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Hoofdstuk 4. Romeinse rurale nederzettingen in
de microregio Houten
Binnen de microregio Houten zijn tientallen vindplaatsen aanwezig waar
Romeinse vondsten zijn gedaan. Een groot aantal hiervan betreft geïsoleerde
‘losse’ vondsten van bijvoorbeeld kleine hoeveelheden aardewerk, glas of
baksteen. Zoals verwoord in hoofdstuk 2 kunnen daaraan in de meeste gevallen
geen verregaande conclusies worden verbonden, behalve dan dat het vermoedelijk nederzettingsterreinen betreft. Van een beperkt aantal vindplaatsen is
meer bekend. Dit zijn de vindplaatsen waar archeologisch onderzoek heeft
plaatsgevonden door middel van een opgraving en waar Romeinse bewoning
is vastgesteld. Het zijn deze nederzettingslocaties die in dit hoofdstuk worden
beschreven.
Daarnaast zijn er vindplaatsen waar een aanzienlijk aantal vondsten en/of
waarnemingen is gedaan door middel van veldverkenningen of booronderzoek
en waar, op basis van de criteria zoals gesteld in hoofdstuk 2, eveneens nederzettingen mogen worden verondersteld. Deze nederzettingen komen selectief
aan de orde in hoofdstuk 5, wanneer naar de sites wordt gekeken aan de hand
van verschillende vondstcategorieën.
Omwille van de overzichtelijkheid van de data is bij de beschrijving van de
opgravingsterreinen in Houten ervoor gekozen om de microregio kunstmatig in
drieën op te delen (fig. 4.1): een noordwestelijke zone (paragraaf 4.1), de zuidoostelijke zone (paragraaf 4.2) en een daartussen gelegen centrumzone waar
zich de oude dorpskern van Houten bevindt (paragraaf 4.3). In de noordwestelijke zone zijn vier opgravingsterreinen terug te vinden, te weten Doornkade,
Wulven, Tiellandt en Houtense Wetering. Het zuidoostelijke deel komt ruwweg
overeen met de recente nieuwbouw in het kader van de VINEX1 en betreft de
(voormalige) terreinen van de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) met
de nummers 7, 8A, 9, 14, 16, 21/22 en het terrein ‘Hoogdijk I’. In het centrum
zijn tot slot twee opgravingslocaties te duiden: één in het oude dorp aan de Burgemeester Wallerweg en één even ten zuiden van het tegenwoordige station
onder het toponiem ‘Molenzoom’.
4.1 Houten Noordwest
1 VINEX-locaties danken hun naam
aan de Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening Extra. Het zijn locaties die in
1993 door de minister van VROM zijn
aangewezen als uitbreidingsgebied
voor de steden waarbij ook Houten is
aangewezen als VINEX-locatie voor
6000 woningen voor de periode 19952005.
2 Zie verder paragraaf 1.6 over de
problematiek van het uitwerken van
oud onderzoek en de randvoorwaarde
bij mijn onderzoek dat slechts 25% van
de tijd aan pre-Malta onderzoek mocht
worden besteed. Dankzij het uitwerken
door VU-studenten in het kader van het
college ‘Van paalkuil tot publicatie’ is
een aantal individuele structuren van
vindplaatsen wel iets beter te dateren.

Drie van de vier opgravingsterreinen die in de zone Houten Noordwest zijn
geplaatst, werden in de jaren tachtig van de vorige eeuw onderzocht (fig. 4.2).
De eerste in de rij was Doornkade ter plekke van een aan te leggen industrieterrein aan de noordkant van de dorpskern van Houten. Daarna volgde de
aanleg van de rondweg om Houten en gingen het terrein Wulven en de nieuwe
woonwijk Tiellandt op de schop. Alledrie de terreinen zijn weliswaar grootschalig onderzocht door de toenmalige ROB, maar de uitwerking van de
opgravingsgegevens heeft nooit plaatsgevonden en basisgegevens ontbreken
dus nagenoeg geheel. Ondanks dat worden de nederzettingsterreinen hier zo
goed als mogelijk gepresenteerd.2
Het vierde opgravingsterreinen langs de Houtense Wetering is weliswaar gelijktijdig opgegraven met de VINEX onderzoekingen uit het midden van de jaren
negentig, maar is qua locatie beter als vindplaats onder Houten Noordwest te
plaatsen, omdat dit terrein even ten zuidwesten van Tiellandt ligt.

117

1
450000

Houten

13

2
3

12
7
5

4

6

11

9

8

140000

10

0

500

1000 m

1
2
3
4
5
6
7

Doornkade
Wulven
Tiellandt
Houtense Wetering (terrein 24)
Binnenweg (terrein 21/22)
Overdam (terrein 8A)
Rietsloot (terrein 7)

8
9
10
11
12
13

Schalkwijkseweg (terrein 14)
Hofstad (terrein 16)
Hoogdijk I
Leedijk II (terrein 9)
Burg. Wallerweg (Oude Dorp)
Molenzoom

Fig. 4.1 Overzicht van de microregio Houten met de verschillende opgravingslocaties.

4.1.1 Doornkade
‘Doornkade’ is tegenwoordig een industrieterrein aan de noordwestkant van
Houten nabij de rijksweg 27 en de Houtense rondweg. Voordat dit terrein werd
aangelegd, is eerst archeologisch onderzoek uitgevoerd. De archeologische
vindplaats Doornkade (site 5) was bekend geworden door de grote aantallen
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3 Van Tent 1986; idem 1987; idem
1988; idem 1995.
4 Berendsen 1982, 174-176; Van Tent
1988, 14; Berendsen/Stouthamer
2001, 210.
5 Zeker tachtig procent van het
vondstmateriaal is zonder notaties
“verdwenen”, zodat de datering van
individuele grondsporen en structuren
niet meer was te achterhalen (dit
ondanks de mededeling bij Van Tent
(1995, 186) dat ‘de determinatie van de
vondsten bijna geheel werd afgerond
in 1994’). De relatieve datering van
de grondsporen kon daarom vrijwel
alleen worden uitgevoerd aan de hand
van oversnijdingen en oriëntatie van
grondsporen.
6 Van Tent (1988; 1995) ziet ook twee
gescheiden bewoningsfasen: één in
de Midden- en misschien nog een
deel van de Late IJzertijd en één in de
periode van ongeveer 50-130 na Chr.
Hij veronderstelt een hiaat tussen de
bewoningsperioden, maar volgens
mij is bewoningscontinuïteit vanaf de
Midden- of Late IJzertijd niet uitgesloten. Het veronderstelde hiaat dient
waarschijnlijk te worden opgevuld, niet
zozeer met Romeinse importen – want
die ontbreken grotendeels in het rurale
rivierengebied in de eerste helft van
de 1ste eeuw - , maar met handgevormde keramiek. Vergelijk daartoe
Van den Broeke 1987a; idem 1987b;
Van Heeringen 1992; Van Tent 1978;
idem 1987; Wiepking 2001a en Taayke
2002 voor een discussie over o.a. de
magering, de procentuele verhoudingen potgruis/organisch en de datering
van handgevormd aardewerk uit het
Nederlandse rivierengebied.
7 Volgens Van Tent (1988, 18; 1995,
186) kunnen de sporen terugreiken tot
de 4de eeuw voor Chr. uitgaande van
specifieke vormtypen, bijvoorbeeld die
met een scherpe buikknik. Zie verder
ook de Archis-waarnemingsnummer
11384 van het terrein ten westen van
‘Doornkade’ aan de Langeweg (site 25)
waar o.a. een glazen armband van het
type Haevernick 3A is aangetroffen
(Peddemors 1975, cat.nr. 187).
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Fig. 4.2 De opgravingsterreinen in de zone Houten Noord West.

oppervlaktevondsten.3 Tussen 1980 en 1983 is door de ROB een areaal van
2,5 ha onderzocht, voor het merendeel in één opgravingsvlak. Niet de hele
vindplaats kon worden onderzocht, maar alleen het zuidoostelijke gedeelte is
uitvoerig bekeken. De meer noordwestelijk gelegen sporen waren al grotendeels verdwenen bij de aanleg van de A27.
Het terrein ligt aan de noordkant van een Rijnarm (fig. 4.3). Deze was ongeveer noordwest-zuidoost georiënteerd en behoorde tot de Jutphase stroomrug.
Deze stroomrug was al verland in de Vroege IJzertijd,4 maar de voormalige
waterloop heeft in de loop van de IJzertijd en de Romeinse tijd nog als restgeul
gefunctioneerd. Tijdens het onderzoek kwamen de grondsporen tevoorschijn
van een omvangrijke nederzetting uit de IJzertijd/Romeinse tijd. Kenmerkend
daarbij zijn de talloze greppels die enkele huisplaatsen omsluiten. Een precieze
periodisering van deze grondsporen is vrij problematisch. Er zijn maar vier
huisplattegronden aangetroffen waardoor een chronologische opeenvolging en
een ontwikkeling van de nederzetting moeilijk zijn vast te stellen. Verder was
de datering van veel vondstmateriaal uit de grondsporen onvolledig en dikwijls
niet voorhanden.5 Desondanks is op basis van oversnijdende grondsporen een
relatieve datering van de nederzetting mogelijk en kunnen twee bewoningsfasen worden gepresenteerd.6
De eerste bewoningsfase kan niet preciezer gedateerd worden dan de IJzertijd/
Vroeg-Romeinse periode (fig. 4.3). Een deel van de IJzertijdsporen bestaat uit
een zogenaamde palenzwerm en bevindt zich verspreid over het hele opgegraven gebied.7 De interpreteerbare sporen bestaan uit enkele kleine bijgebouwen
en opslagstructuren, terwijl een duidelijk hoofdgebouw niet is aangetroffen.
Mogelijk is de fragmentarisch overgeleverde structuur aan de oostzijde van de
nederzetting het restant van een tweebeukig hoofdgebouw, maar dat is niet
zeker.
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Fig. 4.3 Houten-Doornkade: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit de
IJzertijd (grijs) en Vroeg-Romeinse periode (donkergrijs).

