewaaij is in veel opzichten een doorsnee lokale gemeenschap. Met de 
term lokale gemeenschap wordt een samenhang aangeduid die betekenis had 
voor de mensen die we bestuderen en op meerdere manieren kan zijn uitge-
drukt: de begraafgemeenschap, de woongemeenschap, de cultusgemeenschap, 
etc. In archeologische zin hebben we vooral greep op de woongemeenschappen 
(nederzettingen) en op begraafgemeenschappen (grafvelden).
De nederzetting aan de Passewaaijse Hogeweg is met vier of vijf gelijktij-
dig bestaande huizen (20 tot 40  mensen) in fase 3.2 (90-150 n.Chr.) aan de 
grote kant, terwijl de nederzetting aan de Oude Tielseweg met één of twee 
gelijktijdige huizen (5 tot 16 personen) de gehele vroeg- en midden-Romeinse 
periode aan de kleine kant is. Hoe groot de nederzettingen aan de Hogeweg/
Zennewijnenseweg en in de Uiterwaard geweest zijn, is niet te zeggen maar de 
eerstgenoemde is wat betreft oppervlakte waarschijnlijk groter dan die aan de 
Passewaaijse Hogeweg. Net zoals in het Passewaaijse voorbeeld is ook in Oss-
Ussen te zien dat één nederzetting groter is dan de andere; het is goed mogelijk 
dat economische specialisatie en/of statusverschillen hieraan ten grondslag 
liggen.
Het centrale grafveld aan de Passewaaijse Hogeweg ligt tussen de nederzet-
tingen Oude Tielseweg en Passewaaijse Hogeweg in. De begraafgemeenschap 
is in fase 3.2a (90-120 n.Chr.) op zijn grootst en omvat dan ongeveer 72 tot 78 
personen. Dat zijn de bewoners van de nederzettingen aan de Oude Tielseweg 
en Passewaaijse Hogeweg, maar ook nog lieden uit een andere nederzetting, 
waarschijnlijk die aan de Hogeweg/Zennewijnenseweg. De begraafgemeen-
schap kent dus een andere samenstelling dan de nederzettingsgemeenschap en 
is duidelijk groter.
Deze laatste situatie is niet specifiek voor de Passewaaijse gemeenschap 
maar in meer gevallen aangetoond (zeker te Oss-Ussen en Zaltbommel-De 
Wildeman; waarschijnlijk ook Nijmegen-Hatert, Zoelen-Scharenburg, Wijk bij 
Duurstede-De Horden) en zou wel eens de norm kunnen zijn in het rivierenge-
bied. Deze structuur is echter pas in de loop van de Romeinse tijd ontstaan. In 
de Late IJzertijd en vroegste Romeinse tijd is er sprake van kleine, aan indivi-
duele huishoudens gekoppelde begraafplaatsen (zie ook 8.4.1 hieronder). Het 
vroegste voorbeeld van een collectief grafveld is Nijmegen-Hatert, gesticht 
tussen 10 en 30 n.Chr., maar de andere voorbeelden dateren van omstreeks 
het midden van de 1e eeuw (Tiel-Passewaaij, Zaltbommel-De Wildeman). Het 
grafveld van Oss-Ussen neemt al in de Late IJzertijd een aanvang maar in die 
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periode gaat het om slechts een handvol graven, waarschijnlijk de overledenen 
van één huishouden. Er is vastgesteld dat het aantal graven vanaf het midden 
van de 1e eeuw sterk toenam, zodat vanaf die tijd een collectief grafritueel 
van meerdere huishoudens of nederzettingen vermoed mag worden. Afgaande 
op de hier genoemde collectieve grafvelden, lijkt het erop dat overal in het 
rivierengebied in de vroeg-Romeinse tijd een omslag in de samenstelling van de 
begraafgemeenschappen optrad. 

8.3  Chronologie van bewoning in het rivierengebied

Er is weinig bekend over de bewoningsdichtheid van het rivierengebied vlak 
vóór de Romeinse tijd. Ook zijn er veel onzekerheden omtrent de enorme 
afname van de bewoningsdichtheid in de tweede helft van de 3e eeuw. Deze 
paragraaf bestudeert de aanvang van de bewoning in de hele regio vlak voor 
het begin van de Romeinse tijd, alsmede de mogelijke ontvolking in de late 3e 
eeuw en de hernieuwde bewoning in de 4e en 5e eeuw.

8.3.1  Aanvang van de bewoning

In hoofdstuk 3 is voor Tiel-Passewaaij een aanvangsdatum van de plaatsvaste 
bewoning vastgesteld tussen ca. 60 en 30 v.Chr. In hoofdstuk 7 is ook voor Oss-
Westerveld en Wijk bij Duurstede-De Horden aannemelijk gemaakt dat deze 
één generatie voor de komst van de Romeinse legers gesticht zijn.
Een heikel punt is in hoeverre de stichting van deze plaatsvaste nederzettin-
gen overeen komt met de literair overgeleverde komst van de Bataven. Tacitus 
vermeldt dat een groep Chatten van hun woonplaats wegtrok en zich in het 
gebied tussen Rijn en Maas vestigde, dat een leeg gebied (vacua cultoribus) 
zou zijn.457 De voormalige bewoners waren Eburonen, die na hun opstand tegen 
Caesar gedecimeerd waren en sindsdien geheel niet meer zijn vermeld in histo-
rische bronnen. Dat de groep Chatti werkelijk in een leeg gebied terecht kwam, 
wordt betwijfeld. Het is waarschijnlijker dat er nog restgroepen van Eburonen 
aanwezig waren, die zich met de Chattische nieuwkomers vermengden. Deze 
etnogenese resulteerde in een nieuwe groep die we later als Bataven terugzien 
in historische bronnen. Roymans dateert deze migratie en etnogenese tussen 
51 v.Chr. (het vertrek van Caesar) en 15 v.Chr. (de veldtochten van Drusus).458

Behalve deze informatie uit de geschreven bronnen zijn er ook archeologische 
gegevens. Roymans signaleert een zekere mate van continuïteit in archeo-
logische zin: 1. de traditie van meestal tweeschepige woonstalhuizen loopt 
naadloos door van de Late IJzertijd naar de vroeg-Romeinse periode; 2. er is 
geen stijlbreuk maar juist een graduele ontwikkeling in het handgevormde 
aardewerk te zien in dezelfde periode; 3. ook de glazen armbanden uit de La 
Tène periode lopen door tot in de vroege 1e eeuw n.Chr.459 Ook Van Es venti-
leerde deze mening in relatie tot de bewoningscontinuïteit van het Kromme 
Rijngebied, maar onderbouwde deze slechts door te wijzen op bewoning in de 
Late IJzertijd in zijn algemeenheid, zonder werkelijk voorbeelden te noemen 
van nederzettingen die aantoonbaar in de 1e eeuw v.Chr. bewoond waren.460 
Eerder al schetste Willems het probleem: in een lange-termijnperspectief is 
bewoningscontinuïteit voor de gehele regio makkelijk aan te nemen, maar 
plaatscontinuïteit van individuele nederzettingen niet; die is nog nergens aan-
getoond. De chronologische resolutie van het handgevormde aardewerk is laag, 
waardoor we de cruciale periodes voor en na ca. 50 v.Chr. niet goed in beeld 
krijgen. Desondanks concludeerde Willems: ‘it is at least not very likely that the 
river area was largely depopulated and recoccupied by a different group’.461

Nu zijn er ondertussen tenminste twee nederzettingen opgegraven die vanuit 
La Tene D1 (of nog eerder) continu bewoond lijken te zijn tot in de Romeinse 
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tijd, namelijk Oosterhout-Van Boetzelaerstraat en Geldermalsen-Hondsgemet. 
Van de andere kant is een aantal van twee nederzettingen na zoveel jaar 
intensief archeologisch onderzoek in het kader van het Malta-bestel niet 
veel; het aantal nieuwe stichtingen zoals Tiel-Passewaaijse Hogeweg, Wijk 
bij Duurstede-De Horden en Oss-Westerveld is in de meerderheid. Wellicht 
vertegenwoordigen de continu bewoonde vindplaatsen de inheemse autoch-
tone bevolking terwijl de nieuwe stichtingen het gevolg zijn van de vermenging 
tussen autochtone bewoners en nieuwkomers. Overigens hoeven die nieuw-
komers niet alleen de historisch bekende Chattische immigranten te zijn. Het 
feit dat in onder andere Tiel-Passewaaij en Wijk bij Duurstede ‘Fries’ streep-
bandaardewerk wordt aangetroffen zou ook wel eens noordelijke immigratie 
kunnen aanduiden. Gezien de immigratie uit diverse aangrenzende gebieden 
lijkt het rivierengebied aantrekkelijk geweest te zijn voor bewoning en tame-
lijk dunbevolkt. De (schijnbare?) lage bevolkingsdichtheid hangt ook samen 
met de landschappelijke situatie. Stroomgordelverleggingen in een onbedijkt 
rivierenland hebben een grote impact op de bewoonbaarheid van een gebied 
in zijn algemeenheid. Enkele belangrijke avulsies, waaronder het ontstaan van 
de Linge, en heractiveringen van oudere systemen, zijn in de Midden- en Late 
IJzertijd gedateerd.462 Dit impliceert dat met name in de eerste helft van de 
Late IJzertijd de bewoning ofwel minder dicht is geweest, of in ieder geval niet 
generaties lang plaatsvast kon zijn. Een ander aspect is archeologische zicht-
baarheid: onze dateringsmiddelen schieten veelal tekort en de bewoning kan 
wel eens dichter geweest zijn dan we nu op basis van archeologie waarnemen. 
Hierop wijst ook het voorkomen van regionale cultusplaatsen te Elst, Empel en 
Kessel-Lith, die al vanaf de Late IJzertijd functioneerden.463 In ieder geval werd 
het gebied aan het einde van de Late IJzertijd aantrekkelijker voor bewoning 
door een relatieve afname van de rivieractiviteit. Groepen uit diverse streken 
trokken het gebied binnen en konden bovendien generaties lang op één plek 
blijven wonen.

8.3.2  Het einde van de bewoning in de 3e eeuw

In het hele Romeinse rijk geldt de 3e eeuw als een tijd van crisis. Vooral het 
midden en derde kwart van die eeuw (240-275 n.Chr.) wordt gekenmerkt door 
burgeroorlogen en invallen door Overrijnse stammen. In het huidige Nederland 
houden vrijwel alle opgegraven nederzettingen in de 3e eeuw op te bestaan. 
De precieze datering van deze discontinuïteit is onzeker: de invallen door 
Germaanse stammen worden door geschreven bronnen tussen 250 en 275 
geplaatst, maar archeologisch gezien lijken veel nederzettingen al eerder op te 
houden, zodat ontvolking als gevolg van de historisch gedocumenteerde oorlog-
voering niet de hoofdoorzaak lijkt te zijn.464

Een probleem bij het dateren van het einde van bewoning is de beperkte 
chronologische resolutie van het daterende vondstmateriaal: nederzettingscon-
texten zijn vaak niet nauwkeuriger dan een generatie (ca. 30 jaar) of een halve 
eeuw te dateren. In Tiel-Passewaaij staat vast dat er rond het midden van de 
3e eeuw nog gewoond werd, maar of het einde nu in 260, 270 of 280 gedateerd 
moet worden is onzeker. De neerwaartse demografische trend was al ingezet in 
de 2e eeuw en verliep vrij geleidelijk. In de vroege 3e eeuw waren er nog twee 
huizen gelijktijdig bewoond, terwijl er in de laatste fase (ca. 240-270?) nog 
slechts één huis over was. In demografische zin mag er dan een constant verval 
zijn, wat betreft levensstandaard lijkt de late 2e en vroege 3e eeuw juist een 
welvarende tijd geweest te zijn: de bijgebouwen zoals graanschuren en stallen 
hebben in die tijd de grootste capaciteit en aan de hand van de muntvondsten 
is vastgesteld dat er veel zilvergeld circuleerde in de periode van de Severi 
(193-235). Dat is een regionaal verschijnsel, maar de piek is in Tiel-Passewaaij 
extra hoog.465 De grote capaciteit van de bijgebouwen impliceert een grote 
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agrarische productie en het ruim voorhanden zilvergeld en de grote hoeveelhe-
den importkeramiek suggereren dat dit surplus op de markt deels in contanten 
en deels in goederen werd omgezet. Hoe en waarom er toch vrij snel na deze 
welvarende fase een einde kwam aan de bewoning, is onbekend. 
Helaas zijn er specifiek voor het rivierengebied weinig vindplaatsen waarvan 
de 3e-eeuwse fase goed is onderzocht. In Oss-Westerveld zijn geen huizen in de 
3e eeuw gedateerd maar wel is er keramiek uit de 3e eeuw voorhanden! Gezien 
de problematiek rond het dateren van huizen is het wel waarschijnlijk dat er tot 
in de eerste helft van de 3e eeuw gewoond is. Hoever in die eeuw is niet vast 
te stellen omdat er slechts weinig daterend vondstmateriaal voorhanden is. Te 
Wijk bij Duurstede-De Horden is 3e-eeuwse bewoning niet overtuigend aange-
toond. Het lijkt erop dat de bewoning aldaar geheel eindigde aan het begin van 
de 3e eeuw. Bij Wijk bij Duurstede-De Geer, een terrein slechts enkele hon-
derden meters verder, ging de bewoning wel door tot in de 3e eeuw en zelfs tot 
in de laat-Romeinse tijd. Vos zoekt een verklaring in een vernatting, waardoor 
de lager gelegen vindplaats De Horden verlaten werd, in plaats van in politiek-
militaire omtandigheden.466

Uit deze schaarse gegevens komt geen eenduidig beeld naar voren over het 
tijdstip van de ontvolking van het rivierengebied, laat staan over de oorzaken. 
We kunnen daarom slechts aangeven dat veel nederzettingen in de 3e eeuw 
werden verlaten, maar niet precies wanneer of met welke oorzaken. Daarvoor 
is meer onderzoek nodig met een hogere chronologische resolutie op een gro-
ter aantal vindplaatsen.

8.3.3  Opnieuw bewoning in de laat-Romeinse tijd

Uit de studie van Willems over het oostelijk rivierengebied blijkt een sterke 
afname van het aantal vindplaatsen van de midden- naar de laat-Romeinse 
tijd: voor de midden-Romeinse tijd catalogiseerde hij bijna 300 vindplaatsen, 
waarvan er in de laat-Romeinse tijd nog slechts 76 over waren. Willems noemt 
de slechte herkenbaarheid van het vondstmateriaal als factor in het lage aantal 
herkende sites van de laat-Romeinse tijd, maar gelooft wel dat de afname met 
een reëele bevolkingsteruggang correspondeert.467

De resultaten van Tiel-Passewaaij en de andere opgravingen uit de regio 
kunnen dit beeld grotendeels bevestigen en enigszins nuanceren. De slechte 
herkenbaarheid van het laat-Romeinse vondstmateriaal heeft geheel betrek-
king op aardewerk; voor metaalwaar geldt dit niet. De metaalwaar uit de 
laat-Romeinse tijd heeft een geheel eigen vormenspectrum en decoratie-
schema, waardoor de stukken direct opvallen. Indien bij opgravingen de 
metaaldetector wordt gehanteerd of indien collecties oppervlaktevondsten van 
detectorzoekers worden bestudeerd, zal de aanwezigheid van laat-Romeinse 
vondsten zeker niet onopgemerkt blijven en het aantal bewoningslocaties daar-
mee toenemen. Met name door gebruik van de metaaldetector zijn sinds de 
studie van Willems steeds meer laat-Romeinse vindplaatsen bekend geworden. 
Behalve de twee nederzettingen te Tiel-Passewaaij zijn ook sporen en vondsten 
vastgesteld te Tiel-Medel vindplaats 6, Wijk bij Duurstede-De Geer, Geldermal-
sen-Rijs en Ooyen en Geldermalsen-Hondsgemet. Buiten deze vindplaatsen 
zijn laat-Romeinse nederzettingssporen zeldzaam. Oppervlaktevondsten uit de 
laat-Romeinse periode zijn er genoeg, maar sporen, laat staat (gepubliceerde) 
huisplattegronden, zijn uiterst zeldzaam. 
Tenslotte speelt, net zoals voor eerdere perioden, het probleem van de chonolo-
gische resolutie van het vondstmateriaal. De laat-Romeinse tijd is een periode 
van meer dan twee eeuwen, waarbinnen allerlei ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden. De nederzetting van Tiel-Passewaaij fase 7 dateert ongeveer 
280-350, terwijl de inhumaties van Tiel en ook van andere vindplaatsen uit een 
latere tijd (370-450?) stammen. Ook dit toch vrij grove onderscheid tussen laat-
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Romeins-vroeg en laat-Romeins-laat is voor veel vindplaatsen niet te maken; er 
is daarom dringend behoefte aan materiaalstudies om meer greep te krijgen op 
de factor tijd.

8.4  Het grafritueel 

8.4.1  De Late IJzertijd en eerste decennia van de Romeinse tijd

Graven en grafvelden uit de Late IJzertijd zijn in het hele rivierengebied 
schaars en het is daarom niet eenvoudig inzicht te krijgen in het dominante 
grafritueel in die periode. Zover we nu kunnen zien, worden in de Late IJzertijd 
steeds kleine groepjes graven aangelegd, op diverse plaatsen binnen grotere 
vindplaatsen. Ook te Tiel-Passewaaij zijn twee clusters graven uit de IJzertijd 
gevonden. Cluster ‘zuid’ bestaat uit vier schone crematiebijzettingen. Deze zijn 
zonder enige markering van greppels en zonder brandresten of bijgiften in de 
grond ingegraven. Er is geen nadere datering binnen de IJzertijd bekend. Clus-
ter ‘oost’ omvat drie inhumaties (twee vrijwel intacte kinderskeletten en een 
ruggengraat van een volwassene) en dertien crematiedepots. Of dit allemaal 
graven zijn valt te bezien: het gewicht van de crematieresten is zeer gering. 
Markeringen zoals greppels ontbreken geheel en bijgiften zijn zeer schaars: 
één handgevormde pot en het restant van één ijzeren fibula zijn de enige zaken 
die als bijgift gezien kunnen worden.468 
Hetzelfde beeld van geïsoleerde of kleine groepjes graven, zonder greppels en 
arm aan bijgiften, is waargenomen bij Kesteren469, Ewijk470, Elst-Brienenshof471, 
Maurik-Eck en Wiel472 (de eerste twee Late IJzertijd gedateerd; de laatste twee 
Midden- of Late IJzertijd). De meermaals optredende kleine clusters graven lij-
ken er op te wijzen dat het om een huishoud-gebonden begraaflocatie gaat. Een 
tweede element is de geringe zichtbaarheid: door de schaarste aan grafgiften 
en het ontbreken van markeringen zoals greppels mogen we concluderen dat 
monumentaliteit geen rol speelde.473

Crematie lijkt in deze periode regel, maar er zijn uitzonderingen. Het meest in 
het oog springend aan het Passewaaijse cluster ‘oost’ zijn de twee inhumaties 
van jonge kinderen (enkele maanden oud) en de onverbrande ruggengraat 
van een volwassene. We zien vaker dat de allerjongste kinderen (neonaten en 
zuigelingen) een ander grafritueel te beurt valt en dit zou erop kunnen wijzen 
dat jonge kinderen niet als volwaardig lid van de gemeenschap werden gezien 
(zie hierna). 
We hebben zo weinig gegevens over het dodenritueel in de Late IJzertijd dat 
we mogen veronderstellen dat het dodenbestel behoorlijk afwijkt van wat we in 
latere perioden tegenkomen. De onverbrande wervelkolom van een volwassene 
wijst mogelijk op een ontvlezingsritueel. Voor de Late IJzertijd in onze con-
treien zijn losliggende menselijke resten in nederzettingscontexten ook geen 
ongewoon verschijnsel.474 Verder zijn recentelijk in Geldermalsen-Hondsgemet 
concrete aanwijzingen gevonden voor ontvlezing: een onverbrand menselijk 
schedeldakje werd in een greppel naast een vierpalenstructuur gevonden, 
welke als excarnatieplatform geïnterpreteerd kan worden; het dateert waar-
schijnlijk uit La Tène D.475 Eerder al was een vergelijkbare situatie aangetroffen 
in Lamadelaine (Luxemburg), het grafveld bij het oppidum van de Titelberg. 
Dit grafveld was van ca. 120 v.Chr. (in LT D1) tot in de vroeg-Romeinse tijd 
in gebruik. Daar werden niet alleen verspreide menselijke resten en vier- en 
zespalenstructuren aan de rand van het grafveld aangetroffen, maar ook 
vertoonden de meestal ijzeren fibulae verweringspatronen die wijzen op lang-
durige blootstelling aan de open lucht. Overigens werden ook in Lamadelaine 
enkele inhumaties van zeer jonge kinderen (enkele maanden oud) aange-
troffen, terwijl de overige graven ofwel crematies bevatten ofwel de reeds 
beschreven losse onverbrande menselijke botten.476
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Samenvattend mogen we voor de Late IJzertijd en de eerste decennia van de 
Romeinse tijd uitgaan van een dodenbestel waar crematie, in een aantal geval-
len voorafgegaan door een fase van ontvlezing, de norm was. Jonge kinderen 
(minder dan een jaar) kregen een afwijkende behandeling en werden vaak 
onverbrand begraven. De graven zelf zijn onopvallend en bovendien arm aan 
bijgiften. De kleine clusters van steeds enkele graven bij elkaar suggeren dat 
het om huishoud-gebonden begraaflocaties gaat.

8.4.2  De 1e eeuw n.Chr. en de midden-Romeinse tijd

In de loop van de 1e eeuw ontstonden de eerste plaatsvaste en collectieve 
grafvelden.477 Niet alleen toont het collectieve gebruik aan dat de samenhang 
van de gemeenschap is veranderd, maar ook heeft dit grafritueel andere ken-
merken dan dat van de voorgaande periode. De grafkuilen bevatten over het 
algemeen verscheidene grafgiften, bestaande uit keramisch vaatwerk (vooral 
borden, bekers en kruiken), dierlijk bot (vlees) en in enkele gevallen metaal-
vondsten zoals fibulae, armbanden of een enkele munt. De grafmonumenten 
bestonden uit een ronde of rechthoekige greppel rondom de centrale grafkuil; 
de grond uit de greppel werd gebruikt zijn om een heuveltje over de grafkuil op 
te werpen. Het gaat dus om grafmonumentjes die gemaakt waren om gezien te 
worden en door de eeuwen heen te blijven bestaan.
Binnen het hier beschreven grafritueel zijn wel lokale verschillen te signaleren, 
maar crematie blijft over het algemeen genomen de dominante lijkbehande-
ling. Inhumaties uit de midden-Romeinse tijd worden niet veel aangetroffen. 
We kennen enkele voorbeelden in nederzettingscontexten: in Wijk bij Duurste-
de was een jong kind (<1 jaar) onverbrand begraven en in Elst-Brienenshof was 
een volwassen vrouw in hurkpositie bijgezet.478 Het feit dat in deze gevallen 
wel een grafveld buiten de nederzetting is aangetoond (Wijk bij Duurstede) of 
verwacht mag worden (Elst), geeft aan dat deze individuen een ander grafri-
tueel te beurt is gevallen. Ook in verschillende (crematie)grafvelden worden 
incidenteel inhumaties gevonden. In Geldermalsen werden een babygraf en 
acht volwassenen inhumaties in een crematiegrafveld aangetroffen. In Keste-
ren-Prinsenhof werd een inhumatie in een houten kist en twee inhumaties los 
tussen de crematies gevonden.479 In het vorige hoofdstukken zijn de grafvelden 
Zoelen-Mauriksestraat (enkele midden-Romeinse inhumaties in een crematie-
grafveld), Zoelen-Scharenburg (enkele babyskeletten in een crematiegrafveld) 
en Zaltbommel-De Wildeman (drie volwassen inhumaties in een crematiegraf-
veld) in het vorige hoofdstuk ter sprake gekomen.
In grote lijnen zien we hetzelfde beeld in het kustgebied. In het rurale graf-
veld van Spijkenisse-Hartel West zijn naast 160 crematies zes inhumaties 
aangetroffen: vijf neonaten en een volwassen vrouw.480 In de nederzetting van 
Rijswijk-De Bult zijn vier inhumaties van volwassenen gevonden. Het feit dat 
dit de enige graven zijn, terwijl het ‘reguliere’ grafveld zich waarschijnlijk bui-
ten het opgegraven areaal heeft bevonden, geeft aan dat ook deze individuen 
een afwijkende begraving ontvingen.481 
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat volwassen leden van de gemeen-
schap en oudere kinderen een crematiebegrafenis ten deel viel, terwijl 
kinderen van enkele maanden oud en een kleine groep volwassenen onver-
brand werden begraven. Bij de vicus Valkenburg-Marktveld werd gesuggereerd 
dat het wellicht om sociale outcasts (misdadigers? reizigers van ver weg die 
daar stierven?) zou gaan die niet tot de reguliere gemeenschap behoorde. De 
onderbouwing hiervoor was dat de 134 aangetroffen inhumaties uiteen vallen 
in 100 neonaten en 34 volwassenen of oudere kinderen en dat deze laatsten 
opvielen op door hun slordige begraafwijze en afwezigheid van bijgiften.482 
Plinius verwoordt de mening dat het niet gebruikelijk is kinderen die nog geen 
tanden hebben, te cremeren.483 De achtergrond van de afwijkende behande-



233

484  Acsádi & Nemeskéri 1970; 
Wahl & Kokabi 1988, 131-143, 
189-198.

485  Heeren & Aarts, in voorberei-
ding.

ling van jonge kinderen is wellicht de hoge kindersterfte: waarschijnlijk stierf 
45 tot 60% van alle kinderen in het eerste levensjaar. Deze kindersterfte zou 
aanleiding zijn om zich nog niet te veel aan de jonge kinderen te hechten en 
een afwijkend, minder intensieve lijkbezorging toe te passen.484 We kunnen 
hiertegen inbrengen dat niet alle jonge kinderen onverbrand begraven wer-
den; in Tiel-Passewaaij zijn tenminste vier neonaten aangetroffen (0-1 jaar), 
die ‘gewoon’ gecremeerd zijn en in een ‘normaal’ graf in het centrale grafveld 
zijn bijgezet. Bovendien mag een Romeinse bron als Plinius niet zomaar op het 
Bataafse platteland worden geprojecteerd. Het blijft echter wel opvallend dat 
een groot gedeelte van de inhumaties, een afwijkend grafritueel, kinderen van 
enkele maanden oud betreft.
De hier behandelde inhumaties zijn echter de uitzondering; op het platteland 
was zoals eerder aangegeven een crematieritueel de norm. De pre-crematie-
rituelen kunnen we als archeoloog niet goed waarnemen, maar van ontvlezing 
zoals in de Late IJzertijd en vroegste Romeinse tijd, lijkt voor de midden-
Romeinse tijd geen sprake; er zijn in ieder geval geen positieve aanwijzingen 
voor te vinden. 
De bijgiften in de crematiegraven bestaan vooral uit delen van serviezen (bor-
den, bekers, kruiken), en veel minder uit potten, kommen en opslagcontainers 
zoals vooral in de nederzettingen worden gevonden. Dierlijk bot impliceert dat 
het vaatwerk soms ook voedsel (vleesbouten) bevatte. Eet- en drinkrituelen 
zijn dus een belangrijke component van het grafritueel. Het voorkomen van 
enkele complete serviezen en een groot aantal servies-achtige verzamelingen 
vaatwerk wijst op het belang van eten en drinken op de Romeinse wijze (schoon 
vaatwerk bij ieder onderdeel van de maaltijd).
Behalve de serviezen komen voorbeelden van persoonlijke onderscheiding 
zoals afwijkende grafvormen, grafstenen of bijgiften van rijke sieraden eigen-
lijk niet voor. Het grafritueel lijkt over de gehele linie dus eerder een proces van 
transformatie naar (anonieme) voorouders te weerspiegelen dan een persoon-
lijke onderscheiding of conspicuous consumption van vooraanstaande families 
of individuen.485 
De nieuwe collectiviteit van het grafritueel weerspiegelt hoogstwaarschijnlijk 
een veranderde sociale samenhang. In de Late IJzertijd en de vroegste Romein-
se tijd was de familiegroep de primaire sociale eenheid, terwijl vanaf het 
midden van de 1e eeuw de bewoners van meerdere boerderijen, vaak verspreid 
over diverse nederzettingen, een collectief vormden. Dit is naar alle waar-
schijnlijkheid een reactie op de integratie van de gemeenschappen in Romeinse 
sociale, economische en politieke structuren. Hoewel we niet precies weten 
wat de motivatie voor de veranderingen in het grafritueel is geweest, zou de 
nieuwe collectiviteit het gevolg kunnen zijn van directe contacten tussen de 
Romeinse overheid en de lokale gemeenschappen. Concreet denken we aan de 
recrutering van hulptroepensoldaten. Reeds vanaf de vroeg-Tiberische tijd is de 
diensttijd vastgelegd op 25 jaar en vanaf die tijd mogen we, zeker in het Bataaf-
se gebied met zijn massale recrutering, ook een regulering van die recrutering 
verwachten, gebaseerd op een administratie waarin wordt vastgelegd hoeveel 
soldaten elke gemeenschap leverde. Het is goed mogelijk dat bepaalde fami-
lies samen werden aangesproken om per periode van een aantal jaar een of 
meerdere recruten te leveren. Behalve recrutering geldt dit misschien ook voor 
agrarische productie. Dezelfde groep families zou bijvoorbeeld samen kun-
nen werken aan het genereren van een agrarisch surplus dat door opkopers 
van militaire kampen werd afgenomen. Een dergelijk mechanisme waarbij de 
nieuwe Romeinse overheid, bijvoorbeeld het civitasbestuur of het leger, een 
groep families als collectief aanspreekt en een bepaalde verplichting oplegt (of 
hen tenminste als collectief benadert), zou de achtergrond kunnen zijn van de 
veranderende zelfdefinitie van deze rurale gemeenschappen. Het gevolg van 
dat Romeinse initiatief is dat de groepen zelf, hoewel zij verspreid over meer-
dere nederzettingen leven, samen een inspanning gaan leveren in het dagelijks 
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leven. Na verloop van enkele generaties zal die sociale samenhang niet meer 
alleen als verplichting naar buiten zijn gevoeld maar ook geïnternaliseerd zijn. 
Vanaf het moment dat men de grotere groep als primaire sociale samenhang 
beleefde, zal men ook collectief zijn gaan begraven.
Ondanks de hier geschetste mogelijke achtergrond van het collectieve grafri-
tueel mag het grafritueel zelf overigens niet geromaniseerd worden genoemd, 
omdat er geen sprake is van de overname van grafvormen en –gebruiken die 
in steden en legerkampen veel voorkomen, zoals bijvoorbeeld grafstenen en 
bustumgraven. Dit laat onverlet dat er wel gebruik werd gemaakt van Romein-
se materiële cultuur.
Met het benoemen van een mogelijke verklaring achter het ontstaan van 
het collectieve grafritueel, moet tegelijk benadrukt worden dat het om een 
beslisssing van binnenuit gaat. De leden van de lokale gemeenschap zouden 
nooit kiezen voor een collectieve begraafplaats indien zij de grotere groep niet 
werkelijk zelf als de belangrijkste sociale samenhang zagen. Vanuit dit punt 
is het interessant om te kijken waar nu het zwaartepunt ligt in de ruimtelijke 
ontwikkeling van het grafveld en de nederzettingen. In eerste instantie lag het 
grafveld van Tiel-Passewaaij centraal tussen twee nederzettingen, die beide vrij 

A B C D E

vroege 1e eeuw

late 1e eeuw

2e eeuw

3e eeuw

Afb. 111  Schematische weergave 
van de ontwikkeling van de Tielse 
vindplaatsen.
A hoger gelegen oeverwal; B 
boerderijerf met enkele kleine 
bijgebouwen; C boerderijerf met 
grote bijgebouwen; D grafveld 
(klein); E grafveld (grote uitbrei-
dingen)
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klein waren. In de loop der tijd bleef de nederzetting Oude Tielseweg ongeveer 
even groot, terwijl de nederzetting aan de Passewaaijse Hogeweg langzaam 
groeide naar drie, vier of mogelijk zelfs vijf gelijktijdige boerderijen. In het 
grafveld zien we dat de nieuwe graven aan de zuidoostzijde, dus aan de kant 
van de nederzetting aan de Passewaaijse Hogeweg, werden toegevoegd (sche-
matisch gevat in afb. 111). Gezien het hierboven geobserveerde belang van het 
collectieve grafveld voor de gemeenschapsdefinitie, mogen we hieruit wellicht 
afleiden dat de traditiedragende kern van deze gemeenschap in de nederzetting 
aan de Passewaaijse Hogeweg woonde.

8.4.3  De laat-Romeinse tijd

Na de midden-Romeinse tijd veranderde het dodenritueel ingrijpend: in de 
laat-Romeinse tijd is inhumatie regel.486 Uit de centrale plaatsen Nijmegen 
en Rhenen kennen we uitgestrekte grafvelden met inhumaties. In Nijmegen 
is dat de stedelijke bevolking die zich vanaf de vroege 4e eeuw concentreerde 
rond de laat-Romeinse versterking van het Valkhof.487 Het grafveld van Rhenen 
nam een aanvang in de late 4e eeuw en wordt gekenmerkt door graven met 
wapens en sieraden; het hoort waarschijnlijk bij een militair centrum.488 Op 
het platteland van het Midden- en Oostelijk rivierengebied kennen we tot nu 
toe een vijftal gevallen waarbij laat-Romeinse inhumaties op de plaats van een 
midden-Romeins (crematie)grafveld worden bijgezet: vijf inhumaties te Wijk 
bij Duurstede-Wijkersloot489, één inhumatie te Tiel-Passewaaijse Hogeweg 
en ook één bij Tiel-Passewaaij Uiterwaard (voor beide zie hoofdstuk 3), waar-
schijnlijk acht laat-Romeinse inhumaties te Zoelen-Mauriksestraat en drie bij 
Zoelen-Scharenburg (voor beide zie hoofdstuk 7). Verder is in de nederzetting 
Wijk bij Duurstede-De Geer een twintigtal inhumaties aangetroffen, alsmede 
enkele kostbare sieraden, wapentuig en mantelspelden verspreid over het 
terrein. Wellicht gaat het om een grafveld als Rhenen (maar wel kleiner), dat 
door ploegen verstoord is geraakt. Overigens gaat het in alle hier besproken 
gevallen om de tweede helft van de laat-Romeinse tijd (late 4e-5e eeuw): uit de 
eerste helft van de laat-Romeinse tijd (ca. 270-350) kennen we wel bewoning 
op enkele plaatsen maar geheel geen graven.490 Het is opvallend dat het in de 
rurale grafvelden om zulke lage aantallen gaat. Twee mogelijke verklaringen 
liggen voor de hand: ofwel is de bewoning van het platteland in die periode van 
zeer korte duur geweest, ofwel werden niet alle leden van de gemeenschap 
begraven maar alleen de volwassenen van aanzien.
Het gebruik van de midden-Romeinse grafvelden door laat-Romeinse bewoners 
is niet vanzelfsprekend. Er zit immers een discontinuïteit van ten minste een 
eeuw tussen de laatste midden-Romeinse graven uit de 3e eeuw (ca. 250-270) 
en de eerste laat-Romeinse graven, die voor zover dateerbaar uit de late 4e of 
5e eeuw stammen (375-450). Het feit dat de nieuwe bewoners van het gebied 
aansloten bij de reeds bestaande grafvelden, die vanwege de omgreppelde 
grafmonumenten met heuveltjes ook eeuwen later nog als grafveld herken-
baar waren, mag als een teken worden opgevat dat zij zichzelf als rechtmatige 
opvolgers van de oudere bewoners beschouwden. Er is natuurlijk geen sprake 
van werkelijke afstamming maar van een invented tradition, een symbolische 
claim op afstamming.491 Het feit dat er in het centrale grafveld van Tiel-Passe-
waaij naast de inhumatiebijzetting een vijftal vrijwel complete en ook kostbare 
fibulae uit de tweede helft van de laat-Romeinse tijd is aangetroffen, terwijl er 
geen nabijgelegen bewoning uit die periode is vastgesteld, wijst eveneens in de 
richting van doelbewuste aansluiting bij het veel oudere grafveld door deposi-
ties van waardevolle eigendommen.
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8.5  Zelfvoorziening versus een geïntegreerde economie

8.5.1  De relatie tussen nederzettingsvormen en de aard van de rurale econo-
mie

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zijn rurale niet-villa nederzettingen 
en villa’s louter op archeologisch herkenbare, morfologische kenmerken van 
elkaar onderscheiden. In sommige studies wordt de villa primair in economisch 
termen gedefinieerd, als een boerenbedrijf dat voor een markt produceerde. 
Overeenkomstig die definitie, maar vaak impliciet, wordt bij de bevoorrading 
van stedelijke en militaire nederzettingen vooral aan villa’s of villa-achtige 
nederzettingen gedacht. Hieraan kleven diverse nadelen. Niet alleen is een 
economische definitie voor een villa moeilijk archeologisch te operationali-
seren, maar ook wordt gesuggereerd dat rurale niet-villa-nederzettingen niet 
voor een markt produceren.492 In deze studie wordt in economisch opzicht geen 
fundamenteel verschil tussen nederzettingen met louter woonstalhuizen ener-
zijds en villa’s of villa-achtige nederzettingen anderzijds verondersteld: alle 
nederzettingen, zowel villa’s als nederzettingen met alleen houten woonstalhui-
zen, raakten op enig moment in grotere economische netwerken geïntegreerd 
en produceerden dus enig surplus. De archeologische evidentie hiervoor uit 
hoofdstuk 5 en 6 wordt in deze paragraaf verder uitgewerkt. Er is waarschijnlijk 
wel een verschil in omvang van de surplusproductie; villa’s zullen een grotere 
surplusproductie hebben gerealiseerd dan de niet-villa-nederzettingen, maar 
de suggestie van een fundamenteel verschil in wijze van productie wordt hier 
afgewezen.

8.5.2  Handgevormd aardewerk als indicator voor zelfvoorziening

Zoals in paragraaf 5.2.1 is betoogd, kan men de overgang van het gebruik van 
lokaal vervaardigd handgevormd aardewerk naar importkeramiek in verband 
brengen met een toegenomen integratie in grotere economische verbanden 
en afhankelijkheid van marktuitwisseling. Indien grote hoeveelheden handge-
vormd aardewerk worden aangetroffen, mag men uitgaan van een goeddeels 
zelfvoorzienende lokale economie, waarbij naast de agrarische productie 
ook een breed spectrum van handwerkactiviteiten, zoals bijvoorbeeld pot-
tenbakken, werd uitgeoefend. Het voorkomen van veel importaardewerk wijst 
daarentegen op integratie in grotere economische netwerken, waarbij de 
basisaanname is gehanteerd dat het eerste via surplusproductie verkregen 
muntgeld werd gebruikt voor de aankoop van mobiele consumptiegoederen, 
waaronder aardewerk danwel de in aardewerk verpakte producten. Hoewel op 
deze plaats vooral aardewerk ter sprake komt, wijzen de honderden kleding-
spelden, munten, sieraden etc. in dezelfde richting. De enorme aantallen van 
deze producten sluiten uit dat zij in een kleinschalige gift-exchange fungeren. 
Er moet een aanzienlijke stroom producten naar de markt vervoerd zijn, waar-
mee muntgeld werd verkregen, dat vervolgens gebruikt werd om de genoemde 
artikelen te kopen. Het voorkomen van grote aantallen importkeramiek toont 
vervolgens aan dat er lange-afstandshandel bestond om de importproducten 
aan te leveren. Tevens moet een afzetmarkt (vraag) bestaan hebben voor de 
agrarische producten. Het feit dat de bewoners van de rurale nederzettin-
gen minder handwerkactiviteiten hoefden te praktiseren omdat ze bepaalde 
producten van de markt betrokken, betekent ook dat zij de gelegenheid gehad 
hebben om te specialiseren in de agrarische hoofdactiviteit, die dan weer het 
surplus opleverde waartegen producten van de markt werden betrokken.
In veel nederzettingen is vastgesteld dat het handgevormde aardewerk gelei-
delijk plaatsmaakte voor gedraaide keramiek. Op het moment dat de eerste 
Romeinse legers in ons gebied arriveerden, in de midden-Augusteïsche tijd, 
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gebruikten de rurale gemeenschappen uitsluitend handgevormd aardewerk. 
In de Tiberische of vroeg-Claudische tijd (ca. 20-50) kwamen keramische 
importen voor het eerst in enige aantallen voor (5-30% import). In de Clau-
disch-Neroonse tijd (ca. 40-70 n.Chr.) vond de omslag plaats, waarbij voor 
het eerst meer dan de helft van het gehanteerde aardewerk uit gedraaide 
waar bestond. In de Flavische tijd vormde het handgevormde aardewerk nog 
slechts 10-14 % van al het gebruikte aardewerk (Tiel-Passewaaij), of soms nog 
minder (Nijmegen-Hatert). Aan het begin van de 2e eeuw (90-120) verdween 
het handgevormde aardewerk tenslotte bijna geheel en mogen we voor de 
niet-agrarische consumptie een volledige afhankelijkheid van de markt veron-
derstellen.493

8.5.3  Spiekers, horrea en stallen

De hierboven besproken economische integratie van rurale gemeenschappen 
in grotere economische netwerken steunt niet alleen op het verdwijnen van 
handgevormde keramiek maar is ook in de nederzettingsstructuren zichtbaar. 
Ten eerste zijn dat de bijgebouwen.
Voor Tiel-Passewaaij fase 2 zijn diverse erven besproken waar een veelvoud 
aan kleine bijgebouwtjes rondom een woonstalhuis is aangetroffen. Het 
gaat om simpele vier-, zes- of achtpalige gebouwtjes die als spieker worden 
aangeduid. Hoewel er diverse functies aan de gebouwtjes kunnen worden 
toegeschreven, zal de meerderheid voor opslag van oogstproducten (graan of 
hooi) gebruikt zijn. In fase 3 nam het aantal bijgebouwen af, maar de omvang 
van de nieuwe gebouwen was groter. In fase 3.2 en 4 nam het aantal kleine 
spiekers af tot een handvol, maar bestonden er daarnaast grote horrea. Onder 
horreum wordt een graanschuur naar Romeins model verstaan; het betreft 
lokale uitvoeringen van graanschuren uit Romeinse legerkampen. In Tiel-Pas-
sewaaij is maar één horreum tegelijkertijd vastgesteld; er lijkt dus sprake van 
een vorm van gecentraliseerde opslag. Samenvattend is er een ontwikkeling 
waar te nemen van een huishoud-gebonden productie waarbij elke boerderij 
zijn eigen opslagschuurtjes kende naar een gecentraliseerde opslag op lokaal 
niveau waarbij de productie van alle huishoudens samen in het horreum bij één 
boerderij werd opgeslagen.
In dezelfde tijd dat de grote opslagschuren in de nederzetting verschenen, 
kwamen er naast de boerderijen met een intern staldeel ook losse stallen 
voor. Omdat het optreden van losse stallen parallel loopt met de opkomst van 
paard in het spectrum dierenbotten,494 kunnen we vermoeden dat er paarden 
in de stallen werden gehouden. Indien deze hypothese juist is, werd rundvee 
onveranderd in de stalgedeelten van de boerderijen gehouden en paarden in de 
aparte stallen.
Een groot deel van de militaire uitrustingstukken (zie paragraaf 5.2.5) betrof 
militair paardentuig. Behalve dat deze als memorabilia door veteranen mee 
naar hun woonplaats kunnen zijn genomen, zouden deze ook als functionele 
stukken gezien kunnen worden die een rol speelden bij het fokken van paarden, 
namelijk het basaal trainen van jonge paarden.495 Tenslotte wijst ook de vondst 
van een praam in de richting van intensieve paardenfok. We mogen conclude-
ren dat het fokken van paarden voor het Romeinse leger een belangrijke bron 
van inkomsten is geweest. Dit geldt niet noodzakelijkerwijs voor alle huishou-
dens: het kan zijn dat sommige huishoudens zich op paarden concentreerden 
en andere op runderen of akkerbouw.
Graan en paarden zullen zeker niet de enige surplusproducten geweest zijn. 
Voordat paarden vooral in de 2e eeuw een belangrijk aandeel van de veestapel 
ging vormen, zijn schapen in de 1e eeuw ook belangrijk geweest. Omdat de 
slachtleeftijd van schapen in periode 3 relatief hoog lag, vermoedt Groot dat de 
dieren vooral voor hun wol werden gehouden.496 Bovendien mag de rol van rund 

493  Paragraaf 5.2.1.

494  Groot 2008, 77-91.

495  Nicolay 2007a, paragraaf 6.3.

496  Groot 2008, 51, 70-73.
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niet worden onderschat. Hoewel er weinig schommelingen optreden in het 
aandeel rund door de tijd heen, domineert rund in bijna alle fasen het soor-
tenspectrum. Ook al zijn er dan weinig aanwijzingen voor het slachten op de 
optimale leeftijd (een kenmerk van grootschalige productie voor een markt),497 
de rol van runderen is ongetwijfeld groot geweest, zowel voor gebruik en con-
sumptie in de nederzettingen zelf als voor leveranties aan de markt.

8.5.4  Verkavelingsgreppels

Naast de bijgebouwen zijn ook verkavelingsgreppels een aanwijzing voor 
economische intensivering. Waarschijnlijk aan het einde van de 1e eeuw (strikt 
gedateerd na 40, maar waarschijnlijk 90-120) werden in Tiel-Passewaaij lange 
greppels gegraven, die vanuit de nederzettingen ook aangrenzende landerijen 
omgaven. Of de greppels de hoger gelegen stroomruggen (waar voorname-
lijk akkerbouw plaatsvond) verkavelden, is niet te zeggen omdat aldaar geen 497  Groot 2008, 73-77.
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Afb. 112  Schematische weergave 
van de ontwikkeling van erf- en 
nederzettingsstructuren alsmede 
het ruimtegebruik van de vind-
plaatsen. 
A hoofdgebouw; B bijgebouw; C 
graven; D grote greppels; E ruim-
tegebruik binnen de microregio
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werkputten zijn aangelegd. Wel zeker is dat ze honderden meters de lager 
gelegen komgronden inlopen, verder dan ze door de opgravingen gevolgd kon-
den worden. De komgronden leverden hout en hooi en waren vooral waardevol 
als graasgronden voor het vee in de droge seizoenen. De exacte betekenis van 
de verkavelingsgreppels is niet bekend, maar waarschijnlijk hangen ze samen 
met drainage van de nattere gronden en afbakening van grondbezit of -gebruik 
in relatie tot schaalvergroting van de veehouderij. Behalve in Tiel-Passewaaij 
zijn deze verkavelingsgreppels in het Bataafse gebied overal aangetroffen waar 
opgravingsputten buiten de nederzettingskern zelf zijn aangelegd: Oss-Wester-
veld, Wijk bij Duurstede-De Horden en -De Geer, Geldermalsen-Hondsgemet, 
Oosterhout-Van Boetzelaerstraat.
Voor de gehele 1e eeuw is een demografische groei gesignaleerd met een 
bevolkingsoptimum in het begin van de 2e eeuw. De gegroeide bevolking zal een 
grotere productie gerealiseerd hebben, enerzijds voor de toegenomen eigen 
voedselbehoefte en anderzijds voor de productie van een surplus om op de 
markt te verkopen. Deze intensivering van de landbouw kan zowel uitgestrek-
tere akkers op de stroomruggen als een intensiever gebruik van de komgronden 
voor een gegroeide veestapel omvatten en leidde daardoor waarschijnlijk tot 
belangenconflicten met buurgemeenschappen over de afbakening van de kom-
gronden. Aangezien de demografische groei herkenbaar is in alle nederzettingen 
en grafvelden die enigszins compleet zijn opgegraven, zal die groei en de daar-
mee gepaard gaande druk op de beschikbare landbouwgronden voor de meeste 
gemeenschappen in het Bataafse gebied hebben gegolden. In dit kader moeten 
we de functie van de verkavelingsgreppels zien: ten dele drainage, maar vooral 
afbakening van landbouwgronden in termen van bezit of gebruiksrecht.
Behalve de praktische functie van de greppels (drainage en afbakening) is 
er nog een aspect dat mogelijk een rol speelde, namelijk het vastleggen van 
grondbezit in censusregisters en/of het betalen van grondbelasting. Dit thema 
wordt in paragraaf 8.6 uitgewerkt. 