In de sporen uit de Vroeg-Romeinse tijd ontbreken dikwijls daterende vondsten,
waarbij het opvalt dat er bovendien maar weinig Romeins importaardewerk is
gevonden. De vroegst te dateren importen van het nederzettingsterrein stammen uit de Claudische fase. Kenmerkend voor deze fase is een aantal greppels,
die de bewoning aan de zuidwestelijke zijde lijkt te omsluiten ter hoogte van
de eerder genoemde restgeul. Mogelijk weerspiegelen ze de restanten van een
omgreppeling of enclosure (vergelijk De Horden-model fase B, fig. 3.28). Enkele kleinere, soms halfronde greppels doen enigszins denken aan randstructuren
van graven, maar voor geen van de structuren is dit werkelijk aantoonbaar.
Er zijn drie plattegronden van Vroeg-Romeinse gebouwen aangetroffen: één
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Fig. 4.4 Houten-Doornkade: Vroeg-Romeinse (A) en Midden-Romeinse (B) huisplattegronden
op het zuidelijke deel van het nederzettingsterrein. Naar Van Tent 1988, afb. 8.

van een hoofdgebouw en twee van bijgebouwen. Het hoofdgebouw is maar
gedeeltelijk bewaard gebleven, omdat het is versneden door een later te dateren huisplattegrond en door de positie van enkele post-Romeinse kavelsloten
(zie fig. 4.4). Desondanks zijn vrijwel alle middenstijlen overgeleverd. Bovendien kennen we de positie van een lange en een korte wand aan de hand van
wandgreppels. Op basis hiervan mag worden aangenomen dat het gebouw een
lengte heeft gehad van ongeveer 24 meter en 6 meter breed was. De lengteas
had een west-zuidwest/ oost-noordoost gerichte oriëntatie (fig. 4.4).
Het gebouw was tweebeukig ingedeeld. Een opening in de lange noordwand
geeft de positie van de ingang aan. De tegenoverliggende zuidelijke ingang
is niet overgeleverd want die is versneden door de sporen van een jongere
huisplattegrond, maar in overeenstemming met andere boerderijen uit deze
periode mag die ingang beslist worden verondersteld. Het gebouw is hierdoor
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in tweeën verdeeld. In het oostelijke deel van het bouwwerk bevinden zich de
meeste dakdragende stijlen, terwijl in het westelijke deel slechts één middenstijl is herkend. Gelet op ondermeer het interval tussen de stijlen is het
waarschijnlijk dat het stalgedeelte zich in het oosten bevindt.8 Dit is, mede
gelet op de heersende westenwindrichting, de meest logische positie voor een
stal en in overeenstemming met gelijktijdige boerderijen in het Nederlandse
rivierengebied. Het andere, westelijke deel is dan als woongedeelte te typeren.
In de travee van het stalgedeelte die het dichtst bij de ingangen ligt, is een kuil
aangetroffen die vermoedelijk als opslagplaats of keldertje heeft dienst gedaan.
De positie van de opslagplek is uitstekend vergelijkbaar met gebouwen uit
bijvoorbeeld Kesteren en Wijk bij Duurstede.9 Ter hoogte van de eerste middenstijl in het stalgedeelte zijn de restanten van een tussenwand zichtbaar,
waarin ook het spoor van de dakdragende paal heeft gestaan. Aan de noord- en
westzijde van het hoofdgebouw bevinden zich enkele buitenstijlen die mogelijk
functioneel een deel van de daklast hebben gedragen door de overhangende
dakvoet te ondersteunen. Of dergelijke stijlen om het gehele bouwwerk hebben
bestaan is niet zeker maar wel aannemelijk.
Dit Vroeg-Romeinse hoofdgebouw van Houten-Doornkade is te typeren als een
variant op huizen van het type Oss 8A en in geringere mate heeft het overeenkomsten met het type De Horden 1D, gelet op het aantal voorkomende
middenstijlen in het stalgedeelte, de korte interval tussen die stijlen en het
voorkomen van een wandgreppel en buitenstijlen. Er zijn echter ook verschillen
met deze typen, namelijk dat geen van de gebouwen van het type De Horden 1D
buitenstijlen heeft gekend langs de lange zijden. Verder staat één van de twee
middenstijlen uit het woongedeelte in de korte wand en ook dat is iets wat niet
voorkomt bij gebouwen van het type De Horden 1D en Oss 8A.
De datering van dit gebouw uit ‘Doornkade’ kan niet goed worden bepaald. Van
Tent veronderstelde een datering rond 100 na Chr.10 De onderbouwing hiervoor is echter niet te achterhalen.11 Ik meen dat op grond van de associatie
met identiek georiënteerde bijgebouwen en de oversnijding door een later te
dateren plattegrond, indirect de datering kan worden achterhaald. Deze moet
gezocht worden in de pre-Flavische of eventueel Flavische periode.
Van de twee bijgebouwen uit de Vroeg-Romeinse periode ligt het eerste even
ten zuidwesten, in het verlengde van het hiervoor besproken hoofdgebouw (fig.
4.3). De rechthoekige plattegrond heeft afmetingen van 9 bij 5 meter. In het
bijgebouw zijn geen restanten van middenstijlen aangetroffen, zodat vermoedelijk alleen de wandstijlen het dak hebben gedragen. Functie en datering van
het gebouw zijn onbekend, ook doordat er geen vondstmateriaal is gevonden in
de gebouwsporen.
Het andere bijgebouw uit deze Vroeg-Romeinse bewoningsfase heeft een
duidelijkere plattegrond opgeleverd (fig. 4.5) maar kan helaas niet gedateerd
worden aan de hand van de vondsten. Het gaat om een gebouw van ca. 7 bij
8 meter dat bestaat uit twee tegenover elkaar gelegen standgreppels en een
tiental buitenstijlen. In elke standgreppel hebben 6 stijlen gestaan. Middenstijlen zijn niet aangetroffen. De functie van dit gebouw is moeilijk te achterhalen
op basis van de plattegrond maar misschien duiden de metaalvondsten van
paardenbeslag op een stalfunctie. Dergelijke separate (paarden)stallen kennen
we uit de nederzetting Passewaaij uit Tiel, waarvan Heeren aanneemt dat ze
voorkomen vanaf het laatste kwart van de 1ste eeuw na Chr.12 Iets dergelijks zou
ook kunnen gelden voor dit bijgebouw.
Onder de volgende, Midden-Romeinse bewoningsfase zijn twee hoofdgebouwen
en vijf bijgebouwen geschaard (fig. 4.6). Kenmerkend voor deze periode zijn de
omheiningssloten die de bewoning omsluiten. Hierbinnen lijkt beslist meer dan
één fase vertegenwoordigd. Desondanks bleek het onmogelijk om bij de huidige
stand van onderzoek op basis van vondstmateriaal en oversnijdingen een meer
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8 Andere criteria die leiden tot het
toewijzen van stallen (Waterbolk
1975), zoals een staldeur en veeboxen,
zijn niet aangetoond. Zie ook Harsema
1985.
9 Kesteren: Siemons 2001; Wijk bij
Duurstede: fig. 3.4 en fig. 3.13.
10 Van Tent 1988, 15.
11 Tijdens de bewerking door
VU-studenten in het kader van een
uitwerkcollege bleek dat de vondsten
uit de bewuste grondsporen niet meer
aanwezig waren op de Rijksdienst en
het Provinciaal Depot, en dat er geen
documentatie bestaat over dit vondstmateriaal.
12 Heeren 2006, 84, 274.
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Fig. 4.5 Houten-Doornkade: plattegrond van een Vroeg-Romeins bijgebouw op het zuidelijke
deel van het nederzettingsterrein.

13 Indien men de smalle ruimtes tussen dakdrager en wand als ‘zijschepen’
wil zien, is er zelfs sprake van een rudimentair driebeukige bouwconstructie.
Cf. Van Tent 1988.
14 Zie de discussie in paragraaf 3.2.1.
15 Vgl. bijvoorbeeld Modderman 1973;
Hallewas 1986; Sier 2003; Kodde 2007.
16 Dit is tegenstelling tot Van Tent
1988. Vergelijk ook bovenstaande fig.
4.4 waar bij gebouw B géén buitenstijlen zijn afgebeeld aan de korte
noordoostzijde, terwijl die er wel zijn
geweest.

precieze periodisering vast te stellen. Afgaande op de omgreppeling zijn in
ieder geval twee kavels of percelen vast te stellen. In het zuiden is een gebied
van ongeveer 1,5 ha met greppels omgeven. Eén van deze greppels watert af op
de restgeul terwijl een andere sloot meedraait in de richting van diezelfde geul
en daarmee de landschappelijke situatie volgt. In het noordelijke deel is een
kleinere, rechthoekige strook van ongeveer 140 bij 40 meter met daarbinnen
een apart gebied van 35 bij 40 meter met sloten begrensd. Mogelijk heeft zich
binnen de kleinere kavels kleinschalige tuin- of akkerbouw geconcentreerd. Dit
is echter niet zeker omdat geen archeobotanisch onderzoek is uitgevoerd dat
deze veronderstelling zou kunnen bevestigen.
De hoofdgebouwen zijn de restanten van houten boerderijen. De zuidelijk
gelegen boerderij was gecombineerd twee/éénbeukig ingedeeld en heeft
afmetingen van 25 bij 8,5 meter inclusief de buitenstijlen (fig. 4.4). In de
noordelijke, tweebeukige helft droegen twee zware middenstijlen het dak,
terwijl in het zuidelijke deel de stijlen zover als mogelijk naar de wanden waren
geplaatst. Hierdoor ontstond een grote ongedeelde binnenruimte.13 Typologisch
is dit gebouw te classificeren als een verlengd huis van het type De Horden 2A.
Dit geeft aanknopingspunten omtrent de positie van de ingangen en de functie
van de verschillende huisdelen. Want ondanks dat bij de boerderij van ‘Doornkade’ de ingangen niet aantoonbaar zijn, mogen ze verondersteld worden op
de overgang van het één- naar het tweebeukige huisdeel. Voor wat betreft de
woning en stal mag worden aangenomen dat de tweebeukige constructie als
woonhuis heeft gediend.14
De middenstijlen van het éénbeukige huisdeel stonden overigens schuin naar
binnen gericht (zie de coupe in fig. 4.4). Een dergelijke constructie doet denken
aan de A-frame constructie die we kennen uit het Zuid-Hollandse en Zeeuwse
kustgebied.15 De boerderij heeft buitenstijlen gehad waarvan de grondsporen
langs alle zijden zijn aangetroffen, zij het soms fragmentarisch.16 De buitenstijlen staan dicht bij de wand op ongeveer 1 meter afstand. Daarmee wordt de
vraag opgeworpen of hier sprake is van een functie als dakvoetdragers of dat
ze als een zogenaamde porticus naar Romeins model hebben gefunctioneerd.
Vooral bij de korte noord- en zuidwand speelt dit nadrukkelijk, waar de afstand
123
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Fig. 4.6 Houten-Doornkade: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit de
Midden-Romeinse periode van 70 tot 150 na Chr.

tussen buitenstijlen en wandstijlen ongeveer 2 meter bedraagt.17 Bij de korte
zuidzijde is overigens nog iets opmerkelijks aan de hand met de buitenstijlen.
In het verlengde van de twee binnenste buitenstijlen, zijn nog 3 meter zuidelijker dan de buitenstijlen twee palen aangetroffen die bij de gebouwconstructie
lijken te horen. De functie ervan is onbekend evenals wat we ons voor moeten
stellen bij deze constructie.
De datering van deze twee/éénbeukige boerderij moet volgens Van Tent in de
eerste helft van de 2de eeuw worden geplaatst. Overtuigend vondstmateriaal
124

17 Zie verder paragraaf 6.4.
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Fig. 4.7 Houten-Doornkade: plattegrond van een Midden-Romeinse tweebeukige boerderij op
het noordelijke deel van het nederzettingsterrein. Naar Van Tent 1988, afb. 9.

uit deze periode is echter bij nadere bestudering niet aangetroffen.18 Gezien de
sterke overeenkomsten met huizen van het type ‘De Horden 2A’ is het waarschijnlijk om dit gebouw vanaf de Flavische tijd te dateren tot de eerste helft
van de 2de eeuw.

18 Het importaardewerk bestaat
naast enige ruwwandige scherven uit
een dolium van het type Stuart 147 en
een gladwandige kruik van het type
Hofheim 50/51. Het onderzoek is uitgevoerd door studenten van de VU.

Het tweede Midden-Romeinse hoofdgebouw bevindt zich op de noordelijke helft
van het opgravingsterrein (fig. 4.7). Het betreft een zuiver tweebeukig gebouw
van het type ‘De Horden 1D’ met afmetingen van ongeveer 30 bij 6,5 meter. De
oriëntatie van de plattegrond is evenals de hiervoor beschreven plattegrond
NNO/ZZW. Er zijn geen openingen in de wanden herkend, waardoor ingangen
niet op deze wijze kunnen worden aangetoond. Ook ontbreken directe aanwijzingen voor de positie van de veestal. Desondanks mag aan de hand van het
type gebouw (De Horden 1D) en de positie van de middenstijlen worden aangenomen dat de ingangen ongeveer in het midden van de lange wanden hebben
bestaan en dat in de zuidelijke huishelft veestalling heeft plaatsgevonden en
de noordelijke helft als woongedeelte in bedrijf is geweest. Direct ten westen
van het huis is een waterput geslagen waarvan de houten beschoeiing ooit als
125

wijnton heeft gediend.19 In het midden van de tonput was een paal geslagen die
blijkbaar als wel is gebruikt om het water naar boven te doen komen.
De bijgebouwen uit de Midden-Romeinse periode bestaan o.a. uit opslagstructuren van 12- of 15-palen spiekers. Misschien mag één van de spiekers als
horreum worden geïnterpreteerd aangezien er een vijftal ingegraven standgreppels met palen zijn herkend. Maar de karakteristieke stijlen die om een
dergelijke constructie zouden moeten staan, zijn niet aangetroffen. Op het
noordelijke deel van het opgravingsterrein is verder nog een rechthoekige
structuur van ca. 4 bij 7 meter opgegraven die als schuur mag worden geïnterpreteerd.
Samengevat komt het volgende beeld naar voren van Houten-Doornkade in de
Romeinse tijd. Vooropgesteld kan worden dat de thans opgegraven bewoningssporen niet de complete nederzetting vertegenwoordigen. Dit mag worden
afgeleid uit de combinatie van opgravingsgegevens en die van het toenmalige
landschap, de hedendaagse topografie, vondstmeldingen uit de nabije omgeving en luchtfoto’s. De aangetroffen bewoningssporen concentreren zich aan
de noordzijde van een verlande restgeul en bestaan uit enkele boerderijplattegronden met bijgebouwen en verschillende omheiningsgreppels. Ten zuiden
van deze geul zijn geen sporen bekend, maar er is ook geen onderzoek naar
gedaan. Sporen kunnen daar misschien nog verwacht worden, maar concrete
aanwijzingen zijn er niet, bijvoorbeeld vondstmeldingen.
Het nederzettingsterrein heeft zich beslist verder noordelijk uitgestrekt.
Daarop duiden niet alleen de greppels die vanaf het opgravingsterrein gevolgd
kunnen worden in die richting, maar ook de verschillende vondstmeldingen uit
de directe omgeving.20 Die meldingen wijzen op “cultuurgrond die zwarter is
dan zijn omgeving gelegen op een flauwe verhoging van het bouwland”.21 Ook
in westelijke richting, aan de overzijde van de rijksweg 27, mag om dezelfde
redenen een deel van het bewoningsareaal of een nieuwe nederzetting worden
verondersteld.22 Daar zijn overigens ook op luchtfoto’s grondsporen van 1 km
verderop gelegen nederzetting te zien (fig. 4.8) en is het verdere verloop van de
restgeul in westelijke richting gekarteerd.23 Alleen in oostelijke richting lijkt de
begrenzing van de nederzetting een feit. De noord-zuid georiënteerde perceelgreppel kende geen aftakkingen in oostelijke richting en ook enkele in die
richting aangelegde opgravingsputten hebben geen grondsporen en vondsten
opgeleverd. Toch moeten we voorzichtig zijn met een verregaande conclusie
over het oostelijke gebied. Amateur-archeologen uit de omgeving hebben ooit
grondsporen, crematieresten en verbrand Romeins aardewerk gevonden, wat
erop wijst dat in de buurt een grafveld heeft gelegen.24
Al met al is duidelijk dat het bij ‘Doornkade’ om een nederzetting gaat die groter
is dan een enkele Einzelhof. De precieze omvang kunnen we nu niet vaststellen. Ondanks dat de exacte lay-out van de nederzettingsomheining ons ontgaat,
zijn er wel overeenkomsten en verschillen met het terrein van ‘De Horden’ uit
Wijk bij Duurstede. De vroegste omgreppeling is misschien op te vatten als een
enclosure, vergelijkbaar met fase B in het ontwikkelingsmodel van ‘De Horden’(fig. 3.28 B). Ook de latere verkavelingen in grote rechthoekige percelen
stammen uit dezelfde periode als die van ‘De Horden’ (zie fig. 3.28 C en D).
In ‘Doornkade’ zijn ze niet zo scherp te dateren maar het is wel zeker dat de
aanleg op zijn vroegst in de Flavische periode geplaatst dient te worden. Een
onderzoek naar precieze berekeningen in Romeinse voeten, blokverkavelingen
(gebaseerd bijvoorbeeld op de actus) en de gulden snede zijn niet uitgevoerd,
ook omdat het verloop van het slotenstelsel niet helemaal bekend is. Overigens
is een opmerkelijk verschil met ‘De Horden’ het feit dat de assen van de Houtense hoofdgebouwen niet altijd parallel liggen aan de brede kavelsloten.
Verder bestaat, vergeleken met ‘De Horden’, een hoog percentage van het totaal
gevonden aardewerk uit handgevormde keramiek (80%) en zitten tussen de
Romeinse importen maar nauwelijks opvallende of uitzonderlijke vondsten.25
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19 Er zijn zeker vier tonputten op
het terrein aangetroffen waarvan de
beschoeiing uit afgedankte wijnvaten
heeft bestaan. Het is onbekend of daarbij eventuele stempels op de duigen
zijn aangetroffen (vgl. bijvoorbeeld
Bloemers 1978, 208-215; Vos 1997;
Wesselingh 2000; Van Rijn 2006), maar
het is tegelijkertijd de vraag of hier wel
onderzoek naar is gedaan.
20 Archis-meldingen 5938, 26271,
26273, 132587, 243493.
21 Archis-melding 26271.
22 Van Tent 1988, 14; Marinelli 1997,
cat.nr. 15. Zie bijlage 1: Houten-Langeweg (site 25).
23 Vgl. Marinelli 1997, 60-61.
Amateur-archeologen meldden in
2007 een stuk van de Romeinse weg te
hebben gezien aan de noordzijde van
dit perceel (= linkerzijde van de foto,
fig. 4.8).
24 Pers. meded. B. Elberse (Bunnik) te
Houten-Jongerius (site 29).
25 Totaal aantal aardewerk= 29135.
Romeinse importen 5778; handgevormde keramiek 23357. Het
handgevormde materiaal is op basis
van magering verder onder te verdelen
in organisch (n=3602 (15%), potgruis
(n=17326 (74%) en ondetermineerbare
magering (n=2429 (10%), waarbij het
organische mageringsmateriaal klaarblijkelijk hoofdzakelijk uit de Romeinse
tijd zou dateren (Van Tent 1978; idem
1986; idem 1988, 17).
26 Van Tent 1986, 35, afb. 3. Zie ook
Derks/Roymans 2002; verder paragraaf
6.2, bijlage 7 en fig. 6.1.
27 Deze gegevens zou men als
tegenstrijdig kunnen uitleggen,
namelijk dat enerzijds een paard is
begraven - en dus niet geconsumeerd

09

Lang
e

weg

N4

g

we

se

ed

ste

em

He

- terwijl anderzijds slachtsporen juist
kunnen duiden op de consumptie van
paardenvlees. Zie Lauwerier 1999
waar het in de Romeinse tijd heersende
taboe op het eten van paardenvlees
uitvoerig wordt besproken, specifiek
voor het Nederlandse rivierengebied.
Aan het uit ‘Doornkade’ onderzochte
materiaal werd door Taayke (1984) de
conclusie verbonden dat men mogelijk
“onbruikbaar geworden paarden van
het Romeinse leger ter consumptie
overnam, misschien in ruil voor jonge
dieren.”
28 Van Tent (1988, 19) meldt nog de
vondst van een 3de-eeuwse munt uit de
bovengrond, hetgeen erop duidt dat het
gebied in elk geval toegankelijk moet
zijn gebleven.
29 Pers. meded. E.P. Graafstal (gem.
Utrecht). Vroeger gedateerde sporen
zijn daar niet aangetoond, waaruit
kan worden opgemaakt dat een eerder
tracé waarschijnlijk een andere route
volgde die meer richting Utrecht heeft
gelopen.
30 Andere toponiemen zijn ‘Polder
Wulven’ en ‘Wulvensedijk’.