De informatie van de bovenstaande (sub)paragrafen over de toenemende 
omvang maar het afnemende aantal bijgebouwen, het verschijnen van 
graanschuren en stallen op steeds één erf, het aanleggen van grote verkave-
lingsgreppels, is schematisch uitgedrukt in afbeelding 112 (links). Wanneer 
dit gecombineerd wordt met het schema over de locaties en groei van de 
vindplaatsen (afb. 112 rechts, vgl. afb. 111) kan ook de toegenomen ruimte-
lijke exploitatie van het natuurlijke landschap rondom de vindplaatsen worden 
uitgedrukt.
Behalve een structuurverandering en toenemend beslag op de beschikbare 
ruimte geeft het schema ook de veranderende sociale structuur van de 
gemeenschap weer. In de vroege 1e eeuw waren de huishoudens nog redelijk 
autonome, gelijkwaardige en vrij kleine productie-eenheden. In de loop van de 
tijd zijn de huishoudens steeds meer een eenheid gaan vormen, in die zin dat 
meerdere erven dichtbij elkaar werden gepositioneerd zodat er sprake is van 
omgreppelde bewoningskernen in plaats van afzonderlijke erven. Anderzijds 
nam de economische differentiatie toe: sommige erven hadden slechts enkele 
kleine bijgebouwen, terwijl andere erven meerdere grote bijgebouwen (waar-
onder een groot horreum) kenden. Die differentiatie heeft ongetwijfeld ook 
sociale en culturele aspecten gehad, maar deze zijn moeilijk te duiden. We ver-
onderstellen dat de traditiedragende kern (nadrukkelijk geen elite) de grotere 
erven met horreum en stal bewoonde en de contacten met de afnemers van 
het agrarische surplus (militaire opkopers, vertegenwoordigers van de civitas) 
onderhielden. Tegelijkertijd mogen de verschillen ook niet te zeer benadrukt 
worden. In het grafritueel en de uitvoering van de hoofdgebouwen zijn slechts 
beperkte verschillen merkbaar.
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8.5.5  De schaal van de rurale surplusproductie

In het bovenstaande is betoogd dat rurale nederzettingen een surplus produ-
ceerden. Er mag derhalve wat betreft economische functie geen fundamenteel 
verschil worden aangenomen tussen villa’s in Romeinse bouwstijl en rurale 
nederzettingen bestaande uit woonstalhuizen. We kunnen echter wel de vraag 
stellen naar de schaal van de productie: hoe groot kan de surplusproductie van 
rurale nederzettingen geweest zijn?
Het kwantificeren van productie is altijd lastig omdat men voor elke berekening 
meerdere aannames moet hanteren. Met betrekking tot de akkerbouw gaat het 
voornamelijk over het beschikbare areaal aan akkergrond. In hoofdstuk 6 is uit 
berekeningen gebleken dat, uitgaande van een tweeslagstelsel, het surplus aan 
graan niet erg groot geweest kan zijn. Zeker voor fase 3.2 (ca. 90-150) van Tiel-
Passewaaij geldt dat een groot deel van het beschikbare areaal landbouwgrond 
gebruikt moet zijn voor het voeden van de eigen bevolking; wat overbleef voor 
surplusleveranties, kan niet erg veel geweest zijn. Het voor landbouw geschikte 
areaal is in het rivierengebied gebonden aan de hoger gelegen gronden, ofwel 
de stroomruggen. Vanwege deze landschappelijke omstandigheid is het land-
bouwareaal redelijk beperkt. Voor Tiel-Passewaaij is een omvang van ca. 30 
ha. beargumenteerd.498 Ter vergelijking: voor de villa-achtige nederzettingen 
van de Hambacher Forst is al een areaal van 50 ha of meer berekend,499 terwijl 
dat in vergelijking tot villa’s in de buurt van Keulen slechts kleine complexen 
betreft.
Wat betreft de veeteelt is het nauwelijks mogelijk de productie te kwantifice-
ren. Het assemblage dierenbotten geeft alleen inzicht in het relatieve aandeel 
van de verschillende diersoorten en de leeftijd bij slacht, maar niet in de groot-
te van de kuddes. Bovendien zeggen de cijfers alleen iets over dieren die ter 
plaatse zijn geslacht: de dieren die naar de markt zijn gebracht, ontbreken in 
het vondstmateriaal.500 Verder kennen we wel de staldelen van boerderijen en 
in bepaalde perioden ook losse stallen, maar grote delen van de kudden stonden 
niet op stal, zodat we ook met staloppervlakte niet kunnen rekenen. De kuddes 
verbleven in de droge seizoenen in de uitgestrekte komgronden en in de natte 
seizoenen op de braakliggende akkers, maar omdat er geen ‘territorium’ bij de 
nederzettingen bekend is, kan ook op landschappelijke gronden niet gekwan-
tificeerd worden. Het enige dat we op basis van het nederzettingsmateriaal 
kunnen zeggen, is dat de stallingscapaciteit zonder meer groot genoemd kan 
worden. Zeker als een deel van de kudden niet op stal stond, wijst de substan-
tiële stallingscapaciteit op grote kudden. Analyse van het dierlijk botmateriaal 
brengt verder inzicht in de aard van de veehouderij. Naast rundvee, dat in alle 
perioden belangrijk was, heeft men zich in Tiel-Passewaaij in de 1e eeuw n.Chr. 
op schapen toegelegd en is men vervolgens in de latere 1e eeuw geleidelijk 
omgeschakeld op paardenfok, die in latere perioden een steeds groter aandeel 
innam. De stalgebouwen die los van de boerderijen werden gebouwd, kunnen 
wel eens voor paarden bedoeld zijn geweest. In Wijk bij Duurstede-De Horden 
was paardenfok al eerder in de 1e eeuw belangrijk.
Vanwege de beperkte mogelijkheden tot kwantificatie van de productie is een 
consumptieperspectief wellicht een betere benadering. Als we vooropstel-
len dat er door rurale populaties een surplus werd gegenereerd dat op de 
markt werd uitgewisseld tegen geld of producten, kunnen we ons vervolgens 
afvragen waarin deze rijkdom dan werd omgezet. Welke consumptie stond 
tegenover de productie? Het verschijnen van villa’s wordt ook wel uitge-
legd als een stijl van consumptie.501 De rijkdom die door de landbouw werd 
gegenereerd, werd door de villa-eigenaren geïnvesteerd in huizenbouw: 
stenen muren, zuilengalerijen, pannen daken. Omdat villa’s veelal op mar-
kante punten in het landschap stonden, is deze wijze van consumptie een bij 
uitstek zichtbare wijze van het etaleren van rijkdom en een affiniteit met een 
Romeinse culturele identiteit.502 De investeringen die hierbij komen kijken zijn 



241

503  Vertaling Campbell 2000, C 
52.25; zie verder ook C 20.9, C 
68.3, C 78.23.

504  Hyginus 1, in Campbell 2000, 
C 88.22-90.9.

groot: de winning en transport van steen is moeilijk en arbeidsintensief en ook 
moest men een gespecialiseerde architect, aannemer en bouwvakkers laten 
komen die kennis hadden van stenen constructies en bijvoorbeeld een hypo-
caustum. Ook voor bijvoorbeeld wandschilderingen moeten gespecialiseerde 
vaklui worden aangetrokken. Voor de bouw van een villa in het rivierengebied 
of de Zuid-Nederlandse zandgronden zullen de kosten nog hoger zijn geweest 
dan in bijvoorbeeld het Rijnland omdat natuursteen hier niet voorkomt en de 
aanvoerlijnen dus lang geweest zijn.
We kunnen vaststellen dat het investeren van de opbrengst van het agrarische 
surplus in stenen architectuur in het rivierengebied nauwelijks voorkwam. De 
schaarse villa’s die we kennen, tonen aan dat het incidenteel wel gebeurde, 
maar gemiddeld genomen was de schaal van de surplusproductie van de rurale 
gemeenschappen in het rivierengebied niet groot genoeg om stenen villa’s 
te bekostigen. De verdiensten van het agrarische surplus werden omgezet in 
mobilia, dat wil zeggen tafelwaar van aardewerk en glas, in aardewerk ver-
pakte voedselproducten, sieraden en functionele ornamenten (kledingspelden, 
vingerringen, armbanden, etc.), toiletgerei voor persoonlijke verzorging, 
alsmede (naar we mogen aannemen) kleding, parfums en andere zaken die we 
als archeoloog niet meer terugvinden. Het vondstenspectrum van bijvoorbeeld 
Tiel-Passewaaij is al veel groter en rijker dan we eerder voor mogelijk hielden 
op het platteland, maar de relatieve rijkdom van mobilia alleen kan niet tippen 
aan de rijkdom van bijvoorbeeld de villa’s, die behalve uit mobilia vooral uit 
stenen architectuur van grote omvang bestond. Dit alles is een belangrijke 
aanwijzing dat de schaal van de surplusproductie in het rivierengebied beperkt 
was. 
Wel moeten we oppassen alles in consumptietermen te interpreteren: de keuze 
om al dan niet in een stenen gebouw te gaan wonen kan ook cultureel bepaald 
zijn en hoeft niet alleen uit beperkingen in rijkdom gezien te worden. Andere 
private bestedingspatronen zijn ons echter niet bekend.

8.6  Greppelsystemen, Romeinse belastingen en landbezit

Hierboven zijn de grote greppelsystemen die overal op het Bataafse platteland 
werden aangelegd, geïnterpreteerd in het kader van schaalvergroting van de 
lokale economie. De vorm van de greppels - kaarsrechte greppels die hon-
derden meters het omliggende land inlopen - doet een systematische aanleg 
vermoeden. Bovendien zal hieronder betoogd worden dat de greppelsystemen 
in een Romeinse maatvoering zijn uitgedrukt. Deze uitvoering wijst op een 
mogelijke andere functie, het vastleggen van grondgebruik en het betalen van 
belastingen. In het Romeinse rechtssysteem is landbezit namelijk in hoge mate 
verbonden met het betalen van belastingen. Het sterkst wordt dit uitgedrukt 
door Agennius Urbicus, een van de agrimensores, die collega Hyginus citeert: 
…quod omnes etiam priuati agri tributa atque uectigalia persoluant (…omdat al 
het land, zelfs dat wat in privaat eigendom is, belasting en pacht betaalt).503 Dit 
heeft niet alleen betrekking op Italië, maar ook op de provincies, zoals duidelijk 
wordt uit de opsomming van Hyginus van voorbeelden in Pannonië, Cyrene, 
Dalmatië, Gallia Narbonensis en tenslotte bij de Tungri.504 In het onderstaande 
wordt de hypothese uitgewerkt dat het omgreppelen van nederzettingen en 
landbouwgronden in heel de provincie Germania inferior voorkomt en samen-
hangt met de registratie van landbezit en/of belastingheffing.

8.6.1  Romeinse overheidsfinanciën

Het Romeinse rijk kent een veelheid aan verschillende belastingen. Directe 
belastingen werden tributum genoemd; tributum capitis als deze per hoofd 
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van de bevolking werd geheven en tributum soli (of stipendium) als het om 
belasting op grond in privebezit ging. Allerlei indirecte belastingen op bezit of 
gebruiksrecht worden vectigalia genoemd: tol op wegen en bruggen, verpachte 
visgronden of mijnen, gebruiksrecht van gronden in staatsbezit. Voor ons van 
belang is de frumenta (die onder de vectigalia valt), een belasting op de oogst 
die afhankelijk is van onder meer de omvang van het grondbezit.505

Belasting werd in eerste instantie onregelmatig en per deelgebied geheven en er 
zat een hele procedure (census) aan vast. Bij een census werd eerst een inventa-
risatie van alle grondeigenaren of gemeenschappen en hun bezittingen gemaakt, 
waarbij de waarde van de landbouwgronden geschat werd (soli aestimatio) op 
basis van oppervlakte (per singula iugerum), aard van het gewas en de productie-
capaciteit of grondkwaliteit. Deze gegevens werden vergeleken met de gegevens 
van een eerdere census in het censusregister (in publicis tabulis). Vervolgens 
werd de vastgestelde waarde volgens een bepaalde sleutel omgezet in een belas-
tingsom, die tot ver in de 2e eeuw n.Chr. voornamelijk in natura werd uitgedrukt. 
Bij de schatting van de waarde van landbouwgronden waren vaak landmeters 
betrokken, vooral als het de eerste keer was dat een census werd gehouden of als 
er conflicten danwel onduidelijkheden waren over het landbezit.506

De Romeinse overheidsfinanciën kende verschillende soorten kassen. Naast de 
centrale overheidskas (aerarium populi Romani) beschikte de keizer over een 
privékas (fiscus Caesaris). Voor ons van belang is dat ook iedere provincie een 
eigen kas had, bijvoorbeeld de fiscus Gallicus provinciae Belgicae), beheerd 
door een procurator.507 
In principe waren de provincies eigendom van het Romeinse volk (ager publi-
cus). In de praktijk werden lang niet alle gronden onteigend en bleef de lokale 
gemeenschap die er al woonde de gebruiker. Alleen indien een stad tot colonia 
werd verheven, gebeurde het vaak dat de omliggende gronden onteigend wer-
den en uitgedeeld aan Romeinse burgers, bijvoorbeeld veteranen uit het leger. 
De meeste inwoners van coloniae hadden het Romeinse burgerrecht en waren 
vrijgesteld van belastingen (tenminste van tributum). Andere civitates van 
provincies betaalden wel belasting. 
Een census werd in principe door de stadhouders van provincies georganiseerd 
en de baten vloeiden naar de provinciale kas. Vanaf de laat-Augusteïsche tijd 
werd in Gallië elke 12 tot 35 jaar een census gehouden. Sinds de Flavische tijd 
werden de censusintervallen regelmatiger en in de late 2e en 3e eeuw was de 
reguliere censusinterval 10 jaar.508

8.6.2  Centuriatie en andere vormen van landverkaveling

Diverse bovengenoemde vormen van belasting, bijvoorbeeld tributum soli       
en frumenta, waren gebaseerd op de omvang van het agrarische land. Die 
omvang moest voor de belastingheffing zijn vastgelegd in het censusregister en 
moest controleerbaar zijn door middel van aangelegde en herkenbare begren-
zingen. Er waren vele manieren om de omvang van percelen op te meten en te 
begrenzen en daar was ook een aparte beroepsgroep voor, de agrimensores of 
gromatici.
Het klassieke voorbeeld van Romeinse landindeling is centuriatie, waarbij het 
territorium van een colonia door een agrimensor verdeeld werd in centuriae, 
meestal vierkante percelen van 20 vierkante actus (een actus is 120 voet), 
ofwel 200 iugera (50,4 ha). Niet alle territoria werden echter geschikt bevon-
den voor centuriatie. Indien de geografische omstandigheden er om vroegen, 
kon er ook gewerkt worden in strigae of scamna, waarbij de percelen lang-
gerekt werden uitgelegd, in de lengte (strigae) of in de breedte (scamna) naast 
elkaar (gerekend vanaf de kardo). Er bestond een uitgesproken voorkeur voor 
rechte hoeken, maar in terreinen met onregelmatige grens (zoals een rivier) 
ontstonden ook niet-rechte hoeken door het werken met diagonalen tussen 
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hoekpunten. De percelen konden dus allerlei vormen hebben, als ze maar 
gevormd waren uit rechthoeken en (delen van) rechthoekige driehoeken.509

Naast deze ‘standaard’ werden er nog vele andere maatvoeringen door de 
agrimensores erkend en gebruikt. Veel gebieden of provincies kenden hun 
eigen standaarden, die door de agrimensores werden omgerekend naar iugera. 
In Dalmatië werd gerekend in de versus, waarvan er 3,5 in de iugerum gingen. 
In Gallia Narbonensis rekenden ze in de libra of parallela. In Cyrene kende men 
plinthides van 1250 iugera als oppervlaktemaat en de Ptolemaeische voet van 
1 1/24 voet (ofwel 30,8 cm) als lengtemaat. In Griekenland rekende men met 
een honderdtallig stelsel: de plethron is een oppervlaktemaat van 100 x 100 
voet. Bij de Tungri tenslotte werd gerekend met de pes Drusianus van 1 1/8 voet 
(ofwel 33,27 cm).510

Net zoals er veel verschillende maatvoeringen gehanteerd werden, kon ook 
het karakter van de begrenzingen flink verschillen. Meerdere agrimensores 
beschreven de verschillende typen begrenzingen; voor ons is van belang dat 
naast gemarkeerde grensstenen, gemarkeerde bomen, bomenrijen, wegen, 
berghellingen, rivieren en doornbosjes, ook door de mens gegraven greppels 
(fossae manu factae) meermaals werden genoemd.511

Diversiteit is dus het sleutelwoord. Er bestond een ideaalmodel voor landin-
deling dat bij voorkeur bij coloniae gevolgd werd, maar territoria van lagere 
juridische statuur werden vooral ingedeeld volgens lokale maatvoeringen en 
geografische omstandigheden. Limitatio is een meer algemene benaming voor 
landindelingen, waarvan centuriatie een specifieke vorm is.

8.6.3  Greppelsystemen in het rivierengebied

Is de Romeinse landindeling, zoals we die uit de geschreven bronnen hebben 
leren kennen, ook archeologisch herkenbaar in het Bataafse platteland? Laten 
we vooropstellen dat er in ieder geval geen sprake is van centuriatie. Centuria-
tie wordt althans in eerste uitleg gekenmerkt door een aaneengesloten systeem 
met één oriëntatie en wordt over het algemeen alleen bij grondgebied van 
coloniae toegepast, waarbij de gronden in de regel onteigend en opnieuw uit-
gegeven werden. In het rivierengebied is geen sprake van een allesomvattend 
systeem: bij elke nederzetting hebben de greppels een eigen oriëntatie en de 

509  Dilke 1971, 82-97; Campbell 
2000 passim, onder meer Fronti-
nus’ hoofdstukken De limitibus en 
De arte mensoria; Siculus Flaccus 
C 122.27 – C 132.25; van Hyginus 
II het hoofdstuk Constitutio limi-
tum.

510  Hyginus 1, in Campbell 2000, 
C 88.22-90.9.

511  Onder andere Frontinus in 
Campbell 2000, C 2.18-19, C 4.26; 
Agennius Urbicus in Campbell 
2000, C 28.20, C 50.30-52.2; 
Siculus Flaccus in Campbell 2000, 
C 104.35; Siculus Flaccus C114.3 
tot 116.5 gaat geheel over grep-
pels als perceelscheidingen en 
eigendomsgrenzen.

afmetingen zijde 1 zijde 2 zijde 3 zijde 4

pm actus meter pm afwijking % meter pm afwijking % meter pm afwijking % meter pm afwijking %

Tiel-Passewaaij 960 x 960 8 x 8 282,7 956 0,4 282 954 0,6

Oss-Westerveld 1080 x 780 9 x 6,5 319,5 1080 0 230,5 780 0 309 1045 3,2 229 774,5 0,7

Wijk bij Duurstede-De 
Horden 600 x 600 5 x 5 176 595 0,8 181 612 2 169 571 4,8 184 622 3,7

Rijswijk-De Bult 
(fase 1 laat) 720 x 720 6 x 6 213,7 723 0,4 214 724 0,6

Rijswijk-De Bult (fase 2) 535 1809 0,5 104 352 2,2 179 605 0,8 426 832 0,1

Hambach 59 360 x 360 3 x 3 108,5 367 1,9 109 368 2,4 230 778 0,2 224 758 2,8

Hambach 69 360 x 300 3 x 2,5 107 362 0,5 90 304 1,3 105 355 1,4 85 287 4,3

Hambach 403 300 x 300 2,5 x 2,5 89,5 303 1 89,5 303 1 88 298 0,7 82 277 7,6

Hambach 512 390 x 720 3,25 x 6 118 399 2,3 210 710 1,4 115 389 0,25 215 727 1

Hambach 516 137 463 132 446 98 331 73 247

Tabel 30  Afmetingen en precisie 
van enkele greppelsystemen uit-
gedrukt in meters en in Romeinse 
voet. pm = pes monetalis; afwij-
king = afwijking van een ronde 
maat in actus (kolom 2).
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512  Overigens zijn alleen bij 
Rijswijk-De Bult werkelijk de be-
grenzingen van het akkercomplex 
aangetroffen. Bij Oss-Westerveld, 
Tiel-Passewaaij en Wijk bij Duur-
stede-De Horden gaat het vooral 
om een nederzettingsomheining 
en alleen de aanzet van enkele 
akkerverkavelingen die daarop 
aansluiten. Het is dus veelal niet 
mogelijk om op het oppervlak van 
de akkers zelf te berekenen.

513  Gaitzsch 1986, 406.

514  Geldermalsen-Hondsgemet 
(Van Renswoude & Van Kerck-
hove, in druk) heeft wel een groot 
greppelsysteem opgeleverd, maar 
was nog niet beschikbaar toen 
deze studie werd afgesloten.

diverse verkavelingen sluiten, voor zover dat controleerbaar is, niet op elkaar 
aan. Er zijn ook geen aanwijzingen voor de komst van geheel nieuwe bewo-
ners, wat een teken zou kunnen zijn voor onteigening. Wel hebben we reeds de 
aanleg van verkavelingen van landbouwgronden door middel van lange rechte 
greppels vastgesteld, die bovendien in Romeinse maatvoering is uitgedrukt.
De vraag of een Romeinse maatvoering is gebruikt, kan niet worden vastgesteld 
op het niveau van Romeinse voeten. Daarvoor is de mate van detail die opgra-
vingsgegevens van greppels leveren absoluut niet toereikend: elke greppel uit 
de Romeinse tijd die in een opgraving wordt aangetroffen, is wel uit te drukken 
in een min of meer rond getal van Romeinse voeten. Beslissend is of Romeinse 
standaardmaten zoals de actus (120 voet ofwel 35,5 m) herkenbaar zijn.
In Nederland zijn maar enkele opgravingen van rurale nederzettingen waarbij 
lange greppels zowel nederzettingen omsluiten als landbouwgronden verka-
velen: Wijk bij Duurstede-De Horden en De Geer, Oss-Westerveld, Rijswijk-De 
Bult, Tiel-Passewaaij en enkele grote complexen proefsleuven in Midden-
Delfland.512 Overeenkomstige systemen zijn gevonden in de Hambacher Forst in 
Duitsland (Hambach 59; 69; 403; 512; 516).513 Andere opgravingen in de regio 
(zie hoofdstuk 7) hebben weliswaar lange greppels opgeleverd, maar steeds 
kleine stukken en slechts één hoek, zodat een eventuele Romeinse maatvoering 
volgens hierboven vermelde principes niet aantoonbaar is.514 In Tiel-Passewaaij 
wordt het gebruik van de pes monetalis vermoed, in een systeem met één 
rechte hoek en verder afgeleide, niet-rechte hoeken; de basis van het systeem 
is gelegen in zijden met een lengte van 960 voet, ofwel 8 actus (tabel 30). Het 
Tielse greppelsysteem is moeilijk te dateren maar behoort in ieder geval tot 
fase 3.1 of het begin van fase 3.2 (ca. 40-120 n.Chr.). In een latere fase (4; ca. 
150-210 n.Chr.) werd het systeem uitgebreid. Afbeelding 113 is gebaseerd op 
de fasekaarten van hoofdstuk 3 en geeft de ruimtelijke ontwikkelingen van de 
greppels te Tiel-Passewaaij weer. Dat er in Tiel een faseverschil zou zijn tussen 
de nederzettingsomheining en de greppels die verder het achterland in lopen, 
is een aanname (naar het model van Wijk bij Duurstede), maar helaas konden 

?
?

? ?

? ?

?

A: vroege 1e eeuw B: midden 1e eeuw

C: late 1e eeuw D: midden 
2e eeuw

960 voet

960 voet

0 100 m 0 100 m

0 100 m
0 100 m

Afb. 113  De ruimtelijke en 
chronologische ontwikkeling van 
Tiel-Passewaaijse Hogeweg in vier 
fasen. Schaal 1:10.000.
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515  Gaitzsch 1986, 406.

de delen van de greppels niet afzonderlijk gedateerd worden. De opgravingen 
Wijk bij Duurstede-De Horden en -De Geer liggen beide in een systeem dat 
gebruik maakt van rechte hoeken en de lengtes zijn uit te drukken in de pes 
monetalis (afb. 100). Eén vierkant aldaar meet 600 x 600 voet ofwel 5 actus, 
een andere tussenruimte tussen twee grote greppels meet 480 voet, ofwel 4 
actus (tabel 30). Het grote vierkant van 600 x 600 voet dateert uit de Flavische 
tijd, terwijl de uitbreiding met akkerverkavelingen in de tweede helft van de 2e 
eeuw werd aangelegd. De grote nederzettingsomheining van Oss-Westerveld 
betreft feitelijk een dubbele greppel; de oudste greppel is de binnenste (F125), 
met afmetingen van 1080 x 800 voet (9 x 6,5 actus; tabel 30). Hoewel de 
datering onzeker blijft, is in hoofdstuk 7 een datering in de late 1e eeuw bear-
gumenteerd. Het greppelsysteem van Rijswijk-De Bult kent vele (sub)fasen. 
In fase 2 mag zeker een systeem in Romeinse maatvoering vermoed worden 
aangezien de langste greppel 535 m meet, ofwel 1800 voet, 10 actus. Hoogst-
waarschijnlijk is er ook al een systeem te zien in de latere subfasen van fase 
1 (late 1e eeuw), waarvan twee zijden elk 214 m lang zijn (720 voet, 6 actus; 
tabel 30). Een voorstel voor een nieuwe fasering is uitgedrukt in afbeelding 
115. In de Hambacher Forst zijn omheiningsgreppels van vier villa’s bekend. 
De begrenzing van Hambach 69 kent een rechthoek van 360 x 300 voet (3 x 
2,5 actus). Hambach 403 is vrijwel vierkant omgrensd met zijden van 300 voet 
(2,5 actus). Bij Hambach 512 is een rechthoek van 720 x 390 voet (6 x 3,25 
actus) aangetroffen. De omgreppeling van Hambach 516 is onregelmatig. Bij 
de bovenstaande voorbeelden gaat het steeds om omheiningsgreppels van de 
villa-nederzettingen. Bij Hambach 59 zijn ook enkele greppels van de eigen-
lijke akkerbegrenzing vastgesteld met lengten van 780 voet (6,5 actus) en een 
nederzettingsomheining van 360 x 360 voet, ofwel 3 actus (tabel 30).515 
Het feit dat een Romeinse maatvoering te herkennen is in alle opgravingen 
waar een enigszins omvangrijk deel van een greppelsysteem is opgegraven, 
wijst tenminste op de mogelijkheid dat landmeters bij de aanleg betrokken 
waren en dat het om een maatregel van de overheid zou kunnen gaan. 
Dat de greppels in deze opgravingen slechts ten dele aan de Romeinse maat-
voering voldoen en andere weer niet, hoeft geen bezwaar te zijn. De meeste 
nederzettingen kennen meerdere elkaar in tijd opeenvolgende fasen. Als een 
greppelsysteem op een bepaald tijdstip op Romeinse manier in ronde maten 
werd uitgemeten, kunnen greppels van latere datum op het bestaande systeem 
aangesloten zijn zonder dat die in dezelfde maatvoering zijn uitgezet. Sterker 
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Afb. 114  De ruimtelijke en 
chronologische ontwikkeling van 
Wijk bij Duurstede-De Horden in 
vier fasen. Schaal 1:10.000. Naar 
Vos 2009.
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516  Hyginus in Campbell 2000, 
88.10-11.

nog, indien we er vanuitgaan dat landmeters betrokken waren bij het uitzetten 
van de omvangrijke verkavelingen van het platteland, is het niet waarschijnlijk 
dat die voor elke uitbreiding van het systeem opnieuw werden ingeschakeld. 
Dat een greppelsysteem in eerste uitleg aan Romeinse maatvoeringen voldoet 
en latere toevoegingen niet, ligt geheel in de lijn der verwachting.

8.6.4  Lokaal initiatief of door de Romeinse overheid opgelegd?

Een belangrijke vraag is of de greppelsystemen lokale initiatieven zijn die 
geheel door de bewoners van nederzettingen zelf zijn uitgevoerd, of dat we 
overheidsingrijpen moeten veronderstellen. Om dit vast te stellen zijn drie 
elementen van belang: de geografische spreiding van de greppelsystemen, de 
datering van de aanleg en de uniformiteit in uitvoering.
Hierboven is reeds opgemerkt dat alle greppelsystemen, voor zover contro-
leerbaar, aan een Romeinse maatvoering voldoen. Van de ene kant kan dat 
wijzen op de inzet van agrimensores (en daarmee op een overheidsinitiatief), 
van de andere kant kunnen we ons ook voorstellen dat in elke nederzetting van 
het Bataafse gebied, en in iets mindere mate ook het Cananefaatse gebied, 
wel enkele veteranen van het Romeinse leger woonden, die goed op de hoogte 
waren van de Romeinse maatvoering en simpele meettechnieken. Agrimen-
sor Hyginus noemt een collega landmeter die uit het leger afkomstig is: …uir 
militaris disciplinae, professionis quoque nostrae capacissimus…(‘een man van 
militaire training, ook erg bedreven in ons beroep’).516 Als we veronderstellen 
dat veteranen de greppels  hebben uitgemeten in plaats van officiële agrimen-
sores, kan ook de sterk variërende uitvoering verklaard worden. De limitatio 
van territoria met een lage juridische status is weliswaar niet gebonden aan 
enige officiële conventie, maar als agrimensores van nederzetting tot nederzet-
ting gereisd zouden hebben, zou men wel een wat hogere mate van uniformiteit 
bij de greppels van verschillende nederzettingen verwachten.
Een argument voor verkaveling op Romeins overheidsinitiatief is dat deze grep-
pelsystemen in Romeinse maatvoering niet beperkt zijn tot het Bataafse gebied 
maar dat ze ook in het Cananefaatse gebied en in de villa-achtige nederzettin-
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517  Eén fase van de nederzetting 
te Nederweert-Rosveld kent een 
rechthoekige omheining maar 
deze is na het midden van de 2e 
eeuw te dateren (150-180) en 
slechts één zijde daarvan is in 
actus uit te drukken. In de Flavi-
sche tijd is er geen sprake van een 
greppelsysteem. De andere ne-
derzettingen kennen geheel geen 
omgreppelingen. Hiddink 2005a; 
Hiddink 2005b; Hiddink 2008.

518  Bogaers 1972; Raepsaet-
Charlier 1995.

519  Van Londen 2006, 183-186.

520  Hambach 59: Hallmann-
Preuss 2002/2003. De datering 
van Hambach 512 en 516: Kaszab-
Olschewski 2006, 106 en 145, in 
aanvulling op Gaitzsch 1986.

gen van de Hambacher Forst herkenbaar zijn. Het gaat dus over het territorium 
van meerdere civitates, waarschijnlijk zelfs de gehele provincie Germania 
inferior. Opvallend is de afwezigheid van grote greppelsystemen op de zui-
delijke zandgronden (bijvoorbeeld te Lieshout (gemeente Laarbeek), Deurne 
en Nederweert),517 maar het is dan ook een onzeker of de civitas Tungrorum, 
waartoe de zuidelijke zandgronden gerekend moeten worden, deel uitmaakte 
van de provincie Germania inferior of Gallia Belgica.518

Niet alleen komen de verkavelingen voor in de gehele provincie Germania 
inferior, ook lijkt de aanleg in al deze gebieden gelijktijdig te zijn. Van Londen 
herkende in de diverse verkavelingen van Midden-Delfland een driefasigheid: 
de greppels uit de vroege 1e eeuw zijn smal en onregelmatig; vanaf ca. 70 
n.Chr. werden de eerste grotere en regelmatige greppelsystemen aangelegd; 
vanaf ca. 150 n.Chr. werden de greppelsystemen wijder uitgelegd en waren de 
greppels breder en dieper.519 In Tiel-Passewaaij en Wijk bij Duurstede is deze 
fasering ook van toepassing (afb. 113-114): variabele kronkelige greppels in 
de vroege 1e eeuw, een nederzettingsomheining in de late 1e eeuw en aftak-
kingen vanaf die omgreppelingen naar de landbouwgronden in de late 2e eeuw. 
Rijswijk-De Bult (afb. 115) volgt dezelfde ontwikkeling maar de dateringen 
wijken iets af. Een zelfde trend werd ook voor de Hambacher Forst vastgesteld: 
de nederzettingen met alleen omheiningen zijn in de Flavische tijd aangelegd, 
terwijl het complex waarvan ook akkerbegrenzingen bekend waren (Ha. 59), 
uit de late 2e eeuw dateert (afb. 115).520

De vastgestelde gelijktijdige aanleg zou een argument kunnen zijn voor een 
overheidsinitatief, ware het niet dat de archeologische gelijktijdigheid nog geen 
werkelijke gelijktijdigheid hoeft te zijn. Al is de archeologische datering van 
alle greppelsystemen gelijk, dan kan de werkelijke aanlegdatering toch enkele 
decennia uit elkaar gelegen hebben. Wel kunnen we vanwege deze gelijktijdig-
heid binnen een generatie stellen dat indien de greppels op lokaal initiatief zijn 
aangelegd, er dan tenminste een bovenregionale impuls geweest moet zijn 
waarom alle nederzettingen besloten hebben om hun nederzetting te omgrep-
pelen.

8.6.5  Historische inkadering

Tegen welke achtergrond moeten we de nederzettingsomgreppelingen in de 
provincie Germania inferior zien? We kunnen meerdere mogelijkheden noe-
men, die passen bij een archeologische datering in de Flavische tijd of de 
vroege 2e eeuw.

Belastingheffing na de Bataafse opstand? 
Gezien de samenhang tussen greppelsystemen, grondbezit en het betalen van 
(grond)belasting is de Bataafse belastingvrijheid in de vroeg-Romeinse tijd 
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521  Tacitus, Hist. 4, 12 en Germ. 
29.

522  Tacitus, Hist. 5, 24.

523  Roymans 2004, 205-208.

524  Cassius Dio 65.8.3-4; Sueto-
nius Vesp. 16,1; Campbell 2000, C 
88.36 - 90.1.

525  Strobel 1987; Van Rossum 
2004.

526  Bogaers 1960/61, 265.

van belang. Tacitus schreef over een oud verbond (antiqua societas) tussen de 
Bataven en de Romeinse overheid waarbij de bevolking van de Bataafse civitas 
vrijgesteld werd van belastingen in geld of producten, in ruil voor manschappen 
voor het Romeinse leger.521 Tot wanneer dit verbond heeft gefunctioneerd, is 
niet bekend. Op het einde van Tacitus’ Historiae wordt geïmpliceerd dat Civilis 
zijn leidende rol in de Bataafse opstand niet met de dood hoefde te bekopen 
en dat de Bataven vrede kregen aangeboden.522 Dit laat de mogelijkheid open 
dat de inhoud van het oude verdrag na de opstand werd gecontinueerd. Van de 
andere kant wordt in dezelfde passage aangegeven dat de Bataven hun land 
hadden verloren (ereptam Batavis patriam) als gevolg van de opstand. Moge-
lijk wijst dit op een strafmaatregel zoals het confisqueren van het Bataafse 
land door de Romeinse overheid. Dat zou inhouden dat de oude voorwaarden 
werden vervangen door andere en dat de status van het grondbezit ging ver-
anderen. Het is ook niet verrassend dat de Bataven hun begunstigde situatie 
verloren als straf voor de opstand. Roymans vermoedt dat onder andere de 
Cananefaten in de vroeg-Romeinse tijd een soort clientes van de Bataven 
waren maar dat ze na de opstand een zelfstandige civitas werden, waardoor de 
Bataafse invloed verminderde.523

Gezien de samenhang tussen landbezit, greppels als officieel erkende 
begrenzing en het betalen van belasting, is het voorkomen van grootschalige 
verkavelingsgreppels in een Romeinse maatvoering op het Bataafse platteland 
vanaf de Flavische periode een argument om te veronderstellen dat de Bataven 
vanaf deze tijd belasting moesten betalen. Het verzwaren van belastingen in 
Noord-Gallië (maar ook elders) door Vespasianus wordt in meerdere geschre-
ven bronnen genoemd.524 Het is niet ondenkbaar dat het schrappen van de 
belastingvrijheid van de Bataven onderdeel uitmaakte van deze belastingverho-
gingen.
Er kunnen echter ook tegenargumenten worden genoemd tegen de invoering 
van taxatie direct na de Bataafse opstand. Vanwege het aanvullen van in de 
strijd gedecimeerde eenheden alsmede het afzwaaien van eenheden die onder 
Claudius waren gerecruteerd, was er in de Flavische periode opnieuw sprake 
van een intensieve recrutering onder de Bataven.525 Om bovenop deze extra 
drain van mankracht ook nog eens belastingen in geld of producten te heffen, 
zou een zware extra belasting van de rurale populatie inhouden. Van de andere 
kant is taxatie in geld toch niet uitgesloten, omdat er tegenover de zwaardere 
recrutering ook extra beloningen werden ingevoerd. Het burgerrecht werd 
in de pre-Flavische tijd slechts incideel aan afgezwaaide auxiliarii toegekend, 
maar de nieuwe Flavische recruten werden daarentegen aan het einde van hun 
diensttijd door Trajanus met het burgerrecht beloond (zie ook hieronder). Het 
is voorstelbaar dat deze systematische verlening van burgerrecht aan auxiliarii 
van tevoren beloofd was en daarmee de toegenomen recruteringslast compen-
seerde. In dat geval is alleen de hypothetische belasting in geld of producten 
een werkelijke verzwaring van de voorwaarden, wat niet ondenkbaar is als 
straf voor de opstand.

Nieuwe registratie grondbezit bij de provincievorming?
Onder keizer Domitianus zijn de provincies Germania inferior en superior 
gevormd. Dit vond plaats tussen 83 en 90 n.Chr., waarschijnlijk in 84 of 85.526 
Deze provincievorming is een voor de hand liggende gelegenheid waarbij alle 
gemeenschappen en het grondbezit in de nieuwe provincie (opnieuw) kunnen 
zijn vastgelegd. Het omgreppelen van de terreinen die bij de nederzettingen 
horen zou dan de archeologische neerslag zijn van de opname van de gemeen-
schap en hun landbezit in een register. Deze registratie is een noodzakelijke 
voorwaarde voor het bestaan van een provincie. Zonder een censusregister kan 
geen effectieve belastingheffing plaatsvinden en is de provinciale kas niet goed 
gevuld. Vanuit dit provinciaal oogpunt ligt het einde van de belastingvrijheid 
van de Bataven voor de hand. In een kleine provincie als Germania inferior is 
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527  Haalebos 2000, 36-37.

528  De tweede fase van de 
monumentale tempel te Elst 
(gemeente Overbetuwe) is onder 
Trajanus gebouwd. Oorspronkelijk 
dacht Bogaers dat de tweede fase 
door Vespasianus was opgericht 
(Bogaers 1955), maar recent on-
derzoek heeft aangetoond dat de 
tweede fase rond 100 is gebouwd 
(Derks, Van Kerckhove & Hoff 
2008). Ook gebouwen uit Ulpia 
Noviomagus met dakpanstempels 
van het 10e legioen wijzen moge-
lijk in de richting van bouwactivi-
teiten rond 100 (Haalebos 2000, 
36-36, met verwijzingen).

529  Derks 2004, tabel B.

het financieel ongunstig als een van de civitates belastingvrijheid geniet, zeker 
gezien de coloniastatus van Keulen, waardoor ook daar al groepen belasting-
vrijheid genoten.

Hervormingen van grondbezit en burgerrecht onder Trajanus
Uit geschreven bronnen en inscripties weten we dat Trajanus ons gebied 
bezocht heeft. Mogelijk heeft hij ook toen al marktrechten aan Ulpia Novioma-
gus verleend.527 In ieder geval weten we uit archeologische bronnen dat er in 
deze tijd veel bouwprojecten plaatsvonden.528 Ook kregen de Bataafse vetera-
nen vanaf deze tijd veel vaker burgerrecht, wat eventueel verband kan houden 
met een andere juridische status van Nijmegen. In de 1e eeuw kregen afge-
zwaaide auxiliarii nog niet automatisch het Romeinse burgerrecht. Pas onder 
Trajanus zien we lieden met Romeins burgerrecht (de tria nomina) regelmatig 
op inscripties verschijnen.529 Romeinse militaire diploma’s, in hun algemeen-
heid een bewijs voor het verlenen van burgerrecht, werden ook vanaf Trajanus 
vaker uitgedeeld.
Samenvattend zien we ingrijpende hervormingen in de legale status van steden 
en bevolkingsgroepen in Germania inferior in de tijd van Trajanus. Registratie 
van het landbezit van de civitas is daarbij een logische stap. De lange greppels 
zouden de archeologische neerslag vormen van het registreren van de omvang 
van het grondbezit (en eventueel andere zaken) in een register.

8.6.6  Conclusie grondbezit en belastingen

In elke wat grotere opgraving van rurale nederzettingen in het rivierenge-
bied zijn lange rechte greppels aangetroffen. Voor zover er voldoende hoeken 
of kruispunten zijn aangetroffen, is vastgesteld dat de afmetingen van deze 
greppels passen binnen een Romeinse maatvoering. Dit geldt ook voor het 
Cananefaatse gebied en de Hambacher Forst, waarschijnlijk voor de gehele 
provincie Germania inferior. Voor zover er betrouwbare archeologische 
dateringen en fasekaarten beschikbaar zijn, lijkt het in de (laat-) Flavische tijd 
om omgreppelingen te gaan waarmee de nederzetting en enkele omliggende 
gronden werden omvat. In de latere 2e eeuw lopen lange rechte greppels van 
de nederzettingen naar de omliggende landerijen en gaat het om een verkave-
ling van landbouw- of veeteeltgronden.
In deze paragraaf is betoogd dat de omgreppelingen van een bepaald stuk grond 
de archeologisch traceerbare weerslag vormen van de registratie van datzelfde 
stuk grond in Romeinse registers. De Romeinse maatvoering van de greppels 
wijst op de mogelijkheid dat Romeinse landmeters bij de aanleg van de greppel-
systemen betrokken zijn geweest, maar het kan ook zijn dat veteranen uit het 
leger op de hoogte waren van de Romeinse maatvoeringen en deze konden toe-
passen op de nieuw aan te leggen greppels. Het initiatief tot registratie wordt 
bij de Romeinse overheid gelegd, maar de aanleg van de omgreppeling van het 
geregistreerde areaal kan door de lokale gemeenschappen zelf zijn uitgevoerd.
De Flavische of vroeg-2e-eeuwse omgreppelingen worden in ieder geval in 
verband gebracht met een registratie van grondgebruik in registers. Waar-
schijnlijk dienden die registers ook voor het heffen van grondbelasting, maar 
zeker is dat niet omdat het onbekend is of de belastingvrijheid van de Bataven, 
geattesteerd voor de vroeg-Romeinse tijd, was opgeheven in de nasleep van de 
Bataafse opstand. Andere opties zijn dat de registratie van grondbezit bij de 
provincievorming van Germania inferior in 84 of 85 werd uitgevoerd of bij de 
hervormingen van keizer Trajanus in deze provincie in 98 n.Chr. 
Bij die registratie stellen we ons concreet voor dat het oppervlak van gronden 
die in gebruik waren door een bepaalde gemeenschap werden vastgelegd en 
dat de eis werd gesteld dat die gronden omgreppeld werden. Andere zaken 
die in dat register kunnen zijn bijgehouden omvatten onder meer het aantal 
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inwoners per gemeenschap, het aantal individuen met Romeins burgerrecht 
(grotendeels veteranen), het oppervlakte aan grond dat zij gebruikten en wel-
licht het aantal recruten dat de gemeenschap moest leveren. Dat laatste, de 
registratie van recrutering, moet al in de vroeg-Romeinse tijd bestaan hebben. 
Het oude systeem kan opgegaan zijn in de nieuwe registers, maar ook wel onaf-
hankelijk hebben voortbestaan.
De impact van de omheinings- en verkavelingsgreppels op de rurale bevol-
king moet niet onderschat worden. Het aanleggen van de greppels heeft niet 
alleen betrekking op formele registratie van de gemeenschap, maar ook op 
de beleving van het landschap op zich. De lange greppels die ineens overal op 
het platteland werden aangelegd, moeten het aanzicht en de beleving van het 
gehele platteland grondig veranderd hebben.530

8.7  Sociale aspecten van Bataafse rurale gemeenschappen

De archeologie is niet de meest geschikte discipline om persoonlijke identi-
teiten en andere sociale aspecten van samenlevingen te bestuderen, omdat 
deze slechts in beperkte mate uit materiële overblijfselen zijn af te lezen. 
Toch komen enkele beroepsgroepen wel duidelijk uit de boven gepresenteerde 
materiële cultuur naar voren: boeren en soldaten. Aangevuld met literaire en 
epigrafische bronnen over de recrutering van de Bataven kan iets meer gezegd 
worden over het militaire aspect van de Bataafse rurale gemeenschappen. Dit 
is relevant omdat de recrutering onder meer zijn weerslag heeft op de demo-
grafie en lokale economie.

8.7.1  Military families

Krijgsdienst in het Romeinse leger was een keuze voor het leven: vanaf de 
vroege 1e eeuw n.Chr. werd de duur van de diensttijd bepaald op 25 jaar. Als we 
er vanuitgaan dat recruten tussen de 17 en 20 jaar oud waren op het moment 
van indiensttreding en dat de diensttijd bovendien soms iets langer kon duren 
voordat ontslag werd verleend,531 zullen de mannen die de diensttijd geheel uit-
dienden rond hun 45e levensjaar vrij man zijn geworden. Veel mannen haalden 
dit niet vanwege de risico’s van het militaire beroep en de beperkte algemene 
levensverwachting.
Vanwege de massale recrutering onder de Bataven wordt geschat dat ieder 
Bataafs gezin gemiddeld één of twee zonen in het Romeinse leger had. Er zijn 
niet veel inscripties bekend die twee broers noemen die allebei in het leger 
dienden, maar bij de Bataven zijn meerdere gevallen bekend.532 Van Driel-
Murray gaat er vanuit dat de Bataafse rurale gemeenschappen als gevolg van 
de zware recrutering vrijwel zonder jongemannen kwamen te zitten en er een 
enorm vrouwenoverschot was.533 Hiervan kan echter geen sprake zijn. Ten eer-
ste gingen niet alle mannen het leger in maar gemiddeld slechts één per gezin, 
en ten tweede zijn er aanwijzingen dat sommige mannen trouwden voordat ze 
het leger in gingen en dat de vrouw met de man meereisde. Als we Bataafse 
vrouwen op inscripties tegenkomen (viermaal), zijn dat allemaal vrouwen 
van soldaten die met hun man zijn meegereisd naar zijn legerplaats.534 In de 
praktijk betekent dit dus dat het voorkwam dat een recruut en zijn vrouw hun 
geboorteplaats verlieten en dan eventueel ca. 25 jaar later als getrouwd stel 
met enkele jongvolwassen kinderen weer terugkeerden.
De terugkeer van veteranen en hun gezin naar hun geboorteplaats  is alleen 
te begrijpen als er nauwe banden bleven bestaan tussen de soldaat in den 
vreemde en de familie thuis. Daar zijn concreet aanwijzingen voor. Op de 
schrijfplankjes van de legerplaats Vindolanda is niet alleen correspondentie 
over militaire zaken aangetroffen, maar ook brieven die wijzen op banden 
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tussen soldaten in actieve dienst en hun families verder weg. We mogen een 
soort postnetwerk veronderstellen via welke er brieven en pakketjes tussen 
soldaten en hun families werden uitgewisseld. De zegeldoosjes die op veel 
nederzettingsterreinen in het Bataafse gebied zijn gevonden, wijzen ook op die 
correspondentie.535

De gezinnen die 25 jaar in en rondom een legerkamp hebben gewoond, zullen 
geheel gewend zijn geraakt aan de cultuur en gewoonten van het Romeinse 
leger. Die invloed van het leger is niet te onderschatten en zal zich in veel geval-
len niet hebben beperkt tot één generatie. In de 1e eeuw werd het burgerrecht 
nog bij uitzondering uitgereikt, maar vanaf Trajanus gebeurde dat algemeen. 
De soldaten zelf, maar ook hun vrouw en kinderen536 verwierven daarmee een 
status die kansen bood voor sociale stijging. De zonen van de veteranen konden 
dus vanaf de vroege 2e eeuw ook in de legioenen dienen. Behalve een hogere 
soldij zal dit ook kansen hebben geboden voor uitbreiding van het sociale 
netwerk. Latere generaties zullen dan wellicht zelfs de kans hebben gekregen 
om officier te worden. Kortom, door de intensieve recrutering die vele genera-
ties lang geduurd heeft, zullen er military families ontstaan zijn, die generatie 
op generatie zoons leverden voor het Romeinse leger. Zulke military families 
waren bovendien in hoge mate doordrongen van de cultuur van het Romeinse 
leger en verspreidden de Romeinse kennis en gewoonten onder medebewoners 
van de lokale gemeenschappen waar zij naar waren teruggekeerd.

8.7.2  Gender: de absentie van vrouwen in (historische) bronnen

Hierboven werd al gerefereerd aan de aanname van Van Driel-Murray dat er 
vrijwel geen jongemannen aanwezig geweest zijn op het Bataafse platteland. 
Vervolgens stelt ze dat dit grote gevolgen heeft gehad voor de lokale economie, 
die door gebrek aan spierkracht nauwelijks voldoende land kon bebouwen. De 
lokale economie zou grotendeels veroordeeld zijn tot kleinschalige tuinbouw 
die nauwelijks boven het niveau van zelfvoorziening uit kon komen.537

Tegen dit beeld bestaan ernstige bezwaren. Ten eerste is de aanname dat 
vrouwen in grote getale achterbleven hierboven al bestreden. Bij Bataafse 
mannen bestond er een praktijk om Bataafse vrouwen te huwen die dan met 
hun echtgenoten meereisden. Bovendien gingen lang niet alle mannen weg, 
maar gemiddeld slechts één per huishouden. Er zullen voldoende werkkrachten 
over zijn gebleven voor de zwaardere taken. Dit is niet alleen een aanname: 
de demografie van het grafveld van Tiel-Passewaaij laat een gezonde leef-
tijdsopbouw zien en er zijn ook ‘voldoende’ mannen in de leeftijd van 20 en 40 
bijgezet in het grafveld. Er is weliswaar een licht vrouwenoverschot maar dit 
is zo gering dat dit niet tot demografische problemen kan hebben geleid.538 Een 
tweede argument is dat recent onderzoek naar de economie van de Bataafse 
plattelandsgemeenschappen juist heeft aangetoond dat er van een substanti-
ele surplusproductie gesproken mag worden. Alleen al voor het voeden van de 
eigen bevolking moest in de vroege 2e eeuw ca. 15 ha land worden bebouwd.539 
Er is dus geen sprake van negatieve economische consequenties door een man-
nentekort.
Hoewel de argumentatie van Van Driel-Murray dus wordt afgewezen, is de 
waarde ervan wel dat ze de rol van vrouwen in een militair bestel aan de orde 
stelt. Er zijn historische voorbeelden te over waar de absentie van mannen 
door oorlogssituaties leidt tot een grotere maatschappelijke rol van vrouwen. 
Het probleem van de door mannen gedomineerde beeldvorming van historische 
samenlevingen is natuurlijk vooral veroorzaakt doordat vrouwen systematisch 
ondervertegenwoordigd zijn in historische documenten. Ook de archeologie 
van rurale gemeenschappen brengt hierin niet snel verandering, omdat er 
maar weinig geslachtsspecifieke materiële cultuur voorhanden is. In tegen-
stelling tot de verwachting heeft ook de analyse van materiële cultuur van het 
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grafveld te Tiel-Passewaaij geen ‘vrouwelijke’ materiële cultuur opgeleverd, 
maar ook geen ‘mannelijke’. Militaria, in de nederzetting talrijk voorhanden 
en nadrukkelijk met oud-soldaten geassocieerd, zijn in het grafveld nauwelijks 
meegegeven. Ook spinklossen, die tot het vrouwelijke domein worden gere-
kend, zijn vooral in de nederzetting voorhanden en op één uitzondering na niet 
in grafinventarissen meegegeven. Vrouwelijke noch mannelijke identiteit is 
daardoor duidelijk te herkennen in de begravingen. In de nederzetting zijn de 
genoemde objecten ruim voorhanden maar niet aan individuen te koppelen. De 
historische beeldvorming aangaande gender blijft daardoor in hoge mate van 
aannames afhankelijk. Wel doen we er verstandig aan om vrouwen nadruk-
kelijker een plaats te geven in reconstructies van het dagelijks leven op het 
Bataafse platteland.

8.8  Materiële cultuur en romanisering

In hoofdstuk 5 is getracht om aan de hand van de materiële cultuur van Tiel-
Passewaaij iets te zeggen over het gebruik van die objecten, de gewoonten 
van de bewoners en hun contacten met de buitenwereld. Uit voorbeelden van 
andere opgravingen in het rivierengebied (Tiel-Medel vindplaats 6; Geldermal-
sen-Rijs en Ooyen; Geldermalsen-Hondsgemet) is duidelijk geworden dat die 
materiële cultuur niet uitzonderlijk is maar juist de norm. Enkele categorieën 
objecten die veel worden gevonden, geven een belangrijk inzicht wanneer en 
op welke wijze als Romeins beschouwde gebruiken over het Bataafse gebied 
verspreid zijn geraakt.

8.8.1  Veteranen

Ten eerste de militaria en het paardentuig. In het Bataafse gebied zijn opval-
lend veel militaire uitrustingstukken en (militair) paardentuig aangetroffen. 
In vroeger tijden werden dergelijke stukken met een legerkamp of wachtpost 
geassocieerd, maar de hoge aantallen van deze vondsten van honderden 
vindplaatsen maakt deze interpretatie onhoudbaar. Nicolay heeft aannemelijk 
gemaakt dat de militaire materiële cultuur in verband gebracht moet worden 
met teruggekeerde veteranen.540 In de vroeg-Romeinse tijd waren de Bataven 
‘hofleverancier’ van soldaten voor de Romeinse hulptroepen; geen andere 
groep heeft zoveel hulptroepen (negen cohortes en een ala) aan het Romeinse 
leger geleverd als de Bataven. De diensttijd was in de tijd voor onze jaartelling 
variabel, maar sinds keizer Tiberius vastgelegd op 25 jaar. De soldaten waren 
zelf eigenaar van hun uitrusting; bij het afzwaaien konden ze ervoor kiezen 
deze aan het leger terug te verkopen, maar ook konden ze delen van hun uit-
rusting met zich meenemen. Een afgezwaaide veteraan vestigde zich meestal 
bij zijn laatste plaats van legering, maar juist van auxilia-veteranen is bewijs 
voorhanden dat ze vaak terugkeerden naar hun plaats van oorsprong. Voor 
het Bataafse gebied met zijn vele dienstnemers houdt dat in dat ook veel oud-
soldaten terugkeerden naar hun thuisland.  Militaire uitrustingstukken op het 
Bataafse platteland moeten aldus gezien worden als memorabilia die oud-sol-
daten meenamen als ze terugkeerden naar hun nederzetting van oorsprong.541 
De terugkerende veteranen spelen een cruciale rol in het romaniseringsproces. 
De Bataafse, van oorsprong boerenjongens hebben 25 jaar lang in een Romein-
se omgeving gefunctioneerd en met hun legereenheid de halve bekende wereld 
doorkruist; we kennen Bataafse legereenheden uit Vindolanda (Chesterholm) 
in Noord-Engeland en uit Roemenië en vele andere plaatsen aan de grenzen 
van het Romeinse rijk. De ervaringen en kennis van de Romeinse wereld, de 
uiteenlopende gewoonten en gebruiksvoorwerpen die deze mensen zich eigen 
hebben gemaakt, moeten een enorme invloed hebben gehad toen zij deze 
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‘bagage’ mee terugnamen naar hun gebied van oorsprong. Ongetwijfeld hebben 
zij de Latijnse taal, kennis en gewoonten deels overgebracht op hun familie en 
dorpsgenoten die niet dezelfde ervaringen hebben gehad.542 Hoewel veel van 
deze gebruiken niet Romeins per se zijn maar eerder algemeen Mediterraan 
van oorsprong, zullen ze door de Bataafse rurale bevolking in eerste instantie 
wel als ‘Romeins’ zijn beschouwd, juist omdat ze door het Romeinse leger ver-
spreid raakten in dit gebied.

8.8.2  Lezen, schrijven en rekenen

Het voorkomen van zegeldoosjes toont aan dat tenminste enkele van de 
bewoners Latijn konden lezen en/of schrijven. Latijn was bij uitstek de taal van 
het leger, en er is dan ook weinig twijfel dat de herkomst van de geletterdheid 
in het Romeinse leger lag. Het zijn waarschijnlijk teruggekeerde veteranen 
geweest die het Latijn beheersten en zo dorpsgenoten assisteerden als die 
een brief ontvingen van een familielid in het leger.543 Omdat het oudste Tielse 
zegeldoosje reeds vóór 40 n.Chr. dateert en het jongste rond 250 n.Chr., mogen 
we wellicht aannemen dat geletterdheid de hele Romeinse tijd aanwezig was. 
In welke mate de bewoners Latijn schreven en/of spraken, is moeilijk te zeggen. 
Van de materiële indicatoren, de zegeldoosjes, zijn er slechts acht gevonden, 
wat zou kunnen betekenen dat elke generatie slechts enkele geletterden 
kende. Het is echter volstrekt niet uit te sluiten dat iedereen wel iets van Latijn 
beheerste. Voor de gewichten en unsters geldt iets dergelijks: ze tonen aan dat 
tenminste enkele bewoners met gewichten konden omgaan en konden reke-
nen, maar op welke schaal deze kennis verbreid was is onduidelijk; het aantal 
vondsten is daarvoor te gering.

8.8.3  Lichaamsverzorging

Vanaf de late 1e eeuw komen er steeds meer gebruiksvoorwerpen in omloop 
die met lichaamsverzorging en uiterlijk te maken hebben: spiegels, pincetten, 
badflesjes, zalfflesjes, oorlepels/spatels. Deze objecten zijn verbonden met van 
oorsprong Mediterrane gewoonten van lichaamsverzorging. Uit het voorkomen 
van deze objecten op het Bataafse platteland mogen we opmaken dat deze 
gewoonten daar ook verspreid raakten. Overigens is het niet waarschijnlijk 
dat de gewoonten exact zijn overgenomen maar dat men deze aanpaste aan de 
lokale denkbeelden en aan de rurale omgeving.544 Ook voor de introductie van 
deze verandering zouden veteranen verantwoordelijk kunnen zijn, aangezien 
Romeinse legerkampen met badhuizen de voor de hand liggende plaats zijn 
waar bewoners van Tiel-Passewaaij die dienst hadden gedaan in de hulptroe-
pen, met de nieuwe opvattingen aangaande lichaamsverzorging in aanraking 
zijn gekomen. 

8.8.4  Kleding en sieraden

De vele vingerringen, armbanden en de talloze fibulae getuigen van verande-
ringen in uiterlijk vertoon (kleding en decoratie). De vingerring is een object 
dat vóór de Romeinse tijd niet in ons land voorkwam en pas in de loop van 
de 1e eeuw n.Chr. in enige aantallen op het platteland circuleerde. De fibula 
daarentegen werd ook al in de Late IJzertijd gedragen en is als object op zich 
geen novum. Het grote aantal kledingspelden, ook al direct aan het begin van 
de Romeinse tijd in ons land, is wel verbazingwekkend, net als de enorme 
variatie in spelden. Naast de functionaliteit van de kledingspeld is er ook het 
aspect van uiterlijk vertoon: door de draagwijze van de fibula is het een opval-
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lend element van de dagelijkse dracht. De variatie in spelden die tegelijkertijd 
in de mode waren is groot, zodat keuzes voor de ene of juist de andere speld 
kunnen samenhangen met identiteit.545 De variatie in speldconstructie, vorm-
geving, omvang en decoratie is in de vroeg-Romeinse periode groter dan in de 
midden-Romeinse periode; dit is wellicht een reflectie van de vele identiteits-
constructies en veranderingen daarin die in de tijd van Augustus plaatsvonden. 
Diens regeerperiode is namelijk bij uitstek een periode van grote sociaal-econo-
mische verandering als gevolg van de Romeinse militaire expansie en politieke 
overheersing. De nieuwe situatie zal zeker zijn gevolgen hebben gehad voor het 
wereldbeeld en de identiteitsconstructies van mensen uit autochtone gemeen-
schappen die bij de gebeurtenissen betrokken waren.546 De snelle toename van 
aantallen fibulae, vingerringen, armbanden en haarnaalden te Tiel-Passewaaij 
en vergelijkbare nederzettingen al vanaf het begin van de vroeg-Romeinse tijd 
mag daarom als teken worden gezien van snelle veranderingen in wijze van 
kleding en decoratie, samenhangend met vorming van nieuwe identiteiten, 
volgend op komst van de Romeinse legers naar het Bataafse gebied.

8.8.5  Eten en drinken

Op het moment dat de eerste Romeinse legers in ons gebied arriveerden, in de 
midden-Augusteïsche tijd, gebruikten de rurale gemeenschappen uitsluitend 
het zelf vervaardigde, met de hand gevormde aardewerk voor de bereiding en 
consumptie van voedsel. Met de komst van de Romeinse legers gingen zowel de 
tafelmanieren als het geconsumeerde voedsel veranderen. Dit thema is belang-
rijk omdat het betrekking heeft op belangrijke veranderingen in het dagelijks 
leven van de gewone mensen547 en bewijst dat romanisering niet noodzakelijk 
een eliteperspectief is. Voor inzicht in tafelmanieren zijn we volledig afhanke-
lijk van het gehanteerde vaatwerk, grotendeels bestaande uit aardewerk. Ook 
voor de studie van het dieet en veranderingen daarin zijn we in belangrijke 
mate aangewezen op vaatwerk - namelijk de aardewerken containers waarin 
uitheems voedsel werd aangevoerd548 en de aardewerkvormen die in de keuken 
bij de bereiding werden gebruikt - maar daarnaast beschikken we ook over 
archeobotanische resten die inzicht bieden in (onder meer) de planten en krui-
den die gegeten en/of geteeld werden.
In de eerste decennia na de komst van de Romeinse legers veranderde er 
weinig: een incidentele kurkurn of kommetje Italische sigillata bereikte de 
nederzettingen. In de periode ca. 20-50 n.Chr. kwamen importen zoals olijfolie- 
en vissausamforen en kurkurnen al met enige regelmaat voor, naast incidenteel 
luxe tafelwaar (Tiel-Passewaaijse Hogeweg, Tiel-Medel vindplaats 6 en Utrecht-
Hogeweide). Vroege militaria in alledrie de genoemde vindplaatsen doen 
vermoeden dat deze ‘stroom’ importen met de eerste generatie terugkerende 
veteranen geassocieerd mag worden. Aangezien het zowel om containers van 
uitheems voedsel gaat (vissaus en olijfolie in amforen; gevogelte uit kurkurnen) 
als om luxe tafelwaar, mogen we bekendheid met Mediterrane smaakelemen-
ten en tafelmanieren (het eten van een bord; het opdienen van voedsel in ander 
vaatwerk dan de kookpot waarin het voedsel werd vervaardigd) in deze periode 
bekend veronderstellen.549 
Ook de vondst van bijvoorbeeld koriander in botanische monsters wijst op de 
introductie van Mediterrane smaakelementen. Een twintigtal vindplaatsen uit de 
Romeinse tijd heeft inmiddels koriander opgeleverd, waarvan er tien uit rurale 
contexten komen. Naast zes vindplaatsen in het Bataafse gebied (Tiel-Medel-
vindplaats 6, Oss-Westerveld, Arnhem-Schuijtgraaf II, Kesteren-De Woerd, Wijk 
bij Duurstede-De Horden, Zaltbommel-De Wildeman, vpl. A) is ook in het weste-
lijk rivierengebied (Midden Delfland-Dorppolder), op de zuidelijke zandgronden 
(Hoogeloon-Kerkakkers), in de löss (Maastricht-Pandhof en Maastricht-Hout-
maas II) en buiten de limes (Didam-Aalsberg) koriander aangetroffen.550 Naast 
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koriander zijn ook kervel, karwij, venkel en anijszaden van Mediterrane her-
komst. Deze kunnen na hun introductie lokaal geteeld zijn; van allerlei andere 
exoten (olijf, vijg, pijboompitten, druif) zijn wel de zaden gevonden, maar is het 
niet waarschijnlijk dat ze hier gegroeid kunnen hebben.551 Wel wijzen deze op de 
introductie van Mediterrane smaakelementen in onze streken. Dit gezegd heb-
bende, moeten we daarnaast wel concluderen dat althans in het rivierengebied 
het spectrum graangewassen dat verbouwd werd gedurende de Romeinse tijd, 
niet fundamenteel wijzigde; net zoals in de voor-Romeinse tijd werd voornamelijk 
emmertarwe en gerst verbouwd.552 We weten echter niet niet of dat een keuze 
van de bewoners was of dat de landschappelijke en klimatologische omstan-
digheden het niet toelieten om brood- of spelttarwe te gaan verbouwen. Het 
granenspectrum zegt niets over de wijze van consumptie - deze granen kunnen 
zowel als graanpap worden geconsumeerd, wat voor de IJzertijd wordt aange-
nomen - maar van emmertarwe kan ook brood worden gebakken, zoals men in 
geromaniseerde omgevingen mag verwachten.553

Zien we het verschijnen van Mediterrane ingrediënten voor de maaltijd ook terug 
in de instrumenten voor voedselbereiding, ofwel het vaatwerk dat in de keuken 
werd gehanteerd? De wrijfschaal is een keukeninstrument dat gebruikt werd bij 
het bereiden van gekruide sauzen op Mediterrane wijze en deze vorm komt in 
het handgevormde aardewerk niet voor.554 De wrijfschaal lijkt pas in Claudisch-
Neroonse contexten op het platteland in het rivierengebied voor te komen. De 
eerder besproken vroege (Tiberische) contexten van Tiel-Passewaaij, Tiel-Medel 
vindplaats 6 en Utrecht-Hogeweide bevatten geen van alle een wrijfschaal. De 
vroegste contexten met wrijfschalen in Tiel-Passewaaij en Nijmegen-Hatert 
zijn gelijk van datering: Hatert fase 3 (60-90) kent twee graven met wrijfschaal 
relatief laat in die fase; Tiel-Passewaaij kent twee graven (de nrs. 30 en 97; beide 
ca. 60-90) en waterput 5, vóór 90 gedateerd, met wrijfschalen. We mogen hieruit 
afleiden dat de keukenmanieren in de periode 50-90 geromaniseerd raakten, een 
generatie later dan de introductie van de nieuwe voedselwaren. 
De assemblages dierlijk bot van plattelandsgemeenschappen zijn niet het meest 
geschikt om lokale consumptie van vlees te bestuderen, aangezien deze gemeen-
schappen voor de markt produceerden en de assemblages dierlijk bot dus zowel 
de vraag van de markt als de lokale consumptie kunnen weerspiegelen.555 Toch 
kunnen twee zaken worden opgemerkt. De consumptie van varkensvlees, en 
dan vooral speenvarken, wordt als een onderscheidend Romeins element van de 
maaltijd beschouwd, dat ten noorden van de Alpen vooral in militaire contexten 
wordt gevonden.556 Varkensbotten zijn slechts marginaal in de dierenbotten-
spectra van rurale sites vertegenwoordigd en hun aandeel ondergaat weinig 
fluctuatie door de tijd heen (met uitzondering van de 3e eeuw en laat-Romeinse 
tijd); varkens lijken in de 1e en 2e eeuw niet in toenemende mate geproduceerd 
te zijn. De toename van varken in de 3e en 4e eeuw zou eventueel wel een teken 
kunnen zijn dat vleesconsumptie veranderde.557 Andere diersoorten laten wel vrij 
sterke ontwikkelingen door de tijd zien, maar daarbij lijkt het eerder om surplus-
producten als wol en rijdieren te gaan dan om voedselproductie.558

Dat de introductie van tafelwaar in de Tiberische tijd ook bekendheid met 
Romeinse tafelmanieren (het eten van een bord; het opdienen in ander vaat-
werk dan de potten waarin het werd bereid; het wisselen van schoon vaatwerk 
per gang van de maaltijd) weerspiegelt, is een aanname. In het theoretische 
debat aangaande romanisering is daarentegen twijfel geuit of het aantref-
fen van Romeinse materiële cultuur ook betekent dat men de spullen op de 
Romeinse manier gebruikte.559 Het is natuurlijk niet uit te sluiten dat een stuk 
vaatwerk dat in de Mediterrane wereld als wijnvat in het kader van drinkritu-
elen is gebruikt, in onze streken bijvoorbeeld als soepterrine werd toegepast. 
Hoewel dit argument goed op zijn plaats is in het geval van een los aangetroffen 
object, kan de samenstelling van verzamelingen materiële cultuur wel degelijk 
iets over het gebruik vertellen. In zowel Tiel-Passewaaij als Nijmegen-Hatert 
zijn bijvoorbeeld twee volledige serviezen met veelvouden aan borden, kom-

551  Pals 1997; niet alle vermelde 
soorten zijn op het platteland 
gevonden; veel botanische resten 
komen van militaire vindplaatsen.

552  Kooistra 1996, 120.

553  Kooistra & Heeren 2007.

554  Baatz 1977.

555  Groot 2008, 22-24; 69-95.

556  King 1984.

557  Groot 2008, 92, fig. 2.1, 2.2 
en 2.18.

558  Groot 2008, 33-59, 69-95.

559  Algemeen: Appadurai 1986; 
Romeinse materiële cultuur: on-
der meer Grahame 1998, Webster 
2001, 215-218; Mattingly 2004, 7; 
Willis 1996.
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560  Contra Okun 1989, 114-123 
waar voor het platteland achter de 
limes aan de Bovenrijn vastge-
steld wordt dat Romeins vaatwerk 
aanwezig is maar traditionele 
kookpotten lang in gebruik blijven 
en geen aanwijzingen zijn voor 
schoon vaatwerk per onderdeel 
van de maaltijd.

561  Meadows 1994. 

men en ander vaatwerk aangetroffen. De vier- of zestallen zijn een bekende 
samenstelling van serviezen die in het kader van de Romeinse maaltijd wer-
den gebruikt. Normaliter worden dergelijke serviezen alleen gevonden in 
elite-graven zoals tumuli in de villa-wereld. Twee serviezen die bovendien uit 
verschillende perioden dateren is natuurlijk niet erg veel en we willen geens-
zins betogen dat er een elite in Tiel-Passewaaij woonachtig was. Veel eerder 
toont het voorkomen van serviezen aan dat Romeins vaatwerk van aardewerk 
of glas op het Bataafse platteland ook in zijn originele context gebruikt kan 
zijn.560 Deze serviezen tonen aan dat kennis van de nieuwe tafelmanieren op 
het Bataafse platteland verspreid was. In dit licht zijn ook de talloze andere 
grafinventarissen met servies-achtige verzamelingen vaatwerk te zien. Dat zijn 
weliswaar geen complete serviezen, maar een inventaris met bijvoorbeeld drie 
borden, twee kleine en twee grote kommen en een beker drukt wel dezelfde 
gedachte uit als een compleet servies. Bovendien vindt men in de graven nau-
welijks kookpotten en voedselcontainers, terwijl die in de nederzetting nu juist 
wel veel voorhanden zijn. Met andere woorden: vooral de grafcontexten tonen 
aan dat Romeinse eetgewoonten over het Bataafse platteland verspreid zijn. 
Het feit dat deze juist in grafinventarissen tot uitdrukking wordt gebracht, is 
een aanwijzing voor de grote sociale betekenis van deze nieuwe gewoonten.561 
In fase 3.2a (ca. 90-150) vormen de servies-achtige verzamelingen reeds een 
aanzienlijk aandeel en in fase 4 (ca. 150-200) maken zij de meerderheid van de 
grafinventarissen uit. We mogen dus concluderen dat aan het einde van de 1e 
eeuw/vroege 2e eeuw de Romeinse eetgewoonten op het Bataafse platteland 
algemeen gepraktiseerd werden en in funeraire deposities tot uiting werden 
gebracht. Ook al zijn veel smaakmakers en eetgewoonten wellicht vooral 
Mediterraan en niet specifiek Romeins van oorsprong, ze zijn door de Bataafse 
gemeenschappen wel als Romeins zijn beschouwd, omdat deze zaken door het 
Romeinse leger in onze streken werden geïntroduceerd.
De veranderingen in eetgewoonten samenvattend kunnen we stellen dat 
Mediterrane voedselwaren (olijfolie, vissaus, gevogelte, kruiden) al vroeg 
in de Romeinse tijd (ca. 20-50 n.Chr.) geïmporteerd werden en dat deze als 
smaakmakers aan de maaltijd werden toegevoegd. Of de basis van de maal-
tijd, de wijze van consumptie van granen en vlees, ook veranderde, is echter 
niet vast te stellen; hiervoor schieten de archeologische methoden nog tekort. 
Een generatie later (ca. 60-90 n.Chr.) dan de voedselwaren vindt ook Romeins 
keukengerei in de vorm van de wrijfschaal algemeen ingang in huishoudens van 
het platteland. Tafelwaar is ook reeds vroeg in de Romeinse tijd aanwezig, maar 
het duurt tot de late 1e en 2e eeuw voor we vrij zeker weten dat Romeinse 
tafelmanieren ook echt gepraktiseerd werden. 

8.8.6  Conclusie materiële cultuur

De analyse van mobiele materiële cultuur maakt duidelijk dat Romeinse 
manieren van eten en keuze van voedselwaar, wijze van kleden en lichaamsver-
zorging maar ook kennis van het Latijn en de (monetaire) economie, al vroeg in 
de Romeinse tijd verspreid zijn over het Bataafse platteland. Het gaat daarbij 
om een overname en aanpassing van als Romeins beschouwde gewoonten aan 
de gebruiken van de bewoners van de plattelandsgemeenschappen. De grote 
aantallen maken duidelijk dat deze praktijken ook tot de alledaagse gewoonten 
zijn gaan behoren. De vondst van grote aantallen militair wapen- en paarden-
tuig suggereert dat het terugekeerde veteranen uit de Romeinse hulptroepen 
zijn die een cruciale rol spelen bij het verspreiden van die kennis en gewoon-
ten. We kunnen stellen dat die veteranen een sleutelrol vervullen; ze zijn de 
transcultural mediators die de overdracht van cultureel gedachtengoed van een 
groep (het Romeinse leger) naar een andere groep (de Bataafse plattelandsbe-
woners) mogelijk maken.
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9  Een specifiek romaniseringstraject: Bataafse 
manieren van Romeins zijn

9.1  Een herformulering van romaniserings als concept
 
In hoofdstuk 1 zijn oude benaderingen van het begrip romanisering bestudeerd 
en met name de postkoloniale kritiek erop. Hoewel de postkoloniale criticas-
ters de tekortkomingen van de oude invulling terecht hebben blootgelegd, zijn 
zij daarin mijns inziens te ver doorgeschoten. Het debat heeft zich richting 
een taboe op romanisering ontwikkeld terwijl er geen werkbaar alternatief is 
geboden. Een herdefinitie van romanisering, en daarmee een rehabilitatie van 
de term, is dringend gewenst.
Deze studie geeft op twee manieren een nieuwe invulling aan het begrip 
romanisering. De eerste is een herdefinitie van de term. In deze studie wordt 
romanisering niet gezien als een lineair proces met een uniforme onontkoom-
bare uitkomst, maar als een individuele handelwijze van culturele overname en 
aanpassing die per persoon, per situatie en per periode kan verschillen. Roma-
nisering treedt op in elke contactsituatie tussen Romeinse personen/objecten/
ideeën en actoren van andere etniciteiten/identiteiten en het omvat een proces 
van overname en creatieve aanpassing van ideeën, gebruiken en voorwer-
pen die van oorsprong Romeins waren of door bepaalde groepen als Romeins 
werden beschouwd, door actoren uit alle geledingen van de maatschappij, 
op een individuele manier die aansluit bij zijn/haar zelfbeeld (identiteit), die 
situationeel bepaald is. Romanisering is een proces-term: het impliceert een 
chronologisch geordende bestudering met tenminste twee ijkpunten. Afhanke-
lijk van het gekozen bronnenmateriaal kan men een romaniseringstraject van 
individuen of van groepen bestuderen.
De tweede manier waarop in deze studie een nieuwe invulling aan roma-
nisering wordt gegeven, is de keuze voor het perspectief van de materiële 
cultuur (in brede zin) van rurale gemeenschappen. Een van de meest funda-
mentele kritiekpunten op de traditionele romaniseringsstudies was dat het 
begip koloniaal zou zijn (overwinnaarsperspectief, inherent aan geschreven 
bronnen) en dat het alternatief dat later werd geboden de autochtone elite 
centraal stelde (eliteperspectief). Het in deze studie gehanteerde perspectief, 
dat van een rurale gemeenschap in het achterland van de rijksgrens, verrijkt 
de bestaande perspectieven met een derde invalshoek. Doordat de materiële 
cultuur (gebouwde structuren en mobiele vondsten) van een doorsnee rurale 
nederzetting wordt bestudeerd, komt het gewone volk in beeld. Het zijn de 
veranderingen in gebouwde structuren en mobiele materiële cultuur van deze 
plattelandsbewoners die zowel invloed van Romeinse cultuuruitingen als conti-
nuïteit op sommige terreinen laat zien en daarmee een genuanceerd beeld van 
romanisering tonen.
Het op deze wijze geoperationaliseerde romaniseringsbegrip komt aan de 
meest dringende bezwaren uit post-koloniale hoek tegemoet. Dat de term 
romanisering zelf een bepaalde teleologische lading heeft, is een bezwaar 
van ondergeschikt belang. Twee kritiekpunten blijven dan over: ten eerste is 
het belangrijk de integratie van autochtone gemeenschappen in de Romeinse 
maatschappij niet eenzijdig positief te interpreteren. Voor een evenwichtig 
beeld aangaande de romanisering van rurale gemeenschappen moeten zowel 
de voor- als nadelen van de Romeinse verovering worden belicht. Ten tweede 
moet het meest evidente koloniale taalgebruik herzien worden, waarbij vooral 
op de dichotomie ‘inheems’ versus ‘Romeins’ gedoeld wordt. Op zich is de term 
‘inheems’ niet taboe, maar deze moet in ieder geval niet als oppositie tegenover 
Romeins worden gezet. In het geval van inheems- danwel Romeins aardewerk 
kan men beter over handgevormd versus gedraaid aardewerk spreken en 
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‘inheems-Romeinse nederzettingen’ kunnen simpelweg als rurale nederzettin-
gen worden gekarakteriseerd.  

9.2  De chronologie van romanisering in het Bataafse gebied

Deze studie heeft met een voor archeologische begrippen hoge chronologische 
resolutie (fasen van dertig tot vijftig jaar) de veranderingen bestudeerd die 
optraden in zowel nederzettingsstructuur als vondstenspectrum van rurale 
nederzettingen door de Romeinse tijd heen. Op basis van de overeenkomsten 
in veranderingen op diverse vindplaatsen kon het verloop van de romanisering 
in vier stappen worden gevolgd. Ook daarna vonden nog diverse veranderin-
gen in structuren en vondstenspectrum plaats, maar omdat het daarbij om 
voortzettingen gaat van eerder ingezette trends en er bovendien reeds proces-
sen starten die later tot de-romanisering (of zo men wil, desintegratie) leiden, 
worden die niet meer in termen van romanisering geanalyseerd.

9.2.1  (Dis-)continuïteit vanuit de Late IJzertijd; de situatie van ca. 60 tot 15 
v.Chr.

Van een klein aantal nederzettingen kan aannemelijk worden gemaakt dat 
ze continu bewoond waren gedurende de Late IJzertijd en de Romeinse tijd 
(bijvoorbeeld Oosterhout-Van Boetzelaerstraat en Geldermalsen-Hondsgemet). 
De meerderheid van de onderzochte nederzettingen lijkt echter, net zoals Tiel-
Passewaaijse Hogeweg, een nieuwe stichting te zijn rond het midden van de 1e 
eeuw v.Chr. Dit zou kunnen samenhangen met de historisch bekende migratie 
van de Chatten, maar ook andere groepen kunnen naar dit gebied gemigreerd 
zijn, omdat het, vanwege de afnemende activiteit van rivieren, aantrekkelijker 
werd voor bewoning. In de tweede helft van de 1e eeuw v.Chr. vond hier dan 
een etnogenese plaats van de groep die we later als Bataven terugvinden in de 
geschreven bronnen.
De nederzettingen in deze fase zijn doorgaans op een stroomrug langs een 
(rest)geul gepositioneerd en bestonden uit één of twee gelijktijdige erven. Deze 
bevonden zich op enige afstand van elkaar en waren samengesteld uit een 
woonstalhuis als hoofdgebouw, enkele kleine bijgebouwen zoals vier- of zespa-
lenspiekers en een complex van drainagegreppels op en rondom het erf. Het 
aardewerkspectrum bestond vrijwel volledig uit handgevormde keramiek, wat 
een indicator is voor een grotendeels zelfvoorzienende economie (zie paragraaf 
5.2.1). Op basis van het stalgedeelte in de boerderij en de spiekers gaat het om 
een gemengd bedrijf van zowel veeteelt als akker- en tuinbouw. 
Importen van verder weg (gordelhaken, fibulae, munten, (glazen) armbanden) 
laten zien dat deze gemeenschappen in (sociaal-) economische uitwisselings-
netwerken participeerden. Het bestaan van grote heiligdommen waar deze 
zaken werden gedeponeerd laten eveneens een bovenlokale organisatie zien.562 
Op het niveau van het individuele erf moeten we echter vaststellen dat de mate 
van uitwisseling en surplus beperkt is: het gaat om enkele objecten per neder-
zetting. Elite-nederzettingen zijn in materieel opzicht niet herkenbaar.

9.2.2  De periode van keizer Augustus tot in de vroeg-Claudische tijd (ca. 19/16 
v.Chr. tot 40/50 n.Chr.)

In de Augusteïsche periode veranderde er in eerste instantie weinig aan de 
structuur van de nederzettingen. Wel zien we lichte veranderingen in het vond-
stenspectrum. De overgrote meerderheid van het keramische vaatwerk was 
nog steeds handgevormd, maar importen van een incidentele, uitheemse voed- 562  Roymans 2004.
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sel- of zoutcontainer (kurkurn, briquetage) wijst uit dat men in beperkte mate 
toch uitheemse keramische producten (met voedsel als inhoud) bemachtigde. 
Wat verder opvalt is dat het aantal metaalvondsten enorm toenam: de eerste 
munten, maar vooral grotere aantallen fibulae bereikten de nederzettingen.
In de periode van keizer Tiberius en de vroeg-Claudische tijd was het vondsten-
spectrum verder aan verandering onderhevig. Wat betreft metaalvondsten 
is er een verdere toename in het aantal munten, fibulae en incidenteel een 
zegeldoosje of militair uitrustingstuk. In het aardewerk bestaat reeds 20% 
uit importgoederen: olijfolie- en vissausamforen en kurkurnen wijzen op het 
toevoegen van Mediterrane ingrediënten aan de maaltijd, terwijl Belgische en 
Rijnlandse bekers, terra nigra borden en een enkele Italische sigillatakom- of 
bord bij de luxe tafelwaar behoren en misschien aanwijzingen vormden voor de 
introductie van nieuwe eetgewoonten. 
We veronderstellen dat een groot deel van het aardewerk verkregen werd als 
tegenprestatie voor leveranties van agrarische producten aan de vroegste 
legerkampen (Vechten, Nijmegen) of civiele centra (Nijmegen, Rossum?). 
Aanschaf door middel van muntgeld, dat door hulptroepers bij familie werd 
achtergelaten, is in deze vroege periode ook een mogelijkheid. Het eerste voor-
komen van militaire uitrustingstukken (zoals bijvoorbeeld te Tiel-Passewaaij, 
Tiel-Medel vindplaats 6, Utrecht-Hogeweide) wijst op de mogelijkheid dat in 
deze periode voor het eerst sprake is van terugkerende veteranen. Wellicht 
hebben zij enkele stukken vaatwerk zelf meegebracht, maar vooral zullen ze 
door hun kennis van de Romeinse keuken en –tafelmanieren verantwoordelijk 
geweest zijn voor de toegenomen vraag naar geïmporteerde keramiek en de 
erin verpakte producten, die van de markt werden betrokken.

9.2.3  De Claudisch-Neroonse en vroeg-Flavische periode (ca. 40-90 n.Chr.)

In nederzettingen als Tiel-Passewaaijse Hogeweg en Wijk bij Duurstede-De 
Horden is in deze periode een duidelijke verandering in nederzettingsstructuur 
waarneembaar. Twee of drie gelijktijdig bestaande huizen bevonden zich rela-
tief dicht bij elkaar binnen een nederzettingsomgreppeling; er is voor het eerst 
sprake van bewoningskernen. In elke nederzetting is op tenminste één van de 
erven een wat groter bijgebouw te zien, waarschijnlijk als (centrale?) graan-
schuur te interpreteren. Bovendien hebben archeozoölogische studies duidelijk 
gemaakt dat ook de samenstelling van de veestapel in deze periode veranderde. 
In diverse nederzettingen (Wijk bij Duurstede-De Horden; Geldermalsen-
Hondsgemet, Kesteren-De Woerd) is het aandeel van paarden sterk aan het 
stijgen, in Tiel-Passewaaij zijn dat aanvankelijk schapen (ten bate van de wol-
productie) en pas in een latere fase paarden. Een trend naar gecentraliseerde 
opslag van akkerbouwproducten en verandering binnen de veeteelt is daarmee 
aangetoond en waarschijnlijk mogen we die interpreteren als een beginnende 
oriëntatie op de markt (Romeinse legerkampen of steden). Wel moeten we in 
de gaten houden dat de bevolking in zijn geheel groeide, waardoor een deel van 
de toegenomen productie ten goede zal zijn gekomen aan de gestegen voed-
selbehoefte van de lokale gemeenschappen. Tenslotte zijn er ook aanwijzingen 
voor functionele verschillen. Een grotere graanschuur werd slechts op één erf 
binnen de nederzetting Tiel-Passewaaijse Hogeweg waargenomen. De percen-
tages dierlijk bot per diersoort van de nederzetting Oude Tielseweg weken af 
van die in de nederzetting Passewaaijse Hogeweg, wat een aanwijzing is voor 
andere keuzes in de veeteelt. We mogen dus aannemen dat er in deze fase niet 
alleen een intensivering van de productie op lokaal niveau plaatsvond, maar 
ook sprake was van een zekere specialisatie, waarbij ieder erf een ander aan-
deel had in de economie van de gemeenschap als geheel.
Wat betreft aardewerkspectrum vond in deze fase de omslag plaats van in 
meerderheid handgevormd aardewerk naar in meerderheid importwaar. Blijk-
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baar stelde de agrarische surplusproductie de bewoners in staat om producten 
van de markt te betrekken. Ook was hierdoor een verdere specialisatie op de 
agrarische hoofdactiviteit mogelijk, aangezien men minder tijd hoefde te beste-
den aan zaken als pottenbakken en textielvervaardiging. 
De achtergrond van deze ontwikkelingen ligt ongetwijfeld in de aanleg van 
de limes. Sinds de Varusslag in 9 n.Chr. was de Romeinse offensieve politiek 
in het noorden afgezwakt en zelfs omgezet naar een defensieve. In de jaren 
40-47 n.Chr.563 werden veel castella langs de Oude- en Kromme Rijn aangelegd, 
waarmee de grens tussen het Romeinse rijk en het vrije Germanië vast kwam 
te liggen. De diverse castella herbergden meestal een eenheid van ca. 500 
soldaten, maar ook de bewoners van het omliggende kampdorp en de rij-, last- 
en trekdieren moesten van voedsel worden voorzien. Het voedsel zal deels van 
verder weg zijn aangevoerd, maar het staat buiten kijf dat een substantieel deel 
van het omliggende platteland kwam. Hoe de contacten en regelingen tussen 
de kampen en de rurale nederzettingen precies werden vormgegeven (regel-
matige of incidentele leveringen?) is niet bekend, maar het ligt voor de hand 
dat de boven geobserveerde veranderingen in de economische organisatie van 
de rurale nederzettingen samenhangen met leveranties van de nederzettingen 
aan de legerkampen. Het feit dat ook gemeenschappen als Tiel-Passewaaij en 
Oss-Ussen, respectievelijk ca. 11 en ca. 20 km van de meest nabij gelegen for-
ten verwijderd, in deze ontwikkelingen participeerden, betekent dat de invloed 
van de vestiging van limeskampen ver reikte. We mogen veronderstellen dat 
het hele rivierengebied bij het bevoorradingsnetwerk van de nieuw opgerichte 
limes aangesloten raakte.
Hoewel het voorgaande vooral de economische integratie betrof, ging ook de 
culturele integratie door middel van militaire contacten (terugkerende vete-
ranen) steeds verder. Een belangrijke aanwijzing dat de integratie van rurale 
gemeenschappen in Romeinse structuren ook zijn weerslag had op de samen-
stelling van Bataafse gemeenschappen, is gelegen in de start van een collectief 
grafritueel, die evident wordt in deze fase. Het Tielse centrale grafveld werd 
tussen ca. 50 en 60 n.Chr. voor het eerst in gebruik genomen en een zelfde 
datering wordt voor Zaltbommel-De Wildeman aangenomen. Nijmegen-Hatert 
startte eerder (ca. 10-30 n.Chr.) maar ligt ook veel dichter bij de vroege 
legerkampen van Nijmegen, waardoor die gemeenschap eerder in netwerken 
geïntegreerd zal zijn. Het feit dat de familie-gebonden begraaflocaties werden 
opgegeven ten gunste van een begraafplaats waar de bewoners van meerdere 
nederzettingen hun doden bijzetten, wijst op een ander groepsbewustzijn 
en een andere definitie van de sociale samenhang. De bewoners associëer-
den zichzelf en hun doden in relatie tot een grotere groep die over meerdere 
woonplaatsen verspreid kan zijn. Dit hangt waarschijnlijk samen met de boven-
besproken integratie in Romeinse netwerken.564 De begraafgemeenschap zou 
wel eens kunnen samenvallen met de groep huishoudens die door vertegen-
woordigers van het Romeinse leger als groep werd aangesproken om recruten 
en agrarische producten te leveren. De vorming van de grotere groepsidentiteit 
zou aldus een reactie geweest kunnen zijn op de integratie in Romeinse econo-
mische, sociale en politieke structuren.

9.2.4  De laat-Flavische periode en adoptiefkeizers (ca. 90-150 n.Chr.)

Tussen ca. 90 en 120 n.Chr. zijn er nieuwe structuurveranderingen waarneem-
baar in allerlei nederzettingen binnen het Bataafse gebied en daarbuiten. 
Het gaat voornamelijk om de aanleg van grote verkavelingsgreppels die niet 
alleen de nederzettingen omgeven maar ook honderden meters de omliggende 
landerijen in lopen. De greppels zijn breed en kaarsrecht en in veel geval-
len aantoonbaar in een Romeinse maatvoering (in actus, eenheden van 120 
Romeinse voet, ofwel 35,5 m) uit te drukken. Enerzijds zijn de verkavelings-

563  Tot in de jaren ‘90 van de 
20e eeuw ging men uit van een 
stichtingsdatum van de Neder-
rijnse limes van 46/47 n.Chr. 
(Van Es 1981, 36, 97 e.v.). Nieuw 
onderzoek aan het castellum te 
Alphen aan den Rijn (Polak, Kloos-
terman & Niemeijer 2004, 249) 
en op diverse vindplaatsen van 
het nieuwbouwproject Leidsche 
Rijn wijzen echter in de richting 
van 40/41 n.Chr. als aanvangsda-
tum voor de bouw van de eerste 
versterkingen.

564  Zie paragraaf 8.4.2.
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greppels functioneel: ze zorgen voor de ontwatering van met name de lagere 
gronden. Daarnaast zijn ze symbolisch te interpreteren in het kader van een 
stijgende druk op het beschikbare land. Niet alleen groeide de bevolking waar-
door de voedselbehoefte van de eigen gemeenschap toenam, maar ook moest 
men een surplus genereren om af te zetten op de markt. Dit kon gerealiseerd 
worden door het landschap intensiever te benutten. Dat gold echter voor alle 
gemeenschappen, waardoor de competitie om de betere landbouwgronden 
op de stroomruggen en de graasgronden voor de kuddes in de komgronden 
toenam. De aanleg van de greppels is mogelijk te zien als het vastleggen van 
eigendoms- of gebruiksrechtgrenzen van landerijen. Tenslotte zijn de greppels 
mogelijk ook de weerslag van de registratie van deze grenzen in een Romeinse 
kadaster en daarmee de basis voor belasting op grond.565 Deze hypothese is 
gebaseerd op de regelmatigheid van de verkavelingssystemen en de toepassing 
van Romeinse maatvoering, die er op wijst dat de eerste uitleg wel eens door 
Romeinse landmeters kan zijn vormgegeven. Vooral het voorkomen van deze 
greppelsystemen in meerdere civitates van de provincie Germania inferior en 
de (archeologische) gelijktijdigheid ervan zijn een argument om de greppels te 
zien als reacties op een overheidsmaatregel. Analyse van geschreven bronnen 
maakt in ieder geval duidelijk dat de vorm en uitvoering van de greppels goed 
passen in de werkwijze van de landmeters en in de Romeinse juridische en 
financiële organisatie. Bovendien zijn er in de late 1e- en vroege 2e eeuw goede 
historische kaders voorhanden waarin een herorganisatie van landbezit en 
belastingen van toepassing kan zijn.
Naast het nieuwe element van de verkavelingsgreppels zijn er ook nieuwe 
gebouwen waarneembaar die te maken hebben met het voortzetten van de 
trend die ook al in de vorige fase werd gesignaleerd, namelijk de intensivering 
en schaalvergroting van zowel landbouw als veeteelt. Er zijn enkele grote 
bijgebouwen herkenbaar die werkelijk als horreum (grote graanschuur naar 
Romeins model) geduid kunnen worden. Verder zijn er enkele bijgebouwen 
opgegraven die als stal dienst hebben gedaan, terwijl daarnaast ook gewoon 
boerderijen met staldeel bleven bestaan. In combinatie met het stijgende 
aandeel paardenbot in het spectrum dierenbotten mogen we van een verdere 
intensivering van de paardenfok uitgaan, terwijl rund daarnaast onveranderd 
belangrijk bleef. Paarden voor het Romeinse leger vormen een belangrijk sur-
plusproduct voor veel rurale nederzettingen.
In deze periode bereikt de bevolking zijn grootste omvang. In de nederzettingen 
is in vergelijking tot andere fasen het grootste aantal gelijktijdig bestaande hui-
zen vastgesteld, in de grafvelden het grootste aantal graven. In Tiel-Passewaaij 
is het optimum gedateerd in de periode 90-120 (grafveld) of 90-150 (nederzet-
ting), in Zaltbommel-De Wildeman in de eerste helft van de 2e eeuw, in Wijk 
bij Duurstede-De Horden is het aantal huizen in de perioden 2b (70-100) en 3 
(100-150) stabiel. In Nijmegen-Hatert lag het optimum iets eerder, ca. 70-100.
Het vondstenspectrum laat in deze fase het verdwijnen van het laatste hand-
gevormde aardewerk zien. De omslag van een in hoofdzaak zelfvoorzienende 
naar een voornamelijk marktgeoriënteerde economie, lijkt daarmee compleet, 
althans wat lokale nijverheid aangaat. Naast de grote hoeveelheden import-
aardewerk behoort ook een groot aantal metaalvondsten tot deze periode. Met 
name de enorme aantallen eenvoudig vormgegeven draadfibulae zijn opval-
lend, maar daarnaast komen ook vingerringen, armbanden, objecten voor 
lichamelijke verzorging (make-upspatels, zalfflesjes) regelmatig voor. Blijkbaar 
zijn nieuwe elementen van kleding, versiering en lichaamsverzorging in deze 
periode gemeengoed geworden.
Epigrafische bronnen laten een groei van het aantal Bataafse lieden met 
Romeins burgerrecht zien vanaf de eerste jaren van Trajanus’ regering. Het 
burgerrecht werd nu veel vaker aan veteranen verleend, wat ook verdere stij-
gingskansen bood aan de zonen van de veteranen. Het Romeinse burgerschap en 
een carrière in militaire kringen werd daarmee voor de gewone Bataaf haalbaar.

565  Zie de paragrafen 8.5.4 en 
8.6.
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9.2.5  Vanaf de vroege 2e eeuw: politieke, sociale en economische integratie

We kunnen stellen dat de plattelandsbevolking van het Bataafse gebied vanaf 
de vroege 2e eeuw in politieke, economische en sociale structuren van het 
Romeinse rijk geïntegreerd was. In politieke zin is de provincie Germania 
inferior gesticht en kreeg de stad Nijmegen (Ulpia Noviomagus) waarschijnlijk  
een statuut, terwijl de Bataafse civitas en de hoofdplaats daarvóór nog onder 
militaire gezag vielen. De limes kreeg in de gevorderde 1e eeuw n.Chr. vaste 
vorm en bleef tot ver in de 3e eeuw vrijwel ongewijzigd (zij het dynamisch) 
bestaan. In economisch opzicht waren de rurale nederzettingen ingeschakeld 
voor de bevoorrading van de legerkampen en civiele nederzettingen en in ruil 
voor een agrarisch surplus kregen zij mobilia van allerlei aard; gezien het feit 
dat handgevormd aardewerk geheel is verdwenen kunnen we opmaken dat zij 
alle zaken die ze zelf niet produceerden, van de markt betrokken. Nederzet-
tingen die boven dit niveau van consumptie uitstegen en gebouwen ten dele 
in steen bouwden, kwamen niet veel voor. Wel zien we met enige regelmaat 
gebouwen ontstaan die enkele elementen van steenbouw (een deels pannen 
dak; een veranda of porticus; glazen vensters) laten zien. Er is nog een tweede 
visueel aspect: de greppelsystemen van brede en lange greppels die de land-
bouwgronden met de nederzettingen verbonden veranderden het aanzicht van 
het platteland ingrijpend. 
In sociaal opzicht is de bevolking in de Romeinse maatschappij geïntegreerd, 
wat blijkt uit het verwerven van burgerrecht door veteranen van het Romeinse 
leger. Eerder in de 1e eeuw werd het burgerrecht slechts incidenteel aan 
auxilia-soldaten toegekend maar vanaf het einde van die eeuw veel syste-
matischer. Aangezien het burgerrecht van vader op zoon werd doorgegeven, 
konden de zoons dienst doen in de (beter betaalde) legioenen of zelfs officier 
worden. De militaire dienst door meerdere generaties uit dezelfde familie bood 
daarom kansen om carrière te maken in de Romeinse maatschappij. De vrouw 
van de soldaat en eventueel hun kinderen trokken veelal met de soldaat mee 
en raakten diepgaand beïnvloed door de (militaire variant van) de Romeinse 
cultuur. Omdat sommige military families na het eervol ontslag van de soldaat 
terugkeerden naar de nederzetting van oorsprong, speelden zij een grote rol in 
de verspreiding van Romeinse kennis, gewoonten en objecten. In de 2e eeuw 
mag men in vrijwel elke plattelandsnederzetting de aanwezigheid van één of 
meer families met Romeins burgerrecht veronderstellen. Allerlei van oorsprong 
Romeinse gebruiken - eten, kleding, taal, lichaamsverzorging, decoratie en 
religie - gingen tot het dagelijkse leven van de plattelandsbevolking behoren, zij 
het vaak in aangepaste vorm. Hoewel veel van deze elementen misschien niet 
Romeins zijn uit oogpunt van bijvoorbeeld een burger uit Rome zelf, is het wel 
waarschijnlijk dat ze door inwoners van het Bataafse platteland als Romeins 
werden beschouwd, omdat de nieuwe elementen via het Romeinse leger in 
onze streken werden geïntroduceerd.
De boven beschreven relatieve welvaart en culturele ontwikkeling zouden als 
een rooskleurig beeld van romanisering kunnen worden opgevat. We moeten 
ons echter realiseren dat er ongetwijfeld ook negatieve aspecten verbonden 
waren aan de participatie in de Romeinse maatschappij. Uit geschreven bron-
nen kennen we geweldpleging van Romeinse troepen en misstanden bij de 
verplichte recrutering van mannen voor het leger. Het is ook alleszins voor-
stelbaar dat de hierboven beschreven economische integratie in de vorm van 
levering van een agrarisch surplus door sommigen als uitbuiting werd gezien 
– in geval van oorlog of opstand werden voorraden zonder meer in beslag geno-
men. Deze nadelen zijn niet direct archeologisch grijpbaar maar moeten wel in 
de beeldvorming worden meegenomen.
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9.3  Bataafse manieren van Romeins zijn

In het bovenstaande zijn vier belangrijke onderzoeksthema’s de revue gepas-
seerd die licht werpen op het romaniseringstraject van het Bataafse platteland.