Fig. 4.8 Luchtfoto en interpretatie van een vindplaats langs de Langeweg (site 25), ongeveer 1
km ten westen van Houten-Doornkade.

Dat kan te maken hebben met de opgravingslocatie en het feit dat niet het volledige nederzettingsterrein is onderzocht. Toch zijn er wel voorwerpen gevonden
die een enigszins ‘ontwikkelde status’ van de toenmalige bewoners representeren zoals die van een metalen schrijfstift uit een waterput.26 Andere vondsten
duiden op het belang van paard zoals beslag van paardentuig, een paardengraf,
alsmede het relatief grote aantal paardenbotten met klaarblijkelijk slachtsporen.27
Het einde van bewoning op de nederzetting is niet met zekerheid bepaald.
Er zijn nauwelijks vondsten gedaan van na het midden van de 2de eeuw op
‘Doornkade’, zodat een einde rond 150 na Chr. aannemelijk lijkt. Maar het is
goed mogelijk dat de bewoning zich heeft verplaatst naar een gebied buiten
het opgegraven areaal en dat er van daadwerkelijk afbreken van de bewoning
geen sprake is geweest. 28 Het is tot slot opmerkelijk dat de even noordelijk
gelegen Romeinse weg, die van Vechten naar Vleuten verloopt, vermoedelijk
ook van omstreeks het midden van de 2de eeuw dateert.29 Het blijft de vraag of
hier daadwerkelijk een verband bestaat met de site of dat het opgeven van de
nederzetting te maken heeft met de aanleg van de Romeinse infrastructuur.
4.1.2 Wulven (Het Rondeel)
Binnen het tegenwoordige bedrijventerrein Het Rondeel lag de archeologische vindplaats die bekend stond onder de naam ‘Wulven’ (site 4) (fig. 4.2).30
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Fig. 4.9 Houten-Wulven: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit periode
1 van 50 tot 120 na Chr.

31 Berendsen/Stouthamer 2001, 209210, channel belt 78.
32 Archis-waarnemingsnummers
10163, 10996, 10997, 30572, 32643
en 32670. Van Tent 1992, 23; Van Tent/
Van Dockum 1994, 162. Van Dockum
(1997b) meldt elders dat het terrein al
in de jaren zestig van de vorige eeuw
werd ontdekt.
33 Steenbeek 1983a, plek 92-3/92-4.

Het terrein ligt ingeklemd tussen de rijksweg 27, de Houtense rondweg en de
verbindingsweg ‘De Staart’. Landschappelijk gezien bevindt ‘Wulven’ zich op de
zuidelijke rand van de Jutphase stroomrug op de overgang naar het westelijk
gelegen natte kom- en veengebied.31 Meer specifiek was het terrein aan zowel de
noord-, west- en zuidzijde ingesloten door het komgebied. Het terrein was sinds
een veldkartering uit de jaren zeventig van de vorige eeuw bekend en sindsdien
werden talloze vondsten gedaan.32 In de jaren tachtig werd een fosfaatkartering
uitgevoerd33 en nadien werden bij de aanleg van zandwinputten nabij de rondweg
bewoningssporen en enkele crematiegraven, inclusief een kringgreppel, waargenomen door amateur-archeologen uit Houten.34 De exacte locatie daarvan is
nu moeilijk te achterhalen, maar vermoedelijk bevindt het kleinschalige grafveld
zich even ten zuidoosten van de tegenwoordige rondweg.35
In 1993 en 1994 zijn er vervolgens opgravingen uitgevoerd op een gebied met
een omvang van ongeveer 1,5 ha. De overzichtsplattegrond daarvan laat een
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34 Van Tent 1992; Van Dockum 1997.
35 Archis-waarnemingsnummers
30572/32643; Van Dockum/Hessing
1994, 219. Het resterende deel van dit
grafveld was reeds vergraven in 1983
bij de aanleg van de rondweg. Alleen uit
de dagrapporten en het jaarverslag van
de ROB (Van Es et al. 1987, 57) is nog
enige informatie te halen over het grafveld. Het gaat om acht crematiegraven
en één kringgreppel. Sommige graven
waren vondstloos, andere hadden een
bord en beker als bijgiften van respectievelijk terra sigillata en geverfd
aardewerk. Zie bijlage 1: site 111.

veelvoud aan nederzettingssporen zien die samen met de vondsten wijzen op
een intensieve bewoning in de Romeinse periode (fig. 4.9 en 4.11). Een vervolg
van het grafveld is niet aangetroffen. Wel zijn verspreid over het terrein, in
de directe omgeving van huiserven, enkele grafkuiltjes met crematieresten
opgegraven. Naast huisplattegronden zijn talrijke afvalkuilen, greppels, waterputten en bijgebouwen aangetroffen.
De begrenzingen van de nederzetting konden niet overal worden bepaald.
Alleen aan de westelijke zijde is dit zeker gesteld door de aanleg van proefsleuven. Vanuit landschappelijk oogpunt bekeken zal de bewoning niet veel
verder naar het westen hebben doorgelopen, aangezien daar op ca. 100 meter
afstand de natuurlijke overgang van de stroomrug naar het komgebied begint.
Ook naar het noorden toe is niet heel veel ruimte, want daar ligt het komgebied
hemelsbreed slechts op 250 meter afstand van het opgegraven terrein. Datzelfde leek op het eerste gezicht ook te gelden voor het zuidelijke deel. Maar
daar zijn bij de aanleg van een verbindingsweg grote hoeveelheden Romeins
importaardewerk opgeraapt. Ook gelet op de bewoningssporen is het aannemelijk dat de nederzetting nog enige tientallen of misschien wel een honderdtal
meters naar het zuiden heeft doorgelopen. Resteert de oostelijke begrenzing
van de vindplaats. Hier mag vanuit landschappelijk perspectief de grootste
trefkans worden verondersteld aangezien we daar naar de hoogste delen van
de Jutphase stroomrug gaan. Dit is ook de richting waar het grafveld is aangetroffen, maar het is tegelijkertijd het deel waar geen zicht op is verkregen door
de aanleg van de hedendaagse rondweg en een begeleidende watergang. Het
enige dat zeker is, is dat de spoordichtheid op het onderzoeksterrein in oostelijke richting sterk afneemt. Dit kan echter ook te maken hebben met de erosie
van de hogere terreindelen waarvan de opgravers toentertijd reeds melding
maakten in hun dagrapporten.

36 Van der Roest 1998. Het vondstmateriaal van ‘Wulven’ was na de opgraving vrijwel onbewerkt gebleven en een
meer gedetailleerde fasering is helaas
niet voorhanden. Om de sporen toch
enigszins te kunnen faseren, is naast
de door mijzelf uitgevoerde analyse aan
de hand van oversnijdende grondsporen, het vondstmateriaal bewerkt door
VU-studenten in het kader van een
werkcollege. Zij hebben de features
daar waar mogelijk gedateerd en
traceerden ook enkele laat-2de-eeuwse
en 3de-eeuwse vondsten, waaronder
Qualitätsware (Brunsting techniek D).
37 Mogelijk bestaat er nog een vierde
hoofdgebouw (H1) maar dat is speculatief aangezien vrijwel de gehele plattegrond zich buiten de opgravingsgrenzen bevindt. Een aantal bijgebouwen
(B2, B3, B5) kan ook uit de volgende
bewoningsfase dateren.
38 Het gebouw is waarschijnlijk nog
iets langer geweest (38 tot 40 meter)
aangezien het westelijke gebouwdeel
zich buiten de opgravingsgrenzen
bevindt.

De globale datering van de opgegraven nederzettingssporen ligt tussen de
Vroeg-Romeinse periode en het einde van de 2de eeuw na Chr. Op basis van de
huidige kennis kunnen de bewoningssporen in twee fasen worden onderscheiden: de eerste fase dateert van omstreeks het midden van de 1ste eeuw na Chr.
tot het eerste kwart van de 2de eeuw, en de tweede fase loopt door tot het einde
van de 2de eeuw of begin van de 3de eeuw (fig. 4.9 en 4.11).36
Uit de eerste bewoningsfase zijn meerdere gebouwplattegronden bekend.
Naast een aantal ongedateerde bijgebouwen, kunnen er zeker drie als hoofdgebouwen hebben gefunctioneerd (H2, H5 en H6).37 Deze hoofdgebouwen hebben
alledrie een oriëntatie die WZW/ONO was gericht. Eén van de drie huizen (H2)
heeft een gecombineerde twee/driebeukige indeling gekend en is van het type
De Horden 3A. Het gebouw heeft afmetingen van 6,5 bij minstens 24 meter.
Hoewel het niet compleet is overgeleverd - want de korte westwand lag buiten
het opgravingsterrein - mag worden aangenomen dat op basis van overeenkomsten met andere gebouwen van dit type nog enkele meters hierbij moeten
worden opgeteld. De oostelijke helft is de stal geweest, daar waar de meeste
middenstijlen hebben gestaan. Het westelijke deel was dan als woongedeelte in
gebruik.
De twee andere hoofdgebouwen uit deze fase zijn volledig driebeukig ingedeeld. Het gebouw H6 heeft een breedte van bijna 7 meter en een lengte van
meer dan 20 meter. Het huis is fragmentarisch overgeleverd waardoor het
onderscheid in woning en stal niet duidelijk is te herkennen. Hier ontbreekt
een aantal middenstijlen doordat later in de Romeinse tijd een andere boerderij
(H7) op min of meer dezelfde plek als H6 was gebouwd.
Het andere volledig driebeukige hoofdgebouw (H5) heeft een uitzonderlijke
plattegrond opgeleverd (fig. 4.10). Het gaat om een bijzonder lang gebouw
van ruim 35 meter met ook een opvallende breedte van ongeveer 12 meter.38
Die grote breedte is veroorzaakt doordat langs de lange zijden van het gebouw
buitenstijlen waren geplaatst op 2,5 meter van de wanden. Een dergelijk grote
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Fig. 4.10 Houten-Wulven: schematische plattegrond van boerderij H5.

afstand tussen buitenstijlen en de lange wanden roept discussie op over de
functie van deze buitenstijlen als dakvoetdragende stijlen of als een soort van
porticus.39 De kernbouwbreedte van H5, d.w.z. de breedte van wand tot wand,
bedraagt 7 meter. Het dak van het driebeukige gebouw wordt gedragen door
24 paarsgewijs geplaatste middenstijlen. Het interval tussen deze 12 binnenstijlparen of jukken is niet overal gelijk. Gemiddeld is die afstand minder
dan 3 meter maar bij twee traveeën is de interval groter, namelijk 5,3 en 6,1
meter. Hierdoor ontstaat een zogenaamde drieledige indeling. Op de overgangen naar de verschillende huisdelen kunnen ingangen hebben bestaan.
Vermoedelijk bevindt de stal zich in het middendeel van het gebouw waar de
interval tussen de binnenstijlparen het kleinst is.40 Typologisch lijkt het huis
eerder aan te sluiten bij Noord-Nederlandse driebeukige plattegronden uit de
(Laat-)Romeinse periode dan bij 1ste-eeuwse huistypen.41 Aan de andere kant
zijn er ook wel overeenkomsten met plattegronden uit de Late IJzertijd en
Vroeg-Romeinse periode.42 In alle gevallen ontbreken echter buitenstijlen bij
de Noord-Nederlandse varianten. In die zin sluit het gebouw weer beter aan bij
huisplattegronden uit de West-Nederlandse kuststreek, onder meer uit Valkenburg (ZH) en Den Haag.43 Het vondstmateriaal uit H5 dateert uit de 1ste- en 2de
eeuw en is niet bijzonder of afwijkend van het doorsnee vondstmateriaal uit de
nederzetting. Vergeleken met gebouwen op ‘De Horden’ waar buitenstijlen pas
voorkomen ná de Bataafse opstand, is het ook voor ‘Wulven’ aannemelijk om op
zijn vroegst een Flavische datering voor H5 te veronderstellen.
Verder is van de eerste bewoningsfase nog een aantal moeilijk te dateren
waterputten afkomstig en enkele greppels waarvan sommige een erfomheining
kunnen representeren. Daarvan is echter de precieze lay-out niet te achterhalen.
De tweede bewoningsfase mag gedateerd worden in de 2de eeuw en omvat
meerdere gebouwen waaronder vier hoofdgebouwen. De lengteassen van de
huizen H3, H4, H7 en H8 hebben allemaal dezelfde ZW/NO-oriëntatie. Daarbij
valt op dat deze hoofdgebouwen beduidend kleiner van omvang zijn dan die
uit de voorgaande fase. Gelet op de verdeling van de binnenstijlen gaat het
opmerkelijk genoeg om stalloze huizen. Of er buiten het opgegraven gebied nog
andere huizen hebben bestaan waar wel stallen in waren ondergebracht, blijft
onopgehelderd.
Van één gebouw is de binnenindeling niet te achterhalen (H7), terwijl een
ander hoofdgebouw (H3) een duidelijke tweebeukige indeling heeft gehad.
Daarmee lijkt sprake van een trendbreuk en is het driebeukige element uit de
vorige bewoningsfase nagenoeg verdwenen. Alleen in de andere twee gebou130

39 Zie verder paragraaf 6.4.
40 Vgl. de criteria bij Waterbolk 1975.
41 Zie Huijts 1992 voor een overzicht
en reconstructie van bijvoorbeeld
de typen Fochteloo, Noordbarge en
Wijster. Vergelijk ook Hiddink (1999,
93-156) die een ruim overzicht geeft
van driebeukige huisplattegronden uit
het gebied ten noorden van de limes.
42 Vgl. bijvoorbeeld het twee/driebeukige gebouw H120 van het type
Oss 9B (Schinkel 1994, deel II, fig.23;
Wesselingh 2000, 106, 111).
43 Van Haaff 1987; De Hingh/Vos
2005, 132-134; Waasdorp 1999, 14,
afb. 5; Siemons/Lanzing, in prep.; zie
ook Kodde 2007.
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Fig. 4.11 Houten-Wulven: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit de 2de
eeuw na Chr.

wen (H4, H8) is nog een afspiegeling van de driebeukige traditie zichtbaar. In
elk van deze gebouwen is in één huisdeel een binnenstijlpaar aanwezig dat
echter zo ver uiteen was geplaatst (tegen de lange wanden) dat feitelijk een
éénbeukige ruimte was ontstaan. Het andere gebouwdeel had een tweebeukige
onderverdeling. Deze twee vrij korte gebouwen met gemiddelde afmetingen
van ruim 5 bij 14 meter zijn varianten van het type De Horden 2C. Vondstmateriaal komt er nauwelijks uit de gebouwen, maar de oversnijding van H5 door H8
staat vast, zodat een relatieve onderlinge datering kon worden bepaald.
Verder zijn in deze bewoningsfase de lange greppels opvallend die de bewoning
aan verschillende zijden omsluiten. De richting van deze greppels is parallel aan of haaks op de assen van de huizen. Mogelijk zijn de dubbele greppels
in het zuidelijke opgravingsgebied, die ongeveer 4 meter uit elkaar liggen, de
restanten van een weggetje of pad, maar zeker is dat niet. Het lijkt verder te
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Fig. 4.12 Houten-Wulven: bronzen beeldje van de godin Isis-Fortuna. Foto Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

gaan om rechthoekige percelen, waarvan de precieze omvang niet kan worden vastgesteld. Duidelijk is wel dat niet het volledige nederzettingsareaal is
opgegraven. De bewoning eindigt omstreeks het einde van 2de of begin van de
3de eeuw.
Tot slot kennen we een aantal waarschijnlijk geïsoleerde grafcontexten,
mogelijk uit de eerste bewoningsperiode maar de datering staat niet helemaal
vast (fig. 4.9 en fig. 4.11). Er kon niet worden bepaald of deze graven feitelijk
aan een omvangrijker grafveld moeten worden toegeschreven, waartoe ook
de eerder genoemde graven ten noordoosten van de nederzetting en onder
de hedendaagse rondweg hebben behoord. Het gaat bij de graven binnen de
nederzetting om één, deels gereconstrueerde, ronde randstructuur van een
grafheuvel met een doorsnede van maximaal 15 meter.44 In de greppel is een
rand van een deksel gevonden (type Niederbieber 120-a), hetgeen een datering
in de 2de eeuw zou rechtvaardigen. Echter de geringe spoordiepte en de over132

44 Vergelijk voor wat betreft de
omvang van dergelijke Romeinse grafheuvels Nijmegen-Hatert (Haalebos
1990), Oss-Ussen (Van der Sanden
1987b; idem 1994; Hessing 2000) en
Poeldijk (Vos 2000c; idem 2000d). Bij
de graven in Oss kwamen ook zeer
grote ronde randstructuren van 12 –22
m in diameter tevoorschijn tijdens de
opgravingen. Daarvan stond echter
niet helemaal vast dat het altijd om
graven ging of dat ze uit de Romeinse
periode dateerden. Bij die van Poeldijk
en Hatert was dat wel duidelijk.
Poeldijk leverde twee grafheuvels op
met een doorsnede van 12,5 meter. De
doorsnede van grafheuvels uit Hatert
varieert van 3,50 tot 14,50 meter
(Haalebos 1990, 16-17, 193).

snijding door 1ste-eeuwse grondsporen waaronder die van H6 doen een oudere
datering vermoeden. Naast deze kringgreppel is nog een viertal kleine kuilen
met crematieresten aangetroffen. Mogelijk gaat het hier (deels) om kindergraven.45 Opmerkelijk daarbij is dat een paar in de buurt van huisplattegronden
liggen. Hier kan toeval echter een rol spelen, aangezien een relatie tussen
beiden niet aantoonbaar is.
45 Pers. meded. L.I. Kooistra (BIAX
Consult), die destijds verbonden was
aan het onderzoek te ‘Wulven’. De precieze documentatie over bijvoorbeeld
inhoud, gewicht, geslacht, analyse, etc.
van deze crematies heb ik niet kunnen
achterhalen.
46 Zie Van der Roest 1995, 187.
47 De hierna volgende informatie is
zowel van W. De Clercq (Universiteit
Gent) als van P.W. van den Broeke
(Bureau archeologie, Nijmegen)
afkomstig.
48 Houten-Wulven is in ieder geval nog
de meest NO gelegen vindplaats, maar
moet het op de noordelijke breedtegraden inmiddels afleggen tegen LeidenRoomburg (pers. meded. P.W. van den
Broeke). Ook in Zaltbommel, Brakel
(pers. meded. F. Reigersman-Van Lidth
de Jeude, ADC) en Breda (Taayke
2005b, 277) komt dit materiaal voor.
Het zwaartepunt van de verspreiding
ligt nog steeds in NO-richting tot aan
de limes.
49 Vgl. Van den Broeke 1986, 96 ff;
Wiepking 2001, 140; Reigersman-Van
Lidth de Jeude, in prep. Het gaat te ver
om hier een uitvoerige discussie over
zoutproductie te behandelen, maar beslist vermeldenswaardig is het nieuwe
inzicht van P.W. van den Broeke dat
de zoutproductie in de Romeinse tijd
geheel geconcentreerd is ten zuiden
van de (Ooster)schelde. Zie verder Van
den Broeke 1996, 103 ff.
50 Van der Roest 1995, 187.
51 Nicolay 2007a, 350, pl. 39 (124.1);
Van der Roest 1998, 73.
52 Het beeldje is 7,7 cm hoog, en is
op de rechteronderarm na compleet.
Het dateert vermoedelijk uit de tweede
helft van de 1ste eeuw en is door de
vinder in bruikleen gegeven aan het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden;
zie ook Van der Roest 1995; idem 1998.
53 Noordam/Van Tent 1979; Van Es/
Verwers 1985, 227; Van Es/Hessing
1986; Van Tent 1992; Van Es/Hessing/
Jong 1987; Van Es et al. 1988, 46-48.
Een andere toponiem is ‘Tiellandtweg’.