1.   Analyse van de mobilia van een doorsnee nederzetting van het Bataafse 
platteland maakt duidelijk dat kennis van de Romeinse wereld en de daar-
bij behorende gebruiken en voorwerpen in eerste instantie door veteranen 
uit het Romeinse leger verspreid werden over het Bataafse platteland. De 
achtergrond hiervan is een omvangrijke militaire dienstneming door Bataafse 
jongemannen en de terugkeer van substantiële aantallen veteranen en hun 
familie na hun diensttijd naar hun plaats van herkomst, waarbij deze hun 
culturele bagage aan dorpsgenoten en nakomelingen doorgaven. In tweede 
instantie speelt integratie in economische structuren (het kopen/ruilen van 
importproducten tegen het agrarische surplus dat ze produceerden) een rol 
in de verspreiding van Romeinse materiële cultuur over het platteland (zie 
punt 2). De grote aantallen objecten geven aan dat het niet om incidentele 
overname van objecten gaat maar dat de nieuwe gewoonten en objecten tot 
de dagelijkse praktijk van de bewoners zijn gaan horen. Veteranen en military 
families zijn de transcultural mediators geweest in dit proces van overname 
van Romeins geachte gebruiken en objecten door de rurale populatie.

2.   Analyse van de verhouding handgevormd- versus importaardewerk en 
bovendien van relevante nederzettingsstructuren (aantal, grootte en aard 
van de bijgebouwen) toont aan dat deze nederzettingen in de loop van de 1e 
eeuw n.Chr. in Romeinse economische structuren geïntegreerd raakten. De 
rurale gemeenschappen produceerden een agrarisch surplus, zetten dat af 
op militaire dan wel urbane markt en kregen daar importgoederen (of geld) 
voor terug. Deze uitwisseling had zowel betrekking op ‘eerste levensbe-
hoeften’ zoals vaatwerk en kleding als op luxe-producten zoals spullen voor 
lichaamsverzorging en persoonlijke decoratie. De grote aantallen import-
stukken geven aan dat de uitwisseling een substantieel volume gehad moet 
hebben.

3.   Analyse van het grafritueel laat zien dat de aan individuele huishoudens 
gebonden begraaflocaties in de Late IJzertijd en vroegste Romeinse tijd 
reeds rond het midden van de 1e eeuw n.Chr. plaats maakten voor collectie-
ve grafvelden van meerdere huishoudens en zelfs meerdere nederzettingen 
samen. De ontwikkeling van deze collectieve identiteit is een reactie op de 
integratie in Romeinse economische en politieke structuren of misschien 
zelfs een direct gevolg van benadering van de lokale gemeenschappen door 
de Romeinse overheid. De graven bestaan uit een greppelstructuur en lage 
heuvel en waren bedoeld om door de eeuwen heen zichtbaar te blijven. In 
de grafinventarissen zijn vooral enkele complete serviezen en veel servies-
achtige verzamelingen herkenbaar: Romeinse manieren van het hanteren 
van tafelwaar (nieuw vaatwerk voor elke gang van de maaltijd; opdienen in 
ander vaatwerk dan de kookpotten waarin ze bereid zijn) spelen een grote 
rol. Verder is het opvallend dat de grafgiften slechts zelden persoonlijke en 
rijke objecten of inventarissen omvatten. Het grafritueel lijkt eerder gericht 
te zijn op de transformatie tot (anonieme) voorouder dan op persoonlijke 
onderscheiding van de overledene. Hoewel er zeker veranderingen binnen 
het grafritueel door de tijd heen geobserveerd kunnen worden en er gebruik 
werd gemaakt van Romeinse materiële cultuur, kan het grafritueel van 
doorsnee rurale nederzettingen nauwelijks als Romeins of geromaniseerd 
worden gekarakteriseerd, omdat er geen in Romeinse steden en legerkam-
pen voorkomende elementen zoals grafstenen, bustumgraven en gebruik 
van urnen in verwerkt zijn. 
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566  Willems 1984; Roymans 
1996; idem 2004; Aarts 2000; 
Nicolay 2007a.

4.   Tegelijkertijd met de romanisering en veranderingen op bovenstaande ter-
reinen blijkt uit grafinscripties dat een Bataafse identiteit bleef bestaan. Die 
Bataafse identiteit is deels extern gecultiveerd (vooral in de context van het 
Romeinse leger) en komt tegemoet aan het Romeinse barbarendiscours. 
Anderzijds blijkt uit het feit dat men gedurende de hele Romeinse periode in 
houten woonstalhuizen met vee onder één dak bleef wonen en het voortbe-
staan van de grotendeels op vee gebaseerde economie dat de van oorsprong 
Bataafse pastorale tradities op het platteland onveranderd belangrijk wer-
den gevonden. Een Romeinse identiteit is dus niet exclusief (uitsluitend), 
maar kan heel goed samengaan met een Bataafse identiteit.

‘Romeins zijn’ hield voor sommige inwoners van het rivierengebied in dat zij 
dienst namen in het Romeinse leger en op die manier carrière maakten. Ande-
ren produceerden een agrarisch surplus en kregen daarvoor geïmporteerde 
voedselwaren en gebruiksvoorwerpen terug, die zij leerden te appreciëren door 
contacten die zij in centrale plaatsen of de eigen gemeenschap opdeden. Alle 
plattelandsbewoners participeerden op den duur in de Romeinse maatschap-
pij, zij het in verschillende mate en op uiteenlopende manieren. Het specifiek 
Bataafse romaniseringstraject is vooral ingegeven door twee zaken: enerzijds 
de vestiging van de limes langs de Rijn, waardoor een enorme vraag naar 
producten ontstond omdat de militaire bevolking verzorgd moest worden, en 
anderzijds de intensieve exploitatie van de Bataafse regio als recruteringsge-
bied voor de hulptroepen, waardoor talloze jongemannen en hun familie deel 
kon nemen aan de Romeinse maatschappij. Daarentegen waren er ongetwijfeld 
ook negatieve aspecten verbonden aan de participatie in de Romeinse maat-
schappij, zoals geweldpleging en uitbuiting.

Sommige elementen uit het bovenstaande waren reeds bestudeerd op regio-
naal niveau.566 Het alhier gepresenteerde beeld van een rurale gemeenschap 
heeft de beeldvorming aangaande romanisering aanzienlijk uitgebreid en gede-
tailleerd en betrokken op het dagelijks leven van ‘gewone’ mensen. Enerzijds is 
dit te danken aan de chronologische differentiatie, waardoor elementen van de 
overname van Romeinse materiële cultuur in een specifiek tijdsbeeld geplaatst 
kon worden. Anderzijds is vooral het gekozen perspectief belangrijk: door de 
focus op één gemeenschap en en de nadruk op integrale materiële cultuur 
(zowel gebouwde structuren als mobilia) is de vervlechting van rurale gemeen-
schappen met de Romeinse wereld beter in beeld gekomen.
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Samenvatting

Inleiding
Met het begin van de Romeinse tijd in ons gebied (ca. 15 v.Chr.), zijn er al snel 
veranderingen waar te nemen in de lokale gemeenschappen van het Bataafse 
rivierengebied. Door de structuur en organisatie van de rurale nederzet-
tingen en grafvelden alsmede hun materiële cultuur te bestuderen in een zo 
gedetailleerd mogelijk chronologisch kader, moet worden vastgesteld welke 
veranderingen in de lokale gemeenschappen optraden en wanneer dat gebeur-
de. Op deze wijze wordt in beeld gebracht hoe de lokale groepen veranderden 
van vrijwel zelfvoorzienende gemeenschappen, functionerend in een weinig 
ontwikkeld nederzettingssysteem, in afhankelijke, voor de markt producerende 
gemeenschappen die relaties onderhielden met urbane en militaire nederzet-
tingen. De uiteenlopende veranderingsprocessen op het gebied van (materiële) 
cultuur, sociale relaties, identiteiten maar ook productie en handel, worden 
vaak samengevat onder de term romanisering.
Het belangrijkste bronnenmateriaal van deze studie wordt gevormd door de 
resultaten van het archeologisch veldonderzoek te Tiel-Passewaaij. Doordat 
een ensemble van een begraafplaats en twee nederzettingen nagenoeg vol-
ledig kon worden opgegraven, in combinatie met een uitstekende conservering 
van vondsten en sporen, is een historische beeldvorming van hoge kwaliteit 
mogelijk. Daarnaast zijn er andere opgravingen die op kleinere schaal of op 
specifieke onderdelen dezelfde kwaliteitsvolle informatie hebben opgeleverd. 
Deze onderzoeken zullen worden gebruikt om het beeld van Tiel-Passewaaij te 
ondersteunen danwel aan te vullen of te nuanceren. Het archeologische onder-
zoek te Tiel-Passewaaij moge dan speciaal zijn, de bestudeerde gemeenschap 
was eerder doorsnee. Er is geen enkele aanwijzing dat de agrarische gemeen-
schap van Tiel-Passewaaij op hoofdpunten verschilde van de vele andere 
plattelandsgemeenschappen. De case study van Tiel-Passewaaij wordt dan ook 
representatief geacht voor de plattelandsbevolking van de grotere regio.
Chronologisch en geografisch is deze studie beperkt tot de laatste decennia van 
de Late IJzertijd en de Romeinse tijd (ca. 50 v.Chr.-450 n.Chr.) in het rivieren-
gebied. Incidenteel komen ook andere vindplaatsen van Romeins Nederland 
aan de orde.

Theoretisch kader
Het concept romanisering wordt al lang in de provinciaal-Romeinse archeo-
logie gehanteerd maar is ook zwaar bekritiseerd. In paragraaf 1.2 wordt de 
geschiedenis van het gebruik van de term geschetst om het vervolgens te 
herdefiniëren en toe te passen op het rurale perspectief van deze studie. In de 
19e en 20e eeuw is romanisering vooral als een koloniaal begrip gehanteerd, 
dat vooral oog had voor de Romeinse kant van de zaak en weinig voor de over-
wonnen volken. Dit perspectief kwam voort uit het Europese kolonialisme van 
die tijd en vooral uit het eenzijdig hanteren van Romeinse geschreven bron-
nen. In de jaren ‘90 werd een andere richting ingezet, door romanisering in te 
vullen als een beweging vanuit inheemse elites, die vanuit hun eigen motivatie 
aansluiting zochten bij Romeinse cultuuruitingen. Tegelijk was er een sterke 
opkomst van het zogenoemde post-koloniale gedachtengoed, dat de term 
romanisering liever geheel afserveerde, omdat het onlosmakelijk verbonden 
zou zijn met koloniale noties. Van de ene kant werd het het begrip romanisering 
taboe verklaard, van de andere kant werd er geen werkbaar alternatief gebo-
den. Creolisering, globalisering, ‘discrepant identities’ zijn enkele voorgestelde 
alternatieven, maar allen hebben zo hun eigen nadelen en kunnen niet alle 
thema’s omvatten die wel onder de term romanisering bestudeerd werden. 
Het ontbreken van een alternatief is de eerste reden om in deze studie vast te 
houden aan romanisering en een tweede is de overtuiging dat een perspectief 
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van de archeologie van rurale gemeenschappen voldoende aanknopingspunten 
biedt om de meeste  kritiekpunten te omzeilen. Het is daarom beter om romani-
sering opnieuw te definiëren, in plaats van geheel te verwerpen.
Romanisering wordt in deze studie ingevuld als een proces dat optrad in elke 
contactsituatie tussen representanten van de Romeinse maatschappij en 
actoren van andere identiteit of etniciteiten. Het omvatte de overname en aan-
passing  van oorspronkelijk Romeinse ideeën, gebruiken en voorwerpen, door 
actoren (groepen/individuen) uit alle geledingen van de maatschappij, op een 
eigen manier die aansluit bij hun zelfbeeld (identiteit), dat situationeel bepaald 
was. Romanisering is aldus geen lineair proces met een uniforme uitkomst, 
maar een individueel proces van creatieve culturele aanpassing die per groep, 
per situatie en per periode kan verschillen.
Naast romanisering speelt ook het begrip lokale gemeenschap een grote rol 
in deze studie. Deze term wordt gebruikt omdat de elders veel gebruikte term 
nederzetting niet geheel voldoet. In Tiel-Passewaaij zijn meerdere nederzet-
tingen en een grafveld opgegraven en uit de analyse kwam naar voren dat 
de bewoners van meerdere nederzettingen samen gebruik maakten van één 
grafveld. Vanwege deze uiteenlopende invulling van de sociale samenhang 
wordt de neutrale term lokale gemeenschap gehanteerd. Ten tweede is het 
perspectief van lokale gemeenschappen ingegeven door de manier waarop het 
Tielse vondstmateriaal in deze studie wordt gehanteerd. Bij de bespreking van 
de vondsten staat vooral de datering, geografische spreiding en interpretatie 
van categorieën materiële cultuur (fibulae, munten, militaria, vingerringen, 
etc.) centraal. Ze worden in hun onderlinge samenhang geanalyseerd en dus 
beschouwd als de weerslag van het hanteren van die objecten door de lokale 
groep als geheel. Er zijn te weinig aanknopingspunten voorhanden om binnen 
de lokale gemeenschappen sociale subgroepen of persoonlijke identiteiten 
te bestuderen aan de hand van de materiële cultuur – in tegenstelling tot de 
verwachting gaf ook het grafveld nauwelijks leeftijds- of geslachtsspecifiek 
gebruik van materiële cultuur prijs. De enige uitzondering zijn veteranen, die 
herkenbaar zijn door het gebruik van militaire uitrustingstukken.
Paragraaf 1.4 plaatst de opgravingen van Tiel-Passewaaij in het kader van een 
eeuw veldonderzoek naar rurale nederzettingen. Van 1904 (de eerste opgraving 
naar een rurale nederzetting in het rivierengebied) tot in de jaren ‘60 was de 
vorm van huizen uit de Romeinse tijd onbekend. Men had wel ideeën over ‘de 
Bataafse hut’ en men reconstrueerde allerlei gebouwtjes, maar werkelijk over-
tuigende plattegronden werden in het rivierengebied niet aangetroffen. Dat Van 
Giffen’s huisplattegronden uit Noord-Nederland deels ook op het rivierengebied 
van toepassing waren, wist men nog niet. Vanaf de jaren ‘60 werden veel huis-
plattegronden opgegraven, in eerste instantie met name op de zandgronden 
(Haps, Oss), maar later ook in het kustgebied (Rijswijk) en in het rivierengebied 
(Druten). De opgravingen werden grootschaliger en men streefde vervolgens 
naar het volledig vrijleggen van nederzettingen. Vanaf de jaren ‘80 volgden veel 
meer grote opgravingen maar werden ook belangrijke stappen gezet op het 
gebied van de interpretatie van rurale nederzettingen. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de geschiedenis van het onderzoek te Tiel-
Passewaaij. De akkers en boomgaarden van Passewaaij werden in het kader van 
diverse veldkarteringen belopen, waarbij meerdere oppervlakteconcentraties 
werden waargenomen. Bij de eerste nieuwbouw van de wijk Passewaaij werd 
een opgraving door de gemeente Tiel en de ROB nog niet haalbaar geacht, maar 
wel gaven zij toestemming aan de vereniging van Tielse amateurarcheologen 
BATO om op te graven. In de jaren 1992-1995 werd de nederzetting aan de Oude 
Tielseweg partieel opgegraven. Toen de nieuwbouw vorderde en er een grafveld 
met crematiegraven werd aangesneden, werd wel een proefsleuvencampagne 
door de ROB op touw gezet (1995-1996). Dit onderzoek werd door de Vrije Uni-
versiteit overgenomen en tussen 1996 en 1999 werd dit grafveld vrijwel geheel 
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opgegraven. Ondertussen waren er ook delen van een andere nederzetting (die 
aan de Passewaaijse Hogeweg) opgegraven. In aansluiting op het grafveld werd 
die nederzetting tot en met 2004 voor een groot gedeelte onderzocht. 

In hoofdstuk 3 wordt de structuur en ontwikkeling van de bewoning centraal 
gesteld. De eerste paragrafen beschrijven de gehanteerde methoden en enkele 
problemen bij het vaststellen van de chronologie. Vervolgens wordt per fase 
beargumenteerd welke structuren, zowel in de nederzettingen als in het graf-
veld, gelijktijdig bestaan hebben.
De stroomrug waarop te Passewaaij gewoond werd, heeft zich ontwikkeld in de 
Late Bronstijd en Vroege IJzertijd. Vervolgens zijn er meerdere fasen van bewo-
ning en rivieractiviteit die elkaar afwisselden (bewoning perioden I en II). Deze 
IJzertijdbewoning is echter niet goed in beeld gekomen omdat ze wordt afgedekt 
door later afgezette kleilagen; alleen enkele vondstlagen in de geul laten zien dat 
er gewoond is. Na het afnemen van de rivieractiviteit bleef een restgeul over.
Met periode III worden structuren uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd aange-
duid. Fase 1 van periode III behelst een cluster graven uit de periode ca. 150-80 
v.Chr. De eerste bewoningssporen dateren van iets later, met een aanvangs-
datering tussen ca. 75 en 25 v.Chr. (fase 2). In die vroege fase is er sprake van 
één of twee gelijktijdig bestaande boerderijen, die ver uit elkaar stonden, langs 
de restgeul geordend. Het grafveld was nog niet in gebruik, we weten niet waar 
deze mensen hun doden ter aarde bestelden. Op het erf er omheen stonden 
enkele kleine bijgebouwen en vooral zijn er veel kleine drainagegreppels te 
zien. Een lange greppel parallel aan de restgeul scheidde de stroomrug van 
de lagere komgronden en liep van de ene bewoningskern aan de Passewaaijse 
Hogeweg naar de andere aan de Oude Tielseweg.
Vanaf ca. 40 n.Chr. begon de structuur van de bewoning te veranderen (fase 3). 
Nieuwe huizen waren veel korter en niet langer parallel aan de restgeul geor-
dend. Een belangrijke ontwikkeling was de inrichting van het centrale grafveld: 
de eerste graven zouden vanaf ca. 50 n.Chr. kunnen dateren. Wat betreft de 
bijgebouwen is er een duidelijke afname in kleine spiekers te signaleren, maar 
wel nam het vloeroppervlak van de nieuwe bijgebouwen toe. In de tweede helft 
van fase 3 (ca. 90-150 n.Chr.) werden enkele boerderijen voorzien van een 
houten veranda of porticus en werden lange, kaarsrechte greppels van honder-
den meters lang gegraven die vanuit de nederzetting richting de komgronden 
en het grafveld liepen. Een van de bijgebouwen is erg groot en mag als horreum 
in Romeinse stijl gezien worden. 
Vanaf ca. 150 zijn er wederom veranderingen te bespeuren. De lengte van 
gebouwen nam toe en de constructie veranderde ingrijpend. Sommige van 
deze gebouwen zijn van vensterglas en enkele dakpannen voorzien en enkele 
paalkuilen zijn op liggende planken gefundeerd, wat kenmerken kunnen zijn 
van militair geïnspireerde architectuur, net als de veranda’s in de vorige fase. 
De grote verkavelingsgreppels werden opnieuw uitgegraven en wat betreft 
bijgebouwen werd er zowel een groot horreum als een grote stal gebouwd. In 
die laatste zijn waarschijnlijk paarden gehuisvest geweest.
In de 3e eeuw (fase 5 en 6) zijn er aanvankelijk nog twee en later slechts één 
huis over. Ook in het grafveld is de demografische neergang evident. Deson-
danks kende fase 5 nog wel een groot horreum en dito stal, en bovendien veel 
zilvergeld. In fase 6 zijn noch grote aantallen munten noch grote bijgebouwen 
vastgesteld. Op basis van onder meer twee munten van Philippus Arabs wordt 
fase 6 ca. 240-270 gedateerd.
Fase 7 valt in de eerste helft van de laat-Romeinse periode, ca. 280/290?-
350? De dateringen zijn niet scherp en een eventuele discontinuïteit vanuit 
de midden-Romeinse nederzetting is onzeker. Er wordt echter wel een korte 
onderbreking in de bewoning aangenomen. Een combinatie van de uitheemse 
huisplattegronden en een vondstenspectrum uit Noord-Nederland vormt de 
basis voor de aanname dat het om immigranten gaat. Fase 8, de tweede helft 



290

van de laat-Romeinse tijd (ca. 350-450?), kent geen bewoningssporen maar wel 
één inhumatie en losse mobilia, vooral enkele kostbare fibulae, die mogelijk als 
rituele deposities gezien moeten worden.
Het voorgaande heeft betrekking op de opgravingen van het grafveld en de 
twee nederzettingen. Paragraaf 3.4 beschrijft de overige vindplaatsen, die door 
boringen, oppervlaktekartering en kleine waarnemingen bekend zijn. Het gaat 
om een grote nederzetting (Hogeweg/Zennewijnenseweg), een grafveld met 
een laat-1e-eeuws crematiegraf, kringgreppels en een laat-Romeinse of vroeg-
middeleeuwse inhumatie en mogelijk een heiligdom, alsmede een door de Waal 
verspoeld nederzettingsterrein verder naar het oosten.

De demografie van de lokale gemeenschap komt in hoofdstuk 4 aan de orde. 
Tiel-Passewaaij is de eerste vindplaats in Romeins Nederland waarbij meerdere 
nederzettingen en het bijbehorende grafveld grotendeels zijn opgegraven en 
gepubliceerd. Dit biedt de mogelijkheid om de populatie via twee verschil-
lende methoden te benaderen, namelijk via de nederzettingsgegevens (aantal 
gelijktijdig bestaande huizen per fase) en via het grafveld (aantal gelijktijdige 
graven per fase). De trend van bevolkingsgroei- en –afname is in beide gelijk, 
namelijk een bevolkingsoptimum rond 90-120 (grafveld) en 90-150 (nederzet-
ting) en het einde tussen 250 en 270, maar de aantallen lopen flink uiteen. De 
begraafgemeenschap bestaat op het hoogtepunt uit ca. 77 personen, terwijl 
beide nederzettingen opgeteld dan maximaal ca. 56 mensen tellen maar waar-
schijnlijk minder. Wellicht zijn ook bewoners uit andere nederzettingen dan de 
twee opgegraven complexen in het grafveld begraven, maar ook enkele andere 
variabelen (zoals gebruiksduur van de houten woonstalhuizen) moeten kritisch 
worden bekeken.

Hoofdstuk 5 richt zich op een sociale, economische en culturele interpretatie 
van de vondsten. Centraal staat de vraag wat de materiële cultuur van de Tielse 
gemeenschap kan vertellen over contacten van de mensen met de buitenwe-
reld en de veranderingen die de contacten teweeg hebben gebracht.
Bij de sociale en culturele interpretaties vormen de militaria en zegeldoosjes 
het startpunt. Eerdere analyses (Nicolay en Derks/Roymans) maakten duidelijk 
dat de militaria zijn meegenomen door oud-soldaten uit het Romeinse leger, die 
terugkeerden naar hun nederzettingen van oorsprong. Tijdens de diensttijd van 
maar liefst 25 jaar hadden zij veel Romeinse gewoonten en materiële cultuur 
leren kennen, en die kennis namen zij mee naar de Bataafse nederzettingen 
waar zij zich opnieuw vestigden. De militaria zijn te beschouwen als memorabi-
lia, aandenken aan de 25 jaar militaire dienst. Zegeldoosjes zijn verbonden met 
de praktijk van het verzegelen van correspondentie op houten plankjes met 
was. Ze zijn indirect een aanwijzing voor geletterdheid. Aangezien geschreven 
en verzegelde brieven vooral in het leger werden gebruikt, mag de oorsprong 
van de geletterdheid bij de eerder besproken veteranen worden gezocht.
In de lijn van de argumentatie van zegeldoosjes en militaria kunnen ook veel 
andere categorieën metaalvondsten worden geplaatst. Sleutels en sloten, 
unsters en gewichten, zegelringen, maar ook toiletgerei voor lichaamsver-
zorging, zijn zaken die men oorspronkelijk in het leger hanteerde. De oudste 
voorbeelden en de kennis over het gebruik ervan zullen eerst door veteranen 
zijn geïntroduceerd en pas later zullen gelijke voorwerpen van de markt zijn 
verkregen. Voor veel gedraaid aardewerk, dat onder andere met Romeinse 
manieren van eten en drinken en de Mediterrane smaak in maaltijden samen-
hangt, geldt hetzelfde: de eerste vraag naar deze producten is door veteranen 
gecreeërd, maar vervolgens vond het veel breder ingang en zal het ook door 
andere leden van de gemeenschap gehanteerd zijn en zullen de producten van 
de markt betrokken zijn.
Omdat zaken als lichaamsverzorging en decoratie (fibulae, armbanden, vinger-
ringen, haarnaalden) met uiterlijk samenhangt, hebben ze ook betrekking op 
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de identiteit van individuen. Zeker in de 1e eeuw mag het feit dat veteranen 
terugkeerden en zich van de ‘Romeinse’ materiële cultuur bedienden, ook als 
teken worden opgevat dat zij zich (deels) Romeins voelden.
Bij economische interpretaties wordt allereerst het handgevormde aardewerk 
bestudeerd. Centraal staat de veronderstelling dat het aantreffen van een 
spectrum voornamelijk handgevormd aardewerk, alsmede weefgewichten en 
spinklossen, een grotendeels zelfvoorzienende economie weerspiegelt, aan-
gezien huisnijverheid (zoals pottenbakken en textielvervaardiging) plaatsvond 
naast de agrarische hoofdactiviteit (akkerbouw en veeteelt). Wordt er daar-
entegen vooral gedraaid aardewerk aangetroffen, dan speelt huisnijverheid 
blijkbaar nauwelijks meer een rol en mag een integratie in de markteconomie 
worden aangenomen, omdat men zich kon concentreren op de agrarische 
hoofdactiviteit en men vaatwerk, kleding en andere zaken die voorheen zelf 
gemaakt werd, van de markt betrok, in ruil voor een agrarisch surplus.
De afname van handgevormde waar is zowel in graven als in nederzettingscon-
texten tot uiting gekomen en beide laten dezelfde trend zien. De omslag van 
een geheel handgevormd spectrum aardewerk (periode van Augustus) naar een 
geheel gedraaid spectrum (in de periode 90-120 verdween het laatste handge-
vormde aardewerk) voltrok zich in ongeveer een eeuw. Na die tijd betrok men 
allerlei zaken van de markt.

Hoofdstuk 6 betreft de lokale economie. In de eerste paragrafen wordt gepoogd 
om de lokale agrarische productie in beeld te krijgen. Voor de veeteelt wordt 
informatie over de gebouwen (hoofdgebouwen met staldeel, bijgebouwen die 
als stal dienst deden) gecombineerd met de gegevens van het dierlijk bot-
materiaal. De akkerbouw wordt bestudeerd door botanische macroresten 
(granen en zaden)  te kwantificeren aan de hand van de capaciteit van de 
graanopslagschuren (vloeroppervlak). Vervolgens wordt de demografie en de 
voedselbehoefte van de lokale bevolking gecalculeerd, net als het beschikbare 
areaal voor akkerbouw in de microregio. Dit rekenmodel resulteert in de vast-
stelling dat een groot deel van de graanvoorraad die geproduceerd kon worden, 
lokaal geconsumeerd moet zijn. Pas toen de bevolking al weer afnam, kan er 
enig surplus aan graan zijn gegenereerd. Aangezien er weinig graan over was 
voor surplusleveranties, bestond het agrarische surplus waarschijnlijk groten-
deels uit dieren en dierlijke producten. De sectie over veestalling toonde reeds 
aan dat de stallingscapaciteit in de nederzetting substantieel was. Als we ons 
vervolgens realiseren dat slechts kleine delen van de kudden op stal stonden, 
mogen we van grote aantallen dieren uitgaan. 
Totnutoe ging het vooral om de lokale productie. Een andere benadering is om de 
lokale consumptie bestuderen. De aantallen van de in hoofdstuk 5 bestudeerde 
importen zijn groot en hebben naast eerste levensbehoeften als kleding en vaat-
werk ook betrekking op luxe-producten als toiletgerei en persoonlijke sieraden. 
Enerzijds gaat het om relatief goedkope mobilia, anderzijds zijn de aantallen wel 
zo groot dat de lokale gemeenschap een substantieel surplus naar de markt moet 
hebben gebracht om tegen die omvangrijke consumptie op te wegen.

Het bovenstaande heeft uitsluitend betrekking gehad op de casus Tiel-Passe-
waaij. Deze studie gaat echter over de Bataafse civitas als geheel. Hoofdstuk 7 
betreft een regionale vergelijking die moet onderzoeken in hoeverre Tiel-Pas-
sewaaij een doorsnee gemeenschap vertegenwoordigt of juist een uitzondering 
is. Daartoe worden andere opgravingen in het Bataafse gebied bestudeerd om 
op specifieke onderdelen te vergelijken met Tiel-Passewaaij, aangevuld met 
enkele opgravingen in andere civitates van Germania inferior.
Bijna alle nederzettingen kennen dezelfde gebouwde structuren als Tiel-Passe-
waaij: houten woonstalboerderijen zijn de norm in het rivierengebied. Er is een 
grote variatie aan constructiewijzen, maar voor alle typen gebouwen die in Tiel 
zijn gevonden, zijn wel ergens parallellen te vinden. Daarnaast zijn er enkele 
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nederzettingen, zoals bijvoorbeeld te Druten-Klepperhei, waar in de late 2e 
eeuw een villa in steen wordt opgetrokken. Die ontwikkeling is wezenlijk anders 
dan die in Tiel-Passewaaij.
De Tielse situatie, waar is vastgesteld dat de begraafgemeenschap groter is dan 
de beide woongemeenschappen (nederzettingen) is niet uniek. Bij Oss-Ussen en 
Zaltbommel-De Wildeman is hetzelfde vastgesteld en bij Wijk bij Duurstede-De 
Horden en De Geer, Nijmegen-Hatert mogen we dat vermoeden. Waarschijnlijk 
is het voorkomen van collectieve grafvelden, die gebruikt werden door de bewo-
ners van meerdere nederzettingen, eerder regel dan uitzondering. 
Vergelijkbaar met het grote greppelsysteem dat in Tiel-Passewaaij het grafveld, 
de nederzettingen alsmede de weide- en akkergronden incorporeerde, zijn ook 
dergelijke greppels vastgesteld in de microregio Wijk bij Duurstede, Oss-Ussen, 
Druten-Klepperhei, Oosterhout-Van Boetzelaerstraat en Geldermalsen-
Hondsgemet. Ook buiten het Bataafse gebied worden deze gevonden, zoals te 
Rijswijk-De Bult en Midden-Delfland. Andere opgravingen zijn te klein om een 
omvangrijk greppelsysteem vast te stellen maar we vermoeden dat dergelijke 
greppels overal werden aangelegd vanaf de (laat)Flavische tijd.
Het vondstenspectrum, en dan vooral de duizenden metaalvondsten, van Tiel-
Passewaaij, wekt de indruk uitzonderlijk te zijn. Enkele kleinere opgravingen 
die met dezelfde methoden (onder andere intensief gebruik van de metaal-
detector) zijn onderzocht, bewijzen het tegendeel. Bij Tiel-Medel vindplaats 
6, Geldermalsen-Rijs en Ooyen zijn, omgerekend naar aantallen per hectare, 
dezelfde aantallen en dezelfde categorieën metaalvondsten geborgen. Iets der-
gelijks werd vastgesteld voor de assemblages aardewerk uit de vroege 1e eeuw: 
Tiel-Medel vindplaats 6 en Utrecht-Hogeweide hebben assemblages aardewerk 
opgeleverd die vergelijkbaar zijn met dat van Tiel-Passewaaij als het om per-
centages handgevormd versus gedraaide keramiek gaat en om de functionele 
categorieën van de gedraaide waar. De grafvelden Nijmegen-Hatert en Tönis-
vorst-Vorst (buiten het Bataafse gebied) kenden ongeveer dezelfde grafgiften 
als Tiel-Passewaaij en laten vergelijkbare trends in de afname van handge-
vormde waar zien. Een enkel grafveld, zoals Geldermalsen-Middengebied, kent 
rijkere grafgiften, zoals bronzen vaatwerk. 
Samenvattend mogen we concluderen dat Tiel-Passewaaij in veel opzich-
ten (aard van de gebouwde structuren, gemeenschapsdefinitie, grafritueel, 
chronologie, materiële cultuur) een doorsnee rurale gemeenschap vertegen-
woordigt. Uiteraard is op diverse punten een regionale variatie geconstateerd 
zodat Tiel-Passewaaij niet op alle punten geheel de norm kan zijn, maar de 
verschillen zijn veel geringer in aantal dan de overeenkomsten. Tiel-Passewaaij 
kan met recht als type-site voor de rurale bewoning in het Bataafse gebied 
worden beschouwd.

Door de hoofdstukken 3 tot en met 6 over Tiel-Passewaaij te combineren 
met de regionale vergelijking van hoofdstuk 7, kunnen in hoofdstuk 8 enkele 
sociale, culturele en economische thema’s worden uitgewerkt voor de Bataafse 
civitas als geheel.
De nederzettingen Wijk bij Duurstede-De Horden en Oss-Westerveld heb-
ben ongeveer een zelfde aanvangsdatering als Tiel-Passewaaij, namelijk een 
generatie voorafgaand aan de Romeinse tijd (ca. 60-30 v.Chr.). Oosterhout-Van 
Boetzelaerstraat en Geldermalsen-Hondsgemet zijn ouder, die kennen een 
aanvangsdatering eerder in de Late IJzertijd. In die periode is er echter meer 
wateractiviteit, waardoor minder nederzettingen generaties lang bewoond 
konden blijven vanwege overstromingen. In de Late IJzertijd nam de rivieracti-
viteit af en is er bevolkingstoename en een verdichting van de bewoning waar 
te nemen. Dit kan deels samenvallen met de historisch bekende immigratie van 
de Chatten, maar ook zullen immigranten uit andere regio’s naar dit gebied zijn 
getrokken. Vanaf de toename van bevolkingsdichtheid in 1e eeuw v.Chr. blijven 
veel nederzettingen voortbestaan tot ver in de midden-Romeinse tijd.
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Het hele gebied kent een sterke ontvolking in de 3e eeuw. In andere opgra-
vingen zoals Oss-Westerveld en Wijk bij Duurstede-De Horden lijkt sprake te 
zijn van discontinuïteit vanaf de vroege 3e eeuw, terwijl Tiel-Passewaaij en 
Nijmegen-Hatert doorlopen tot na het midden van de 3e eeuw. De precieze 
chronologie en oorzaken blijven voorlopig onduidelijk. Uitzonderlijk is de 
laat-3e-eeuwse en vroeg-4e-eeuwse nederzetting van Tiel-Passewaaij. We 
weten dat meer vindplaatsen in die tijd bewoning kenden (bijvoorbeeld Wijk bij 
Duurstede-De Geer), maar Tiel-Passewaaij is de eerste nederzetting waarvan 
de gebouwde structuren en de vondsten zijn gepubliceerd.
Uit de tweede helft van de laat-Romeinse tijd zijn wat meer vindplaatsen 
bekend: Geldermalsen-Rijs en Ooyen is een in die tijd bewoonde nederzetting, 
terwijl de grafvelden van Tiel-Passewaaij (zowel het centrale grafveld als dat in 
de uiterwaard), Zoelen-Mauriksestraat, Zoelen-Scharenburg, Zaltbommel-De 
Wildeman, Geldermalsen-Middengebied één of enkele 4e-5e-eeuwse inhuma-
ties hebben opgeleverd.
Wat betreft het grafritueel zijn ook regionale trends geobserveerd. Het graf-
ritueel van de Late IJzertijd en vroegste Romeinse tijd is, in tegenstelling tot 
nederzettingen uit die periode, slecht bekend. Het gaat om kleine clusters 
graven, waarschijnlijk om begraaflocaties van één huishouden. Omdat incom-
plete onverbrande skeletten eveneens worden gevonden, kan ontvlezing in 
die periode een rol spelen. Vanaf ongeveer het midden van de 1e eeuw n.Chr. 
ontstonden de eerste collectieve grafvelden zoals Tiel-Passewaaij, Zaltbom-
mel-De Wildeman en Oss-Ussen. Nijmegen-Hatert is iets ouder. De graven 
waren veel zichtbaarder en rijker aan bijgiften. Het nieuwe grafritueel en de 
nieuwe collectiviteit van de begraafplaats is waarschijnlijk een gevolg van de 
integratie van de gemeenschappen in de Romeine maatschappij. Ondanks 
die achtergrond, alsmede het gebruik van ‘Romeinse’ materiële cultuur, mag 
het grafritueel op zich niet als geromaniseerd worden beschouwd, omdat er 
nauwelijks specifiek Romeinse elementen (zoals bustumgraven, grafstenen en 
grafinventarissen met jachtwapens, sieraden of schrijfgerei) worden overgeno-
men.
Grote greppelsystemen zoals te Tiel-Passewaaij worden overal vastgesteld 
waar het opgegraven oppervlak groot genoeg is om ze waar te nemen. Deze 
greppels zijn vaak kaarsrecht, honderden meters lang en, voor zover er hoeken 
of kruispunten zijn opgegraven, in een Romeinse maatvoering uitgedrukt. 
Mogelijkerwijs waren Romeinse landmeters betrokken bij de aanleg. In de 
Romeinse wetgeving is er een nauwe samenhang tussen afgebakende lande-
rijen, landbezit en het betalen van belastingen. Mogelijk geldt dit ook voor het 
Bataafse gebied. In de vroeg-Romeinse tijd hadden de Bataven vrijstelling van 
belasting, in ruil voor de intensieve recrutering van Bataafse jongemannen 
voor de Romeinse hulptroepen. We weten niet wanneer die belastingvrijheid 
eindigde, maar gezien het voorkomen van de greppelsystemen vanaf de (laat-) 
Flavische tijd of vroege 2e eeuw en hun verband met belastingbetaling, zou die 
belastingvrijheid wel eens in die tijd beëindigd kunnen zijn. Of dit direct na de 
Bataafse opstand gebeurde, bij de vestiging van de provincie Germania inferior 
of pas bij juridische hervormingen onder Trajanus kan niet worden vastgesteld. 
Behalve samenhang met het betalen van belasting, is het ook mogelijk dat de 
greppels samenhangen met de registratie van landbezit danwel landgebruik in 
officiële registers. Die zijn niet concreet bekend voor ons gebied maar moeten 
in elke provincie bestaan hebben.
In Tiel-Passewaaij zijn importen van vissaus- en olijfolieamforen voor de vroege 
1e eeuw vastgesteld. Andere vindplaatsen kennen dezelfde amforen maar daar-
bij ook botanische resten van uitheemse voedselgewassen, zoals koriander. 
Samen wijzen deze zaken op het overnemen van Mediterrane smaakelementen 
in de maaltijd. Of de basis van de maaltijd ook veranderde is niet te zeggen: 
nog altijd werden dezelfde graangewassen verbouwd, maar de manier waarop 
ze geconsumeerd werden (pap of brood?) zou veranderd kunnen zijn. Na de 
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uitheemse voedselwaren vond de wrijfschaal vanaf het midden van de 1e eeuw 
ingang, wat ook op nieuwe keukenpraktijken wijst. Het in toenemende mate 
voorkomen van serviezen en servies-achtige verzamelingen aardewerk is een 
aanwijzing voor het gebruik van vaatwerk op de Romeinse manier, dat wil 
zeggen het gebruik van borden, bekers en schalen, alsmede het wisselen van 
vaatwerk per onderdeel van de maaltijd. De overname van Romeinse elemen-
ten met betrekking tot eetgewoonten en de maaltijd, die deel uitmaken van 
dagelijkse gewoonten en persoonlijke identiteit, is een indicatie dat romanise-
ring ook op die terreinen optrad.

Hoofdstuk 9 gaat in op het romaniseringstraject van het Bataafse gebied, ofwel 
Bataafse manieren van Romeins zijn. De nieuwe inhoud van de term romanise-
ring steunt op twee pijlers: enerzijds een herdefinitie van het concept, en ten 
tweede het gehanteerde perspectief, namelijk dat van de materiële cultuur van 
rurale gemeenschappen. Het op deze wijze toegepaste romaniseringsbegrip 
komt aan de meest dringende bezwaren uit post-koloniale hoek tegemoet en 
kan bovendien het unieke traject van de Bataafse romanisering laten zien.
Paragraaf 9.2 vat de diverse ontwikkelingen aangaande romanisering samen. 
Als uitgangspunt geldt de situatie in de Late IJzertijd, waarin enkele verspreide 
erven met een woonstalhuis en enkele kleine bijgebouwen het nederzet-
tingsbeeld bepalen. Indien de slecht herkenbare en schaarse graven worden 
teruggevonden gaat het om enkele geclusterde crematiegraven of onverbrande 
skeletresten. Het vondstenspectrum bestond vooral uit handgevormde kera-
miek met een enkele import van verder weg. In de tijd van Augustus en Tiberius 
nam het aantal importen toe maar veranderde de structuur van de nederzet-
ting niet. In de vroegste tijd kunnen die importen gekocht zijn met de soldij 
van familieleden die in het leger dienden. In de Tiberische tijd zijn er concrete 
aanwijzingen dat de eerste hulptroepers als veteraan terugkeren en dat die 
verantwoordelijk zijn voor de veranderende materiële cultuur. 
Vanaf het midden van de 1e eeuw n.Chr. werd de nederzetting anders opge-
zet en was er sprake van kleinere huizen met een andere oriëntatie. Bij die 
kleinere huizen stonden minder bijgebouwen maar zijn wel de eerste grotere 
graanschuren herkenbaar. De handgevormde keramiek maakte nog ongeveer 
de helft van al het aardewerk uit. Wat betreft het grafritueel ging men de 
doden van meerdere families verdeeld over meerdere nederzettingen samen in 
een grafveld begraven. De verandering in vondstenspectrum is ten eerste een 
aanwijzing dat men nieuwe Romeinse gebruiken (zoals tafelmanieren: eten en 
drinken met borden, bekers, schalen en voedselbereiding met een wrijfschaal) 
praktiseerde. Het veranderende spectrum aardewerk en de bijgebouwen 
geven verder aan dat de lokale economie in Romeinse economische structuren 
integreerde: men leverde producten aan de markt en kreeg daar importen voor 
terug. Deze integratie op sociaal, cultureel en economisch vlak hadden ook hun 
weerslag op de zelfdefinitie van de lokale gemeenschap, getuige de veranderin-
gen in het grafritueel. 
De veranderingen gingen verder aan het einde van de 1e eeuw en de vroege 2e 
eeuw. De bouwwijze van sommige hoofdgebouwen veranderde, naar Romeinse 
militaire voorbeelden. Bovendien werden systemen van lange rechte greppels 
aangelegd die de nederzettingen omvatten en ook landbouwgronden verka-
velden. Beide elementen hebben het aanzicht van het landschap veranderd, 
waardoor we kunnen spreken van de romanisering van het landschap. Bataafse 
soldaten kregen veel vaker het burgerrecht, waardoor de sociale stijgingskan-
sen voor hen en hun familie aanmerkelijk toenamen. Elke nederzetting kende 
één grote graanschuur en ook werden er losse stalgebouwen gebouwd, terwijl 
de woonhuizen nog steeds een staldeel hadden. We mogen op lokaal niveau 
een centralisering van de productie veronderstellen en waarschijnlijk nam ook 
de omvang van de kudden toe. Al het aardewerk betrof gedraaide importkera-
miek. De lokale gemeenschappen waren in staat om een substantieel surplus 
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te produceren en zetten dat op de markt af, in ruil voor importproducten. Dat 
waren eerste levensbehoeften, zoals vaatwerk, kleding en aanvullende voed-
selwaren, maar ook luxeproducten. Uit deze periode dateren ook de meeste 
stukken toiletgerei, fibulae, sleutels en andere materiële cultuur, wat als teken 
mag worden opgevat dat allerhande van oorsprong Romeinse gebruiken in deze 
periode gemeengoed werden op het Bataafse platteland.
We kunnen stellen dat de Bataafse plattelandsbevolking vanaf de vroege 2e 
eeuw in sociaal, politiek-juridisch, economisch en cultureel opzicht geïnte-
greerd was in de Romeinse maatschappij. Tegelijkertijd bleef een Bataafse 
identiteit bestaan. Dat blijkt niet alleen uit de epigrafie waarin we Romeinen 
tegenkomen die hun Bataafse afkomst vermelden, maar ook door de continuï-
teit in huizenbouwtraditie en grafritueel, die weliswaar door de tijd heen licht 
veranderden maar waarin nauwelijks Romeinse elementen herkenbaar zijn.
De Bataafse manier van Romeins zijn hield voor sommige inwoners van het 
rivierengebied in dat zij dienst namen in het Romeinse leger en op die manier 
carrière maakten. Anderen produceerden een agrarisch surplus en kregen 
daarvoor Romeinse objecten terug, die zij leerden te appreciëren door con-
tacten die zij in centrale plaatsen of de eigen gemeenschap opdeden. Alle 
plattelandsbewoners participeerden op den duur in de Romeinse maatschappij, 
zij het in verschillende mate en op uiteenlopende manieren. 
De boven geschetste romanisering is voortgekomen uit een verregaande 
beïnvloeding door het Romeinse leger. Grote aantallen Bataafse jongemannen 
deden dienst in het Romeinse leger en veel van hen keerden na 25 jaar terug 
naar de plaats van herkomst. Deze veteranen en hun familie – we kunnen spre-
ken van military families - waren door de jarenlange krijgsdienst in hoge mate 
geromaniseerd en speelden daardoor een cruciale rol in het verspreiden van de 
Romeinse cultuur op het platteland na hun terugkeer. Die invloed is herkenbaar 
in het gebruik van mobilia maar ook in de constructie van sommige gebouwen 
van de rurale gemeenschappen. De military families kunnen als transcultu-
ral mediators beschouwd worden in het Bataafse romaniseringstraject. Een 
tweede aspect is het vestigen van legerkampen langs de Rijn, waardoor grote 
aantallen soldaten in het gebied werden gelegerd die niet voorzagen in hun 
eigen voedselbehoefte. Er ontstond een enorme vraag naar agrarische produc-
ten, waardoor rurale nederzettingen in de wijde omgeving in een systeem van 
surplusproductie en marktuitwisseling werden geïntegreerd. De romanisering 
die werd ingezet door teruggekeerde veteranen, kon dankzij de marktuitwisse-
ling tot wasdom komen en tot de dagelijkse praktijk gaan behoren.
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Summary

Romanization of rural communities in the civitas Batavorum. The case of 
Tiel-Passewaaij

Introduction
Soon after the permanent settlement of Roman legions in the Nijmegen region 
(ca. 15 BC), changes can be observed in the local communities of the Batavian 
area. By studying both the material culture and the organization of the rural 
settlements and cemeteries in a chronological framework that is as detailed 
as possible, it can be established what changes occurred and when. In this 
way, it can be outlined how the local communities developed from primarily 
self-supporting communities, embedded in a settlement system that was only 
marginally stratified, into dependent communities that produced goods for a 
market and maintained ties with urban and military settlements in the region. 
The widely divergent processes of change concerning material culture, social 
relations, identities, but also production and trade are often addressed as 
romanization. This concept plays an important role in the current study.
The main sources employed in this study are the results from archaeological 
fieldwork in Tiel-Passewaaij. Here, the large scale of the excavation (a large 
cemetery and several settlements) is combined with the excellent conservation 
properties of riverine clay soils (thousands of metal objects, ceramics, animal 
bones etc.  are well preserved), allowing a high-quality historical imaging. In 
the second place, there are other excavations that yielded the same quality of 
information on a smaller scale or on specific subjects. These are used in addi-
tion to the Tiel-Passewaaij data.
The archeological evidence from Tiel-Passewaaij may be special today, but in 
the Roman period the studied community was more likely to be average. There 
is no indication at all that this agrarian community differed from other commu-
nities on important subjects. The community of Tiel-Passewaaij is thought to be 
representative for rural communities of the wider region.
Chronologically, this study is limited to the final decades of the pre-Roman Iron 
Age and the Roman period (ca. 50 BC-AD 450). Geographically, it is limited to 
the Batavian area, although some excavations outside of the area are taken 
into account as well. The limits of the Batavian territory are not precisely 
known, but from a practical point of view we assume that it covered the riv-
erine clay soils south of the river Rhine between the current Dutch-German 
border in the east, the coastal peat soils in the west and the sandy soils in the 
south, including a strip of these sandy soils south of the Meuse river. The ‘Bata-
vian civitas‘ or ‘river area’ are used as synonyms to indicate this region.