Samengevat mag worden gesteld dat de nederzetting ‘Wulven’ uitstijgt boven
de Einzelhof. Aangezien we niet de volledige opgravingsplattegrond van de
vindplaats kennen, moet voor dit moment worden aangenomen dat het om een
kleine nederzetting gaat van 2 tot 3 gelijktijdige boerderijen. De rechthoekige
verkaveling heeft zich waarschijnlijk nog wel wat verder zuidelijk en oostelijk
uitgestrekt. Daarbinnen mogen meer gebouwplattegronden worden verwacht.
Volgens de opgravers is er bijzonder vondstmateriaal gevonden dat sporadisch
voorkomt in het Kromme-Rijngebied.46 Het gaat allereerst om handgevormd
aardewerk dat als dunwandig rood is gekarakteriseerd en naar zeggen afkomstig moet zijn van zoutcontainers uit het kustgebied van het Nauw van Calais.47
‘Wulven’ vertegenwoordigt hiermee de meest noordoostelijke vindplaats van dit
vondstmateriaal.48 De aanvoer van deze zoutcontainers moet al in het eerste
kwart van de 1ste eeuw op gang zijn gekomen en een dergelijke vroege datering
is inmiddels op meer plaatsen aantoonbaar.49
Verder moet een aanzienlijke hoeveelheid Romeins bouwmateriaal zijn gevonden op het terrein, is een uitbraaksleuf door de opgravers gedefinieerd, en zou
er vensterglas en een bijzondere tweetuitige, aardewerken olielamp afkomstig
zijn van ‘Wulven’.50 Al deze vondsten en sporen waren echter niet meer te
achterhalen. Vooral de combinatie van een uitbraaksleuf, vensterglas en bouwmateriaal doet een locatie met een steenbouw vermoeden, maar dit kon op
geen enkele manier worden zeker gesteld. Metalen voorwerpen zijn schaars of
niet traceerbaar. Slechts drie stukken metaal afkomstig van 2de-eeuws riembeslag en bronzen paardentuig kunnen worden toegeschreven aan ‘Wulven’.51 Het
derde metalen object betreft een beeldje van Isis-Fortuna dat na afloop van het
onderzoek ter plekke is aangetroffen (fig. 4.12).52
Tot slot is een nadere vergelijking met de key-site van het Kromme-Rijngebied,
Wijk bij Duurstede-De Horden, moeilijk door het gebrek aan overzicht van de
vindplaats ‘Wulven’. Er mag worden aangenomen dat de perceelgreppels niet
voor de Flavische periode zijn ontstaan en daarmee voor wat betreft de datering niet afwijken van de perceleringen op ‘De Horden’ (vgl. fig. 3.28 C en D).
4.1.3 Tiellandt
De verwachtingen over de in het midden van de jaren tachtig van de vorige
eeuw uitgevoerde opgravingen te Houten-Tiellandt (site 3) waren hoog. Nog
niet eerder was in het Kromme Rijngebied een Vroegmiddeleeuwse tegenhanger van het Karolingische Dorestad onderzocht, dat tegelijkertijd door de
toenmalige ROB werd opgegraven. De opgravingen besloegen een terrein van
ongeveer 7 ha en dit leverde een enorme hoeveelheid bewoningssporen op. De
vele Merovingische en Karolingische vondsten van het terrein deden een grote
agrarische nederzetting vermoeden uit de Vroege Middeleeuwen.53 Verder werden vondsten en sporen aangetroffen uit de Nieuwe Tijd, Late Middeleeuwen
en de – voor ons interessante – Late IJzertijd en Romeinse tijd.
De hooggespannen verwachtingen kwamen niet helemaal uit. De interpretatie
van de grondsporen was problematisch. Allereerst bleek in het veld dat alle
sporen van hetzelfde niveau kwamen. Van enige verticale stratigrafie was geen
sprake, temeer daar de bovenste 30 cm van de sporen geheel was opgenomen
in de gehomogeniseerde bouwvoor. Ook door de langdurige bewoning op het
terrein hebben vooral de grondsporen uit de Late Middeleeuwen de structuren
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uit andere perioden verstoord en daardoor vaak onherkenbaar gemaakt. Ten
slotte heeft er geen uitwerking en definitieve interpretatie van de vindplaats
plaatsgevonden, uitgezonderd enkele specialistische studies en de verslagen in
archeologische kronieken en jaarverslagen.54
Landschappelijk gezien ligt ‘Tiellandt’ op de oeverafzettingen van de Jutphase
stroomrug. Door het gebied lopen verschillende geulen waarvan één al in de
Vroege IJzertijd was verland. De andere functioneren als restgeulen en zijn
tot in de Romeinse tijd nog watervoerend geweest.55 De belangrijkste is een
15 meter brede geul met een van O-W naar ZW-NO verlopende oriëntatie
(zie fig. 4.13). Hierop sluit een vrijwel N-Z georiënteerde watergang met een
vermoedelijk vergelijkbare breedte, maar waarvan we het verdere verloop niet
kennen.
Zowel onderin als aan de rand van de O-W verlopende geul zijn naast een forse
hoeveelheid IJzertijdmateriaal ook enkele inhumaties aangetroffen.56 Daaronder bevond zich het deels vergraven skelet van een 40-jarige man die zonder
grafkuil en bijgiften blijkbaar zonder veel aandacht langs de geul was neergelegd.57 De reden voor een dergelijke onattente behandeling kennen we niet,
maar het is opmerkelijk genoeg op meer plaatsen in Houten vastgesteld, onder
meer aan de Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp), langs de Schalkwijkseweg
(terrein 14) en op ‘terrein 21’ aan de Binnenweg.
In de Romeinse tijd schijnen de restgeulen grotendeels droog te vallen en raken
ze opgevuld met nederzettingsafval. Het gaat om aardewerk en bot, maar
ook om aanzienlijke hoeveelheden bouwmateriaal bestaande uit tufsteen,
dakpanfragmenten en een opmerkelijk stuk kalksteen (zie verderop). Het is
overigens niet zeker of al dit materiaal oorspronkelijk op de nederzetting heeft
gecirculeerd. Denkbaar is dat het hier om spolia gaat uit de regio die in de
Laat-Romeinse periode of Vroege Middeleeuwen zijn verzameld en op die wijze
tussen het nederzettingsafval terecht zijn gekomen.
Er zijn meerdere huiserven herkend die dateren uit de Romeinse periode (fig.
4.13). Een meer specifiek en gedetailleerd onderscheid in Vroeg-, Midden- of
Laat-Romeinse periodesporen is met de huidige stand van onderzoek niet te
maken. Ten noorden van de O-W georiënteerde restgeul, in het noordelijke
deel van het opgravingsterrein bevinden zich waarschijnlijk drie huiserven.
Het meest noordelijke erf is het duidelijkste en toont de plattegrond van een
hoofdgebouw. Deze boerderij was O-W georiënteerd en had een gecombineerde
twee/driebeukige indeling (type ‘De Horden 3A’ of ‘Oss 9A’ zonder buitenstijlen).
De noordelijke lange wand bevindt zich buiten de opgravingsputten maar op
basis van overeenkomstige huisplattegronden van dit type mag de breedte op
ca. 5 tot 7 meter worden ingeschat.58 De lengte bedraagt minimaal 18 meter en
kan in oostelijke richting nog een aantal meters hebben doorgelopen. Vondsten
duiden op een datering die niet specifieker kan worden gesteld dan afkomstig
uit de 1ste/2de eeuw. Even ten zuiden van deze boerderij zijn twee bijgebouwen
aangetroffen, waaronder een 12-palige spieker. Wat meer naar het zuidwesten
zijn enkele vermoedelijke grafstructuren gevonden in de vorm van kringgreppels. Crematieresten en bijgiften ontbraken zodat een datering niet bekend is.
Het erf is aan de oostelijke zijde afgebakend door een aantal sloten die afwateren op de N-Z georiënteerde restgeul. Of ook de andere zijden van het erf
omsloten waren met greppels is onbekend gebleven.
Op het meest zuidwestelijke erf zijn één spieker en nog enkele andere kleine
structuren herkend, waarvan een deel mogelijk uit de IJzertijd dateert.59
Dit doet vermoeden dat er een hoofdgebouw in de nabije omgeving heeft
gestaan, maar verdere opgravingen zijn op dit deel van het nederzettingsgebied achterwege gelaten omdat het ten koste zou gaan van het onderzoek
naar de Vroege Middeleeuwen. Ten noorden van deze kleine gebouwtjes is
een greppel zichtbaar die misschien iets met een erfbegrenzing van doen
heeft gehad.
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54 Specialistische onderzoek dat is
uitgewerkt betreft een aantal ecologische studies (Kooistra 1996; Laarman
1996a; Kooistra/Hessing 1988). Voor
de kronieken en jaarverslagen zie
Van Es/Hessing 1986; Van der Roest
1988b; Van Tent 1992; Van Dockum/
Hessing 1994; Van Tent 1996c. In 2007
hebben studenten van de VU in het
kader van een uitwerkcollege alleen de
noordelijke opgravingsputten kunnen
onderzoeken.
55 Kooistra 1996, 291-292; zie ook
Van Tent 1992, 16-17.
56 Pers. meded. F.J. Laarman (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Voor
de duidelijkheid dient hier vermeld dat
dit andere inhumaties zijn dan het door
Laarman beschreven individu uit de
Late Middeleeuwen (Laarman 1996a,
351, 356).
57 Van Tent 1992, 12-15.
58 Zie bijvoorbeeld de huizen van het
type De Horden 3A in hoofdstuk 3.
59 Vgl. Kooistra 1996, 293, fig. 50a.
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Fig. 4.13 Houten-Tiellandt: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit de
Romeinse tijd.