Theoretical framework
For more than a century the concept of romanization has been used in provin-
cial-Roman archaeology, but it has also been heavily criticised. In paragraph 
1.2, the history of the use of the term romanization is sketched, along with 
criticisms and alternatives, in order to redefine it and to apply the newly 
defined concept to the rural perspective of this study.
In the 19th and 20th century, romanization was primarily a colonial concept 
that focused on the Roman perspective almost exclusively and hardly ever 
dwelt on the role of the conquered societies. This concept was rooted firmly in 
the European colonialism of that age. Most of all, it was a matter of applying 
the written sources one-sidedly, since only the Romans left written records. In 
the 1980s and 90s, the awareness of the colonial nature of the sources grew, 
and new approaches to romanization tried to put the indigenous societies to 
the fore. One approach saw the native elites as the main agents behind roman-
ization, as intermediates between the Roman upper layer and the native rural 
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societies. At the same time, the post-colonial school received more and more 
support. Post-colonial scholars point to the colonial nature of romanization and 
reject the term completely. While the label romanization was declared a taboo,  
a good alternative was not provided. ‘Creolisation’, ‘globalisation’ and ‘discrep-
ant identities’ are a few of the proposed alternatives, but apart from some 
strong points these too have drawbacks, or do not cover the same broad range 
of subjects as romanization did. The lack of good alternatives is not the only 
reason to return to the term romanization. A second reason is that the archae-
ology of rural communities in the Batavian area has enough potential to bypass 
most of the post-colonial critique on the ‘traditional’ definition of romaniza-
tion. It is therefore better to redefine romanization than to abandon the term 
altogether.
Romanization must not be seen as a self-evident and excluding cultural denom-
inator: as a uniform and unchanging set of values, customs and objects that are 
exclusively Roman (from Rome). In the current study, romanization is under-
stood as a set of processes that occurred in any situation of contact between 
representatives of the Roman society as a whole and actors of any other 
identity or ethnicity. It concerns the adoption and adaption of ideas, practices 
and objects that were seen as Roman ideas/practices/objects by actors from 
all strata of society, in an individual way that suits his/her self-image (identity), 
which is flexible and situationally dependent.
Apart from romanization, the term community is also used frequently. One of 
the synonyms, settlement, does not wholly apply to Tiel-Passewaaij, since it 
was established that the inhabitants of several different settlements buried 
their dead communally in a single central cemetery. The group of people that 
lived together in a settlement was part of a larger group of people that buried 
their dead together. The term community is a more or less neutral term that 
indicates a group of people that belong together, and the nature of that belong-
ing can be specified at will (co-resident community or settlement versus burial 
community). The difference between the burial community and settlements 
was one reason for choosing a perspective of local communities. The second 
reason is the way that material culture is analysed in this study. Different 
objects (brooches, coins, finger-rings, etc.) are analysed as a group, and it is 
primarily their cultural interpretation that is discussed, along with the dat-
ing and spatial distribution. The general use of objects by the local group as 
a whole is studied. This approach is necessary, since it proved impossible to 
study gender, age differences or profession. Contrary to expectations, these 
aspects of identity were not expressed in the burial ritual. 
In paragraph 1.4 the excavations in Tiel-Passewaaij are placed within the 
context of a century of archaeological investigation of rural settlements. From 
1904 – the first archaeological excavation of a rural settlement in the river 
area – until the 1960s, it was not known what houses of rural settlements in 
the Roman period looked like. There were explicit ideas about ‘the Batavian 
hut’ being a roundhouse, and all sorts of groundplans were reconstructed, but 
really convincing houseplans of the Roman period were not found in the river 
area. Van Giffen had excavated rectangular farmhouses in the north of the 
Netherlands but it was not yet realised that these house forms are also found 
in the Roman part of the Netherlands. From the 1960s onwards, many Iron Age 
and Roman period houses were excavated, starting on the southern sandy soils 
(Haps), but also in the coastal peat area (Rijswijk) and the river area (Druten). 
The scale of the excavations increased steadily and soon the objective was 
no longer to excavate single farmsteads, but to investigate complete settle-
ments. Apart from a further increase in large-scale excavations, the 1980s 
also brought important new approaches towards the interpretation of rural 
settlements. In contrast to the sharp distinction between military and civilian 
archaeology practised in the countries surrounding the Netherlands, Dutch 
archaeology has a tradition of integrated research in which rural communities 
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are analysed in close connection to the surrounding landscape (biological-eco-
logical research) and to the urban and military sites of the region.

Chapter 2 provides a history of the archaeological fieldwork in Tiel-Passewaaij. 
The pastures and orchards of Passewaaij were visited during several field surveys 
from the 1960s to the early 90s, and a few sites were already identified as pos-
sible settlements dating to the Roman period. When the hamlet Passewaaij was 
designated for a large-scale housing estate, archaeology was considered, but at 
the start of the building activities no excavation was organized. When finds and 
features were discovered in the construction pits, the local society of amateur 
archaeologists (BATO) received permission to excavate the site. This first settle-
ment site was called Oude Tielseweg and the main part was excavated by BATO 
in the years 1992-1995, with small additions in later years. When the building 
activities moved forward, it became clear that a cremation cemetery from the 
Roman period was about to be disturbed. The state service for archaeology 
(ROB, nowadays RACM) dug some trial trenches in 1995 and 1996 and concluded 
that the cemetery was in a good state of preservation. VU University Amsterdam 
took over the excavations in 1996 and between then and the summer of 1999, 
the cemetery was excavated almost entirely. In the meantime, small portions of 
a second settlement, called Passewaaijse Hogeweg, were unearthed. When the 
fieldwork at the cemetery was completed, this settlement was also excavated 
(1999-2004) for a large part. The remaining part of chapter 2 concentrates on 
the scientific questions and concepts that influenced the way the fieldwork was 
organized. These differ in some respects to the questions of the present study.

In chapter 3, the structure and development of the three excavated Passewaaij 
sites (the two settlements and the cemetery) are studied. The first paragraphs 
describe the methodology and some problems concerning the exact chronology. 
Then the different periods and phases of habitation are presented. The main 
aim is to reconstruct which buildings, graves, pits, ditches and other features 
were in use simultaneously.
The Passewaaij streamridge developed during the Late Bronze Age and Early 
Iron Age (ca. 1200-700 BC). After its initial formation, several phases of habita-
tion and renewed water activity succeeded each other (habitation periods I 
and II). The character and dating of these early periods of habitation are little 
known, since the remains of each period are covered by new sediments from 
successive floodings. Our information is limited to some layers of cultural finds 
between the river sediments. After the last river phase the stream became a 
residual channel that still held water but but no longer had an active current. 
The habitation of the last decades of the Iron Age and the Roman period (ca. 150 
BC-AD 450; habitation period III) could be studied extensively because it is not 
covered by sediments but found immediately below the topsoil. Period III can be 
subdivided into eight phases. Phase 1 concerns a cluster of graves dating to ca. 
150-80 BC. The first settlement features date slightly later, with a starting date 
between 75-25 BC (phase 2). Initially, one or two farms existed simultaneously; 
some decades later, two or three. The farms were situated far apart, dispersed 
over the higher part of the streamridge, positioned with the long sides of the 
buildings parallel to the residual channel. The farmhouses were large (25 to 
38 m in length) and most of them had a two-aisled part (with one row of roof-
bearing posts) and a three-aisled part (with pairs of posts). We assume that the 
living quarters for the inhabitants were situated in the two-aisled part and that 
the other part was a byre-section for cattle or other animals. Each farmyard 
consisted of a farm and a few small outbuildings (granaries?) as well as some 
ditches for drainage. A long ditch parallel to the residual channel separated the 
habitation on the higher part of the streamridge from the lower grounds that 
were flooded more regularly. The cemetery was not yet in use; we do not know 
where the people from this early phase of habitation buried their dead.
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Around AD 40, the structure of the habitation started to change (phase 3). 
Firstly, new farmhouses were constructed differently. The farms were much 
shorter, between 10 and 16 m long, and most of them were two-aisled buildings 
with only a few central roof-bearing posts. Phosphate-staining within the hous-
es indicates that even the shortest houses still had a byre-section. Secondly, 
the residual channel lost its influence on the orientation of the houses. When 
compared to the earlier houses, the new houses were rotated 90 degrees and 
positioned further away from the residual channel. More importantly, some of 
the simultaneously existing farms were built close to each other. We can there-
fore speak of a nucleated settlement from this phase onwards. The outbuildings 
show a clear decrease in numbers but an increase in size. Thirdly, the cemetery 
was now in use; it was located between a single farmstead to the northwest 
and the nucleus of several houses to the southeast. The earliest graves date 
between AD 50 and 60. Most of the graves consist of a burial pit filled with 
grave gifts and cremated human remains, covered by a small mound, and sur-
rounded by a circular or rectangular ditch. In the second half of phase 3, the 
architecture of houses and outbuildings changed once more. A wooden veranda 
or portico was added to some farmhouses. Several outbuildings are consider-
ably larger and constructed like a military granary, a horreum. Another novelty 
was a large system of straight ditches that ran hundreds of metres from the 
settlements into the surrounding fields and flood-basins.
In the second half of the 2nd century, new developments occurred. The length 
of the farmhouses increased and their construction altered considerably: the 
single row of roof-bearing posts was left out and instead, a combination of wall 
and inner posts supported the roof. Some of these new buildings had glass win-
dowsor roof tiles, and a few posts were founded on horizontal wooden planks. 
Just as the verandas or porticoes from the previous phase, these are seen as 
elements of a militarily-inspired architecture. The large ditches were still in use 
and were cleared out. As far as the outbuildings are concerned, a large hor-
reum and a large stable were built. The stable was probably for horses, while 
cattle were still stabled in the byre-sections of farmhouses.
In the 3rd century (phases 5 and 6), two farms existed together at first; later, 
only one house remained. The demographic decline is also apparent in the 
decreasing number of graves in the cemetery. The difference between phase 5 
and phase 6 is only a matter of methodology: a difference in orientation of the 
principal buildings. One farmyard of phase 5 consisted of large buildings (farm-
house, horreum, stable); two silver hoards and dispersed coins are associated 
to this yard. Phase 6 seems to lack both outbuildings and coins in any quantity. 
Two coins of Philippus Arabs and ceramics date this phase to the mid-3rd cen-
tury. A date of ca. 240-270 is assumed but a shorter period of 240-260 is also 
possible.
Phase 7 belongs to the Late Roman period and is dated around 280/290 to 
350. These dates are far from certain and continuity from the Middle Roman 
settlement into phase 7 cannot be ascertained nor denied. However, a short 
discontinuity is assumed. Both the types of buildings and the style of the 
ceramics found in phase 7 are common in the area north of the Rhine, indicat-
ing a possible Germanic origin of the new settlers. Since the two houses were 
not in use simultaneously, this habitation lasted for two generations. Apart 
from a late 3rd century coin hoard between much older graves, the immigrants 
made no use of the cemetery. We do not know where they buried their dead.
Phase 8 (ca. 350-450) consists of a single inhumation grave and some 
scattered finds only. Some valuable brooches (gold and silver) are seen as indi-
cations of ritual deposition.
The previous overview concerns the three excavated sites only. However, 
another two settlements and a cemetery are situated further to the east in 
Tiel-Passewaaij. These were not excavated but are known from surface finds, 
investigation of soil cores and some trial trenches. The settlement Hogeweg/
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Zennewijnenseweg is at least as big as Passewaaijse Hogeweg and was in 
use during the same periods (Late Iron Age, Early and Middle Roman period; 
Late Roman possible but not certain). In the Passewaaij wetlands, outside the 
modern dike, a possible temple or sanctuary is located close to a cemetery, of 
which one late 1st-century cremation grave and one Late Roman or medieval 
inhumation were found. Further to the east lies another settlement of Early and 
Middle Roman date.

In chapter 4, the demography of the local community is discussed. Tiel-Passe-
waaij is the first complex of sites in the Netherlands where several settlements 
and a cemetery of the Roman period have almost completely been excavated 
and published. This offers the possibility to study the same population by two 
different methods, one based on the cemetery (number of graves per phase) 
and one based on the settlement (number of houses existing simultaneously per 
phase). The trend of population growth and decline is identical in settlements 
and cemetery: steady growth in the 1st century, an optimum in the period AD 
90-120 (cemetery) or AD 90-150 (settlement) and a decline towards abandon-
ment between AD 250-270. In contrast to the identical trends, the absolute 
numbers provided by the cemetery and settlements vary widely. For instance, 
the burial community consisted of ca. 77 people in the period AD 90-120. The 
population of both settlements combined amounts to a maximum of ca. 56, but 
a lower number is more likely. We can surmise that people from other settle-
ments than the two excavated ones were buried in this cemetery as well, but 
other variables (like the supposed period of use of the wooden byre-houses) 
must also be evaluated critically.

Chapter 5 is concerned with the social, economic and cultural interpretation of 
the Tiel-Passewaaij finds. The central question is what information the material 
culture provides about the people and their practices. 
Existing models for the interpretation of military gear (Nicolay) and seal boxes 
(Derks/Roymans) are the starting point for social and cultural interpretations 
of other material culture. Military equipment and horse gear are found in large 
numbers in rural settlements. These objects were brought along by veterans 
of the Roman army who returned to their homes after 25 years of service. 
During that time the veterans (and their families) experienced Roman prac-
tices, knowledge and material culture in and around the military forts. When 
they returned to settle in their communities of origin, they brought back these 
experiences and shared them with other members of the communities. The 
pieces of military gear served as signs of their veteran status and as souvenirs 
to remember their long life of service in the army. Since the Batavians provided 
large numbers of auxiliary soldiers, it is not surprising that finds of military 
equipment are abundant in the Batavian rural area. Seal boxes are interpreted 
likewise. Seal boxes are used to seal wax tablets containing a written mes-
sage and can be interpreted as indirect evidence for writing and reading skills. 
Because written correspondence and the sealing of tablets was primarily prac-
tised in the Roman army, literacy in Tiel-Passewaaij must be attributed to the 
same veterans that brought home the pieces of military gear. 
Other categories of material culture can be interpreted along the same lines. 
Keys and locks, weigh-beams and weights, finger rings and utensils for body 
care, are all objects that were brought to this region by the Roman army and 
introduced to rural communities some time after. The oldest examples and the 
knowledge how to use them would have been introduced in rural contexts by 
veterans of the Roman army, while later on these objects could also have been 
bought on the market by rural people other than veterans. The same holds true 
for most weel-thrown pottery, which is to a large extent connected to Roman 
ways of eating, drinking and cooking, as well as the consumption of Mediterra-
nean foodstuffs. The first demand for these products would have been created 



302

by veterans, but slowly they became more and more accepted by other mem-
bers of the rural communities.
Although citizens from Rome would probably not judge customs arround din-
ing and bodycare to be Roman, it is likely that the Batavian rural population 
thought these customs to be Roman. 
Since practices around body care and personal decoration (brooches, brace-
lets, finger-rings, hairpins) are about appearance, they are closely connected 
to the identity of individuals. The fact that returned veterans handled ‘Roman’ 
material culture in an environment where those objects were alien (at least 
in the early to mid-1st century), is an indication that they expressed a (partly) 
Roman identity. Since the origin of this romanization lies in the army camps, it 
concerns a variant of Roman military culture, which is notably different from 
an urban or elite culture.
In relation to the economic interpretations the handmade pottery is studied. 
The central assumption is that an assemblage consisting mainly of handmade 
pottery (both vessels and spindle-whorls and loom-weights) mirrors a self-suffi-
cient economy, since crafts such as the manufacture of textiles and pottery are 
practised in addition to the main agricultural profession. If, on the other hand, 
pottery assemblages consist mainly of weelthrown ware (and spindle-whorls 
and loom-weights are lacking), the importance of manufacture (other than 
agricultural) has declined. In this case, we can assume integration in market 
mechanisms, since the community concentrated on the main agricultural pro-
fession and other objects (such as pottery and textiles) were bought from the 
market, in exchange for the agricultural surplus.
The decline of handmade pottery through time is attested both in settlement 
contexts and in grave inventories of Tiel-Passewaaij. For the settlement, 
a selection of ceramic assemblages of different dates was studied. For the 
graves, the number of handmade vessels as opposed to weelthrown vessels 
per phase was taken. Both show the same trend. The shift from assemblages 
consisting solely of handmade pottery (period of Augustus) to assemblages 
with wheel-thrown ware only (the period AD 90-120 saw the disappearance of 
the last handmade ware) took place in about a century. We can conclude that 
rural communities produced an agricultural surplus from the early 2nd century 
onwards, and that all other goods were bought from the market.

Chapter 6 studies the local economy and addresses both production and con-
sumption. After the introduction, the first few paragraphs discuss the agrarian 
production of Tiel-Passewaaij. Concerning animal husbandry, the information 
about the buildings (farmhouses with byre-section as well as separate stables) 
is combined with the results from the study of animal remains. Cereal produc-
tion is quantified on the basis of the capacity of the granaries (surface area 
of the outbuildings). Next, the demography and the local consumption are 
calculated and combined with the available space for crop cultivation on the 
streamridge. This quantification model results in the conclusion that a large 
part of the cereals that could be produced in the limited space of the stream-
ridge must have been consumed by the local population itself. Only when 
the size of the local population started to decrease could a limited surplus of 
cereals have been produced. Because the storage capacity of the 2nd-century 
horrea is much larger than the possible production, we can assume that not 
only cereals were stored there but also hay, as winter fodder for stabled ani-
mals. Since the surplus of cereals was very limited, the agrarian surplus will 
most likely have consisted of living animals and animal-related products such 
as meat, hides and dairy. The section on animal stables showed that the sta-
bling capacity was substantial. If we realise that only some animals (very young 
animals and pregnant females; weak or sick animals; young horses receiving 
basic training) were stabled and that the main part of the herds lived outside 
the settlement, we can reconstruct large herds. Sheep were held mainly for 
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wool. Cattle were both used locally (for meat and traction) and sold to the mar-
ket, but were not bred specifically for meat production. During the course of 
the Middle Roman period, the percentage of horse increased. We assume that 
horses were bred for use in the military cavalry and received a basic training in 
the settlements where they were raised. 
So far, only the local production has been addressed. Another approach would 
be to study the local consumption. The numbers of imports presented in 
chapter 5 are large and cover not only basic goods such as pottery and cloth-
ing but also luxury items  such as brooches and toilet instruments. Although 
the objects are quite cheap and mobile, the numbers consist of thousands of 
objects, possibly hundreds a year. The local community must have brought 
a considerable surplus to the market to account for the many things they 
obtained from it. The conclusions on local production already showed that a 
surplus was likely, but in combination with the local consumption the produc-
tion of a surplus is considered to be even more convincing.

The chapters 3 to 6 were concerned with the results of the Tiel-Passewaaij 
excavations. However, the subject of the present study is the Batavian civitas 
as a whole. Chapter 7 provides a regional comparison that should make clear 
whether Tiel-Passewaaij was an average community or an exceptional one. 
Other excavations in the Batavian area, as well as some excavations in other 
parts of Germania inferior, are studied and compared to the Tiel-Passewaaij 
results on specific points.
Almost all settlements consist of the same buildings as Tiel-Passewaaij: wooden 
farmhouses with a byre-section are the normal house type of the river area. 
A large variety of constructions exists, but all types of constructions that are 
encountered in Tiel-Passewaaij have parallels somewhere in the Batavian area. 
In a small number of settlements, for instance in Druten-Klepperhei, a villa was 
built in stone, alongside wooden byre-houses. When compared to settlements 
consisting of traditional wooden byre-houses only, the development towards a 
stone villa is fundamentally different and exceptional.
The Tiel-Passewaaij burial community was considerably larger than the several 
co-resident communities in the settlements. This situation is not unique: it was 
also encountered in Oss-Ussen and Zaltbommel-De Wildeman. In the cases 
of Wijk bij Duurstede-De Horden and De Geer, Nijmegen-Hatert and Zoelen-
Scharenburg, it is also likely but cannot be proven. Collective burial sites that 
were used by inhabitants of more than one settlement probably represent the 
normal situation. 
Both Roman period sites of Wijk bij Duurstede (De Horden and De Geer) were 
incorporated in a system of ditches comparable to the extensive system of 
straight ditches that connected the settlements of Tiel-Passewaaij with the 
cemetery and the surrounding fields. The same is true for Oss-Ussen. In Gelder-
malsen-Hondsgemet, Oosterhout-Van Boetzelaerstraat and Druten-Klepperhei, 
only one settlement was found enclosed by ditches, but it is likely that other 
sites in the immediate vicinity were connected as well. Outside the river area, 
similar systems of ditches were found in Rijswijk-De Bult and Midden-Delfland. 
The ditches were all found in extensive excavations of sites of the Middle Roman 
period. In many smaller excavations they were not discovered, but the surface 
area may not have been large enough to disclose the existence of straight and 
long ditches. The evidence suggests that large systems of ditches were present at 
all rural settlements from the (late) Flavian period onwards.
The large number and wide variety of finds in Tiel-Passewaaij, especially the 
thousands of metal objects, may leave the impression of an extraordinary 
site. Some smaller excavations that were investigated with the same methods 
(among others the intensive use of the metal detector) prove the opposite. 
In Tiel-Medel site 6 and Geldermalsen-Rijs en Ooyen, the same proportion of 
metal finds (number of finds per hectare) were retrieved, distributed between 
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the same categories. Similarly, the ceramic assemblages of Tiel-Medel site 6 
and Utrecht-Hogeweide dating to the early 1st century were comparable to 
those of Tiel-Passewaaij in terms of percentages of handmade versus wheel-
thrown wares, and the range of functional categories of the latter.
Two large cemeteries, Nijmegen-Hatert in the Batavian area and Tönisvorst-
Vorst in the Xanten area, are comparable to the Tiel-Passewaaij cemeteries in 
several respects. The grave forms (pits with small mounds on top, surrounded 
by circular of rectangular ditches) are the same, although Tönisvorst-Vorst 
had only rectangular ditches. The foundation period of Tönisvorst is pos-
sibly a decade earlier (AD 30-60) than Tiel-Passewaaij (AD 50-60) and that 
of Nijmegen-Hatert about a generation earlier (AD 10-30). The decline of 
handmade pottery shows the same trend in all three cemeteries, although it 
disappeared earlier in Nijmegen-Hatert (around 2% in the period AD 60-90) 
than in Tiel-Passewaaij and Tönisvorst-Vorst (around 2% in the period AD 
90-120). The demographic trends are also quite similar. Nijmegen-Hatert shows 
an increase of the number of graves in the 1st century with an optimum in the 
Flavian period, and a steady decrease over the 2nd century. Tiel-Passewaaij and 
Tönisvorst-Vorst show the same trend, but here the peak occurs slightly later, 
in the period AD 90-120. Furthermore, the nature of the grave goods is more 
or less the same. Most of the grave goods consist of pottery, and most forms 
and types are found in all three cemeteries. Metal objects (brooches, hairpins, 
mirrors) and glass (table ware, but also ointment containers) are present but 
in very modest numbers. Later in the 2nd and 3rd centuries, the numbers of 
grave goods per grave increased in all three cemeteries and even some com-
plete services are encountered. Other cemeteries like Zoelen-Scharenburg and 
Zaltbommel-De Wildeman yielded comparable grave goods. A slightly deviating 
cemetery is Geldermalsen-Middengebied, where richer grave goods (like bronze 
vessels) were found. Finally, the variation in grave ritual can be addressed. All 
before-mentioned cemeteries consisted primarily of cremation graves, but most 
cemeteries (Geldermalsen-Middengebied, Zaltbommel-De Wildeman, Zoelen-
Scharenburg but also Zoelen-Mauriksestraat) also yielded some Late Roman 
inhumation graves, comparable to the single inhumation at the Tiel-Passewaaij 
central cemetery and the Tiel-Wetlands cemetery outside the dike.
To conclude, we can establish that Tiel-Passewaaij is an average community in 
many respects (buildings, structure of the community, grave ritual, chronology, 
demographic trend, material culture). Of course, there is regional variability, 
including the stone-built villa in Druten-Klepperhei and the rich grave goods 
from Geldermalsen-Middengebied, but the differences are far less numerous 
than the similarities. Tiel-Passewaaij can justly be described as a type-site for 
rural habitation in the Batavian area.

The comparison of Tiel-Passewaaij with other excavations in the previous 
chapter disclosed certain trends concerning chronology, the grave ritual and 
other subjects. Chapter 8 is a synthesis of all information from the previous 
chapters and addresses social, cultural and economic aspects of the Batavian 
rural society.
In the Middle and Late Iron Age, permanent settlement over several genera-
tions was scarce since frequent floodings threatened all habitation. During 
the course of the Late Iron Age, the intensity of river activity seems to have 
decreased, since some settlements that were inhabited for centuries originate 
from the Late Iron Age. Oosterhout-Van Boetzelaerstraat and Geldermalsen-
Hondsgemet were founded in the first part of the Late Iron Age (La Tene C) and 
are the oldest settlements that continued into the Roman period known to date. 
Tiel-Passewaaij, Wijk bij Duurstede-De Horden and Oss-Westerveld are slightly 
younger foundations, dating to the last decades of the Late Iron Age (60-30 BC, 
La Tene D). These younger settlements may be connected to the historically 
recorded immigration of the Chatti, but other groups may also have migrated 
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into this area when the decreased river activity made the region suitable for 
habitation. 
More foundation dates of settlements than the above are not available, but it 
is suspected that many sites were founded in the final decades of the Late Iron 
Age or the first decades of the Roman period. Almost all habitation continues 
well into the Middle Roman period.
The river area (but also most neighbouring regions) witnessed a widespread 
depopulation in the 3rd century. The settlements and cemeteries of Oss-West-
erveld and Wijk bij Duurstede-De Horden seem to have ended in the early 3rd 
century. Tiel-Passewaaij and Nijmegen-Hatert continued to be inhabited until 
after the middle of the 3rd century. The causes of the depopulation and the 
exact chronology are still unclear, but the depopulation itself is a fact.
A small number of sites, such as Tiel-Passewaaij, Tiel-Medel site 6 and Wijk bij 
Duurstede-De Geer, were again inhabited in the late 3rd and early 4th century. 
In Tiel-Passewaaij at least, habitation is by immigrants from the region north of 
the Rhine and is not a continuous development from the earlier habitation.
A few more sites are known from the second half of the Late Roman period (ca. 
350-450) : Wijk bij Duurstede-De Geer was still inhabited (while the Tiel-Passe-
waaij settlement was discontinued) and Geldermalsen-Rijs en Ooyen has also 
yielded settlement finds of this period. In at least five Middle Roman cremation 
cemeteries, Late Roman inhumations were found: Tiel-Passewaaij central cem-
etery, Tiel-Passewaaij Wetlands, Zoelen-Mauriksestraat, Zoelen-Scharenburg, 
possibly Zaltbommel-De Wildeman and Geldermalsen-Middengebied. Although 
the evidence is sparse, we can conclude that a limited resettlement of the 
region took place in the 2nd half of the Late Roman period.
Regional trends are observed in the burial ritual as well. Hardly any graves are 
found from the Late Iron Age and first decades of the Roman period, in contrast 
to settlements from the same period. Some small clusters of graves indicate 
that the burial sites were used by just one family. The graves themselves are 
small pits with some cremated remains, mostly without grave goods or demar-
cation. Sometimes unburnt parts of human remains are found scattered in the 
settlements. Excarnation may have been part of the grave ritual.
Dramatic changes in the grave ritual occurred in the early 1st century AD. 
The grave forms are quite different now, and include grave gifts and small 
monuments (with mounds and ditches) intended to last and to be seen. The 
burial community was now greatly extended to include several families in more 
than one settlement. The earliest of these collective cemeteries is Nijmegen-
Hatert (founded AD 10-30), but most of them date around the middle of the 
1st century (Tiel-Passewaaij, Oss-Ussen, Zaltbommel-De Wildeman). The new 
collective grave ritual is probably a result of the integration of rural communi-
ties in Roman society. Despite this background and the use of imported grave 
goods the grave ritual cannot be labeled ‘romanized’, since no specific funerary 
practices encountered in cities and military camps (such as tombstones, inven-
tories connected to hunting, writing, or jewelry) were included.
Systems of long and straight ditches are found in almost every archaeological 
investigation where the excavated  area is large enough to detect the ditches. 
The few available archaeological dates point to the (late) Flavian period or 
early 2nd century. The ditches are dead straight, hundreds of metres long 
and if two corners are found, many of them prove to be expressed in a Roman 
measurement scale (120 feet, or actus, equal to 35,5 m.). Possibly, Roman land 
surveyors or agrimensores were employed to develop the ditches. In Roman 
law, there is a clear relation between landownership, demarcation of land 
(by ditches or otherwise) and the payment of taxes. The emergence of these 
ditches may indicate that the agrarian communities had to pay taxes or that 
ownership of land (or rather: the use of land, since the Roman state owned 
all land) was measured and registered. Tax and land registers are not known 
in concreto but existed in all provinces. Tacitus wrote that in the Early Roman 
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period, the Batavians were exempt from taxes. We do not know when this 
tax-freedom ended, but if the assumption about the connection between the 
ditches and the introduction of taxation is correct, the taxes were introduced 
in the Flavian period. Perhaps the taxes were introduced by Vespasian as a 
retribution for the Batavian revolt, or by Domitian in connection to the found-
ing of the province of Germania inferior, or by Trajan in connection to legal and 
juridical reorganizations.
Several sites have yielded early 1st-century imports from olive oil and fish-
sauce amphorae, as well as botanical remains from exotic species like 
coriander. These finds show that inhabitants from rural settlements added 
Mediterranean elements to their meals from Tiberian times onwards. Whether 
the basics of the meal also changed cannot be ascertained: the same cereals 
that were produced in the Iron Age were still produced in the Roman period, 
but it is possible that these were consumed in different ways (bread instead of 
porridge). A generation later than the first finds of the foodstuffs mentioned 
above, the Roman mortarium was adopted, indicating that methods of food 
preparation changed as well. Dishes, beakers and bowls were already in use 
at an earlier date, but only in small numbers. These forms did not occur in the 
locally manufactured handmade ware, so their introduction could mean that 
Roman ways of eating and drinking (a plate per person, serving food in bowls 
instead of cooking pots, changing bowls and plates with each course of the 
meal) were introduced. On the other hand, considering the small numbers and 
the fact that they occur alongside the traditional forms, we must allow for the 
possibility that the new forms of tableware were not used in Roman ways but in 
continuing old customs. However, from the middle of the 1st century onwards, 
the number of dishes, beakers and bowls rises sharply, and in the late 1st 
century they emerge in fixed combinations in grave inventories. A combination 
such as one bowl, three dishes, a beaker and a jug is a combination that would 
have been used on the dinner table. In the later 2nd century, some complete 
table services (12 parts or more, for instance 4 dishes, 4 small bowls, 4 large 
bowls) are deposited in graves. It is especially the fixed combinations and 
complete services of tableware that are strong indications that the objects are 
used in the Roman ways of eating and drinking, since the objects are deposited 
in the combinations that were used at the table. We can conclude that in the 
course of the 1st century, the meals, ways of eating and drinking and of prepar-
ing food became romanized to a large extent.
Change is also noticeable in other aspects of daily life. As was shown in chapter 
5, the use of toilet instruments reveals new ways of body care. Brooches, finger 
rings, hair-pins and bracelets point to new ways of dressing and personal deco-
ration. Both aspects of daily life are also connected to the development of new 
identities. Writing and reading, measuring and calculating, and Roman reli-
gious ways were also practised in rural communities, albeit not as frequently as 
the aforementioned aspects.

Chapter 9 provides a synthesis of the romanization trajectory in the Bata-
vian area, one could say of the Batavian ways of being Roman. There are two 
aspects in the new use of the term romanization: firstly a theoretical redefini-
tion of the term romanization, and secondly the chosen perspective of this 
study, the material culture (both mobile finds and built structures) of rural 
communities. Applied in this way, the concept of romanization bypasses some 
important points of post-colonial critique and gives insight into the Batavian 
trajectory of romanization with its unique features.
Paragraph 9.2 provides a chronological account of the romanization of the 
river area. Starting point is the final decades of the Late Iron Age. Settlements 
consisted of one or two dispersed farmyards with a single farmhouse including 
a byre-section and some small outbuildings. If the scarce and hardly recognis-
able graves are found at all, they consist of a few clustered pits with some 
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cremated remains, or scattered unburnt human remains. Ceramic assem-
blages consist of locally manufactured handmade ware only but some metal 
finds indicate sparse trade contacts with wider networks. In the first decades of 
the Roman period (Augustan and Tiberian times), the number of imports rose 
but the structure of the settlements remained unchanged. The imports could 
have been purchased with the military pay that the first recruits among family 
members left behind, since early coins dating to this period are numerous. The 
first concrete evidence for veterans returning to the rural settlements after 
their discharge dates from the Tiberian period. From that time onwards, the 
changing material culture such as the imports of Mediterranean taste elements 
(amphoras containing olive oil, fish-sauce) to the meals, and different ways of 
dressing and personal decoration, can be ascribed to the returned veterans.
From the middle of the 1st century, some settlements were organized different-
ly, with a clustering of smaller farmhouses. Alongside the smaller houses stood 
fewer but larger outbuildings, some of which are recognisable as military-style 
horrea. Handmade pottery forms half of the ceramic assemblages and the 
other half are imports of wheel-thrown ware (pots, amphorae, dishes, bowls, 
the first beakers and also mortaria). The numerous metal finds (brooches, 
military gear, the first finger rings and a few toilet instruments) are all imports. 
Profound changes occurred in the grave ritual. In many places in the Batavian 
area collective cemeteries were started, in which several families of more than 
one settlement buried their dead.
The changes in the nature of the finds reveal two things: firstly the (selective) 
adoption of habits, customs and material culture, most likely seen as Roman, 
for instance ways of eating and drinking and food preparation, personal decora-
tion and body care and secondly the (partial) integration in Roman economic 
structures: an agrarian surplus was delivered to the market and in return the 
local communities received substantial numbers of imports. The partial social, 
cultural and economic integration in the Roman world had a considerable 
impact on the self-definition of local communities, expressed in a collective 
grave ritual.
The settlements continued to develop in the later 1st century and early 2nd 
century. A portico or veranda was added to some main buildings. A large sys-
tem of straight and long ditches incorporated settlements, cemeteries and the 
surrounding fields. Both developments changed the view of the rural landscape 
considerably. Furthermore, most settlements had one large horreum and 
some stables, while the farmhouses still had a byre-section. This implies both 
an intensification (larger crops, larger herds) and a centralization of the local 
production – the dominance of one family who controlled the horreum and the 
large stable next to their farmhouse. At the same time, the handmade ware 
disappeared completely: the ceramic assemblages consist entirely of imported 
wheel-thrown ware. The agrarian surplus was large enough to provide for all 
needs other than agrarian products. Basic goods like clothes and pottery were 
bought from the market, but also luxury items like brooches, toilet instru-
ments, finger-rings, hair-pins and bracelets. Keys and locks, weigh-beams and 
weights, miniature deities and so on date to the 2nd century, indicating that 
these originally Roman uses and objects were also adopted in the Batavian 
countryside.
Other classes of evidence (meaning epigraphy mostly found outside the Bata-
vian territory) make clear that from the reign of Trajan onwards, Batavian 
veterans often received Roman citizenship. As citizens, sons of veterans could 
serve in the legions and receive a higher pay. Their sons could even become 
commanders of army units. In other words, opportunities for social advance 
rose considerably and romanization also manifested itself in a social way.
It is thus established that the Batavian rural population was integrated eco-
nomically, socially, culturally and politico-juridically in the Roman world from 
the early 2nd century onwards. Economic integation is seen in the substantial 
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surplus that was produced by rural communities in return for large numbers of 
imports of all sorts. By social integration is meant that veterans of the Roman 
army and their families had means of social improvement and could participate 
in Roman society in several ways. Cultural integration is apparent because 
many different Roman practices and objects were (in one way or another) 
adopted by members of rural communities. The large numbers make clear that 
the new practices were not an exception but a part of daily life. The politico-
juridical integration means that the Batavian civitas was now formally part of 
a new province (instead of a military zone) and received a formally recognised 
capital with a juridical status.
Alongside the romanization in all aspects mentioned above, a Batavian identity 
remained. This is not only based on the epigraphy of Roman citizens men-
tioning their Batavian descent, but also on the continuity of house-building 
traditions and the grave ritual, that lack distinctly Roman influence like villa’s 
or gravestones, although both show clear developments over time.
For some inhabitants of the river area, the Batavian way of being Roman meant 
to enter military service in Rome’s armies and to develop a career there. Oth-
ers stayed at home, produced an agrarian surplus and received imported items 
(sometimes connected to practices thought to be Roman) in return, which 
they learned to use and appreciate by contacts within their own community or 
outside in central places. All inhabitants of the rural countryside participated 
in the Roman world, although in different ways and in varying degrees.
This trajectory of romanization was shaped by an intensive and far-reaching 
influence from the Roman army. Large numbers of young Batavian men served 
in the Roman army and they and some of their family members spent 25 years 
of their lives in and around military camps. Many of these Batavian Romans 
returned to their settlements of origin after completing their service, bring-
ing along their experiences and knowledge of Roman ways, customs, uses and 
objects. The romanized veterans and their families shared this experience and 
knowledge with other members of the rural communities, thus playing a key 
role in the romanization of the rural area. The impact of the romanization of 
the rural populations is recognisable in the changing material culture, both 
built and dug structures (farmhouses, outbuildings, systems of ditches) and 
mobile objects (imported ceramics and metal objects). The military families 
can be seen as transcultural mediators of the Batavian trajectory of romani-
zation, set in motion by the imperial system of ethnic recruitment. A second 
aspect is the founding of military camps along a fixed frontier, formed by the 
river Rhine. The stationing of large numbers of soldiers who did not produce 
their own food in the region resulted in an enormous demand for foodstuffs. 
This demand was met by an increased agrarian production by the rural com-
munities in a wide region around the army camps. In this way, the founding of 
the limes resulted in the economic integration of these communities, followed 
by integration in other areas as well. The romanization that was set in motion 
by the ethnic recruitment could be substantiated by the market exchange. The 
result was a romanization of many aspects of daily life, yet with continuing 
Batavian elements.
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Bijlage I Tabellen sporen en structuren

nummer werkputten graden t.o.v. noorden fase

H 1 75, 208, 209 104 2.2

H 2 124 74 7.2

H 3 128 64 4.1

H 4 130, 131, 144, 210 61 3.1

H 5 131, 144 63 3.1

H 6 137, 211 65 3.1

H 7 142 102 3.2

H 8 130, 131, 144, 210, 211 123 2.1

H 9 144 en 210 67 3.2

H 10 146, 147, 148 89 3.2b

H 11 148 78 3.1

H 12 164, 167, 168 77 7.1

H 14 172, 212 (163, 164) 84/78 3.2

H 15 173, 196, 197, 226 35 6

H 16 123, 167, 168, 176 110 2.1

H 18 146, 180 74 3.1

H 19 146, 169, 180 64 4.1

H 20 123, 176 92 5

H 22 135, 216, 225 64 4.2

H 23 172, 212, 214 115 2.1

H 25 144, 210, 211 64 4.1

H 26 130, 131, 144, 210 61 3.1

H 27 130, 131, 144, 210 63 3.1

H 28 216, 225 86 3.2a

H 31 135, 136, 192, 195, 216, 227 71 5

H ? 162, 183, 184, 185, 190 120 2.1

Tabel 31  De fasering en enkele andere gegevens van de woonstalboerderijen uit de nederzet-
ting Tiel-Passewaaijse Hogeweg.
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nummer functie (aantal palen) werkput graden t.o.v. 
noorden

fase associatie

B 1 horreum 124 99 5 H 20

B 2 spieker (6) 135 60 4 H 3, H 22

B 3 spieker (4) 138 69 3.2 H 14

B 4 spieker (12) 138 67 3.1 H 6

B 5 spieker (6) 179 89 5 H 20

B 6 schuur, omgreppeld 161, 187 87 2.1a B 55?

B 7 spieker (6) 161, 184 100 2.1a B 55?

B 8 spieker (10), omgreppeld 161, 187 101 2.1b H ?

B 9 spieker (9), omgreppeld 168, 170, 171 76 7 H 12

B 10 spieker (4) 164 88 2.1b H 16

B 11 horreum 147, 148 84 3.2b H 10

B 12 spieker (6) 187 104 2.1b H ?

B 13 spieker (10) (6) 191 68 3.1 B 57?

B 14 spieker (6) 187 95 2.1a B 55?

B 15 spieker (6) 188 98 2.1a B 55?

B 16 schuur 147 84 3.1 H 11

B 17 spieker (4) 188 101 2.1b H ?

B 18 spieker (4) 187 102 2.1a B 55?

B 19 spieker (10) 180 85 3.1 H 11 of 18

B 20 spieker (4) 180 119 2.1 ?

B 21 spieker (8) 146 91 3.1 H 11 of 18

B 22 spieker (9), omgreppeld 120, 182, 183, 191 84 2.1a B 55?

B 23 spieker (8) 189, 191 83 2.1a B 55?

B 24 spieker (4) 191 128 2.1b H ?

B 25 spieker (10) 142 120 2.1b H 16

B 26 spieker (4) 142 92 2.1a ?

B 27 spieker (4) 142 91 2.1a ?

B 28 schuur (12-16?) 135, 216 63 4.1 H 3

B 29 spieker (4) 180 63 4.1 H 19

B 30 wandgreppels; stal? 123 90 2.1a ?

B 31 wandgreppels; stal? 122 115 6 H 15

B 32 wandgreppels, stal? 169 86 3.2b H 10

B 33 spieker (8), omgreppeld 180 43 6 ?

B 34 spieker omgreppeld 146 - 4.1 H 19

B 35 spieker (?), omgreppeld 167, 168 - 4.1 ?

B 36 spieker omgreppeld 128 85 4.2 ?

B 37 spieker (8) 135 131 2.1b H ?

B 38 spieker (5), greppels 184, 193 110 2.1b H ?

B 39 spieker (6) 191 85 2.1a B 55?

B 40 spieker (4), omgreppeld 176 110 2.1b H 16

B 41 spieker (6), omgreppeld 123 111 3.1 H 18

B 42 omgreppeld 123 90 2.1a ?

Tabel 32  De fasering en enkele andere gegevens van de bijgebouwen uit de nederzetting Tiel-Passewaaijse Hogeweg.
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nummer functie (aantal palen) werkput graden t.o.v. 
noorden

fase associatie

B 43 spieker (9) (12?) 211 63 3.1 H 4/5/6?

B 44 spieker (8) 210 118 2.1b H 8

B 45 wandgreppels, stal? 137 135 3.1 H 6

B 46 spieker (6) 211 65 3.1/2? H 6/9?

B 47 horreum 228, 229 63 4.2 H 22

B 48 horreum 229 64 4.1 H 3

B 49 wandpalen 233, 234 138 2.1b H 16

B 50 spieker (8) 233, 234 126 2.1a ?

B 51 spieker (4) 228 63 4.1 H 3?

B 52 wandgreppel, stal? 229 63 4.1 H 3?

B 54 spieker (4) 211 63 3.1 H

B 55 schuur (of huis?) 135, 227 91 2.1a ?

B 57 wandgreppel; stal 192, 195 86 3.1 ?

B 58 stal 225, 228, 229 64 4.2 H 22

B 59 stal 216, 225 74 5 H 31

B 60 stal 178, 179 90 5 H 20

Tabel 32  Vervolg.
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nummer dateringsgegevens fase

PG 1 laatste decennia Late IJzertijd; nazakking Augusteïsch 2.1

PG 2 3e eeuw; nazakking laat-Romeins 5 (7)

PG 3 eerste helft 1e eeuw na Chr. 2

PG 4 late 2e eeuw 4

PG 5 tweefasig; eerste helft 2e eeuw, tweede fase tot gevorderde 2e eeuw 3.2 (4)

PG 6 zelfde datering als PG 5 aangenomen 3.2 (4)

PG 7 in 2e eeuw reeds opgevuld 3.1

PG 8 opvulling in 3e eeuw 5

PG 9 overnijdt B 57 uit fase 3.2; opvulling 150-250 4

PG 10 latere fase van PG 9; associatie met H 31 4.2

PG 11 meerfasig; associatie met noordelijk erf (H 3) 4

PG 12 gaat vooraf aan PG 9-11; associatie met PG 7 3.1

PG 13 ondersnijdt alles; handgevormd aardewerk 2

PG 14 oriëntatie van fase 2 en oversnijding door fase 3.1 2

Tabel 33  De fasering en dateringsgegevens van de perceelgreppels.
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nummer spoornummer dateringsgegevens fase

G 8 S122.005, S186.007 vondstmateriaal en oriëntatie 6

G 9 S164.027 vondstmateriaal opvulling 100-150, nazak later 3.2

G 11 S178.011, S179.027 primaire vulling; associatie met H 18 en K 21 3.1

G 12 S178.011, S179.027 nazakking 3e eeuwse vondsten; associatie B 60 5

G 16 S163.107 vondstmateriaal 90-120; associatie W 1 en 2 3.2a

G 17 S122.022 vondstmateriaal (nazak later) 3.1

G 18/48 S122.006, S163.073, S172.016, S186.015, S212.006 vondstmateriaal, oriëntatie; nazak laat-Romeins 5

G 19 S045.025 oversnijding; vondstmateriaal; associatie H 28 3.2

G 20 S124.047, S170.048, S171.029 vondstmateriaal; associatie met G 57 en G 58 7

G 21 S163.068/099 voorganger van G 22 3.1

G 22 S163.067, S164.113 erf huis 14 3.2

G 23 S122.106/107, S163.093 vondstmateriaal 130-180, nazak 175-250 4

G 26 S177.049 vondstmateriaal 1-40; oriëntatie 2.1b

G 27 S177.050 vondstmateriaal 2e eeuws, oversnijding 4

G 28 S215.001 ondersnijdt K 53 3.1

G 29 S165.022, S234.006 uitsluitend handgevormd aardewerk 2.1b

G 30 S138.004, S212.048/058/140, S214.045/055, 
S215.041

vondstmateriaal 130-200 4.1

G 33 S228.031 ouder dan horreum B 47 4.1

G 35 S164.013, S172.031/106, S215.003 vondstmateriaal 1e eeuw 3.1

G 42 S135.042, S216.006, S227.028 vondstmateriaal; associatie met G 52 3.1

G 43 S146.098, S146.101 vondstmateriaal 2

G 44 S146.064, S177.013, S177.020, S180.011, S180.035 vondstmateriaal; nazak (veel) later 3

G 45 S162.025/026/030/031/033 vondstmateriaal 4

G 46 S163.117 vondstmateriaal 4

G 47 S212.072 vondstmateriaal 7

G 50 S169.029/054 erfafbakening H 11 3.1

G 52 S216.198 associatie met G 42 3.1

G 53 S163.108, S163.125, S172.018 vondstmateriaal 2.1a

G 54 S135.140 associatie met B 28 4.1

G 55/56 S212.144/145 handgevormd aardewerk en La Tene glas 2.1

G 57 S178.023, S179.014, S177.034/073 associatie met G 20 en 58 7

G 58 S124.051, S178.029 associatie met G 20 en 57 7

G 59 = H ? S161.056, S162.004/034, S183.035/036/046, 
S184.035, S185.011, S190.014

wellicht huisgreppels, maar geen huis gevonden; 
datering vondstmateriaal en oriëntatie

2.1

G 60 S136.033, S195.046 vondstmateriaal 10-70 3.1

G 61 S148.096 vondstmateriaal 50-90; associatie huis 11 3.1

G 62 S163.085 vondstmateriaal 100-150 3.2

Tabel 34  De fasering en dateringsgegevens van de greppels uit de nederzetting Tiel-Passewaaijse Hogeweg.
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nummer spoornummer dateringsgegevens fase associatie

W 1 163.079 nazakking (90-)120-150 3.2 H 14

W 2 163.144/145 primaire vulling na 90 3.2 H 14

W 3 168.126 nazakking 3e eeuw 5 H 20

W 4 210.079 opvulling 70-100 3.1 H 4/5/6

W 5 168.060 vier waterputten, ouder dan nazakking uit 70-90 3.1 H 18

W 6 164.059 primaire vulling 125-225, nazakking 150-225 5 H 20

W 7 167.006/170.022 vulling 270-350 7 H 2

W 8 124.055 vulling 175-250 5 H 20

W 9 45.136 vulling 150-200 ; mand onderin 4.2 H 22 (3?)

W 10 164.155 oversnijdt erfgreppel 2 7 H 12

W 11 165.086/170.068 vulling na 170 5 H 20

W 12 148.115 niet gecoupeerd (3.2b) H 10

W 13 163.110 nazakking vroeg-Romeins 2 H 23

W 14 164.005 vulling eerste helft 2e eeuw 3.2 H 14

W 15 179.106 ondateerbaar -5 H 20

W 16 173.008 vulling 3e eeuw;  twee manden 6 H 15

W 17 228.096 nazakking 140-180 3.2a H 28

W 18 225.097 nazakking 140-180 3.2a H 28

Tabel 35  De fasering en dateringsgegevens van de waterputten uit de nederzetting Tiel-Passewaaijse Hogeweg.
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nummer spoornummer dateringsgegevens fase

K 1 S146.200 associatie H 19; vondstmateriaal 150-200 4

K 2 S123.098 oversnijdt B 40; vondstmateriaal 70-100 3.1

K 3 S170.012 oversnijdt K 5; vondstmateriaal 4e eeuw 7

K 4 S171.027 vondstmateriaal 2e/3e eeuw; erf H 20 5

K 5 S170.010 ondersnijdt K 3; vondstmateriaal 3e eeuw 5

K 6 S176.007 oversnijdt PG 3; primaire vondsten 60-100; nazakking later 3.1

K 7 S164.053 oversnijdt K 8; vondstmateriaal laat-Romeins 7

K 8 S164.098 ondersnijdt K 7; vondstmateriaal vanaf 150 4

K 9 S168.075 oversnijdt K 44 en de nazakking van W 5 5

K 10 S179.113 oversnijdt G 12 bij B 60 5

K 11 S179.044 vondstmateriaal 100% handgev. plus verbr. leem plus
bronsdruppels; oven?; ondersnijdt B 60; zie ook K 13

2.1

K 12 S170.008 vondstmateriaal 3e en 4e eeuws; associatie 7

K 13 S179.048 zelfde vorm, vulling en vondsten als K 11 2.1

K 15 S188.036 vondstmateriaal na 150 4

K 16 S188.054 vondstmateriaal na 150 4

K 17 S188.077 vondstmateriaal 10-50 2.2

K 18 S184.078, S161.055 vondstmateriaal 10-50 2.2

K 19 S184.074/075 vondstmateriaal 10-70 3.1

K 20/21 S177.058, S179.059 vondstmateriaal 40-70; associatie G 11 en H 18 3.1

K 22 S210.006 vondstmateriaal 150-210; 4.2

K 23 S210.030 oversnijdt H 4/26/27; vondsten 140-200 4

K 24 S144.201 oversnijdt H 5; vondsten 90-120 3.2

K 25 S211.131 vondstmateriaal handgevormd; associatie H 8 2.1

K 26 S211.226 oversnijdt H 6; vondsten 90-150 3.2

K 27 S130.035/037/038/039 cluster oversnijdt H4/26/27; vondstmateriaal 90-150 3.2b

K 28 S211.082 oversnijdt H 9; vondsten 120-180; associatie H 25 4.1

K 29 S184.053, S184.086 vondstmateriaal 10-70 3.1

K 30 S184.024 vondstmateriaal 10-70 3.1

K 31 S184.028 vondstmateriaal 10-70 3.1

K 32 S184.031 vondstmateriaal 10-70 3.1

K 33 S184.062 vondstmateriaal 10-70 3.1

K 34 S161.054 vondstmateriaal 10-70 3.1

K 35 S184.032 vondstmateriaal 10-70 3.1

K 36 S184.022, S161.052 vondstmateriaal 10-70 3.1

K 37 S184.063 vondstmateriaal -15-10 2.1

K 38 S123.077 handgevormd en Hofheim 21 40-70 3.1

K 39 S124.042, S171.025, S176.072 vondstmateriaal na 150; associatie H 20 5

K 40 S170.047/075/076/077 vondstmateriaal 3e en 4e eeuw 7

K 41 S125.003 geen daterend vondstmateriaal; associatie PG 2 5-7

K 42 S147.069 vondstmateriaal 90-150; associatie H 10 3.2

K 43 S164.028 vondstmateriaal 10-70 2.2

K 44 S168.148 ondersnijdt B 9 en K 9; vondstmateriaal 3e eeuw 5

K 45 S168.120 vondstmateriaal 175-250; associatie H 20 5

Tabel 36  De fasering en dateringsgegevens van de kuilen uit de nederzetting Tiel-Passewaaijse Hogeweg.
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nummer spoornr dateringsgegevens fase

K 46 S170.009 oversnijdt B 9; 4e eeuwse vondsten 7.2

K 47 S176.047 oversnijdt PG 3; vondstmateriaal 1-70 3.1

K 48 S176.060 ondersnijdt G 24; vondstmateriaal na 150 4

K 49 S188.008 vondstmateriaal 3e eeuw 5

K 50 S188.025 vondstmateriaal 150-200 4

K 51 S188.030 vondstmateriaal 150-200 4

K 53 S215.036 oversnijdt G 28; vondstmateriaal na (120) 150 4.1

K 54 S172.115 geen dateerbare vondsten; associatie PG 1 2.1

K 55 S229.140 vondstmateriaal 3e eeuw 4.2 of 5

K 56 S172.053 oversnijdt H 23; vondstmateriaal midden 1e eeuw 3.1

K 57 S137.039 vondstmateriaal na 130 4.1

K 58 S167.107, S167.112 vondstmateriaal voor 40; nazak 3e/4e eeuw; associatie H 16 2.1

K 59 S168.039/139/140/142/144 vondstmateriaal 175-270 5

K 60 S168.097 vondstmateriaal -15-40 2

K 61 S168.053 primair vondstmateriaal 40-70; nazakking later 3.1

K 62 S170.005 vondstmateriaal 3e eeuw 5

K 63 S170.035 vondstmateriaal 3e eeuw 5

K 64 vervallen

K 65 S172.103 afbraak H 14? 4.1

K 66 S123.136 associatie met H 20 5

K 67 S147.069/081/131/137/138 
S147.140/141/144, S148.022 

vondstmateriaal 4e eeuw; speciale vondsten 7

K 68 S212.001, S214.019 oversnijdt H 23; vondstmateriaal 3e eeuw 6

K 69 S214.017 oversnijdt H 23; vondstmateriaal 2e eeuw 4.1

K 70 S214.083 oversnijdt H 23; vondstmateriaal 2e eeuw 3.2b

K 71 S210.074, S211.100 oversnijdt H 25;vondstmateriaal 3e eeuw 5

K 72 S164.007 vondstmateriaal 20-40 2.2

K 73 S184.041/072/073/077 cluster kuilen; vondstmateriaal 10-70 3.1

K 74 S216.146 vondstmateriaal 90-120; associatie met H 28 3.1

K 75 S180.081 vondstmateriaal Augusteisch 2.1

K 76 S128.191 vondstmateriaal 3e eeuw 4.2 of 5

K 77 S131.132 vondstmateriaal 10-70 3.1

K 79 S136.029 vondstmateriaal -15-40 2

K 81 S135.037 vondstmateriaal 90-150; nazakking later, fase 4 3.2

K 82 S135.091 vondstmateriaal 150-200 4

K 83 S045.014 vondstmateriaal 150-200 4

K 84 S161.083 vondstmateriaal 10-70 3.1

K 85 S146.103 vondstmateriaal 10-40 2.2

K 86 S135.137 ovenkuil; vondstmateriaal -15-40 2

K 87 S182.008 vondstmateriaal 150-200 4

K 88 S182.022 vondstmateriaal 90-150 3.2

K 89 S228.013 vondstmateriaal 150-200; oversnijdt K 90 4

K 90 S228.097 vondstmateriaal na 90; ondersnijdt K 89 3.2

K 91 S182.024 vondstmateriaal 170-240 4.2 of 5

Tabel 36  Vervolg.
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Bijlage II Reconstructietekeningen

Afb. 117 Zicht vanuit het zuid-westen op de Passewaaijse stroomrug met de diverse vindplaatsen in fase 2. Reconstructie 
B.Brouwenstijn.

Afb. 118  Zicht vanuit het noorden op de nederzetting Passewaaijse Hogeweg in fase 2. Reconstructie M. Kriek.
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Afb. 119 Zicht vanuit het zuid-westen op de Passewaaijse stroomrug met de diverse vindplaatsen in fase 3. Reconstructie 
B.Brouwenstijn.

Afb. 120  Zicht vanuit het noorden op de nederzetting Passewaaijse Hogeweg in fase 3. Reconstructie M. Kriek.
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Afb. 121 Zicht vanuit het zuid-westen op de Passewaaijse stroomrug met de diverse vindplaatsen in fase 4. Reconstructie 
B.Brouwenstijn.

Afb. 122  Zicht vanuit het noorden op de nederzetting Passewaaijse Hogeweg in fase 4. Reconstructie M. Kriek.
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Bijlage III Tabellen materiële cultuur

volgummer vondst materiaal compleet j/n spoor context fase

nederzetting Passewaaijse Hogeweg

1 V045.110 handgevormd ja S045.015 huis 3 4.1

2 V122.159 handgevormd ja S122.048

3 V122.239 handgevormd ja S122.048

4 V122.347 handgevormd ja S122.036 cultuurlaag 2.1

5 V122.461 handgevormd ja S122.999 bouwvoor

6 V122.480 handgevormd ja S122.999 bouwvoor

7 V130.123 handgevormd ja S130.999 bouwvoor

8 V131.064 handgevormd ja S131.133 kuil 3.1

9 V136.220 handgevormd ja S136.019 huis 31 4.2

10 V163.325 handgevormd ja S163.124 greppel

11 V163.327 handgevormd ja S163.007 cultuurlaag 4

12 V163.772 handgevormd ja S163.102 laag

13 V163.782 handgevormd ja S163.999 bouwvoor

14 V165.113 handgevormd nee S165.005 perceelgreppel 1 2.1

15 V168.035 handgevormd nee S168.005 cultuurlaag 1

16 V168.287 handgevormd ja S168.060 waterput 5 3.1

17 V169.011 lood ja S169.999 bouwvoor

18 V170.105 handgevormd ja S170.012 kuil 3 5-7

19 V178.078 handgevormd ja S178.011 greppel 11 2.1

20 V180.080 handgevormd ja S180.999 bouwvoor

21 V182.075 handgevormd ja S182.008 kuil 87 4

22 V183.114 handgevormd ja S183.035 greppel 59 2.1

23 V184.039 handgevormd ja S184.035 greppel 59 2.1

24 V184.045 handgevormd nee S184.031 kuil 32 2

25 V184.126 handgevormd nee S184.041 kuil 73 2.2

26 V184.130 handgevormd ja S184.035 greppel 59 2.1

27 V184.132 handgevormd ja S184.074 kuil 19 3.1

28 V184.134 handgevormd nee S184.074 kuil 19 3.1

29 V184.239 handgevormd ja S184.072 kuil 73 2.2

30 V184.240 handgevormd ja S184.072 kuil 73 2.2

31 V184.241 handgevormd ja S184.072 kuil 73 2.2

32 V184.246 handgevormd ja S184.077 kuil 73 2.2

33 V184.270 handgevormd nee S184.075 kuil 19 3.1

34 V184.292 handgevormd ja S184.032 kuil 35 2.2

35 V189.018 handgevormd nee S189.005 recent

36 V194.055 handgevormd ja S194.029 cultuurlaag 3.1

37 V210.206 handgevormd nee S210.116 laag 1

38 V211.278 handgevormd ja S211.225 perceelgreppel 14 2

39 V229.029 handgevormd ja S229.023 huis 3 4.1

40 V229.179 handgevormd nee S229.005 bijgebouw 47 4.2

grafveld

41 V054.036 baksteen ja S054.010

Tabel 37  Vondst- en contextgegevens bij de slingerkogels uit Tiel-Passewaaij. 
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volgummer vondst materiaal compleet j/n spoor context fase

nederzetting Oude Tielseweg

42 B02.003 handgevormd nee B2000 1

43 B24.144 handgevormd ja B0265 3.1

44 B24.230 handgevormd nee B0223 2.2

45 B24.273 handgevormd ja B0223 2.2

46 B29.047 handgevormd nee B0814 4.1

47 B29.073 handgevormd ja B9999

48 B29.170 handgevormd nee B0807 4.1

49 B30.120 handgevormd nee B0142 2.2

50 B30.125 handgevormd nee B0142 2.2

51 B36.057 handgevormd ja B0816 4.1

52 B36.138 handgevormd ja B0859

53 B46.017 handgevormd ja B1861 2.1

54 B46.030 handgevormd ja B1861 2.1

55 B46.040 handgevormd ja B1865 2.1

56 B48.033 handgevormd ja B1767 2.1

57 B48.035 handgevormd ja B9999

58 B48.170 handgevormd ja B1717 2.1

59 B48.175 handgevormd ja B1836 2.1

60 B49.056 handgevormd nee B1405 1
61 B50.115 handgevormd ja B1696 2.1

Tabel 37  Vervolg.
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volgnummer vondst materiaal compleet j/n spoor context fase

nederzetting Passewaaijse Hogeweg

1 V122.479 handgevormd ja S122.999 bouwvoor

2 V123.014 lood ja S123.003 cultuurlaag 3

3 V123.121 handgevormd nee S123.009 kuil 3.2

4 V123.379 handgevormd nee S123.103 laag 1

5 V128.384 handgevormd nee S128.191 kuil 76 4.2

6 V128.424 lood ja S128.004 huis 3 4.1

7 V129.080 gladwandig ja S129.999 bouwvoor

8 V131.089 handgevormd nee S131.132 kuil 77 2.2

9 V137.098 handgevormd ja S137.031 kuil

10 V138.017 handgevormd ja S138.999 bouwvoor

11 V138.084 handgevormd ja S138.002 laag 1

12 V144.075 handgevormd ja S144.221 huis 8 2.1

13 V144.142 handgevormd ja S144.376 huis 9 3.2

14 V147.142 handgevormd nee S147.069 kuil 67 7

15 V163.769 handgevormd nee S163.099 greppel 21 2

16 V167.074 handgevormd ja S167.107 kuil 58 2

17 V167.170 handgevormd ja S167.029 5

18 V167.195 handgevormd ja S167.006 waterput 7 7

19 V170.036 handgevormd nee S170.005 kuil 62 5

20 V177.120 handgevormd nee S177.048 2

21 V183.105 handgevormd nee S183.035 greppel 59 2

22 V184.131 handgevormd ja S184.024 kuil 30 2

23 V184.172 handgevormd nee S184.032 kuil 35 2

24 V184.173 handgevormd nee S184.032 kuil 35 2

25 V184.211 handgevormd ja S184.031 kuil 32 2

26 V184.243 handgevormd nee S184.075 kuil 19 3.1

27 V185.028 handgevormd nee S185.012 greppel 2

28 V187.121 handgevormd nee S187.037 bijgebouw 18 2

29 V194.085 handgevormd ja S194.061 cultuurlaag 3.1

30 V209.020 handgevormd ja S209.012 huis 1 2.2

31 V210.236 handgevormd ja S210.079 waterput 4 3.1

32 V211.177 handgevormd nee S211.014 huis 8 2.1

33 V211.234 handgevormd ja S211.213 kuil 3.1

34 V212.002 lood ja S212.006 greppel 48 5

35 V216.122 handgevormd nee S216.146 kuil 74 3.2

36 V216.289 handgevormd nee S216.146 kuil 74 3.2

37 V216.396 handgevormd nee S216.146 kuil 74 3.2

38 V228.130 handgevormd ja S228.013 kuil 89 4.1

39 V233.085 handgevormd nee S233.007 laag 1

40 V233.086 handgevormd nee S233.007 laag 1

41 V074.073 handgevormd ja S074.013 laag 1

42 V094.002 handgevormd ja S094.006 cultuurlaag

grafveld

43 1262.1 handgevormd ja S095.005 graf 262 4-5

Tabel 38  Vondst- en contextgegevens bij de spinklossen uit Tiel-Passewaaij.
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volgnummer vondst materiaal compleet j/n spoor context fase

nederzetting Oude Tielseweg

44 B14.019 handgevormd ja B1227 3.1

45 B24.067 handgevormd nee B0226 3.2

46 B24.122 handgevormd ja B0285 2

47 B24.264 handgevormd nee B0289 3.2

48 B29.039 handgevormd nee B9999 bouwvoor

49 B29.141 handgevormd ja B0807 4.1

50 B30.144 handgevormd nee B0655 erf huis 1 2.2

51 B30.257 handgevormd nee B0716 3.2

52 B30.280 handgevormd nee B0721 7

53 B31.054 handgevormd nee B0149 erf huis 1 2.2

54 B31.072 handgevormd ja B0175 2

55 B32.009 handgevormd ja B0943

56 B33.028 handgevormd nee B0231 3.2

57 B33.088 handgevormd nee B0871 2

58 B36.058 handgevormd nee B0816 4.1

59 B36.194 handgevormd nee B0831 2

60 B36.198 handgevormd nee B9999 bouwvoor

61 B36.289 handgevormd ja B0839 3.2

62 B46.075 handgevormd nee B1867 erf huis 2 2.1

63 B48.024 handgevormd nee B1735 3.1

64 B48.158 handgevormd nee B1717 erf huis 2 2.1

65 B48.170a handgevormd nee B1717 erf huis 2 2.1

66 B48.170b handgevormd nee B1717 erf huis 2 2.1

Tabel 38  Vervolg.
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volgnummer vondst materiaal compleet j/n spoor context fase

nederzetting Passewaaijse Hogeweg

1 V075.055 handgevormd ja S075.014 huis 1 2.2

2 V122.347 handgevormd ja S122.347 cultuurlaag 2.1

3 V136.181 handgevormd nee S136.029 kuil 79 2

4 V136.184 handgevormd nee S136.033 greppel 60 2.2

5 V142.218 handgevormd nee S142.032 kuil 3.1

6 V142.234 handgevormd nee S142.073 huis 7 3.2

7 V165.016 handgevormd nee S165.005 perceelgreppel 1 2.1

8 V165.144 handgevormd ja S165.005 perceelgreppel 1 2.1

9 V183.150 handgevormd nee S183.055 kuil 2.2

10 V183.151 handgevormd nee S183.055 kuil 2.2

11 V183.154 handgevormd ja S183.055 kuil  2.2

12 V184.238 handgevormd nee S184.062 kuil 33 3.1

13 V212.057 baksteen ja S212.072 greppel 47 7

14 V212.071 handgevormd ja S212.038 huis 23 2.1

15 V212.083 handgevormd nee S212.999 bouwvoor

16 V232.008 handgevormd ja S232.008 laag 1

nederzetting Oude Tielseweg

17 B24.159 handgevormd nee B0245 OT erf huis 1 2.2

18 B24.216 handgevormd nee B0284

19 B24.225 handgevormd nee B0233

20 B25.111 handgevormd nee B0618 7

21 B27.040 handgevormd nee B0749 4.1

22 B28.086 handgevormd nee B0334 3.1

23 B30.036 handgevormd nee B0717 OT erf huis 1 2.2

24 B31.054 handgevormd nee B0149 OT erf huis 1 2.2

25 B31.061 handgevormd nee B0142 2.2

26 B31.092 handgevormd nee B0156

27 B36.188 handgevormd nee B0836

28 B36.233 handgevormd nee B9999

29 B46.030 handgevormd nee B1861 OT erf huis 2 2.1

30 B46.035 handgevormd nee B1861 OT erf huis 2 2.1

Tabel 39  Vondst- en contextgegevens bij de weefgewichten uit Tiel-Passewaaij.
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vvolgnummer vondst omschrijving spoor context fase grafgegevens

nederzetting Passewaaijse Hogeweg

1 V045.003 beitel S045.005 cultuurlaag 4.1

2 V176.084 bijl S176.039 paalkuil

3 V226.051 bijl S226.021 greppel bij huis 15 6

4 V210.032 dissel S210.999 bouwvoor

5 V123.012 groot mes S123.003 cultuurlaag

6 V135.279 groot mes S135.042 greppel 42 2.2

7 V128.237 hak S128.999 bouwvoor (4)

8 V142.068 hooivork S142.003 cultuurlaag geul

9 V163.125 hooivork S163.007 cultuurlaag geul

10 V136.203 klein mes S136.043 greppel

11 V142.171 klein mes S142.003 cultuurlaag geul

12 V163.126 klein mes S163.007 cultuurlaag geul

13 V122.083 ploegblad? S122.001 cultuurlaag geul

14 V165.149 praam S165.084/86 waterput 11 5

15 V135.055 schaar S135.037 kuil 81 3.2

16 V124.041 schoffel S124.052 greppel 5

17 V162.092 sikkel? S162.006/007 cultuurlaag

18 V163.144 sikkel? S163.007 cultuurlaag geul

grafveld

19 V017.002 klein mes S017.001 kuil graf 26 3.1 man 20-40 jr

20 V018.008 groot mes S018.004 kuil graf 35 3.1 man 20-40 jr

21 V022.019-22 klein mes S022.015 kuil graf 68 3.1 man 20-40 jr

22 V024.047 groot mes S024.029 kuil graf 89 3.1 (onbekend)

23 V026.012 klein mes S026.003 kuil graf 94 3.1 5-15 jr

24 V057.045 groot mes S057.005 brandrestenkuil 149 3.2 vrouw? 13-20 jr

25 V073.062 klein mes S073.023 vondstconcentratie graf 280 5 (geen crematie)

26 V093.132 hooivork S093.037 greppel graf 343 5 (geen crematie)

nederzetting Oude Tielseweg

27 B025.133 mes (houten heft) B0618 waterput 7

28 B046.007 dissel 1861 2.2

29 B050.012 beitel 1417 4

Tabel 40  Vondst- en contextgegevens bij de ijzeren werktuigen uit Tiel-Passewaaij.
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volgnr. vondst hoofdgroep subgroep type 
Nicolay

datering
begin eind

context
spoor omschrijving fase

nederzetting Passewaaijse Hogeweg

1 V126.002 aanvalswapen zwaardschede A -15 120 S126.999 bouwvoor

2 V128.505 aanvalswapen zwaardschede A -15 120 S128.113 kuil

3 V167.005 aanvalswapen zwaardschede S167.999 bouwvoor

4 V147.233 aanvalswapen speer/lans A1 -50 450 S147.140 kuil 67 7

5 V165.010 aanvalswapen speer/lans A1 -50 450 S165.006 perceelgreppel 2 5

6 V193.027 aanvalswapen speer/lans A1 -50 450 S193.021 greppel

7 V184.157 aanvalswapen speer/lans A2 -50 450 S184.074 kuil 19 3.1

8 V185.040 aanvalswapen speer/lans A2 -50 450 S185.013 kuil

9 V169.011 aanvalswapen slingerkogel A -50 450 S169.999 bouwvoor

10 V142.073 aanvalswapen dolk C 120 300 S142.055 vegetatieniveau

11 V148.048 balteus leerbeslag - 120 300 S148.022 kuil 67 7

12 V132.017 helm veerbos E- -15 120 S132.001 greppel

13 V168.058 heupgordel leerbeslag E 270 450 S168.999 bouwvoor

14 V142.153 heupgordel leerbeslag S142.999 bouwvoor

15 V136.044 heupgordel gesptong A -15 120 S136.001 cultuurlaag

16 V128.037 heupgordel gesp A-var -15 120 S128.013 huisgreppel 3 4.1

17 V122.085 ruiterspoor beslag C 120 300 S122.001 cultuurlaag

18 V135.025 tuig sluiting C 120 300 S135.999 bouwvoor

19 V197.030 tuig sluiting E 120 300 S197.012 greppel huis 15 6

20 V137.004 tuig sierbeslag A3 -15 120 S137.999 bouwvoor

21 V163.066 tuig sierbeslag A7 -15 120 S163.007 cultuurlaag

22 V176.046 tuig sierbeslag A7 -15 120 S176.999 bouwvoor

23 V128.145 tuig sierbeslag B1 120 300 S128.999 bouwvoor

24 V147.026 tuig sierbeslag B1 120 300 S147.999 bouwvoor

25 V075.001 tuig sierbeslag B15 120 300 S075.001 restgeul

26 V196.086 tuig sierbeslag B17 120 300 S196.041 kuil 6

27 V049.002 tuig sierbeslag B2 120 300 S049.999 bouwvoor

28 V136.008 tuig sierbeslag B2 120 300 S136.999 bouwvoor

29 V142.078 tuig riemverdeler A- -15 120 S142.059 perceelgreppel 4 4

30 V130.031 tuig riemverdeler A3 -15 120 S130.003 vegetatieniveau

31 V123.079 tuig passant A/B -15 300 S123.098 kuil 2 3.1

32 V177.011 tuig passant S177.999 bouwvoor

33 V148.051 tuig leerbeslag A12 -15 120 S148.028 greppel huis 10 3.2

34 V163.329 tuig leerbeslag A13 -15 120 S163.107 greppel 16

35 V193.013 tuig leerbeslag A15 -15 120 S193.999 bouwvoor

36 V999.888 tuig leerbeslag A1-var -15 120 S999.999 bouwvoor

37 V179.014 tuig leerbeslag A3 -15 120 S179.999 bouwvoor

38 V184.086 tuig leerbeslag A3 -15 120 S184.048 cultuurlaag

39 V190.039 tuig leerbeslag A3 -15 120 S190.999 bouwvoor

40 V122.028 tuig leerbeslag A6 -15 120 S122.001 cultuurlaag

43 V192.111 tuig leerbeslag A7 -15 120 S192.046 perceelgreppel 9 3.2

44 V216.016 tuig leerbeslag A7 -15 120 S216.999 bouwvoor

45 V142.176 tuig leerbeslag A9 -15 120 S142.003 cultuurlaag
46 V146.077 tuig leerbeslag A9 -15 120 S146.999 bouwvoor

48 V177.031 tuig leerbeslag A9 -15 120 S177.999 bouwvoor

49 V177.032 tuig leerbeslag A9 -15 120 S177.999 bouwvoor

50 V188.251 tuig leerbeslag A9 -15 120 S188.073 kuil

Tabel 41  Vondst- en contextgegevens bij de militaria en paardentuig uit Tiel-Passewaaij.



328

volgnr. vondst hoofdgroep subgroep type 
Nicolay

datering
begin eind

context
spoor omschrijving fase

51 V192.127 tuig leerbeslag A9 -15 120 S192.064 paalkuil

52 V146.090 tuig leerbeslag B1 120 300 S146.999 bouwvoor

53 V173.051 tuig leerbeslag B1 120 300 S173.018 kuil

54 V173.085 tuig leerbeslag B1 120 300 S173.025 cultuurlaag

55 V173.109 tuig leerbeslag B1 120 300 S173.008 waterput 16 6

56 V173.132 tuig leerbeslag B1 120 300 S173.008 waterput 16 6

57 V180.065 tuig leerbeslag B1 120 300 S180.007 greppel bijgebouw 33 6

58 V186.037 tuig leerbeslag B1 120 300 S186.007 greppel 8 5

59 V194.007 tuig leerbeslag B1 120 300 S194.999 bouwvoor

60 V194.043 tuig leerbeslag B1 120 300 S194.031 recent

61 V226.005 tuig leerbeslag B1 120 300 S226.001 cultuurlaag

62 V226.021 tuig leerbeslag B1 120 300 S226.026 greppel

63 V123.076 tuig leerbeslag B10 120 300 S123.102 recent

64 V128.106 tuig leerbeslag B10 120 300 S128.999 bouwvoor

65 V136.054 tuig leerbeslag B10 120 300 S136.045 vegetatieniveau

66 V187.016 tuig leerbeslag B10 120 300 S187.999 bouwvoor

67 V187.017 tuig leerbeslag B10 120 300 S187.005 greppel

68 V128.033 tuig leerbeslag B11 120 300 S128.013 huisgreppel 3 4.1

69 V136.118 tuig leerbeslag B11 120 300 S136.001 cultuurlaag

70 V173.006 tuig leerbeslag B12 120 300 S173.999 bouwvoor

71 V180.082 tuig leerbeslag B12 120 300 S180.008 cultuurlaag

72 V045.118 tuig leerbeslag B13-var 120 300 S045.999 bouwvoor

73 V166.008 tuig leerbeslag B15 120 300 S166.999 bouwvoor

74 V182.036 tuig leerbeslag B15 120 300 S182.005 recent

75 V128.128 tuig leerbeslag B17 120 300 S128.999 bouwvoor

76 V169.028 tuig leerbeslag B17 120 300 S169.999 bouwvoor

77 V170.017 tuig leerbeslag B17 120 300 S170.005 kuil 62 5

78 V045.155 tuig leerbeslag B2 120 300 S045.036 waterput 9 4.2

79 V125.001 tuig leerbeslag B2 120 300 S125.999 bouwvoor

80 V173.090 tuig leerbeslag B2 120 300 S173.999 bouwvoor

81 V192.092 tuig leerbeslag B3 120 300 S192.039 perceelgreppel 10 4.2

82 V168.235 tuig leerbeslag B4 120 300 S168.140 kuil 59 5

83 V190.025 tuig leerbeslag B4 120 300 S190.999 bouwvoor

87 V137.032 tuig leerbeslag B9 120 300 S137.004 cultuurlaag

88 V165.132 tuig leerbeslag B9 120 300 S165.006 perceelgreppel 2 5

89 V190.049 tuig leerbeslag B9 120 300 S190.010 cultuurlaag

90 V136.060 tuig hanger A1 -15 120 S136.052 cultuurlaag

91 V142.031 tuig hanger A1 -15 120 S142.003 cultuurlaag

92 V172.031 tuig hanger A1 -15 120 S172.005 cultuurlaag

93 V216.053 tuig hanger A1 -15 120 S216.061 cultuurlaag

94 V210.024 tuig hanger A3 -15 120 S210.076 kuil

95 V137.076 tuig hanger A5 -15 120 S137.999 bouwvoor

96 V163.051 tuig hanger A7 -15 120 S163.006 cultuurlaag

97 V188.018 tuig hanger A7 -15 120 S188.999 bouwvoor

98 V184.009 tuig hanger B3 120 300 S184.999 bouwvoor

99 V128.242 tuig hanger B6 120 300 S128.190 kuil

100 V135.139 tuig hanger B6 120 300 S135.999 bouwvoor

101 V162.043 tuig hanger B6 120 300 S162.005 cultuurlaag

Tabel 41 Vervolg.
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volgnr. vondst hoofdgroep subgroep type 
Nicolay

datering
begin eind

context
spoor omschrijving fase

102 V216.022 tuig hanger B6 120 300 S216.999 bouwvoor

103 V143.011 tuig eindbeslag A3 -15 120 S143.002 vegetatieniveau

104 V134.011 tuig eindbeslag S134.999 bouwvoor

105 V136.049 tuig bel A/B -15 120 S136.001 cultuurlaag

106 V180.052 tuig bel B -15 120 S180.999 bouwvoor

107 V184.017/018 tuig bel B -15 120 S184.999 bouwvoor

108 V185.022 tuig bel B -15 120 S185.999 bouwvoor

109 V170.064 tuig bel E 120 300 S170.009 kuil 46 7

110 V122.054 tuig bel S122.002 laag

111 V164.283 tuig bel S164.999 bouwvoor

112 V183.049 tuig bel S183.999 bouwvoor

113 V135.012 verdediging pantser B -15 450 S135.999 bouwvoor

114 V122.439 verdediging pantser C2 1 120 S122.107 greppel 23 4

115 V192.101 verdediging pantser C2 -15 120 S192.039 perceelgreppel 10 4.2

116 V163.705 wapenschort leerbeslag A9 -15 120 S163.143 greppel

117 V163.421 wapenschort leerbeslag S163.007 cultuurlaag

118 V191.013 wapenschort leerbeslag -15 120 S191.999 bouwvoor

grafveld

119 V080.016 tuig leerbeslag B 120 300 S080.999 bouwvoor

120 V029.046 tuig leerbeslag B1 120 300 S029.999 grafkuil 108 3.2

121 V082.077 tuig leerbeslag B9 120 300 S082.018 grafgreppel 319 5

122 V082.071 aanvalswapen speer/lans A1 -50 450 S082.003 grafheuvel 325 4.2

123 V082.065 aanvalswapen speer/lans A1 -50 450 S082.014 grafheuvel 326 4.2

nederzetting Oude Tielseweg

124 B048.031 aanvalswapen zwaard -50 -15 B1758

125 V033.037 aanvalswapen zwaardschede D1 -15 120 B0224

128 B051.026 gordel gespdoorn A -15 120 B1404

129 B034.006 tuig sluiting A1 -15 120 B0308

130 B016.001 tuig passant B1910

131 B029.013 tuig passant B0224

132 B048.016 tuig passant AA -15 120 B1734

133 B029.008 tuig leerbeslag B01 B0813

134 B029.020 tuig leerbeslag B10 120 300 B0807

135 B030.114 tuig leerbeslag A07 -15 120 B0656

136 B047.028 tuig leerbeslag B1471

137 B048.017 tuig leerbeslag B1734

138 B048.026 tuig leerbeslag A09 -15 120 B1734

139 B048.048 tuig leerbeslag B1735

140 B050.008 tuig leerbeslag B1727

141 B016.008 tuig hanger A01 -15 120 B1913

142 B999.999 tuig beslag B9999

143 B034.005 tuig bel B0308

144 B048.007 tuig bel -15 120 B1734

145 B030.007 wapenschort leerbeslag A01 -15 120 B0685

Tabel 41 Vervolg.
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volgnummer vondst metaal omschrijving spoor context fase

nederzetting Passewaaijse Hogeweg

1 V196.033 brons unster - S196.001 erf huis 15 6

2 V124.047 brons balansschaaltje - S124.047 greppel 20

3 V121.002 brons draaikop weegschaal - S121.999 bouwvoor

4 V162.043 brons gewicht eikelvormig S162.005 cultuurlaag geul

5 V211.015 lood gewicht eivorm S211.135 greppel 2.1

6 V147.039 brons gewicht kubus S147.999 bouwvoor (3.2)

7 V120.001 lood gewicht rond S120.999 bouwvoor

8 V186.038 lood gewicht rond S186.005 cultuurlaag geul

9 V045.010 brons gewicht Silenuskop S045.999 bouwvoor (4)

10 V166.012 lood gewicht trapezoïde S166.999 bouwvoor

volgnummer vondst omschrijving spoor context fase

nederzetting Passewaaijse Hogeweg

1 V122.124 rond, compleet S122.002 laag

2 V128.234 druppelvorm, compleet S128.194 erf huis 3 4.1

3 V138.011 druppelvorm, deksel, emaille versiering S138.999 bouwvoor

4 V147.027 vierkant, bodem met drie gaatjes S147.999 bouwvoor (3.2)

5 V173.060 rond, deksel S173.006 laag 6

6 V184.038 vierkant, bodem met drie gaatjes S184.035 greppel 59 2.2

7 V196.004 druppelvorm, deksel, fragment S196.999 bouwvoor

8 prive-collectie ? - bouwvoor

Tabel 42  Vondst- en contextgegevens bij de zegeldoosjes uit Tiel-Passewaaij.

Tabel 43  Vondst- en contextgegevens bij de gewichten en weeginstrumenten uit Tiel-Passewaaij.
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volgnummer vondst metaal omschrijving spoor context fase

nederzetting Passewaaijse Hogeweg

1 V131.084 ijzer hefsleutel S131.999 bouwvoor

2 V146.166 ijzer hefsleutel S146.103 kuil (wsch. bij huis 10) (3.2)

3 V172.175 ijzer hefsleutel S172.011 cultuurlaag (huis 14) 3.2

4 V173.101 ijzer hefsleutel S173.014 kuil bij huis 15 6

5 V211.014 ijzer hefsleutel S211.134 kuil

6 V214.030 ijzer hefsleutel S214.017 kuil 69 4.1

7 V148.052 brons sleutelkop S148.115 waterput 12 3.2

8 V215.033 brons sleutelkop S215.075 kuil 3.2

9 V212.033 brons slotgrendel S212.001 kuil 68 6

10 V164.074 ijzer slotgrendel S164.999 bouwvoor

11 V122.437 brons slotnagel S122.107 cultuurlaag geul

12 V128.024 brons slotnagel S128.999 bouwvoor

13 V128.239 brons slotnagel S128.196 recent (bij huis 3) (4.1)

14 V148.033 brons slotplaat S148.999 bouwvoor

grafveld

15 V095.094 brons slotnagel S095.040 greppel graf 227 5
16 V999.019 ijzer+brons draaisleutel S999.999 bouwvoor 5-6

Tabel 44   Vondst- en contextgegevens bij de sleutels en slotonderdelen uit Tiel-Passewaaij.

volgnummer vondst materiaal omschrijving spoor context fase

nederzetting Passewaaijse Hogeweg

1 V045.133 terracotta hoofd Minerva S045.036 waterput 9 4.2

2 V128.246 terracotta hoofd Cybele? S128.180 kuil  4.2

3 V135.142 terracotta achterpoten beest; leeuw?
vgl. Van Boekel 1987 fig. 128

S135.999 stort (4?)

4 V166.025 terracotta hoofd moedergodin of Juno
vgl. Van Boekel 1987 cat. 85

S166.028 greppel bijgebouw 60 5

5 V179.165 terracotta (fragment) S179.030 greppel bijgebouw 60 5

6 V182.028 terracotta basement van beeldje S182.007 cultuurlaag (4?)

7 V182.114 terracotta onderlichaam; Venus? S182.999 stort

8 V210.031 terracotta plooien van gewaad S210.006 kuil 22 4

9 V211.010 terracotta (fragment) S211.999 bouwvoor

10 V228.037 terracotta (fragment) S228.999 bouwvoor

11 V131.008 brons Mercurius S131.999 bouwvoor

vgl. Zadoks-Josephus Jitta/Peters/Van Es 1967, cat. 36

12 V168.005 brons Mars S168.999 bouwvoor

vgl. Zadoks-Josephus Jitta/Peters/Van Es 1967, cat. 21 

Zadoks-Josephus Jitta/Peters/Witteveen 1973, cat. 16

13 privé-collectie brons Diana S999.999 bouwvoor

geen parallel gevonden; Dianae schaars in Nederland

grafveld

14 V000.292 terracotta (fragment) S999.999 bouwvoor
15 V041.012 terracotta verendecoratie; vogel? S041.003 vegetatielaag

Tabel 45  Vondst- en contextgegevens bij de godenbeeldjes uit Tiel-Passewaaij.
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Tabel 46  Vondst- en contextgegevens bij het toiletgerei uit Tiel-Passewaaij.

volgnummer vondst materiaal omschrijving spoor context fase

nederzetting Passewaaijse Hogeweg

1 V147.157 bot versierde kam S147.081 kuil 67 7

2 V162.111 brons dunne naald S162.026 greppel 45 4

3 V163.355 brons dunne naald S163.007 cultuurlaag 4

4 V163.338 brons dunne naald S163.006 cultuurlaag 3.2

5 V180.021 brons dunne naald S180.008 cultuurlaag 3.2

6 V169.016 brons dunne naald S169.999 bouwvoor

7 V180.083 brons dunne naald S180.999 bouwvoor

8 V190.041 brons handgreep spiegel S190.018 cultuurlaag 3.1

9 V136.011 brons lepel- of spatelsonde S136.001 cultuurlaag 4

10 V136.043 brons lepel- of spatelsonde S136.001 cultuurlaag 4

11 V162.052 brons lepel- of spatelsonde S162.007 cultuurlaag 4

12 V162.111 brons lepel- of spatelsonde S162.026 greppel 45 4

13 V163.414 brons lepel- of spatelsonde S163.007 cultuurlaag 4

14 V135.109 brons lepel- of spatelsonde S135.003 kuil 80 3.2

15 V148.020 brons lepel- of spatelsonde S148.999 bouwvoor

16 V163.494 brons lepelsonde S163.117 greppel 46 4

17 V183.071 brons lepelsonde S183.050 cultuurlaag 4

18 V212.032 brons lepelsonde S212.001 kuil 68 6

19 V194.002 brons lepelsonde S194.999 bouwvoor

20 V195.034 brons lepelsonde? S195.016 kuil 4.2

21 V188.059 brons naald of lepelsonde S188.999 bouwvoor

22 V162.110 brons nagelreiniger S162.030 greppel 45 4

23 V163.418 brons oorlepel S163.008 cultuurlaag

24 V162.156 brons oorlepel S162.030 greppel 45 4

25 V163.351 brons oorlepel S163.007 cultuurlaag 4

26 V169.095 brons oorlepel S169.145 kuil 4

27 V135.054 brons oorlepel S135.037 kuil 81 3.2

28 V137.021 brons oorlepel S137.002 vegetatieniveau 3.2

29 V163.214 brons oorlepel S163.006 cultuurlaag 3.2

30 V216.028 brons oorlepel S216.026 bijgebouw 28 4.1

31 V136.073 brons oorlepel S136.042 vegetatieniveau

32 V143.027 brons oorlepel S143.002 vegetatieniveau

33 V146.080 brons oorlepel S146.206 recent

34 V163.219 brons oorlepel S163.999 bouwvoor

35 V163.437 brons oorlepel S163.128 greppel

36 V190.011 brons oorlepel S190.999 bouwvoor

37 V229.001 brons oorlepel S229.999 bouwvoor

38 V136.048 brons oorlepel of haarnaald S136.001 cultuurlaag 4

39 V142.088 brons oorlepel of haarnaald S142.003 cultuurlaag

40 V142.246 brons oorlepel of haarnaald S142.003 cultuurlaag

41 V143.012 brons oorlepel of haarnaald S143.002 vegetatieniveau

42 V143.025 brons oorlepel of haarnaald S143.002 vegetatieniveau

43 V148.007 brons oorlepel of haarnaald S148.999 bouwvoor

44 V212.038 brons pincet S212.001 kuil 68 6

45 V148.152 brons pincet S148.022 kuil 67 7

46 V142.057 brons pincet S142.055 vegetatieniveau

47 V196.027 brons scalpel S196.001 cultuurlaag 6
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Tabel 46  Vervolg.

volgnummer vondst materiaal omschrijving spoor context fase grafgegevens

48 V163.278 brons spiegel S163.008 cultuurlaag

49 V163.170 brons spiegel S163.007 cultuurlaag 4

50 V163.177 brons spiegel S163.007 cultuurlaag 4

51 V163.284 brons spiegel S163.007 cultuurlaag 4

52 V163.049 brons spiegel S163.007 cultuurlaag 4

53 V147.145 brons spiegel S147.081 kuil 67 7

54 V163.305 brons spiegel S163.107 greppel 16 3.2

55 V146.021 brons spiegel S146.999 bouwvoor

56 V172.025 brons spiegel S172.999 bouwvoor

57 V195.053 brons spiegel S195.999 bouwvoor

58 V227.039 brons spiegel S227.999 bouwvoor

59 V163.458 brons wondhaak? S163.124 greppel

60 V173.021 glas badflesje Isings 61 S173.007 cultuurlaag 6

61 V169.021 glas badflesje Isings 61/68 S169.015 kuil 4.2

62 V128.488 glas badflesje Isings 68 S128.215 greppel 4

63 V161.144 glas zalfflesje Isings 26 S161.999 bouwvoor

64 V194.075 glas zalfflesje Isings 26 S194.999 bouwvoor

65 V216.012 glas zalfflesje Isings 26 S216.999 bouwvoor

grafveld

66 V017.005 brons spatel (met zalfplaatje) S017.005 kuil graf 29 3.2 0-6 jr

67 V017.005 natuursteen zalfplaatje (met spatel) S017.005 kuil graf 29 3.2 0-6 jr

68 V046.007 brons lepel- of spatelsonde S046.001 kuil graf 134 3.2 vrouw? 20-40 jr

69 V078.057 glas zalfflesje Isings 28b S078.002 kuil graf 194 3.2 man 20-40 jr

70 V078.058 glas zalfflesje Isings 82b2b S078.002 kuil graf 194 3.2 man 20-40 jr

71 V117.050 ijzer strigilis S117.006 kuil graf 255 4 man 60+ jr

72 V073.059 glas zalfflesje Isings 28b/82b2b S073.022 brandrestenkuil 269 6 (geen crem.)

73 V093.201 glas badflesje Isings 61 S093.046 kuil graf 328 5 man? 40-60 jr

74 V101.002-6 glas zalfflesje Isings 28b? S101.005 brandrestengraf 353 6 20-40 jr

nederzetting Oude Tielseweg

75 B003.054 bot kam B0838 erf huis 2 2.1

76 B11.021 brons pincet B1124 7

77 B29.010 brons scalpel B0231 3.2

78 B36.011 brons oorlepel B0231 3.2

79 B49.003 brons spiegel B9999 bouwvoor

80 B50.041 brons spiegel B9999 bouwvoor

81 B51.008 brons spiegel B1404 4.1
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volgnr. vondst autoriteit datering denominatie muntplaats referentie context fase

begin eind literatuur nummer

nederzetting Passewaaijse Hogeweg

1 V177.010 C.Titinius -141 -141 denarius Rome RRC 226 bouwvoor

2 V163.744 C.Cato -123 -123 denarius Rome RRC 274 waterput 13 2.1

3 V139.002 T.Didius -113 -112 denarius Rome RRC 294 bouwvoor

4 V143.061 IA -75 68 AR quinarius vegetatieniveau

5 V122.074 keltisch -70 -15 quinarius Gallië Scheers 57 cultuurlaag

6 V168.013 RBS/Triquetrum -30 14 AES Gallië Roymans 16 bouwvoor

7 V212.001 RBS/Triquetrum -30 14 AES Gallië Roymans 16 bouwvoor

8 V214.049 RBS/Triquetrum -30 14 AES Gallië Roymans 16 huis 23 2.1

9 V168.041 Augustus -29 -27 quinarius Rome RIC2 276 kuil

10 V211.023 Augustus -29 -27 quinarius Rome RIC2 276 bouwvoor

11 V227.011 Augustus -29 -27 AR quinarius RIC2 276 bouwvoor

12 V045.027 Augustus -27 -12 semis Lyon RPC 509 recente sloot

13 V120.015 Augustus -27 14 as onbekend greppel van B 22 2.1

14 V120.025 Augustus -27 14 as onbekend cultuurlaag

15 V137.008 IA -27 68 as bouwvoor

16 V163.035 IA -27 68 dupondius bouwvoor

17 V121.010 romeins -27 402 AES nvt

18 V136.006 romeins -27 402 AES bouwvoor

19 V122.087 Augustus -18 -18 denarius Spanje RIC2 99 cultuurlaag

20 V122.131 Augustus -9 -8 denarius Lyon RIC2 207 greppel

21 V191.020 Augustus -9 -8 denarius Lyon RIC2 207 bouwvoor

22 V165.017 AVAVCIA -8 14 AES Gallië Scheers 217 bouwvoor

23 V210.026 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 bouwvoor

24 V215.015 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 bouwvoor

25 V225.044 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 vegetatieniveau

26 V235.002 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 bouwvoor

27 V122.084 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 cultuurlaag

28 V122.148 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 greppel

29 V122.149 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 cultuurlaag

30 V124.235 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 bouwvoor

31 V129.014 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 bouwvoor

32 V137.037 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 cultuurlaag

33 V137.067 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 cultuurlaag

34 V142.001 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 bouwvoor

35 V142.053 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 vegetatieniveau

36 V144.003 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 bouwvoor

37 V161.042_1 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 greppel van B 6 2

38 V161.042_2 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 greppel van B 6 2

39 V163.013 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 bouwvoor

40 V163.155 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 cultuurlaag

44 V182.014 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 bouwvoor

45 V999.018 AVAVCIA -8 37 AES Gallië Scheers 217 bouwvoor

46 V212.026 Augustus -7 -3 as Lyon RIC2 230 bouwvoor

47 V136.005 Augustus -7 14 as Gallië RIC2 230 bouwvoor

48 V164.105 Augustus -7 14 as Lyon RIC2 230 perceelgreppel 2 5

49 V144.006 IA 1 50 as bouwvoor

Tabel 47  Vondst- en contextgegevens bij de munten uit Tiel-Passewaaij.
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Tabel 47  Vervolg.