Op het meest oostelijke erf is een meer rechthoekige omgreppeling herkenbaar. Hier zijn echter geen duidelijke gebouwstructuren bewaard gebleven,
onder meer door de intensieve bewoning in de post-Romeinse periode. De
plattegronden die uit de Romeinse tijd dateren, kunnen door het fragmentarische karakter niet als hoofdgebouwen worden gedefinieerd. Opvallend is
dat de oriëntatie van de gebouwen afwijkt van die van de omgreppeling. Een
verklaring hiervoor is moeilijk. Mogelijk heeft het te maken hebben met de
onvolledigheid van de plattegronden en met de intensieve sporendichtheid in
dit gebied. Daardoor is veel informatie verloren gegaan hetgeen de interpretatie niet eenvoudiger maakt.

60 Kooistra 1996, 306-322.
61 Vgl. Van Es 1967, 116-120.
62 Vgl. huis 2 uit Wijk bij DuurstedeDe Horden (paragraaf 3.3.1).

De enige duidelijke structuur van het noordoostelijke erf betreft een rechthoekige kuil waarin een forse hoeveelheid graan bewaard is gebleven. De kuil
met afmetingen van ongeveer 3 bij 1,5 meter had een diepte van 50 cm. Op
de bodem lag tussen brokken houtskool een 4 tot 7 cm dikke laag van verkoold
graan dat was samengesteld uit emmertarwe (85%), gecultiveerde haver
(14%) en bedekte gerst (1%).60 Zowel het aardewerk als een 14C-datering van
het houtskool duiden op een datering uit de periode 250 - 350 na Chr. De kuil
kan als voorraadkuil of kelder worden geïnterpreteerd.61 Deze kunnen op het
erf van een boerderij zijn ingegraven maar komen ook met enige regelmaat
voor binnen huisplattegronden, op de overgang van woon- naar stalgedeelte
in het gebied van de twee tegenover elkaar gelegen ingangen in de lange
wanden van een boerderij.62 In het geval van ‘Tiellandt’ is echter geen boerderijplattegrond herkend. Kooistra berekent dat er 870 kg in de kelder kan zijn
opgeslagen en ze veronderstelt dat we hier te maken met de jaarlijkse opslag
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Fig. 4.14 Houten-Tiellandt: uitsnede van het vereenvoudigde structurenoverzicht met de oudste boerderijplattegrond uit de Romeinse tijd ten zuiden van de restgeul(en).

van één huishouden.63 Haar onderzoek toont tevens aan dat de graanproducten
uit het rivierengebied afkomstig waren en vermoedelijk groeiden op een van de
stroomruggen in het Kromme-Rijngebied.
Ook ten zuiden van de twee restgeulen zijn nog Romeinse bewoningssporen
aanwezig. Hier gaat het om een aaneengesloten gebied dat niet werd doorsneden met geulen. Daaruit is echter niet duidelijk geworden hoeveel erven er
ter plekke hebben bestaan, mede door het ontbreken van huisplattegronden.
Mogelijk scheidt een WNW-OZO georiënteerde greppel het gebied in twee
delen. Op het meest zuidelijke deel zijn twee bijgebouwen herkend die waarschijnlijk als schuur of opslagstructuur hebben gediend. Ten noorden van deze
greppel op het middendeel van het onderzoeksterrein zijn de meest duidelijk
plattegronden van ‘Tiellandt’ gevonden: twee hoofdgebouwen en één bijgebouw
(fig. 4.15). Het bijgebouw betreft een houten gebouw met forse afmetingen van
6,5 bij ruim 10 meter.64 De kernbouw bestaat uit vier ingegraven sleuven met
stijlen waaromheen 16 zware stijlen waren geplaatst. De plattegrond lijkt in
alle opzichten op een Romeins horreum.65 Even noordelijk liggen de plattegronden van twee, elkaar in de tijd opvolgende boerderijen. De plattegronden zijn
redelijk geconserveerd, maar toch zijn de details niet overal duidelijk omdat er
in latere post-Romeinse perioden bewoningssporen doorheen zijn gegraven.
De oudste boerderij heeft een oriëntatie die bijna O-W was (fig. 4.14). De
plattegrond heeft afmetingen van ongeveer 6,5 bij 18 meter en ligt WZW-ONO
georiënteerd. Het vertoont een gecombineerde twee/driebeukige indeling
(type De Horden 3A) waarbij de stal in het driebeukige deel heeft gelegen. De
middenstijlen en de wandgreppels zijn niet allemaal even duidelijk aanwezig
en op sommige plaatsen slechts enkele centimeters diep. Duidelijke ingangen
zijn niet aangetroffen maar mogen op basis van overeenkomstige huizen van
het type De Horden 3A worden verondersteld in de lange wanden en in de korte
wand van het driebeukige gebouwdeel. De datering van deze oudste boerderij
kan niet scherper worden gedateerd dan de Romeinse tijd.
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63 Kooistra 1996, 318-319. Zie voor
een vergelijking met bijvoorbeeld Tiel
Kooistra/Heeren 2007, met meer verwijzingen naar andere vindplaatsen.
64 Van Es 1994c, fig.41; Kooistra
1996, 293.
65 Van Es (1994c, 56) daarentegen
schrijft: “Het kan een (graan) pakhuis,
een horreum, geweest zijn, maar een
tempel zou misschien ook mogelijk
zijn. In elk geval is in ‘Tiellandt’ een
wij-altaar voor Hercules Magusanus
ontdekt dat erop zou kunnen wijzen
dat er in Houten een heiligdom heeft
bestaan.” Ontegenzeggelijk is hier
sprake van wishful thinking en zou het
mooi zijn geweest als te ‘Tiellandt’ de
ontegenzeggelijke plattegrond van een
tempel tevoorschijn was gekomen. Zie
ook Van Dockum/Hessing 1994, 224;
Kooistra 1996, 293; en verderop over
de altaarsteen gewijd aan Hercules
Magusanus.
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Fig. 4.15 Houten-Tiellandt: uitsnede van het vereenvoudigde structurenoverzicht met de jongste boerderijplattegrond en het horreum uit de Romeinse tijd ten zuiden van de restgeul(en).

De jongste van de twee boerderijplattegronden, afgaande op de oversnijdende
grondsporen, vertoont afmetingen van een gebouw van maximaal 10,5 bij 21
meter. Dat is inclusief de omgang van buitenstijlen die op ongeveer 1,50 tot
2 meter van de wanden waren geplaatst. Dit gebouw is volledig tweebeukig
geweest en WZW-ONO georiënteerd. Een onderscheid in woon- en staldeel kan
niet aannemelijk worden gemaakt. Het huis kan als variant worden ingedeeld
bij de typen De Horden 1B/1C of het Oss-type 8A/8B. Opvallend zijn de diepe
kuilen langs de zuidzijde van het huis. Mogelijk hebben deze als leemkuilen
gediend om de wanden van leem te voorzien. Op het erf van deze jongste boerderij bevindt zich ook het eerder beschreven bijgebouw dat als pakhuis voor
graan heeft gefunctioneerd. De datering van het erf met hoofd- en bijgebouw
moet in de eerste helft van de 2de eeuw na Chr. worden geplaatst.

66 Van Dockum/Hessing 1994, 223,
afb.183; ARCHIS waarnemingsnummer
26573.
67 Van Dockum/Hessing 1994, 224. Elders meldden Van Es en Hessing (1990,
84) dat de menselijke skeletten waarschijnlijk afkomstig waren uit graven
die, voor zover kon worden vastgesteld,
uit de Late IJzertijd of Vroeg-Romeinse
periode dateerden. Aan een rituele
context en/of speciale behandeling
werd geen woord gewijd.
68 Van Es et al. 1988, 48.