volgnr. vondst autoriteit datering denominatie muntplaats referentie context fase

begin eind literatuur nummer

50 V075.122 I/II 1 200 as greppel

51 V125.019 I/II 1 200 sestertius bouwvoor

52 V128.098 I/II 1 200 sestertius bouwvoor

53 V148.018 I/II 1 200 sestertius bouwvoor

54 V171.021 I/II 1 200 sestertius kuil

55 V182.047 I/II 1 200 as cultuurlaag

56 V187.007 I/II 1 200 as bouwvoor

57 V191.002 I/II 1 200 as bouwvoor

58 V208.007 I/II 1 200 sestertius bouwvoor

59 V212.150 I/II 1 200 sestertius paalkuil H 14 3.2

60 V214.009 I/II 1 200 sestertius bouwvoor

61 V172.045 Augustus 8 10 as Lyon RIC2 238 cultuurlaag

62 V167.233 Tiberius 12 37 as onbekend RIC2 245 nvt

63 V182.015 Tiberius 14 37 as Rome bouwvoor

64 V128.231 Tiberius 22 30 as Rome RIC2 81 paalkuil

65 V184.037 Tiberius 22 30 as Rome RIC2 81 kuil 35 2.2

66 V177.051 Caligula 37 38 as Rome RIC2 38 kuil 20 2.2

67 V180.016 Caligula 37 38 sestertius Rome RIC2 38 kuil

68 V193.014 Caligula 37 38 dupondius Rome RIC2 34 bouwvoor

69 V043.005 Claudius 41 54 as Rome RIC2 100 nvt

70 V192.107 Claudius 41 68 as Gallië RIC2 100 bouwvoor

71 V166.069 Nero 54 68 dup/as onbekend perceelgreppel 2 5

72 V143.041 Nero 65 65 as Lyon RIC2 453 cultuurlaag

73 V054.037 Vespasianus 69 79 dupondius greppel

74 V128.130 Vespasianus 69 81 denarius onbekend bouwvoor

75 V137.071 Vespasianus 69 96 as onbekend kuil

76 V161.007 Vespasianus 70 72 denarius Rome RIC 37 bouwvoor

77 V230.001 Vespasianus 70 79 sestertius kuil

78 V142.156 Domitianus 81 81 denarius Rome RIC 18 bouwvoor

79 V131.012 Domitianus 81 96 as Rome bouwvoor

80 V186.006 Nerva 97 97 denarius Rome RIC 17 bouwvoor

81 V054.009 Trajanus 98 117 as greppel

82 V164.046 Trajanus 98 117 as Rome vegetatieniveau

83 V146.078 II 100 200 as wandgreppel H 10 3.2

84 V163.326 Trajanus 101 102 denarius Rome RIC 64 greppel 16 3.2

86 V179.031 Trajanus 103 111 denarius Rome RIC 116 laag

87 V128.446 Hadrianus 117 138 sestertius Rome greppel

88 V163.711 Hadrianus 117 138 sestertius Rome waterput 1 3.2

89 V168.104 Hadrianus 119 122 denarius Rome RIC 98 waterput 3 5

90 V128.326 Hadrianus 132 134 as Rome RIC 720 greppel

91 V165.020 Hadrianus 134 138 denarius Rome RIC 241 bouwvoor

92 V137.168 Hadrianus 137 137 as Rome RIC 1075 kuil 57 4

93 V212.005 Hadrianus 138 138 denarius Rome RIC 401 bouwvoor

94 V151.001 Faustina I 138 161 sestertius Rome off-site greppel

95 V171.033 Faustina I 141 161 denarius Rome RIC 381 bouwvoor

96 V999.004 Antoninus Pius 143 144 denarius Rome RIC 115 bouwvoor

97 V123.090 Antoninus Pius 145 161 denarius Rome RIC 137 nvt

98 V168.105 Antoninus Pius 151 157 denarius onbekend waterput 3 5
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volgnr. vondst autoriteit datering denominatie muntplaats referentie context fase

begin eind literatuur nummer

99 V123.010 Antoninus Pius 155 156 denarius  Rome RIC 251 bouwvoor

100 V124.131 Antoninus Pius 156 157 denarius Rome RIC 264 nvt

101 V163.369 Lucilla 161 169 sestertius Rome RIC 1779 greppel

102 V165.059 Faustina II 161 180 sestertius Rome RIC 1642 perceelgreppel 2 5

103 V173.012 Faustina II 161 180 dup/as onbekend bouwvoor

104 V163.285 Hadrianus 161 180 as Rome cultuurlaag

105 V169.033 Marcus Aurelius 162 163 sestertius Rome RIC 841 perceelgreppel 2 5

106 V209.001 L.Verus 164 165 sestertius Rome RIC 1420 nvt

107 V045.072 Marcus Aurelius 166 166 denarius Rome RIC 164 kuil

108 V170.022 Marcus Aurelius 169 170 denarius Rome RIC 225 kuil 46 7

109 V178.035 Marcus Aurelius 179 180 denarius Rome RIC 411 bouwvoor

110 V169.092 Commodus 181 182 sestertius Rome RIC 326 kuil

111 V166.022 Commodus 183 184 denarius Rome RIC 94 bouwvoor

112 V183.023 Sept. Severus 193 198 denarius Rome bouwvoor

113 V135.082 Sept. Severus 195 195 denarius Rome RIC 60 kuil

114 V166.014 Sept. Severus 195 195 denarius Rome RIC 61 bouwvoor

115 V168.030 Sept. Severus 195 196 denarius Rome RIC 69 bouwvoor

116 V177.043 Julia Domna 196 211 denarius Laodicea RIC 640 perceelgreppel 4 4-7

117 V195.066 Julia Domna 196 211 denarius Rome RIC 580 cultuurlaag

118 V197.031 Julia Domna 196 211 denarius Rome RIC 559 bouwvoor

119 V225.046 Sept. Severus 197 198 denarius RIC 120 bouwvoor

120 V188.001 Caracalla 202 210 denarius onbekend RIC 322 bouwvoor

121 V999.016 Sept. Severus 202 210 denarius Rome RIC 248 bouwvoor

122 V147.184 Sept. Severus 202 210 denarius Rome RIC 265 kuil 67 7

126 V170.005 Geta 203 208 denarius Rome RIC 42 bouwvoor

127 V171.005 Geta 209 209 denarius Rome RIC 62 bouwvoor

129 V170.002 Elagabalus 218 222 denarius Rome RIC 131 bouwvoor

130 V128.228 Sev. Alexander 222 228 denarius Rome RIC 168 greppel

131 V128.075 Julia Mamaea 226 235 denarius Rome RIC 360 bouwvoor

132 V229.032 Sev. Alexander 228 231 denarius RIC 220 bouwvoor

133 V169.041 Sev. Alexander 233 233 sestertius Rome RIC 535 nvt

134 V196.061 Philippus 246 246 antoninianus Rome RIC 3 ME greppel bij H 15 6

135 V149.008 IIIB 250 300 antoninianus off-site greppel

136 V180.014 Gallienus 261 261 antoninianus Gallië RIC 300 bouwvoor

137 V122.122 Victorinus 268 270 antoninianus Keulen nvt

138 V143.015 Quintillus 270 270 antoninianus Rome RIC 31 cultuurlaag

139 V123.002 Tetricus I 270 273 antoninianus Gallië bouwvoor

140 V167.001 Tetricus I 270 273 antoninianus Gallië bouwvoor

141 V231.005 Tetricus II 270 273 antoninianus bouwvoor

142 V045.031 TetricusI/II 270 273 antoninianus Gallië bouwvoor

143 V122.021 TetricusI/II 270 273 antoninianus Gallië bouwvoor

144 V166.009 Aurelianus 270 275 antoninianus onbekend bouwvoor

145 V123.006 Claudius II 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

146 V124.234 Claudius II 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

147 V138.001 Claudius II 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

148 V142.051 Claudius II 270 290 antoninianus Gallië vegetatieniveau

149 V147.063 Claudius II 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

150 V171.026 Claudius II 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

Tabel 47 Vervolg.
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volgnr. vondst autoriteit datering denominatie muntplaats referentie context fase

begin eind literatuur nummer

151 V177.061 Claudius II 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

 152 V179.029 Claudius II 270 290 antoninianus Gallië laag

153 V121.007 IIId 270 290 antoninianus Gallië nvt

154 V124.023 IIId 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

155 V124.236 IIId 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

156 V128.241 IIId 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

157 V142.075 IIId 270 290 antoninianus Gallië vegetatieniveau

158 V143.020 IIId 270 290 blanc onbekend vegetatieniveau

159 V143.024 IIId 270 290 blanc Gallië vegetatieniveau

160 V143.026 IIId 270 290 antoninianus Gallië vegetatieniveau

161 V148.153 IIId 270 290 antoninianus Gallië kuil 67 7

162 V163.045 IIId 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

163 V164.017 IIId 270 290 antoninianus onbekend bouwvoor

164 V164.030 IIId 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

165 V164.075 IIId 270 290 antoninianus Gallië perceelgreppel 2 5

167 V165.027 IIId 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

168 V165.060 IIId 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

169 V167.030 IIId 270 290 antoninianus onbekend bouwvoor

170 V167.031 IIId 270 290 blanc Gallië bouwvoor

172 V167.175 IIId 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

173 V168.048 IIId 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

174 V168.353 IIId 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

175 V171.030 IIId 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

176 V171.035 IIId 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

177 V171.074 IIId 270 290 antoninianus onbekend nvt

178 V172.041 IIId 270 290 blanc aes Gallië bouwvoor

179 V177.028 IIId 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

180 V999.005 IIId 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

181 V999.013 IIId 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

182 V146.025 Postumus 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

183 V171.024 Postumus 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

184 V122.032 Tetricus I 270 290 antoninianus Gallië cultuurlaag

185 V142.059 Tetricus I 270 290 antoninianus  Gallië vegetatieniveau

186 V142.093 Tetricus I 270 290 antoninianus Gallië vegetatieniveau

187 V163.117 Tetricus I 270 290 antoninianus Gallië cultuurlaag

188 V165.053 Tetricus I 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

189 V167.032 Tetricus I 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

190 V168.039 Tetricus I 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

191 V177.152 Tetricus I 270 290 antoninianus Gallië perceelgreppel 4 4-7

192 V167.003 Tetricus II 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

193 V165.064 TetricusI/II 270 290 antoninianus Gallië vegetatieniveau

194 V170.016 TetricusI/II 270 290 antoninianus Gallië bouwvoor

195 V124.237 IIId/IVd 270 402 AES IV bouwvoor

196 V128.156 IIId/IVd 270 402 AES IV bouwvoor

197 V168.056 IIId/IVd 270 402 AES IV bouwvoor

198 V180.022 Tetricus II 271 273 antoninianus Gallië cultuurlaag

199 V164.016 Urbs Roma 337 340 aes II Trier RIC 66 bouwvoor

200 V164.0.73 IVd 388 402 aes IV onbekend greppel

Tabel 47 Vervolg.
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volgnr. vondst autoriteit datering denominatie muntplaats referentie context fase

begin eind literatuur nummer

201 V164.104 IVd 388 402 aes IV onbekend perceelgreppel 2 5

202 V164.108 IVd 388 402 aes IV onbekend bouwvoor

 203 V124.125 romeins -200 270 denarius verloren

204 V128.015 romeins -200 402 AES bouwvoor

205 V132.016 romeins -200 402 AES bouwvoor

206 V172.014 romeins 1 402 AES bouwvoor

207 V216.040 romeins 1 402 AES bouwvoor

208 V999.006 romeins 1 402 AES bouwvoor

grafveld

209 V091.041 Claudius 41 54 as - vondstconcentratie 228 5

210 V145.121 Claudius 41 54 as Rome RIC 100/116 kuil graf 393 3.2

211 V028.010 Nero 66 67 as Lyon RIC 544/606 kuil graf 103 3.1

213 V052.016 Flavisch 70 138 denarius bouwvoor

214 V205.020 Domitianus 93 94 as - kuil graf 419 6

215 V102.001 Nerva? 96 98 dupondius bouwvoor (graf 365) (4.2)

216 V106.012 Trajanus? 98 117 sestertius Rome vondstconcentratie 352 4.2

217 V080.014 2e eeuw 100 200 sestertius bouwvoor

218 V057.030 Hadrianus 117 138 dupondius kuil graf 148 4.1

219 V145.063 Hadrianus 125 128 as Rome RIC 669 kuil graf 391 4.1

220 V048.087 Hadrianus 132 134 as kuil graf 131 3.2

221 V028.003 Antonijns 138 193 bouwvoor

222 V082.091 Antoninus Pius 140 161 BMC 1647 greppel graf 325 4.2

223 V050.092 Lucius Verus 163 164 as Rome RIC 1378? kuil graf 138 4.1

224 V154.046 Marcus Aurelius 168 171 greppel graf 411 3.2

225 V091.012 Otacilia Severa 246 248 bouwvoor

226 V090.171 preflavisch 70 bouwvoor

227 V078.024 1 200 as graf kuil 284 4.1

228 V079.190 1 200 as greppel graf 294 4.1

nederzetting Oude Tielseweg

229 B029.004 L. Piso Frugi -90 -90 quinarius bouwvoor

230 B047.002 L. Rosci Fabati -64 -64 denarius RRC 412/1 bouwvoor

231 B030.011 Augustus -2 4 denarius RIC2 207

232 B023.137 Augustus -10 10 as RIC2 230 bouwvoor

233 B033.032 Caligula 37 41 as RIC2 38 e.v. bouwvoor

234 B050.039 Nero 64 68 as

235 B050.030 Nero 67 67 dupondius RIC2 597

236 B015.001 Trajanus 103 111 as RIC 521 bouwvoor

237 B030.004 I/II 1 200 as

238 B030.271 Tetricus I 270 273 antoninianus RIC 57

239 B033.006 Tetricus I 270 273 antoninianus RIC 145 bouwvoor

240 B034.001 Tetricus I 270 273 antoninianus RIC 100

241 B999.999 265 275 antoninianus
242 B011.001 290 300 antoninianus bouwvoor

Tabel 47 Vervolg.
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volgnr. vondst metaal omschrijving literatuur datering spoor context fase

nederzetting Passewaaijse Hogeweg

1 V128.169 brons met glas- of emaille Riha 2.3 150-250 S128.114 kuil 4

2 V137.002 brons met glas- of emaille Riha 2.2 150-250 S137.999 bouwvoor (4.1)

3 V163.288 brons met glas- of emaille Riha 2.2 150-250 S163.007 cultuurlaag 4

4 V163.642 brons met glas- of emaille Riha 2.2 150-250 S163.117 greppel 46 4

5 V045.062 brons met inscriptie Riha 2.7 b 40-450 S045.014 kuil 83 4

6 V227.014 brons met inscriptie Henkel, I,3,A, IV, a1. 100-200 S227.999 bouwvoor

7 V045.028 brons ring S045.001 recent (4)

8 V134.041 brons ring Riha 2.1.7 met gladde tafel 100-225 S134.005 cultuurlaag

9 V135.039 brons ring Riha 2.1.7 100-225 S135.999 bouwvoor

10 V135.056 brons ring Riha 2.1.7 100-225 S135.999 bouwvoor

11 V138.055 brons ring S138.005 cultuurlaag

12 V143.033 brons ring Riha 2.1.7 100-225 S143.999 bouwvoor

13 V163.162 brons ring Riha 2.13.5 100-425 S163.999 bouwvoor

14 V168.040 brons ring S168.999 bouwvoor

15 V169.091 brons ring Riha 2.30 100-400 S169.999 bouwvoor

16 V194.072 brons ring Riha 2.28 -85 S194.015 perceelgreppel 9 (2.2)

17 V216.046 brons ring S216.999 bouwvoor

18 V124.040 zilver ring Riha 2.35 100-200 S124.052 greppel  5

19 V128.017 zilver ring Riha 2.22.1 200-300 S128.999 bouwvoor (4.2)

20 V136.053 zilver ring Riha 2.28 -85 S136.001 cultuurlaag (3.1)

21 V142.252 zilver ring Riha 2.28 -85 S142.138 (recent) (3.1)

22 V169.093 zilver ring Riha 2.13.5 100-425 S169.053 cultuurlaag 4

23 V124.304 brons zegelring Riha 2.4 (vorm 2e eeuw) 150-250 S124.111 perceelgreppel 2 5

24 V135.032 brons zegelring Riha 2.1.2 (vorm 1e eeuw)  S135.999 bouwvoor

25 V138.010 brons zegelring Riha 2.4 (vorm 2e eeuw) 100-200 S138.999 bouwvoor

26 V142.139 brons zegelring Riha 2.1.2 (vorm 3e eeuw) 200-300 S142.999 bouwvoor (7)

27 V161.124 brons zegelring Riha 2.1.2 (vorm 1e eeuw)  S161.083 kuil 84 2.2

28 V164.031 brons zegelring Riha 2.1.2 (vorm 2e eeuw) 100-200 S164.999 bouwvoor

29 V167.187 brons zegelring Henkel I.3.C.IV.b 200-300 S167.006 waterput 7 7

30 V169.012 brons zegelring S169.999 bouwvoor

31 V170.023 brons zegelring Riha 2.1.7 S170.010 kuil 5 5

32 V171.029 brons zegelring Riha 2.4 (vorm 2e eeuw) 100-200 S171.062 recent

33 V172.012 brons zegelring cf. Henkel I.1.B.IV.c.4 200-270 S172.005 cultuurlaag 5-6

34 V226.001 brons zegelring Brouwer 3 100-190 S226.999 bouwvoor

35 V212.029 ijzer zegelring Riha 2.1.2 (vorm 1e-2e eeuw) 70-150 S212.035 kuil 3.2

36 V198.007 zilver zegelring Henkel I, 2B, I 1-100 S198.004 vegetatieniveau

grafveld

37 V057.106 ijzer zegelring  S057.004 graf 148 4.1

38 V100.001 brons zegelring S100.037 greppel graf 272 4.1

39 V200.111 brons zegelring Henig 1974, II, 744-746 200-300 S200.033 graf 415 6

nederzetting Oude Tielseweg

40 B23.020 zilver ring B9999 bouwvoor

41 B34.025 brons met glas- of emaille B0308 4
42 B39.018 zilver ring B1735 3.1

Tabel 48 Vondst- en contextgegevens bij de vingerringen uit Tiel-Passewaaij.
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volgnr. vondst metaal omschrijving literatuur spoor context fase 

nederzetting Passewaaijse Hogeweg

1 V045.064 brons dubbelconische kop Riha 12.19.1 S045.068 kuil  (4)

2 V195.059 brons dubbelconische kop en gerilde hals Riha 12.19.2 S195.031 cultuurlaag geul 7?

3 V122.068 brons met knotsvormige gladde kop - S122.001 cultuurlaag geul

4 V146.156 brons ronde of ovale kop Riha 12.16 S146.124 greppel bijgebouw 34 4

5 V169.037 brons ronde of ovale kop Riha 12.16 S169.999 bouwvoor

6 V212.030 brons ronde of ovale kop S212.001 kuil 68 6

7 V236.010 brons ronde of ovale kop S236.999 bouwvoor

8 V128.477 zilver ronde of ovale kop; rillen op naald Riha 12.16 S128.072 greppel huis 4.1

9 V135.138 brons ronde of ovale kop; rillen op naald Riha 12.16 S135.999 bouwvoor

10 V136.041 brons ronde of ovale kop; rillen op naald Riha 12.16 S136.001 cultuurlaag geul

11 V163.372 brons ronde of ovale kop; rillen op naald Riha 12.16 S163.006 cultuurlaag geul

12 V210.030 brons ronde of ovale kop; rillen op naald Riha 12.16 S210.018 greppel huis 25 4.1

13 V045.103 brons smalle, geprofileerde kop Riha 12.26.1 S045.024 kuil  (4)

14 V045.159 brons smalle, geprofileerde kop Riha 12.26.4 S045.064 recent (4)

15 V183.037 brons smalle, geprofileerde kop Riha 12.26.5 S183.999 bouwvoor

16 V189.021 brons smalle, geprofileerde kop Riha 12.26.1 S189.999 bouwvoor

17 V137.006 brons uivormige kop Riha 12.11 S137.999 bouwvoor

18 V168.145 brons uivormige kop Riha 12.11 S168.015 greppel bijgebouw 35 7?

19 V128.096 zilver uivormige kop; rillen op naald Riha 12.11 S128.999 bouwvoor

20 V128.111 brons uivormige kop; rillen op naald Riha 12.11 S128.999 bouwvoor

21 V142.049 brons uivormige kop; rillen op naald Riha 12.11 S142.055 vegetatielaag

22 V142.096 brons uivormige kop; rillen op naald Riha 12.11 S142.999 bouwvoor

23 V170.021 brons uivormige kop; rillen op naald Riha 12.11 S170.008 kuil 12 7

24 V173.017 zilver uivormige kop; rillen op naald Riha 12.11 S173.003 greppel huis 15 6

25 V143.003 zilver vierkante, gefacetteerde steel - S143.999 bouwvoor

26 V190.037 brons Wijster-naald (H. Böhme 1974) S190.999 bouwvoor 8

grafveld

27 V025.013 brons ronde of ovale kop S025.005 greppel graf 90 3.2

28 V093.040 brons ronde of ovale kop S093.004 cultuurlaag

29 V100.019 brons smalle, geprofileerde kop S100.013 vondstconc. graf 274 4.1

nederzetting Oude Tielseweg

30 B029.003 ijzer/brons ijzeren naald; bronzen hondekop Riha 12.3.1 B9999 bouwvoor

31 B030.289 bot smalle, geprofileerde kop B0729

32 B048.043 brons smalle, geprofileerde kop B1734 4.1

33 B050.084 brons smalle, geprofileerde kop B1630 3.2

Tabel 49 Vondst- en contextgegevens bij de haarnaalden uit Tiel-Passewaaij.
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volgnr. vondst draad uiteinde spoor context fase opmerkingen

nederzetting Passewaaijse Hogeweg

1 V194.006 (verweerde draad) afgeplatte knop S194.999 bouwvoor klein formaat; compleet

2 V208.002 (verweerde draad) geprofileerde knop S208.999 bouwvoor

3 V169.032 draad met puntversiering S169.005 perceelgr. 2 5 - 7 gestileerde slangenkoppen; compleet

4 V170.047 draad met puntversiering S170.008 kuil 12 7 gestileerde slangenkoppen

5 V168.154 draad met ribben en kerfjes S168.039 kuil 59 5 tin; geen parallel voor tin armband

6 V191.029 draad) simpele knop S191.999 bouwvoor

7 V164.113 gegoten tordering balkvormige knop S164.999 bouwvoor

8 V122.164 gegoten tordering geprofileerde knop S122.050 cultuurlaag

9 V142.056 gegoten tordering geprofileerde knop S142.055 cultuurlaag

10 V164.033 gegoten tordering geprofileerde knop S164.999 bouwvoor

11 V168.311 gegoten tordering geprofileerde knop S168.167 waterput 5 3.1

12 V173.061 gegoten tordering geprofileerde knop S173.002 laag

13 V176.014 gegoten tordering geprofileerde knop S176.999 bouwvoor

14 V177.059 gegoten tordering geprofileerde knop S177.999 bouwvoor

15 V184.389 gegoten tordering geprofileerde knop S184.098 kuil  

16 V194.078 gegoten tordering geprofileerde knop S194.061 greppel

17 V180.041 gegoten tordering simpele knop S180.999 bouwvoor

18 V146.123 gegoten tordering S146.200 kuil 1 4.1

19 V222.020 gegoten tordering S222.999 bouwvoor per. II

20 V142.253 getordeerd uit 2 draden S142.217 recent

21 V192.095 gladde draad dubbele knop S192.003 cultuurlaag

22 V122.412 gladde draad geprofileerde knop S122.107 cultuurlaag

23 V135.033 gladde draad geprofileerde knop S135.999 bouwvoor

24 V138.005 gladde draad geprofileerde knop S138.999 bouwvoor

25 V142.250 gladde draad geprofileerde knop S142.144 kuil

26 V143.037 gladde draad geprofileerde knop S143.999 bouwvoor

27 V147.024 gladde draad geprofileerde knop S147.999 bouwvoor

28 V162.056 gladde draad geprofileerde knop S162.008 cultuurlaag

29 V163.076_2 gladde draad geprofileerde knop S163.032 cultuurlaag

30 V168.037 gladde draad geprofileerde knop S168.015 cultuurlaag

31 V169.084 gladde draad geprofileerde knop S169.999 bouwvoor

32 V188.027 gladde draad geprofileerde knop S188.999 bouwvoor

33 V188.028 gladde draad geprofileerde knop S188.009 cultuurlaag

34 V194.061 gladde draad geprofileerde knop S194.999 bouwvoor

35 V227.016 gladde draad geprofileerde knop S227.008 cultuurlaag

36 V167.024+25+168.006+180.064+999.010

gladde draad haaksluiting S167.999 bouwvoor 6 - 7 zilver; fragm. van twee identieke armb.

37 V184.334 gladde draad hamervormig knop S184.053 kuil 29 3.1

38 V163.324 gladde draad knotsvormige knop S163.009 cultuurlaag compleet

40 V163.460 gladde draad simpele knop S163.111 greppel

41 V164.279 gladde draad simpele knop S164.027 greppel 9 4

42 V233.062 gladde draad simpele knop S233.027 cultuurlaag per. II compleet

43 V074.065 gladde draad S074.012 cultuurlaag

44 V114.057 gladde draad S114.017 perceelgr. 5 3.2-4

45 V118.001 gladde draad S118.006 perceelgr. 7 3.2-4

46 V121.029 gladde draad S129.999 stort

47 V122.140 gladde draad S122.049 cultuurlaag klein formaat; compleet

Tabel 50 Vondst- en contextgegevens bij de armbanden uit Tiel-Passewaaij.
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volgnr. vondst draad uiteinde spoor context fase opmerkingen

48 V136.027 gladde draad S136.999 bouwvoor

49 V142.076 gladde draad S142.055 cultuurlaag

50 V142.247 gladde draad S142.003 cultuurlaag zilver

51 V166.007 gladde draad S166.999 bouwvoor

52 V167.037 gladde draad S167.006 waterput 7 7

53 V168.045 gladde draad S168.075 kuil 9 5

54 V177.163 gladde draad S177.086 recent

55 V191.045 gladde draad S191.999 bouwvoor

56 V196.002 gladde draad S196.999 bouwvoor

57 V210.001 gladde draad S210.999 bouwvoor

58 V211.252 gladde draad S211.999 bouwvoor

59 V211.254 gladde draad S211.225 greppel 49 2.2

60 V216.063 gladde draad S216.999 bouwvoor

61 V216.251 gladde draad S216.146 paal huis 28 3.2

62 V228.008 gladde draad S228.999 bouwvoor

63 V233.066 gladde draad S233.044 cultuurlaag per. II

64 V169.025 opgerold blik S169.999 bouwvoor zilver

65 V227.027 uivormige kop simpele knop S227.999 bouwvoor

grafveld

66 V078.227 gladde draad S078.022 cultuurlaag 4 wsch. bij graf 295

67 V078.257 gladde draad S078.022 cultuurlaag 4 wsch. bij graf 300

68 V200.003 gladde draad S200.999 bouwvoor

69 V201.013 gladde draad S201.999 bouwvoor

70 V205.040 gladde draad S205.999 bouwvoor

nederzetting Oude Tielseweg

71 B031.131 draad met ribben en kerfjes geprofileerde knop B0218 2

72 B049.012 draad met ribben en kerfjes geprofileerde knop B1404 4

73 B050.085 gegoten tordering geprofileerde knop B1630 3.2

74 B023.018 gegoten tordering B9999 bouwvoor

75 B024.001 gegoten tordering B9999 bouwvoor

76 B047.020 gladde draad geprofileerde knop B1457 2

77 B029.109 gladde draad halfronde knop B805 4 compleet

79 B029.126 gladde draad simpele knop B0813 4

80 B046.098 gladde draad simpele knop B9999 bouwvoor

81 B024.005 gladde draad B0231 4

82 B029.017 gladde draad B9999 bouwvoor

83 B036.010 gladde draad B0231 4 vertind brons

84 B048.039 gladde draad B1840 3.2

Tabel 50 Vervolg.
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volgnr. vondst metaal hoofdgroep subgroep datering 
begin eind

fase spoor context

nederzetting Passewaaijse Hogeweg

1  V185.018 AE Klassieke Midden La Tene fibulae -220 -80 1 S185.999 bouwvoor

2 V216.161 Fe Klassieke Midden La Tene fibulae -220 -80 1 S216.102 graf 5 oost

3 V163.291 AE Midden La Tene fibulae var. Empel -120 -50 2a S163.108 G 53

4 V195.054 Fe fragment -100 35 2 S195.018 greppel

5 V233.050 Fe IJzeren Nauheim-derivaten -100 35 2 S233.024 PG 1

6 V999.012 AE Vroege kapfibulae var. Heerlen -80 -20 2a S999.999 bouwvoor

7 V142.272 Fe Vroege kapfibulae ijzer -80 -20 2a S142.055 veget.laag

8 V215.021 AE Vroege kapfibulae var. Grave -80 -20 2a S215.010 vondstlaag

9 V163.407 AE Laat La Tene draadfibulae A -80 1 2 S163.006 vondstlaag

10 V163.598 AE Laat La Tene draadfibulae A -80 1 2 S163.093 G 23

11 V164.259 AE Laat La Tene draadfibulae A -80 1 2 S164.018 kuil

12 V196.092 AE Laat La Tene draadfibulae A -80 1 2 S196.040 H 15

13 V194.033 AE Nauheim-derivaten -75 -25 2a S194.008 PG 10

14 V232.022 AE Nauheim-derivaten -75 -25 2a S232.007 PG 13

15 V122.151 AE Knoopfibulae volle knoop -75 1 2 S122.036 vondstlaag

16 V135.027 AE Knoopfibulae rudimentaire knoop -75 40 2 S135.999 bouwvoor

17 V136.070 AE Laat La Tene draadfibulae B -50 15 2 S136.001 vondstlaag

18 V163.064 AE Laat La Tene draadfibulae B -50 15 2 S163.006 vondstlaag

19 V163.422+438 AE Laat La Tene draadfibulae B -50 15 2 S163.008 vondstlaag

20 V231.004 AE Laat La Tene draadfibulae B -50 15 2 S231.999 bouwvoor

21 V163.745 AE Vroege Haakfibula A -50 15 2 S163.110 W 13

22 V168.012 AE Vroege Haakfibula A -50 15 2 S168.999 bouwvoor

23 V146.023 AE Haakfibulae B -30 1 2 S146.999 bouwvoor

24 V192.108 AE Haakfibulae B -30 1 2 S192.999 bouwvoor

25 V122.059 AE Vroege Aucissa-fibulae  -30 1 2 S122.002 laag

26 V163.290 AE Vroege Aucissa-fibulae  wsch -30 1 2 S163.108 G 53

27 V141.016 AE Kleine distelfibulae Kleine distelfibula -30 15 2 S141.006 recent

28 V165.122 AE Vroege leeuwefibulae -30 15 2 S165.006 PG 2

29 V163.169 AE Langton Down-fibulae -30 40 2 S163.008 vondstlaag

30 V172.046 AE Langton Down-fibulae -30 40 2 S172.011 vondstlaag

31 V122.458 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 S122.999 bouwvoor

32 V122.462 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 S122.999 bouwvoor

33 V129.060 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 S129.033 recent

34 V135.034 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 S135.999 bouwvoor

35 V161.115 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 S161.027 B 6

36 V163.034 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 S163.005 vondstlaag

37 V164.192 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 S164.006 kuil

38 V164.269 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 S164.034 PG 2

39 V168.010 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 S168.999 bouwvoor

40 V168.202 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 S168.005 vondstlaag

41 V176.045 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 S176.999 bouwvoor

42 V180.040 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 S180.040 kuil

43 V210.089 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 S210.030 K 23

44 V164.019 AE Late kapfibulae -30 40 2 S164.999 bouwvoor

45 V165.069 AE Late kapfibulae -30 40 2 S165.999 bouwvoor

46 V176.012 AE Late kapfibulae -30 40 2 S176.999 bouwvoor
47 V034.072 AE Boogfibulae A -20 35 2 S034.005 greppel

Tabel 51 Vondst- en contextgegevens bij de fibulae uit Tiel-Passewaaij.
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volgnr. vondst metaal hoofdgroep subgroep date-
ring eind

fase spoor context

48 V045.073 AE Boogfibulae A -20 35 2 S045.999 bouwvoor

49 V122.072 AE Boogfibulae A -20 35 2 S122.001 vondstlaag

50 V132.081 AE Boogfibulae A -20 35 2 S132.999 bouwvoor

51 V135.033 AE Boogfibulae A -20 35 2 S135.999 bouwvoor

52 V136.129 AE Boogfibulae A -20 35 2 S136.029 K 79

53 V137.001 AE Boogfibulae A -20 35 2 S137.999 bouwvoor

54 V138.038 AE Boogfibulae A -20 35 2 S138.004 greppel

55 V142.006 AE Boogfibulae A -20 35 2 S142.999 bouwvoor

56 V146.157 AE Boogfibulae A -20 35 2 S146.093 kuil

57 V163.146 AE Boogfibulae A -20 35 2 S163.007 vondstlaag

58 V163.439 AE Boogfibulae A -20 35 2 S163.078 greppel

59 V179.032 AE Boogfibulae A -20 35 2 S179.054 paalkuil

60 V188.023 AE Boogfibulae A -20 35 2 S188.999 bouwvoor

61 V188.030 AE Boogfibulae A -20 35 2 S188.999 bouwvoor

62 V193.030 AE Boogfibulae A -20 35 2 S193.024 kuil

63 V195.056 AE Boogfibulae A -20 35 2 S195.021 greppel

64 V122.076 AE Klassieke knikfibulae -20 40 2 S122.001 vondstlaag

65 V168.276 AE Klassieke knikfibulae -20 40 2 S168.060 W 5

66 V172.127_1 AE Klassieke knikfibulae -20 40 2 S172.999 bouwvoor

67 V177.050 AE Klassieke knikfibulae -20 40 2 S177.059 K 21

68 V182.013 AE Klassieke knikfibulae -20 40 2 S182.999 bouwvoor

69 V166.029 AE Boogfibulae -20 50 2 S166.011 recent

70 V167.041 AE Boogfibulae -20 50 2 S167.999 bouwvoor

71 V189.017 AE Boogfibulae -20 50 2 S189.999 bouwvoor

72 V212.138 AE Boogfibulae -20 50 2 S212.143 kuil

73 V198.006 AE Haakfibulae C -15 30 2 S198.999 bouwvoor

74 V233.041 AE Haakfibulae C -15 30 2 S233.999 bouwvoor

75 V130.013 AE Late kapfibulae var. Bentumersiel -15 40 2 S130.020 kuil

76 V130.067 AE Late kapfibulae var. Bentumersiel -15 40 2 S130.999 bouwvoor

77 V162.027 AE Late kapfibulae var. Bentumersiel -15 40 2 S162.006 vondstlaag

78 V180.025 AE Late kapfibulae var. Bentumersiel -15 40 2 S180.999 bouwvoor

79 V227.029 AE Late kapfibulae var. Bentumersiel -15 40 2 S227.015 Recent

80 V234.001 AE Late kapfibulae var. Bentumersiel -15 40 2 S233.024 greppel

81 V122.419 AE Haakfibulae D -15 50 2 S122.106 G 23

82 V122.455 Sn/AE Haakfibulae D -15 50 2 S122.049 vondstlaag

83 V163.039 AE Haakfibulae D -15 50 2 S163.999 bouwvoor

84 V122.111 AE Hooggewelfde draadfibulae -15 50 2 S122.006 G 18

85 V142.174 AE Hooggewelfde draadfibulae -15 50 2 S142.999 bouwvoor

86 V146.056 AE Hooggewelfde draadfibulae -15 50 2 S146.071 kuil

87 V163.286 AE Hooggewelfde draadfibulae -15 50 2 S163.007 vondstlaag

88 V171.001 AE Hooggewelfde draadfibulae -15 50 2 S171.999 bouwvoor

89 V215.027 AE Hooggewelfde draadfibulae -15 50 2 S215.061 PG 6

90 V216.054 AE Hooggewelfde draadfibulae -15 50 2 S216.084 paalkuil

91 V226.038 AE Hooggewelfde draadfibulae -15 50 2 S226.020 greppel

92 V120.014 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 2 S120.011 B 22

93 V176.048 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 2 S176.075 B 40

94 V182.051 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 2 S182.015 B 22

95 V122.121 AE Boogfibulae B 1 50 2 S122.003 laag

Tabel 51 Vervolg.
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volgnr. vondst metaal hoofdgroep subgroep date-
ring eind

fase spoor context

96 V122.139 AE Boogfibulae B 1 50 2 S122.049 vondstlaag

97 V133.004 AE Boogfibulae B 1 50 2 S133.999 bouwvoor

98 V143.002 AE Boogfibulae B 1 50 2 S143.999 bouwvoor

99 V147.048 AE Boogfibulae B 1 50 2 S147.999 bouwvoor

100 V148.039 AE Boogfibulae B 1 50 2 S148.999 bouwvoor

101 V163.056 AE Boogfibulae B 1 50 2 S163.007 vondstlaag

102 V163.124 AE Boogfibulae B 1 50 2 S163.006 vondstlaag

103 V163.287 AE Boogfibulae B 1 50 2 S163.008 vondstlaag

104 V164.077 AE Boogfibulae B 1 50 2 S164.058 PG 1

105 V169.098 AE Boogfibulae B 1 50 2 S169.053 vondstlaag

106 V194.079 AE Boogfibulae B 1 50 2 S194.015 PG 9

107 V212.051 AE Boogfibulae B 1 50 2 S212.999 bouwvoor

108 V999.023 AE Boogfibulae B 1 50 2 S999.999 bouwvoor

109 V163.180 AE Boogfibulae B 1 70 2 S163.067 G 22

110 V128.513 AE Ogenfibulae ogen ogen 5 40 2 S128.999 stort

111 V134.018 AE Ogenfibulae ogen ogen 5 40 2 S134.999 bouwvoor

112 V142.081 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S142.003 vondstlaag

113 V167.055 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S167.068 PG 3

114 V122.077 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S122.001 vondstlaag

115 V142.121 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S142.003 vondstlaag

116 V161.051 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S161.070 greppel

117 V177.029 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S177.999 bouwvoor

118 V227.025 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S227.010 PG 10

119 V120.002 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S120.999 bouwvoor

120 V120.029 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S120.011 B 22

121 V122.162 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S122.050 greppel

122 V123.009 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S123.002 laag

123 V123.011 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S123.003 vondstlaag

124 V131.029 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S131.999 bouwvoor

125 V131.030 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S131.999 bouwvoor

126 V136.072 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S136.999 bouwvoor

127 V137.033 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S137.003 veget.laag

128 V142.004 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S142.999 bouwvoor

129 V162.051 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S162.006 vondstlaag

130 V164.010 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S164.999 bouwvoor

131 V164.266 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S164.034 PG 2

132 V165.004 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S165.006 PG 2

133 V166.060 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S166.012 recent

134 V167.015+038 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S167.999 bouwvoor

135 V167.039 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S167.999 bouwvoor

136 V168.047 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S168.075 K 9

137 V172.029 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S172.005 vondstlaag

138 V172.095 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S172.119 kuil

139 V173.024 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S173.003 veget.laag

140 V180.015 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S180.999 bouwvoor

141 V182.021 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S182.005 recent

142 V183.025 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S183.999 bouwvoor

143 V189.022 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S189.999 bouwvoor

Tabel 51 Vervolg.
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volgnr. vondst metaal hoofdgroep subgroep datering 
begin eind

fase spoor context

144 V193.010 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S193.999 bouwvoor

145 V210.207 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S210.999 bouwvoor

146 V211.232 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S211.999 bouwvoor

147 V215.030 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S215.030 PG 6

148 V225.029 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S225.999 bouwvoor

149 V123.065 AE Rond gebogen draadfibulae B 10 90 2 S123.040 G 51

150 V124.027 Sn/Fe Klassieke Aucissa-fibulae  15 30 2 S124.031 PG 1

151 V120.016 AE Ogenfibulae ogen groef/kuiltjes 15 55 2 S120.011 B 22

152 V123.220 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 3 S123.098 K 2

153 V168.277 AE Rond gebogen draadfibulae B 10 90 3 S168.060 W 5

154 V121.004 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 S121.002 veget.laag

155 V122.034 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 S122.001 vondstlaag

156 V130.038 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 S130.999 bouwvoor

157 V142.007 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 S142.999 bouwvoor

158 V162.107 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 S162.030 G 45

159 V172.097 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 S172.006 recent

160 V182.011 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 S182.999 bouwvoor

161 V189.026 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 S189.999 bouwvoor

162 V213.008 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 S213.009 kuil

163 V215.025 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 S215.079 G 34

164 V216.059 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 S216.091 greppel

165 V227.001 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 S227.999 bouwvoor

166 V232.006 AE Rond gebogen draadfibulae A -15 70 S232.999 bouwvoor

167 V161.036 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S161.049 recent

168 V190.033 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S190.010 vondstlaag

169 V192.020 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S192.999 bouwvoor

170 V196.067 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S196.999 bouwvoor

171 V234.003 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S233.999 bouwvoor

172 V122.069 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S122.002 laag

173 V135.038 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S135.999 bouwvoor

174 V177.154 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S177.025 kuil

175 V194.045 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S194.999 bouwvoor

176 V122.474 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S122.999 bouwvoor

177 V123.022 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S123.004 vondstlaag

178 V163.019 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S163.999 bouwvoor

179 V164.023 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S164.999 bouwvoor

180 V172.026 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S172.005 vondstlaag

181 V177.153 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S177.029 greppel

182 V194.082 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S194.028 vondstlaag

183 V211.017 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S211.133 Recent

184 V164.233 AE Hoekige vierknoppenfibulae 1 60 S164.028 K 43

185 V165.001 AE Hoekige vierknoppenfibulae 1 60 S165.999 bouwvoor

186 V176.044 AE Hoekige vierknoppenfibulae 1 60 S176.008 vondstlaag

187 V184.087 AE Hoekige vierknoppenfibulae 1 60 S184.048 overig 

188 V236.006 AE Hoekige vierknoppenfibulae 1 60 S236.999 bouwvoor

189 V184.035 AE Boogfibulae opengewerkte beugel 1 70 S184.031 K 32

190 V173.015 AE scharniervleugelfibula 1 70 S173.002 veget.laag

191 V194.057 Sn/AE scharniervleugelfibula 1 70 S194.999 bouwvoor

192 V122.147 AE Norisch-Pannonische Aucissa-fibulae  1 100 S122.036 vondstlaag

Tabel 51 Vervolg.
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volgnr. vondst metaal hoofdgroep subgroep datering 
begin eind

fase spoor context

193 V195.058 AE Aucissa-traliefibulae  10 60 S195.050 greppel

194 V120.030 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S120.027 greppel

195 V122.047 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S122.007 greppel

196 V122.050 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S122.002 laag

197 V122.082 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S122.001 vondstlaag

198 V123.023 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S123.004 vondstlaag

199 V128.014 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S128.999 bouwvoor

200 V130.027 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S130.008 recent

201 V137.029 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S137.002 veget.laag

202 V142.271 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S142.003 vondstlaag

203 V163.235 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S163.097 greppel

204 V163.295_1 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S163.007 vondstlaag

205 V164.109 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S164.999 bouwvoor

206 V171.003 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S171.999 bouwvoor

207 V172.040 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S172.008 kuil

208 V177.054 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S177.999 bouwvoor

209 V177.151 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S177.039 kuil

210 V182.022 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S182.999 bouwvoor

211 V184.036 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S184.024 K 30

212 V191.003 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S191.999 bouwvoor

213 V192.094 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S192.052 kuil

214 V226.023 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S226.021 vondstlaag

215 V229.013 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S229.999 bouwvoor

216 V233.057 AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 S233.999 bouwvoor

217 V122.142 AE Ogenfibulae ogen groef/kuiltjes 15 55 S122.001 vondstlaag

218 V135.029 AE Ogenfibulae ogen groef/kuiltjes 15 55 S135.999 bouwvoor

219 V137.007 AE Ogenfibulae ogen groef/kuiltjes 15 55 S137.999 bouwvoor

220 V143.014 AE Ogenfibulae ogen groef/kuiltjes 15 55 S143.005 vondstlaag

221 V143.035 AE Ogenfibulae ogen groef/kuiltjes 15 55 S143.004 vondstlaag

222 V167.007 AE Ogenfibulae ogen groef/kuiltjes 15 55 S167.999 bouwvoor

223 V167.225 AE Ogenfibulae ogen groef/kuiltjes 15 55 S167.159 kuil

224 V184.085 AE Ogenfibulae ogen groef/kuiltjes 15 55 S184.048 overig

225 V185.041 AE Ogenfibulae ogen groef/kuiltjes 15 55 S185.012 greppel

226 V123.139 AE Klassieke Aucissa-fibulae  15 60 S123.138 greppel

227 V135.026 AE Klassieke Aucissa-fibulae  15 60 S135.174 H 22

228 V135.031 AE Klassieke Aucissa-fibulae  15 60 S135.999 bouwvoor

229 V163.440 AE Klassieke Aucissa-fibulae  15 60 S163.007 vondstlaag

230 V163.702 AE Klassieke Aucissa-fibulae  15 60 S163.133 greppel

231 V164.301 AE Klassieke Aucissa-fibulae  15 60 S164.034 PG 2

232 V184.158 AE Klassieke Aucissa-fibulae  15 60 S184.070 kuil

233 V163.121 AE Ogenfibulae 15 100 S163.007 vondstlaag

234 V198.004 AE Ogenfibulae Westgermaans 15 120 S198.999 bouwvoor

235 V163.204 AE Boogfibulae var. Passewaaij 20 50 2 S163.144 W 2

236 V164.315 AE Boogfibulae var. Passewaaij 20 50 2 S164.165 kuil

237 V148.054 Sn/AE Schamierfibulae met ongedeelde beugel  20 90 3 S148.096 greppel

238 V120.022 AE Late knikfibulae wsch 20 100 S120.006 laag

239 V122.075 AE Late knikfibulae 20 100 S122.001 vondstlaag

240 V122.126 AE Late knikfibulae 20 100 S122.002 laag

241 V122.473 AE Late knikfibulae 20 100 S122.999 bouwvoor

Tabel 51 Vervolg.
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volgnr. vondst metaal hoofdgroep subgroep datering 
begin eind

fase spoor context

242 V122.477 AE Late knikfibulae 20 100 S122.999 bouwvoor

243 V128.180 AE Late knikfibulae 20 100 S128.074 H 3

244 V131.036 AE Late knikfibulae 20 100 S131.999 bouwvoor

245 V136.032 AE Late knikfibulae wsch 20 100 S136.999 bouwvoor

246 V137.010 AE Late knikfibulae wsch 20 100 S137.999 bouwvoor

247 V143.042 AE Late knikfibulae wsch 20 100 S143.011 recent

248 V148.042 AE Late knikfibulae wsch 20 100 S148.999 bouwvoor

249 V162.048 AE Late knikfibulae 20 100 S162.006 vondstlaag

250 V166.053 AE Late knikfibulae wsch 20 100 S166.999 bouwvoor

251 V172.036 AE Late knikfibulae 20 100 S172.006 recent

252 V172.050 AE Late knikfibulae 20 100 S172.011 vondstlaag

253 V172.088 AE Late knikfibulae 20 100 S172.103 K 65

254 V173.010 AE Late knikfibulae 20 100 S173.999 bouwvoor

255 V177.055 AE Late knikfibulae 20 100 S177.008 PG 4

256 V184.019 AE Late knikfibulae 20 100 S184.999 bouwvoor

257 V184.033 AE Late knikfibulae wsch 20 100 S184.999 bouwvoor

258 V191.027 AE Late knikfibulae 20 100 S191.999 bouwvoor

259 V192.008 AE Late knikfibulae 20 100 S192.999 bouwvoor

260 V193.020 AE Late knikfibulae 20 100 S193.999 bouwvoor

261 V194.066 AE Late knikfibulae 20 100 S194.009 PG 10

262 V195.021 AE Late knikfibulae 20 100 S195.017 greppel

263 V198.001 AE Late knikfibulae 20 100 S198.999 bouwvoor

264 V214.032 AE Late knikfibulae 20 100 S214.055 G 30

265 V214.039 AE Late knikfibulae 20 100 S214.054 kuil

266 V216.077 AE Late knikfibulae 20 100 S216.191 H 22

267 V225.088 AE Late knikfibulae 20 100 3 S225.097 W 18

268 V229.024 AE Late knikfibulae 20 100 S229.999 bouwvoor

269 V999.022 AE Late knikfibulae 20 100 S999.999 bouwvoor

270 V131.028 AE Schamierfibulae met langsversierde beugel 20 120 S131.001 kuil

271 V163.317 AE Schamierfibulae met langsversierde beugel 20 120 S163.099 G 21

272 V163.420 Sn/AE Schamierfibulae met langsversierde beugel 20 120 S163.008 vondstlaag

273 V176.030 Sn/AE Schamierfibulae met langsversierde beugel 20 120 S176.007 K 6

274 V193.043 Sn/AE Schamierfibulae met langsversierde beugel 20 120 S193.010 greppel

275 V212.080 AE Schamierfibulae met langsversierde beugel 20 120 S212.999 bouwvoor

276 V134.015 AE sterk geprofileerde fibula 40 80 3 S134.999 bouwvoor

277 V146.155 Sn/AE Kleine kraagfibulae  40 90 3 S146.124 B 34

278 V162.105 Sn/AE Kleine kraagfibulae  40 90 3 S162.011 kuil

279 V184.034 Sn/AE Kleine kraagfibulae  40 90 3 S184.999 bouwvoor

280 V142.149 AE Onderdraadse knikfibulae 40 90 3 S142.999 bouwvoor

281 V144.038 AE Onderdraadse knikfibulae 40 90 3 S144.021 kuil

282 V172.043 AE Onderdraadse knikfibulae 40 90 3 S172.006 recent

283 V146.152 Sn/AE Vroege schijffibulae Late distelfibula 40 90 3 S146.124 B 34

284 V142.052 Sn/AE Vroege schijffibulae rhombisch met 
ingelegde knop

40 100 3 S142.055 veget.laag

285 V184.364 AE Vroege schijffibulae spaarzame decoratie 40 100 3 S184.089 kuil

286 V132.018 AE Boogfibulae C 40 120 3 S132.999 bouwvoor

287 V215.032 AE Boogfibulae C 40 120 3 S215.075 kuil

288 V132.037 AE scharnierfibula 40 120 3 S132.999 bouwvoor

289 V133.002 AE scharnierfibula 40 120 3 S133.999 bouwvoor

Tabel 51 Vervolg.
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volgnr. vondst metaal hoofdgroep subgroep datering 
begin eind

fase spoor context

290 V136.038 AE scharnierfibula wsch 40 120 3 S136.039 kuil

291 V162.161 AE scharnierfibula 40 120 3 S162.026 G 45

292 V163.415 AE scharnierfibula 40 120 3 S163.007 vondstlaag

293 V225.183 Sn/AE scharnierfibula 40 120 3 S225.097 W 18

294 V142.063 AE Scharnierfibulae met dwarsgeprofileerde beugel 40 150 3 S142.003 vondstlaag

295 V135.079 AE waarschijnlijk schijffibula 40 270 S135.082 vondstlaag

296 V173.129 AE Ring- en omegafibulae Omegafibulae 40 350 S173.008 W

297 V122.135 AE Ogenfibulae zonder ogen 50 100 3 S122.002 laag

298 V135.037 AE Ogenfibulae zonder ogen 50 100 3 S135.999 bouwvoor

299 V142.141 AE Ogenfibulae zonder ogen 50 100 3 S142.152 greppel

300 V163.442+443 AE Ogenfibulae zonder ogen 50 100 3 S163.078 greppel

301 V164.044 AE Ogenfibulae zonder ogen 50 100 3 S164.046 H 12

302 V177.021 AE Ogenfibulae zonder ogen 50 100 3 S177.999 bouwvoor

303 V177.108 AE Ogenfibulae zonder ogen 50 100 3 S177.085 recent

304 V042.001 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S042.099 bouwvoor

305 V045.025 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S045.005 kuil

306 V121.005/006 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S121.001 vondstlaag

307 V122.065 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S122.001 vondstlaag

308 V122.070+071 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S122.001 vondstlaag

309 V122.141 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S122.049 vondstlaag

310 V122.145 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S122.001 vondstlaag

311 V122.277 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S122.022 G 17

312 V122.370 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S122.107 G 23

313 V122.420+472 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S122.107 G 23

314 V122.421 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S122.107 G 23

315 V122.423 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S122.107 G 23

316 V122.438 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S122.107 G 23

317 V122.463_1 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S122.999 bouwvoor

318 V122.466 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S122.049 vondstlaag

319 V122.478 AE Hoekig gebogen draadfibulae groevenversiering 60 150 3 S122.999 bouwvoor

320 V123.020 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S123.003 vondstlaag

321 V123.021 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S123.003 vondstlaag

322 V123.219 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S123.098 K 2

323 V124.238 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S124.112 recent

324 V128.232 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S128.180 kuil

325 V128.518 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S128.999 stort

326 V129.052 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S129.003 veget.laag

327 V129.057 AE Hoekig gebogen draadfibulae groevenversiering 60 150 3 S129.006 vondstlaag

328 V129.061 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S129.003 veget.laag

329 V131.005 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S131.999 bouwvoor

330 V131.009+010 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S131.999 bouwvoor

331 V131.014 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S131.999 bouwvoor

332 V131.027 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S131.999 bouwvoor

333 V131.072 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S131.999 bouwvoor

334 V132.009 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S132.999 bouwvoor

335 V132.012 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S132.999 bouwvoor

336 V132.058 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S132.004 PG 6

337 V135.023 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S135.999 bouwvoor
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338 V135.030 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S135.999 bouwvoor

339 V135.069 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S135.999 bouwvoor

340 V135.096 AE Hoekig gebogen draadfibulae groevenversiering 60 150 3 S135.108 H 22

341 V136.002 AE Hoekig gebogen draadfibulae groevenversiering 60 150 3 S136.999 bouwvoor

342 V136.042 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S136.001 vondstlaag

343 V136.058 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S136.999 bouwvoor

344 V137.027 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S137.003 veget.laag

345 V137.028 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S137.002 veget.laag

346 V137.030 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S137.004 vondstlaag

347 V137.031 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S137.002 veget.laag

348 V137.066 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S137.999 bouwvoor

349 V137.074 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S137.999 bouwvoor

350 V139.001 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S139.999 bouwvoor

351 V142.077 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S142.055 veget.laag

352 V142.094 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S142.999 bouwvoor

353 V142.145 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S142.003 vondstlaag

354 V142.152 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S142.022 H 7

355 V142.157 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S142.184 kuil

356 V142.258 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S142.003 vondstlaag

357 V143.001 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S143.999 bouwvoor

358 V143.016 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S143.002 veget.laag

359 V143.019 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S143.002 veget.laag

360 V143.032 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S143.001 veget.laag

361 V143.038 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S143.999 bouwvoor

362 V144.007 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S144.999 bouwvoor

363 V146.079 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S146.999 bouwvoor

364 V146.118 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S146.200 K 1

365 V146.122 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S146.200 K 1

366 V147.025 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S147.999 bouwvoor

367 V147.033 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S147.999 bouwvoor

368 V148.055 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S148.095 kuil

369 V150.001 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S150.006 greppel

370 V161.143_1+
V162.031

AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S162.003 G en stort

371 V162.029 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S162.008 vondstlaag

372 V162.030 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S162.008 vondstlaag

373 V162.063 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S162.009 vondstlaag

374 V162.154 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S162.030 G 45

375 V163.053 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.006 vondstlaag

376 V163.065 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.007 vondstlaag

377 V163.069 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.005 vondstlaag

378 V163.073+078_1 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.006 vondstlaag

379 V163.113 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.005 vondstlaag

380 V163.175 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.008 vondstlaag

381 V163.179 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.067 G 22

382 V163.213 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.040 kuil

383 V163.221 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.097 greppel

384 V163.234 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.097 greppel

385 V163.292 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.006 vondstlaag
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386 V163.295_2+296 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.007 vondstlaag

387 V163.304 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.008 vondstlaag

388 V163.331+340 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.107 G 16

389 V163.332 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.107 G 16

390 V163.423 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.078 greppel

391 V163.436 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.007 vondstlaag

392 V163.441 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.078 greppel

393 V163.444 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.078 greppel

394 V163.491 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.006 vondstlaag

395 V163.492 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.117 G 46

396 V163.498 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.005 vondstlaag

397 V163.635 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.085 greppel

398 V163.645 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.117 G 46

399 V163.660 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.085 greppel

400 V163.662 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.143 greppel

401 V163.676 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S163.079 W 1

402 V164.039 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S164.031 kuil

403 V164.154 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S164.005 W 14

404 V166.052 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S166.999 bouwvoor

405 V167.029 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S167.999 bouwvoor

406 V167.066 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S167.112 K 58

407 V167.238 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S167.999 bouwvoor

408 V167.239 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S167.999 bouwvoor

409 V168.036 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S168.009 kuil

410 V168.050 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S168.999 bouwvoor

411 V168.055 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S168.999 bouwvoor

412 V168.306 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S168.060 W 5

413 V168.307 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S168.060 W 5

414 V168.310 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S168.060 W 5

415 V168.312 AE Hoekig gebogen draadfibulae groevenversiering 60 150 3 S168.060 W 5

416 V168.313 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S168.060 W 5

417 V168.314 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S168.060 W 5

418 V169.006 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S169.999 bouwvoor

419 V169.077 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S169.999 bouwvoor

420 V169.079 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S169.999 bouwvoor

421 V169.099 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S169.999 bouwvoor

422 V170.018 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S170.999 bouwvoor

423 V170.029 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S170.006 recent

424 V172.027 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S172.005 vondstlaag

425 V172.038 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S172.008 kuil

426 V172.039 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S172.009 greppel

427 V172.076 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S172.999 bouwvoor

428 V172.094 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S172.999 bouwvoor

429 V176.031 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S176.007 diergraf K 6

430 V176.151 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S176.120 G 25

431 V177.023 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S177.999 bouwvoor

432 V177.065 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S177.999 bouwvoor

433 V178.060 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S178.028 kuil

434 V179.137 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S179.106 W 15
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435 V179.159 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S179.113 K 10

436 V180.023 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S180.999 bouwvoor

437 V180.069 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S180.102 H 19

438 V181.001 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S181.001 PG 12

439 V182.018 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S182.999 bouwvoor

440 V182.020 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S182.999 bouwvoor

441 V183.036 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S183.999 bouwvoor

442 V185.020 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S185.009 vondstlaag

443 V185.021 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S185.016 recent

444 V188.024 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S188.006 greppel

445 V188.054 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S188.045 kuil

446 V188.239 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S188.073 kuil

447 V188.289+290 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S188.030 K 51

448 V190.030 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S190.009 vondstlaag

449 V190.035 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S190.010 vondstlaag

450 V192.005 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S192.999 bouwvoor

451 V192.096 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S192.033 PG 10

452 V192.098 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S192.999 bouwvoor

453 V192.104 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S192.039 PG 10

454 V192.114 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S192.058 kuil

455 V192.115 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S192.058 kuil

456 V193.029 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S193.024 kuil

457 V193.033 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S193.024 kuil

458 V193.050 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S193.999 bouwvoor

459 V194.005 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S194.999 bouwvoor

460 V194.035 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S194.009 PG 10

461 V195.055 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S195.999 bouwvoor

462 V195.067 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S195.031 vondstlaag

463 V195.082 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S195.999 bouwvoor

464 V196.007 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S196.999 bouwvoor

465 V196.008 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S196.999 bouwvoor

466 V196.024 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S196.999 bouwvoor

467 V197.032 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S197.999 bouwvoor

468 V212.001 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S212.006 G 48

469 V212.014 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S212.999 bouwvoor

470 V212.059 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S212.123 erf H 14

471 V213.005 AE Hoekig gebogen draadfibulae groevenversiering 60 150 3 S213.999 bouwvoor

472 V213.023 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S213.035 kuil

473 V214.003 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S214.999 bouwvoor

474 V214.053 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S214.065 vondstlaag

475 V215.023 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S215.999 bouwvoor

476 V216.003 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S216.999 bouwvoor

477 V216.029 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S216.999 bouwvoor

478 V216.043 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S216.999 bouwvoor

479 V216.044 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S216.061 vondstlaag

480 V216.085 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S216.999 bouwvoor

481 V225.017 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S225.999 bouwvoor

482 V225.026 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S225.999 bouwvoor

483 V225.043 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S225.067 veget.laag
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484 V225.047 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S225.070 veget.laag

485 V225.076 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S225.067 veget.laag

486 V225.079 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S225.091 greppel

487 V225.085 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S225.999 bouwvoor

488 V225.090 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S225.098 veget.laag

489 V225.091 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S225.098 veget.laag

490 V225.106 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S225.097 W

491 V225.156 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S225.069 veget.laag

492 V227.020 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S227.008 vondstlaag

493 V227.021 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S227.008 vondstlaag

494 V227.035 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S227.999 bouwvoor

495 V227.042 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S227.037 kuil

496 V228.013 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S228.999 bouwvoor

497 V228.035 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S228.010 recent

498 V228.067 AE Hoekig gebogen draadfibulae groevenversiering 60 150 3 S228.100 kuil

499 V228.068 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S228.100 kuil

500 V228.188 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S228.143 kuil

501 V228.198 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S228.096 W 17

502 V229.063 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S229.999 bouwvoor

503 V231.003 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S231.999 bouwvoor

504 V999.008 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S999.999 bouwvoor

505 V999.011 AE Hoekig gebogen draadfibulae groevenversiering 60 150 3 S999.999 bouwvoor

506 V999.024 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S999.999 bouwvoor

507 V122.013 AE MROM draadfibula 60 180 S122.001 vondstlaag

508 V122.123 AE MROM draadfibula 60 180 S122.002 laag

509 V122.150 AE MROM draadfibula 60 180 S122.001 vondstlaag

510 V123.080 AE MROM draadfibula 60 180 S123.098 K 2

511 V128.151 AE MROM draadfibula 60 180 S128.999 bouwvoor

512 V130.063 AE MROM draadfibula 60 180 S130.006 greppel

513 V132.010 AE MROM draadfibula 60 180 S132.999 bouwvoor

514 V132.077 AE MROM draadfibula 60 180 S132.004 PG 6

515 V135.040 AE MROM draadfibula 60 180 S135.999 bouwvoor

516 V136.063+067 AE MROM draadfibula 60 180 S136.001 vondstlaag

517 V137.022 AE MROM draadfibula 60 180 S137.004 vondstlaag

518 V142.034 AE MROM draadfibula 60 180 S142.999 bouwvoor

519 V142.061 AE MROM draadfibula 60 180 S142.055 veget.laag

520 V142.085 AE MROM draadfibula 60 180 S142.003 vondstlaag

521 V142.086 AE MROM draadfibula 60 180 S142.003 vondstlaag

522 V142.249 AE MROM draadfibula 60 180 S142.003 vondstlaag

523 V147.132_1 AE MROM draadfibula 60 180 S147.081 K 67

524 V162.054 AE MROM draadfibula (reparatie 2-delig) 60 180 S162.006 vondstlaag

525 V162.114 AE MROM draadfibula 60 180 S162.030 G 45

526 V162.118 AE MROM draadfibula 60 180 S162.005 vondstlaag

527 V163.206 AE MROM draadfibula 60 180 laag

528 V163.350 AE MROM draadfibula 60 180 S163.007 vondstlaag

529 V163.764 AE MROM draadfibula 60 180 S163.009 vondstlaag

530 V165.054 AE MROM draadfibula 60 180 S165.006 PG 2

531 V165.127 AE MROM draadfibula 60 180 S165.006 PG 2

532 V180.086 AE MROM draadfibula 60 180 S180.177 paalkuil
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533 V188.025 AE MROM draadfibula 60 180 S188.007 kuil

534 V189.023 AE MROM draadfibula 60 180 S189.999 bouwvoor

535 V190.013 AE MROM draadfibula 60 180 S190.999 bouwvoor

536 V192.097 AE MROM draadfibula 60 180 S192.033 PG 10

537 V192.103 AE MROM draadfibula 60 180 S192.999 bouwvoor

538 V194.069 AE MROM draadfibula 60 180 S194.009 PG 10

539 V194.084 AE MROM draadfibula 60 180 S194.028 vondstlaag

540 V195.024 AE MROM draadfibula 60 180 S195.999 bouwvoor

541 V214.031 AE MROM draadfibula 60 180 S214.055 G 30

542 V216.076 AE MROM draadfibula 60 180 S216.999 bouwvoor

543 V216.133 AE MROM draadfibula 60 180 S216.061 vondstlaag

544 V225.081 AE MROM draadfibula 60 180 S225.091 greppel

545 V137.038 AE Engelse trompetkopfibulae 65 180 S137.003 veget.laag

546 V225.072 AE sterk geprofileerde fibula 70 120 3 S225.999 bouwvoor

547 V134.010 AE Holle schijffibulae met ingelegde knop 70 120 3 S134.999 bouwvoor

548 V229.054 AE Vroege schijffibulae rond conisch 70 120 3 S229.999 bouwvoor

549 V137.005 Sn/AE Geemailleerde beugelfibulae golfbandribbels 70 150 3 S137.999 bouwvoor

550 V146.153 Sn/AE Geemailleerde beugelfibulae golfbandribbels 70 150 3 S146.206 recent

551 V188.021 Sn/AE Geemailleerde beugelfibulae golfbandribbels 70 150 3 S188.999 bouwvoor

552 V228.010 AE Geemailleerde beugelfibulae Engels type 70 150 3 S228.999 bouwvoor

553 V045.008 AE dolkfibula 90 150 3 S045.999 bouwvoor

554 V128.013 AE dolkfibula 90 150 3 S128.999 bouwvoor

555 V136.071 AE dolkfibula 90 150 3 S136.001 vondstlaag

556 V163.297 AE dolkfibula 90 150 3 S163.007 vondstlaag

557 V195.065 AE dolkfibula 90 150 3 S195.033 vondstlaag

558 V143.031 AE Geemailleerde beugelfibulae kleine emailvelden 90 150 3 S143.007 recent

559 V225.056 AE Geemailleerde beugelfibulae kleine emailvelden 90 150 3 S225.079 G 19

560 V163.345 AE onderdraadse dolkfibula 90 150 3 S163.006 vondstlaag

561 V227.017 AE onderdraadse dolkfibula 90 150 3 S227.015 Recent

562 V129.018 AE Geemailleerde beugelfibulae geometr. beugeldeel 90 170 S129.999 bouwvoor

563 V142.122 Sn/AE Geemailleerde beugelfibulae geometr. beugeldeel 90 170 S142.999 bouwvoor

564 V169.040 AE Geemailleerde beugelfibulae geometr. beugeldeel 90 170 S169.999 bouwvoor

565 V118.002+003 AE draadfibulae met rib 90 180 S118.999 bouwvoor

566 V122.026 AE draadfibulae met rib 90 180 S122.001 vondstlaag

567 V122.040 AE draadfibulae met rib 90 180 S122.999 bouwvoor

568 V122.064 AE draadfibulae met rib 90 180 S122.001 vondstlaag

569 V122.440 AE draadfibulae met rib 90 180 S122.107 G 23

570 V122.460 AE draadfibulae met rib 90 180 S122.077 laag

571 V124.128 AE draadfibulae met rib 90 180 S124.999 bouwvoor

572 V128.050 AE draadfibulae met rib 90 180 4 S128.039 H 3

573 V128.290 AE draadfibulae met rib 90 180 4 S128.047 H 3

574 V132.023 AE draadfibulae met rib 90 180 S132.999 bouwvoor

575 V132.055 AE draadfibulae met rib 90 180 S132.003 recent

576 V134.042 AE draadfibulae met rib 90 180 S134.002 recent

577 V135.054 AE draadfibulae met rib 90 180 S135.037 K 81

578 V135.091 AE draadfibulae met rib 90 180 S135.999 bouwvoor

579 V136.015 AE draadfibulae met rib 90 180 S136.999 bouwvoor

580 V139.004 AE draadfibulae met rib 90 180 S139.999 bouwvoor

581 V142.072 AE draadfibulae met rib 90 180 S142.058 recent
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582 V142.147 AE draadfibulae met rib 90 180 S142.003 vondstlaag

583 V144.019 AE draadfibulae met rib 90 180 S144.999 bouwvoor

584 V146.107 AE draadfibulae met rib 90 180 S146.999 bouwvoor

585 V146.121 AE draadfibulae met rib 90 180 S146.200 K 1

586 V148.050 AE draadfibulae met rib 90 180 S148.052 recent

587 V162.050 AE draadfibulae met rib 90 180 S162.005 vondstlaag

588 V162.053 AE draadfibulae met rib 90 180 S162.006 vondstlaag

589 V162.088 AE draadfibulae met rib 90 180 S162.028 laag

590 V163.052 AE draadfibulae met rib 90 180 S163.007 vondstlaag

591 V163.059 AE draadfibulae met rib 90 180 S163.006 vondstlaag

592 V163.072 AE draadfibulae met rib 90 180 S163.006 vondstlaag

593 V163.077 AE draadfibulae met rib 90 180 S163.006 vondstlaag

594 V163.080 AE draadfibulae met rib 90 180 S163.006 vondstlaag

595 V163.188+206 AE draadfibulae met rib 90 180 S163.007 vondstlaag

596 V163.217 AE draadfibulae met rib 90 180 S163.097 greppel

597 V163.293 AE draadfibulae met rib 90 180 S163.007 vondstlaag

598 V163.294 AE draadfibulae met rib 90 180 S163.007 vondstlaag

599 V163.330 AE draadfibulae met rib 90 180 S163.107 G 16

600 V163.383 AE draadfibulae met rib 90 180 S163.097 greppel

601 V163.434 AE draadfibulae met rib 90 180 S163.007 vondstlaag

602 V163.615 AE draadfibulae met rib 90 180 S163.093 G 23

603 V163.654 AE draadfibulae met rib 90 180 S163.085 greppel

604 V163.690 AE draadfibulae met rib 90 180 S163.107 G 16

605 V163.781 AE draadfibulae met rib 90 180 S163.999 bouwvoor

606 V164.047+107 AE draadfibulae met rib 90 180 S164.999 bouwvoor

607 V164.285 AE draadfibulae met rib 90 180 S164.155 W 10

608 V165.005 AE draadfibulae met rib 90 180 S165.999 bouwvoor

609 V169.017 AE draadfibulae met rib 90 180 S169.999 bouwvoor

610 V169.087 AE draadfibulae met rib 90 180 S169.999 bouwvoor

611 V169.089 AE draadfibulae met rib 90 180 S169.026 recent

612 V173.067 AE draadfibulae met rib 90 180 S173.999 bouwvoor

613 V177.063 AE draadfibulae met rib 90 180 S177.006 PG 2

614 V177.134 AE draadfibulae met rib 90 180 S177.006 PG 2

615 V182.100 AE draadfibulae met rib 90 180 S182.008 K 87

616 V189.025 AE draadfibulae met rib 90 180 S189.007 vondstlaag

617 V192.018 AE draadfibulae met rib 90 180 S192.999 bouwvoor

618 V196.037 AE draadfibulae met rib 90 180 S196.999 bouwvoor

619 V210.087 AE draadfibulae met rib 90 180 S210.030 K 23

620 V211.004 AE draadfibulae met rib 90 180 S211.999 bouwvoor

621 V212.027 AE draadfibulae met rib 90 180 S212.999 bouwvoor

622 V212.126 AE draadfibulae met rib 90 180 S212.001 K 68

623 V214.019 AE draadfibulae met rib 90 180 S214.002 K (erf H 14)

624 V214.025 AE draadfibulae met rib 90 180 S214.007 K 69

625 V214.048 AE draadfibulae met rib 90 180 S214.094 kuil

626 V214.050 AE draadfibulae met rib 90 180 S214.097 vondstlaag

627 V214.056 AE draadfibulae met rib 90 180 S214.065 vondstlaag

628 V216.045 AE draadfibulae met rib 90 180 S216.061 vondstlaag

629 V216.230 AE draadfibulae met rib 90 180 S216.127 K (erf H 28)

630 V225.092 AE draadfibulae met rib 90 180 S225.098 veget.laag
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631 V228.025 AE draadfibulae met rib 90 180 S228.999 bouwvoor

632 V229.002 AE draadfibulae met rib 90 180 S229.999 bouwvoor

633 V227.003 AE Germaanse kniefibulae ronde doorsnede 90 200 S227.999 bouwvoor

634 V151.009 AE Geëmailleerde schijffibulae figuratief met 1 
symmetrie-as

90 240 S151.008 PG 6

635 V169.090 AE Geëmailleerde schijffibulae figuratief met 1 
symmetrie-as

90 240 S169.026 recent

636 V194.029 AE Geëmailleerde schijffibulae figuratief met 1 
symmetrie-as

90 240 5 S194.008 PG 10

637 V225.108 AE Geëmailleerde schijffibulae figuratief met 1 
symmetrie-as

90 240 S225.069 veget.laag

638 V226.020 AE Geëmailleerde schijffibulae figuratief met 1 
symmetrie-as

90 240 S226.999 bouwvoor

639 V228.038 AE Geëmailleerde schijffibulae figuratief met 1 
symmetrie-as

90 240 5 S228.006 PG 10

640 V161.002 AE Germaanse trompetkopfibula 100 160 4 S161.999 bouwvoor

641 V045.116 AE Fibulae met halfronde kopplaat 120 190 S045.020 kuil

642 V142.002 AE Fibulae met halfronde kopplaat 120 190 S142.999 bouwvoor

643 V163.599 AE Fibulae met halfronde kopplaat 120 190 S163.093 G 23

644 V170.003 AE Fibulae met halfronde kopplaat 120 190 S170.999 bouwvoor

645 V225.087 AE Fibulae met halfronde kopplaat 120 190 S225.999 bouwvoor

646 V227.004 AE Fibulae met halfronde kopplaat 120 190 S227.999 bouwvoor

647 V235.005 AE Fibulae met halfronde kopplaat 120 190 S235.999 bouwvoor

648 V122.407_1 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S122.106 G 23

649 V122.457 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S122.002 laag

650 V128.040 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 4 S128.013 H 3

651 V128.135 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S128.999 bouwvoor

652 V128.416 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S128.004 H 3

653 V128.427 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 4 S128.004 H 3

654 V132.042 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S132.003 recent

655 V134.013 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S134.999 bouwvoor

656 V134.029 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S134.999 bouwvoor

657 V135.028 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S135.999 bouwvoor

658 V142.098 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S142.055 veget.laag

659 V146.065 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S146.999 bouwvoor

660 V146.072 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S146.999 bouwvoor

661 V147.029 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S147.999 bouwvoor

662 V147.042 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 3 S147.043 H 10

663 V147.105 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S147.999 bouwvoor

664 V149.001 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S149.006 PG 5

665 V162.028 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S162.006 vondstlaag

666 V163.011 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S163.005 vondstlaag

667 V163.021 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S163.999 bouwvoor

668 V163.054 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S163.006 vondstlaag

669 V163.063 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S163.002 vondstlaag

670 V163.076 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S163.032 vondstlaag

671 V163.079 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S163.006 vondstlaag

672 V163.215 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S163.006 vondstlaag

673 V163.299 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S163.007 vondstlaag

674 V163.497 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S163.117 G 46
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675 V163.661 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S163.085 greppel

676 V164.032 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S164.999 bouwvoor

677 V164.106 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S164.999 bouwvoor

678 V166.021 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S166.999 bouwvoor

679 V168.059 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S168.081 paalkuil

680 V169.081 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S169.999 bouwvoor

681 V173.002 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S173.999 bouwvoor

682 V176.029 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S176.999 bouwvoor

683 V182.019 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S182.999 bouwvoor

684 V182.084 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S182.024 K 91

685 V183.014 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S183.999 bouwvoor

686 V189.019 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S189.999 bouwvoor

687 V197.002 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S197.999 bouwvoor

688 V210.022 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S210.999 bouwvoor

689 V214.051 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S214.093 H 23

690 V215.009 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S215.999 bouwvoor

691 V216.064 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S216.126 B 59

692 V225.012 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S225.999 bouwvoor

693 V225.073 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S225.999 bouwvoor

694 V227.023 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S227.012 kuil

695 V227.038 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S227.010 PG 10

696 V228.200 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S228.013 K 89

697 V232.014 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S232.999 bouwvoor

698 V177.020 AE Peltakopfibulae 140 190 4 S177.999 bouwvoor

699 V122.012 AE Kniefibulae met veerhuis 140 210 4 S122.001 vondstlaag

700 V128.109 AE Kniefibulae met veerhuis 140 210 4 S128.999 bouwvoor

701 V045.088/158 AE Figuurfibulae (pressblech) 150 240 S045.028 kuil

702 V142.014 AE Figuurfibulae (pressblech) steenbok 150 240 S142.003 vondstlaag

703 V172.052 AE Figuurfibulae (pressblech) (klein dier)? 150 240 S172.016 G 48

704 V163.361 AE Geemailleerde schijffibulae conisch en hol 150 240 S163.097 greppel

705 V163.381 AE Geemailleerde schijffibulae conisch en hol 150 240 S163.117 G 46

706 V215.031 AE Geemailleerde schijffibulae millefiori-emaille 150 240 S215.075 kuil

707 V216.061 AE Geemailleerde schijffibulae conisch en hol 150 240 S216.091 greppel

708 V037.010 AE Opengewerkte figuurfibulae 150 240 S037.001

709 V121.008/009 Sn/AE Opengewerkte figuurfibulae dubbele bijl 150 240 S121.003 recent

710 V142.177 Sn/AE Opengewerkte figuurfibulae dubbele bijl 150 240 S142.131 restgeul

711 V212.031 AE Opengewerkte figuurfibulae dubbele haas 150 240 S212.001 K 68

712 V122.033 AE Opengewerkte schijffibulae 150 240 S122.001 vondstlaag

713 V128.110 AE Schijffibulae  (pressblech) 150 240 S128.015 H 3

714 V128.134 AE Schijffibulae  (pressblech) 150 240 S128.999 bouwvoor

715 V136.013 AE Schijffibulae  (pressblech) 150 240 S136.999 bouwvoor

716 V122.014 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S122.001 vondstlaag

717 V124.138 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S124.055 W 8

718 V128.051 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S128.041 H 3

719 V128.148 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S128.999 bouwvoor

720 V128.244 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S128.196 recente sloot

721 V129.047 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S129.999 bouwvoor

722 V136.047 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S136.001 vondstlaag

723 V137.019 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S137.999 bouwvoor
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724 V137.075 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S137.999 bouwvoor

725 V142.054 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S142.055 veget.laag

726 V163.012 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.999 bouwvoor

727 V163.068 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.006 vondstlaag

728 V163.070 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.003 vondstlaag

729 V163.089 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.003 vondstlaag

730 V163.115 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.006 vondstlaag

731 V163.218 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.999 bouwvoor

732 V163.246_1 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.006 vondstlaag

733 V163.246_2+247 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.006 vondstlaag

734 V163.365 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.006 vondstlaag

735 V163.370 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.097 greppel

736 V163.371 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.097 greppel

737 V163.375+400 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.093 G 23

738 V163.386 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.093 G 23

739 V163.397 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.093 G 23

740 V163.399 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.003 vondstlaag

741 V163.401 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.093 G 23

742 V163.402 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.093 G 23

743 V163.403 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.006 vondstlaag

744 V163.446 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.006 vondstlaag

745 V163.488 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.117 G 46

746 V163.490+575 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.006 vondstlaag

747 V163.493 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.093 G 23

748 V163.495 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.093 G 23

749 V163.500 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S163.093 G 23

750 V165.068 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S165.999 bouwvoor

751 V166.013 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S166.999 bouwvoor

752 V170.030 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S170.999 bouwvoor

753 V173.023 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S173.999 bouwvoor

754 V182.024 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S182.999 bouwvoor

755 V183.038 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S183.999 bouwvoor

756 V185.014 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S185.999 bouwvoor

757 V188.005 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S188.999 bouwvoor

758 V194.052 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S194.031 recent

759 V195.009 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S195.024 recent

760 V195.064 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S195.033 vondstlaag

761 V210.014 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S210.999 bouwvoor

762 V226.003 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S226.999 bouwvoor

763 V229.011 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S229.999 bouwvoor

764 V229.041 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S229.023 greppel

765 V235.003 AE Breed uitgehamerde draadfibulae 150 270 S235.005 recent

766 V135.081 AE Breed uitgehamerde draadfibulae a-typisch 150 270 S135.078 kuil

767 V189.020+024 AE Draadfibulae met dikke D-vormige beugel 150 270 S189.006 vondstlaag

768 V229.003 AE Draadfibulae met dikke D-vormige beugel 150 270 S229.999 bouwvoor

769 V075.072 AE Draadfibulae met rechthoekig profiel 150 270 S075.004 restgeul

770 V163.067 AE Draadfibulae met rechthoekig profiel 150 270 S163.003 vondstlaag

771 V163.377+404 AE Draadfibulae met rechthoekig profiel 150 270 S163.093 G 23

772 V163.385 AE Draadfibulae met rechthoekig profiel 150 270 S163.093 G 23
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773 V163.405 AE Draadfibulae met rechthoekig profiel 150 270 S163.093 G 23

774 V128.149 AE Figuurfibulae (emaille) haas 150 270 S128.999 bouwvoor

775 V177.019_2 AE Figuurfibulae (emaille) groot zoogdier-koe? 150 270 S177.999 bouwvoor

776 V177.149 AE Figuurfibulae (emaille) dolfijn 150 270 S177.006 PG 2

777 V228.015 AE Figuurfibulae (emaille) schoenzool 150 270 S228.999 bouwvoor

778 V128.046 AE Geemailleerde schijffibulae geheel platte schijf 150 270 S128.999 bouwvoor

779 V229.043 AE Vorkfibulae met halve veerhuls 170 230 4 S229.023 H 3

780 V124.021 AE Fibulae met lange scharnierarmen 200 300 S124.999 bouwvoor

781 V164.112 AR/AE Fibulae met lange scharnierarmen 200 300 S164.999 bouwvoor

782 V167.040 Sn/AE Fibulae met lange scharnierarmen 200 300 S167.999 bouwvoor

783 V188.026 AR/AE Fibulae met lange scharnierarmen 200 300 S188.008 K 49

784 V226.004 AE Fibulae met lange scharnierarmen 200 300 S226.999 bouwvoor

785 V142.173 AE
Meerdelige fibulae met hoge 
naaldhouder

direct uit beugel 
gehamerd 200 300 S142.999 bouwvoor

786 V122.115 AR 
Meerdelige fibulae met hoge 
naaldhouder

direct uit beugel 
gehamerd 200 300 S122.007 greppel

787 V999.007 AR
Meerdelige fibulae met hoge 
naaldhouder

direct uit beugel 
gehamerd 200 300 S999.999 bouwvoor

788 V999.017 AE
Meerdelige fibulae met hoge 
naaldhouder

direct uit beugel 
gehamerd 200 300 S999.999 bouwvoor

789 V183.026 AE
Meerdelige fibulae met hoge 
naaldhouder

beugel stomp 
afgeknot 200 350 S183.999 bouwvoor

790 V142.090 AE tweedelige veer 200 450 S142.003 vondstlaag

791 V165.166 AR/AE tweedelige veer 200 450 S165.999 bouwvoor

792 V122.113 AR/AE Meerdelige voetboogfibulae rechte voet 270 350 7 S122.006 G 18

793 V146.020 AE Meerdelige voetboogfibulae rechte voet 270 350 7 S146.999 bouwvoor

794 V148.044 AR/AE Meerdelige voetboogfibulae 270 350 7 S148.999 bouwvoor

795 V165.003 AE Meerdelige voetboogfibulae rechte voet 270 350 7 S165.999 bouwvoor

796 V167.004 AE Meerdelige voetboogfibulae rechte voet 270 350 7 S167.999 bouwvoor

797 V168.108 AE Meerdelige voetboogfibulae rechte voet 270 350 7 S168.999 bouwvoor

798 V176.047 AE Meerdelige voetboogfibulae rechte voet 270 350 7 S176.999 bouwvoor

799 V170.094 AE+AR Tutulusfibulae 320 400 S170.012

800 V229.026 AE Drieknoppenfibulae ui-vorm knoppen 340 400 8 S229.006 recent

801 V037.027 AE Meerdelige voetboogfibulae rechte voet 375 450 8 S037.014 PG 10

802 V122.045 AR/AU Meerdelige voetboogfibulae trapeziumvoet 375 450 8 S122.007 greppel

803 V161.044 AE Meerdelige voetboogfibulae rechte voet 375 450 8 S161.999 bouwvoor

804
V164.284+
V165.063 AR/AE Meerdelige voetboogfibulae trapeziumvoet 375 450 8

S164.034=
S165.006 PG 2

805 V135.087 AE bovendraads indet 150 S135.084 kuil

806 V163.410 AE bovendraads indet 150 S163.105 laag

807 V170.028 AE bovendraads indet 150 S170.073 paalkuil

808 V172.037 AE bovendraads indet 150 S172.007 greppel

809 V225.080 AE bovendraads indet 150 S225.999 bouwvoor

810 V122.073 AE fragment S122.001 vondstlaag

811 V128.049 AE fragment S128.999 bouwvoor

812 V136.037 AE fragment S136.001 vondstlaag

813 V137.070 AE fragment S137.018 greppel?

814 V139.005 AE fragment S139.999 bouwvoor

815 V142.170 AE fragment S142.003 vondstlaag

816 V143.066 AE fragment S143.011 recent
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817 V163.118 AE fragment S163.032 vondstlaag

818 V167.036 Fe fragment S167.006 W 7

819 V168.004 AE fragment S168.999 bouwvoor

820 V168.346 Fe fragment S168.126 W 3

821 V172.087_1 AE fragment S172.103 K 65

822 V173.019 AE fragment S173.008 W 16

823 V183.073 AE fragment S183.007 vondstlaag

824 V194.073 AE fragment S194.999 bouwvoor

825 V211.217 AE fragment S211.223 kuil

826 V212.197 AE fragment S212.246 greppel

827 V228.066 AE fragment S228.999 bouwvoor

grafveld

828 V055.012 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 S055.999 bouwvoor

829 V072.054 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 S072.002 veget.laag

830 V025.009 AE Boogfibulae A -20 35 2 S025.999 bouwvoor

831 V090.001 AE Boogfibulae A -20 35 2 S090.999 bouwvoor

832 V071.120 AE Boogfibulae A -20 50 2 S071.002 veget.laag

833 V097.003 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 S097.004 veget.laag

834 V057.039 AE scharniervleugelfibula 1 70 S057.999 bouwvoor

835 V033.014 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S033.999 bouwvoor

836 V145.005 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S145.999 bouwvoor

837 V145.077 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 S145.011 kringgreppel

838 V114.067 AE Ogenfibulae ogen groef/kuiltjes 15 55 S114.004 veget.laag

839 V145.115 AE Klassieke Aucissa-fibulae  15 60 S145.020 R-sloot

840 V081.020 AR Ogenfibulae Westgermaans 15 120 S081.004 veget.laag

841 V091.026 AE Schamierfibulae met langsversierde beugel 20 120 S091.003 veget.laag

842 V094.012 AE scharnierfibula 40 120 3 S094.999 bouwvoor

843 V032.074 AE waarschijnlijk schijffibula 40 270 4 S032.018 grafkuil 119

844 V049.001 AE Ring- en omegafibulae Ringfibulae 40 350 S049.999 bouwvoor

845 V011.006 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S011.019 grafkuil

846 V018.027 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S018.007 grafkuil 38

847 V019.022 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S019.018 grafkuil

848 V027.037 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S027.006 grafkuil

849 V029.015 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S029.001 grafkuil 108

850 V050.005 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S050.002 vondstconc.

851 V050.006 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S050.003 grafkuil

852 V057.084 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S057.007 grafkuil 150

853 V082.069 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S082.015
greppel graf 
325

854 V145.001 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S145.999 bouwvoor

855 V095.001 AE Geemailleerde beugelfibulae Engels type 70 150 3 S095.999 bouwvoor

856 V024.029 AE draadfibulae met rib 90 180 S024.007 grafkuil 83

857 V054.044 AE draadfibulae met rib 90 180 S054.008 greppel

858 V095.078 AE draadfibulae met rib 90 180 S095.021 recente sloot

859 V071.190 AE Fibulae met halfronde kopplaat 120 190 4 S071.011
boven 
graf 259

860 V011.003 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S011.001 grafkuil

861 V031.001 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S031.999 bouwvoor

862 V046.050/061 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S046.002 grafkuil
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863 V052.018/026 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S052.003 grafkuil 144

864 V057.031 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S057.004 grafkuil 148

865 V068.054 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S068.004 veget.laag

866 V145.010 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S145.999 bouwvoor

867 V154.104 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 S154.026 grafkuil

868 V057.128 AE Engelse trompetkopfibulae platte beugelschijf 
met emaille

140 200 4 S057.999 boven 
graf 157

869 V050.004 AE Geemailleerde schijffibulae rad-fibulae met 
emaille rand

150 240 S050.002 vondstconc.

870 V108.001 AE Opengewerkte schijffibulae 150 240 S108.999 bouwvoor

871 V057.126 AE Geemailleerde schijffibulae geheel platte schijf 150 270 4 S057.029 grafkuil 157

872 V082.003 AE Steunarmfibulae smalle voet en 
centrale asdrager

375 450 8 S082.002 veget.laag

873 V205.023 AE Steunarmfibulae licht verbrede voet 375 450 8 S205.999 bouwvoor

874 V093.032 AR+AE Tiefohrnadel 375 450 8 S093.003 veget.laag

875 V009.002+003 AE fragment S009.002 grafkuil

876 V018.023 AE fragment S018.006 grafkuil

877 V026.029 AE fragment S026.004 grafkuil 95

878 V032.070 AE fragment S032.010 grafkuil

879 V047.089 AE fragment S047.033 grafkuil

880 V057.098 AE fragment S057.012 grafkuil 152

881 V074.038 AE fragment S074.002 veget.laag

882 V101.001 AE fragment S101.005 grafkuil 353

883 V200.021 AE fragment S200.999 bouwvoor

884 V999.020 AE Langton Down-fibulae -30 40 2 S999.999 bouwvoor

nederzetting Oude Tielseweg

885 B030.047 AE Klassieke Midden La Tene fibulae brons -220 -80 1 0729 kuil

886 B050.074 Fe fragment -100 35 2 1720.2 kuil

887 B059.008 Fe fragment -100 35 2 9999 vondstlaag

888 B016.008 AE vroege distelfibula -55 30 2 1913 kuil

889 B033.004 AE Laat La Tene draadfibulae -50 15 2 9999 bouwvoor

890 B047.023 AE Haakfibulae B -30 1 2 1480 kuil

891 B030.136 AE Hooggewelfde draadfibulae met beugelknop(rudiment) -30 15 2 0716.2 greppel

892 B028.026 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 9999 bouwvoor

893 B036.187 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 9839.6 kuil

894 B048.002 AE Late kapfibulae var. Nijmegen -30 40 2 9999 (huis 2) bouwvoor

895 B031.009 AE Late kapfibulae var. Bentumersiel -15 40 2 0163 kuil

896 B051.060 AE Late kapfibulae var. Bentumersiel -15 40 2 9999 bouwvoor

897 B036.003 AE Hooggewelfde draadfibulae -15 50 2 9999 bouwvoor

898 B036.218 AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 0816.3 greppel

899 B036.007 AE Boogfibulae B 1 50 2 9224 vondstlaag

900 B042.010 AE Boogfibulae B 1 50 2 1385 kuil

901 V030.012 AE Hoekige vierknoppenfibulae 1 60 S030.009 vondstlaag

902 B023.019 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 9999 bouwvoor

903 B029.023 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 9999 N vondstlaag

904 B030.176 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 0719 kuil

905 B036.006 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 9999 bouwvoor

906 B048.010 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 (1836) greppel

907 B048.032 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 1757.1 kuil
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908 B051.027 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 9999 bouwvoor

909 B051.061 AE Ogenfibulae open ogen 5 40 2 (1401) vondstlaag

910 B012.001 AE Rond gebogen draadfibulae C 10 90 9999 bouwvoor

911 B025.092 AE Rond gebogen draadfibulae C 10 90 0593 kuil

912 B030.116 AE Rond gebogen draadfibulae C 10 90 9999 bouwvoor

913 B031.002 AE Rond gebogen draadfibulae C 10 90 0169 greppel

914 B036.124 AE Rond gebogen draadfibulae C 10 90 9999 N vondstlaag

915 B039.001 AE Rond gebogen draadfibulae C 10 90 1734.2 vondstlaag

916 B042.012 AE Rond gebogen draadfibulae C 10 90 1384 greppel

917 B046.008 AE Rond gebogen draadfibulae C 10 90 (1861.6) kuil

918 B049.025 AE Rond gebogen draadfibulae C 10 90 9999 bouwvoor

919 B050.007 AE Rond gebogen draadfibulae C 10 90 9999 bouwvoor

920 B051.032 AE Rond gebogen draadfibulae C 10 90 1417.2 greppel

921 B004.000 AE Ogenfibulae ogen groef/kuiltjes 15 55 9999 bouwvoor

922 B048.005 AE Ogenfibulae ogen groef/kuiltjes 15 55 1757.2 kuil

923 B030.010 AE Klassieke Aucissa-fibulae  15 60 9999 bouwvoor

924 B023.002 AE Ogenfibulae 15 100 9999 bouwvoor

925 B029.057 AE Late knikfibulae 20 100 0813 kuil

926 B032.004 AE Late knikfibulae 20 100 9999 bouwvoor

927 B036.004 AE Late knikfibulae 20 100 9999 bouwvoor

928 B047.008 AE Late knikfibulae 20 100 9999 bouwvoor

929 B048.001 AE Late knikfibulae 20 100 9999 (huis 2) bouwvoor

930 B048.009 AE Late knikfibulae 20 100 (1833.3) greppel

931 B030.003 AE Schamierfibulae met langsversierde beugel 20 120 (0716) greppel

932 B030.221 Sn/AE Schamierfibulae met langsversierde beugel 20 120 (0716) greppel

933 B046.004 AE Schamierfibulae met langsversierde beugel 20 120 bouwvoor

934 B048.052 AE sterk geprofileerde fibula 40 80 3 (1465) vondstlaag

935 B029.007 AE Ogenfibulae zonder ogen 50 100 3 (0231) vondstlaag

936 B013.001 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 9999 bouwvoor

937 B024.003 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 (0232) vondstlaag

938 B027.003 AE Hoekig gebogen draadfibulae groevenversiering 60 150 3 0776 greppel

939 B030.002 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 (0716) greppel

940 B030.008 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 0656 kuil

941 B030.106 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 9999 kuil

942 B036.015 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 0839.6 kuil

943 B036.230 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 0839.6 kuil

944 B039.039 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 1906 vondstlaag

945 B046.012 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 1870.8 greppel

946 B047.056 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 1508.1 kuil

947 B048.044 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 1734 vondstlaag

948 B048.109 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 1401 vondstlaag

949 B049.014 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 (1404) vondstlaag

950 B049.021 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 1398.3 greppel

951 B050.043 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 9999 bouwvoor

952 B050.140 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 1630.2 kuil

953 B051.052 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 (1465) vondstlaag

954 B051.059 AE Hoekig gebogen draadfibulae voetknop 60 150 3 (1464) kuil

955 B059.001 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 9999 N vondstlaag

956 V030.014 AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 S030.009 vondstlaag
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957 B039.043 AE Engelse trompetkopfibulae beugelknopdecoratie 65 200 1735 vondstlaag

958 B030.046 Sn/AE Geemailleerde beugelfibulae golfbandribbels 70 150 3 0746 greppel

959 B047.030 Sn/AE Geemailleerde beugelfibulae golfbandribbels 70 150 3 1417 greppel

960 B048.045 Sn/AE Geemailleerde beugelfibulae golfbandribbels 70 150 3 1741

961 B029.019 AE dolkfibula 90 150 3 (0805) kuil

962 B048.018 AE dolkfibula 90 150 3 1734 vondstlaag

963 B050.037 AE Geemailleerde beugelfibulae geometr. beugeldeel 90 170 (1579) kuil

964 B001.013 AE draadfibulae met rib 90 180 1358 kuil

965 B028.003 AE draadfibulae met rib 90 180 9999 bouwvoor

966 B029.177 AE draadfibulae met rib 90 180 0813 kuil

967 B030.058 AE draadfibulae met rib 90 180 746.3 greppel

968 B030.072 AE draadfibulae met rib 90 180 0716 greppel

969 B036.005 AE draadfibulae met rib 90 180 9999 bouwvoor

970 B036.008 AE draadfibulae met rib 90 180 9999 W vondstlaag

971 B039.042 AE draadfibulae met rib 90 180 1735 vondstlaag

972 B049.001 AE draadfibulae met rib 90 180 (1404) vondstlaag

973 B049.030 AE draadfibulae met rib 90 180 1418.2 kuil

974 B050.049 AE draadfibulae met rib 90 180 9999 bouwvoor

975 B050.058 AE draadfibulae met rib 90 180 1401 vondstlaag

976 B051.006 AE draadfibulae met rib 90 180 1407.5 greppel

977 B051.010 AE draadfibulae met rib 90 180 1407.4/5 greppel

978 V030.008 AE draadfibulae met rib 90 180 S030.009 vondstlaag

979 V030.056 AE draadfibulae met rib 90 180 S030.020 vondstlaag

980 V030.057 AE draadfibulae met rib 90 180 S030.020 vondstlaag

981 B049.015 AE Germaanse kniefibulae ronde beugeldoorsn. 90 200 (1404) vondstlaag

982 B048.110 AE Fibulae met halfronde kopplaat 120 190 1401 vondstlaag

983 B029.014 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 0808 kuil

984 B029.181 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 0813 kuil

985 B034.002 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 0309 greppel

986 B039.041 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 1735 vondstlaag

987 B049.018 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 1398.3 greppel

988 B050.005 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 1664 bouwvoor

989 B051.031 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 1465 vondstlaag

990 B051.092 AE Draadfibulae met bandvormige beugel 120 200 1407.4 greppel

991 B031.011 AE Kniefibulae met halfronde kopplaat 120 230 (0176) kuil

992 B050.017 AE Opengewerkte schijffibulae 150 240 kuil

993 B048.120 AE Geemailleerde schijffibulae geheel platte schijf 150 270 (1630.7) kuil

994 B029.006 AR/AU Meerdelige voetboogfibulae trapeziumvoet 375 450 8 9999 bouwvoor

995 B023.073 AE fragment 0011 kuil

996 B028.067 AE fragment 0417 paalkuil

997 B028.084 AE fragment 0333 kuil

998 B036.270 AE fragment 0846 greppel

999 B039.022 AE fragment 1734 vondstlaag

1000 B046.003 AE fragment 9999 bouwvoor

1001 B048.171 AE fragment 1837 greppel

1002 V030.007 AE fragment S030.005 vondstlaag

Tabel 51 Vervolg.



364

volgnr. vondst metaal hoofdgroep subgroep datering 
begin eind

fase spoor context

Andere Passewaaijse vindplaatsen

1003 BATO_B AE Late kapfibulae var. Bentumersiel -15 40 2 doorbr.geul

1004 Bransen_A AE Rond gebogen draadfibulae C -15 70 doorbr.geul

1005 BATO_D AE Rond gebogen draadfibulae D 10 90 doorbr.geul

1006 BATO_A AE Late knikfibulae 20 100 doorbr.geul

1007 Bransen_B AE Hoekig gebogen draadfibulae 60 150 3 doorbr.geul

1008 BATO_C AE Geemailleerde schijffibulae 150 240 doorbr.geul
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