Verder zijn op ‘Tiellandt’ ook enkele crematiebegravingen gevonden waarvan
sommige met complete bijgiften. In het meest oostelijke deel van het opgravingsgebied is een graf bekend waarbij de grafcontainer met crematieresten
bestaat uit een blauwgrijze voorraadpot van het type Holwerda 140/142, met
daarbij een tweetal ruwwandige potjes en een 3de-eeuwse munt.66 Verspreid
over de rest van het onderzoeksterrein zijn nog enkele geïsoleerde crematieresten aangetroffen (zie fig. 4.13) evenals losse menselijke beenderen die als
speciale rituele bijzettingen of misschien wel (mensen)offers worden geïnterpreteerd.67 Tot slot zijn op het oostelijke terreindeel drie ronde structuren
herkenbaar met een gemiddelde doorsnede van 10 meter. Ze liggen ingeklemd
tussen twee Laatmiddeleeuwse sloten. Mogelijk gaat het om drie randstructuren van graven, maar dat is niet zeker ook omdat er geen crematieresten of
grafvondsten in de omgeving zijn gedaan.68
Binnen de opgravingsgrenzen is verder een tiental waterputten gevonden
waarvan een aantal een opvallende houten beschoeiing in de vorm van een
wijnton heeft gehad. De duigen waaruit de tonnen zijn opgebouwd betreffen
altijd een uitheemse houtsoort, soms een combinatie van meer soorten zoals
lariks en zilverspar, terwijl de hoepels van de inheemse hazelaar zijn gemaakt.
Op de duigen van een van de tonnen waren de letters SCOTT (van Scottius?)
gebrand. Misschien wijst dit op de naam van de kuiper van het vat of op de
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wijnboer of -handelaar die oorspronkelijk zijn product in de tonnen heeft
laten vervoeren.69 Bij het zeven van een van deze waterputten werden naast
aardewerk en de zeefresten van klein bot en vis, ook een paar kindersandalen
gevonden, ijzeren hoepels en hengsels van een emmer, glas, dakpan en mortel.
Naast de vele waterputten op dit deel van het opgravingsterrein, zijn nog twee
drenkplaatsen voor vee aangetroffen en is nog een aantal afvalkuilen opgegraven die nagenoeg opvallend op een rij lagen (zie fig. 4.13).70 De vijf kuilen
vielen op door het teruggevonden aardewerk dat bestond uit zeer veel fragmenten van Romeinse gladwandige keramiek, waarbij het merkwaardig genoeg
vrijwel uitsluitend de halsgedeelten van kruiken en kruikamforen betrof. De
betekenis die we hieraan moeten hechten, staat niet vast. Mogelijk is sprake
van een heiligdom van zogenaamde offerkuilen waarbij specifieke vondsten zijn
gedeponeerd.71 Aan de andere kant kan het ook het gedeeltelijk restant van een
feestmaal of wijngelag zijn dat in de nabije omgeving heeft plaatsgevonden. Uit
de incomplete vondstenlijsten heb ik kunnen achterhalen dat ook een olielamp,
een bronzen spatula en stukken bronsblik zijn aangetroffen in de kuilen én
Italische terra sigillata. Een nadere omschrijving van de laatstgenoemde scherf
is niet gegeven, ook niet of het gaat om een rand of wand of bodemscherf.72
Voor wat de rest van het aardewerk betreft, springt het ongewoon hoge percentage import in het oog voor een landelijke nederzetting, zeker als het wordt
vergeleken met andere Houtense vindplaatsen uit de omgeving.73 Daartussen
zitten op zichzelf geen echt bijzondere of afwijkende vondsten. Dat geldt wel
voor het onderzochte zoölogische materiaal van de opgraving, hoewel het
daarbij niet allemaal om Romeinse botten gaat, maar dat is moeilijk op spoorniveau uit te maken. De grote aantallen paardenbot duidt op het belang van
paard. De percentages uit de Romeinse tijd voor rund, paard, schaap/geit en
varken bedragen respectievelijk 18, 64, 13 en 5 procent. Waarschijnlijk mag
hieruit worden afgeleid dat in ‘Tiellandt’ paarden werden gefokt en afgericht.74
Bijzondere dieren uit de opgraving betreffen zeearend, bever en eland hoewel
de laatstgenoemde niet uit de Romeinse tijd maar uit de 11de eeuw dateert.75
Een aantal andere vondsten wijst op contacten met militairen of op materiaal
van militaire oorsprong. Het gaat allereerst om een terra sigillata-scherf met
een graffito.76 Dergelijke inkrassingen zijn bij uitstek een gewoonte die door
militairen wordt gebezigd. Ten tweede zijn er twee stempels gevonden op dakpanfragmenten waaruit legereenheden zijn af te leiden. De stempels lezen als
COHIFLA en LEGXV (zie fig. 4.13).
Het eerste stempel is van de cohors I Flavia (Hispanorum equitata) en afkomstig uit een greppel. Deze eenheid huisde tussen ca. 78/80 en 100 na Chr. in het
nabijgelegen legerkamp Fectio in het hedendaagse Vechten.77 Dit stuk is ongetwijfeld uit dat kampement afkomstig en waarschijnlijk als secundair materiaal
aangevoerd, op zijn vroegst in de Flavische periode maar een latere aanvoer
behoort ook tot de mogelijkheden.
Dat zou mogelijk ook gezegd kunnen worden over het stempel van het Vijftiende Legioen. Hoewel deze eenheid zich alleen in de pre-Flavische periode in
Vetera I (Xanten) op de Fürstenberg bevond, is het denkbaar dat het gestempelde baksteenmateriaal toch pas in de Flavische periode onze contreien
bereikte, o.a. als wegverharding in de Leidsche Rijn. Graafstal gaat er daarbij
vanuit dat sloopmateriaal van de Fürstenberg tussen 80 en 90 in handen komt
van het Tiende Legioen uit Nijmegen.78 Hij veronderstelt dat door toedoen van
het Tiende Legioen kleine hoeveelheden puin tussen de grindladingen terecht
is gekomen, en dat in de Flavische periode naar onze streken is getransporteerd om het wegdek te verharden van de aan te leggen via militaris.79 Enkele
alternatieve interpretaties behoren ook nog tot de mogelijkheden: 1) het Vijftiende Legioen bemoeide zich, als dichtstbijzijnde legioen voor ons gebied in de
pre-Flavisch periode, daadwerkelijk met de opbouw en inrichting van de limes
en liet zodoende ook haar stempels na, of 2) ter plekke van ‘Tiellandt’ heeft
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69 Vgl. bijvoorbeeld de stempels op de
tonnen van Rijswijk-De Bult (Bloemers
1978, 208-215); Bunnik-Vechten (Vos
1997, 41-43), Velsen (Bosman 1997,
84-85), Oss-Westerveld (Wesselingh
2000, 154-156) en de Harnaschpolder
(Van Rijn 2006).
70 Van Es et al. 1988, 47; Van Dockum/
Hessing 1994, 224.
71 Van Es/Hessing 1990; Van Dockum/
Hessing 1994. Het was voor mij niet te
achterhalen of er daadwerkelijk alleen
kruikhalzen zijn gevonden of dat toch
ook nog wand- en bodemfragmenten
van kruiken zijn gevonden. Verder is niet
duidelijk of nog ander vondstmateriaal
is aangetroffen in de kuilen en is tegelijkertijd niet uitgesloten dat er sprake
was van selectieve verzameling tijdens
de opgraving.
72 Zie verder paragraaf 5.5.
73 Pers. meded. W.A. van Es (Opende).
74 Van Dockum/Laarman 1993. Zeker
is dat niet, ook omdat geen ontwikkeling door de tijd is vastgesteld waaruit
bijvoorbeeld een toenemend belang
van paard is bepaald. Dat komt doordat
de opgraving niet is uitgewerkt en het
meeste botmateriaal daardoor ongedateerd is gebleven. Zie ook Laarman
1996a.
75 Pers. meded. F.J. Laarman (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).
76 De graffito is helaas niet leesbaar.
Vgl. de vondsten uit Tiel-Passewaaijse
Hogeweg (Heeren 2007d, 147) waar
ook in een rurale nederzetting terra
sigillata is gevonden voorzien van graffiti met de leesbare namen van Acilius
en Iucuntus. Verder bijvoorbeeld ook
paragraaf 3.6 en 4.1.4 over Wijk bij
Duurstede-De Geer en Houten-Houtense wetering (terrein 24).
77 Bogaers/Rüger 1974, 62-66. Buiten
het castellum van Vechten zijn nergens
stempels van de Cohors I Flavia bekend
behalve dus op Houten-Tiellandt.
78 Graafstal 2004, 255. Uit de Leidsche Rijn zijn inmiddels zeven stempels
LEGXV van de weg afkomstig (pers.
meded. E.P. Graafstal, gem. Utrecht).
Vgl. Brunsting/Steures 1995 die in
de Flavische bewoningsfase van de
Nijmeegse castra een aantal stempels
van het Vijftiende Legioen hebben
teruggevonden. Zie ook Willems 1984,
183, noot 219.

Fig. 4.16 Houten-Tiellandt: altaar gewijd aan Hercules Magusanus. Foto Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

79 Wellicht heeft het Tiende Legioen
de opdracht om de infrastructuur
van het Nedergermaanse gebied te
organiseren en zochten zij grote hoeveelheden funderingsmateriaal voor
de weg. Die plek was ontegenzeggelijk
voorhanden op de Fürstenberg waar
aanzienlijke hoeveelheden bouwpuin
en grind voorhanden waren.

ooit een vroege militaire site (een wachtpost?) bestaan, hoewel dit misschien
minder waarschijnlijk is omdat dan deze vroege vindplaats al van baksteen was
voorzien wat betrekkelijk ongebruikelijk was in de pre-Flavische periode, zelfs
voor castella.
Hoe het ook zij, het materiaal is ontegenzeggelijk van Romeinse herkomst.
Dat geldt ook voor het andere bouwpuin zoals dakpanfragmenten, hypocausttegels, bewerkte tufsteen en kalksteen. Voor de herkomst komen verschillende
locaties in aanmerking. Mogelijk stond op ‘Tiellandt’ een stenen gebouw maar
tot nog toe zijn hiervoor op de opgravingslocatie geen bewijzen gevonden. De
bouwfragmenten kunnen ook als spolia uit Vechten zijn getransporteerd en
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secundair zijn gebruikt op de locatie ‘Tiellandt’.Ten slotte kan ook een andere,
meer nabijgelegen bron worden vermeld, op 300 meter afstand van ‘Tiellandt’,
namelijk die van een stenen gebouw in het centrum van Houten langs de Burgemeester Wallerweg (zie verder paragraaf 4.3.1).80
Een tot slot zeer belangwekkende vondst betreft een bijna compleet kalkstenen altaar dat langs de rand van één van de geulen afkomstig is (zie fig. 4.13)
en gewijd is aan Hercules Magusanus (fig. 4.16).81 Het heeft afmetingen van
ongeveer 50 x 25 x 15 cm en op de voorzijde is een inscriptie aangebracht.82
Een oudtijds afgebroken deel van het altaar is tientallen meters verderop
gevonden in een greppel die uit de Late Middeleeuwen dateert. Het altaar is
dus een vondst ex-situ en Van Es en Hessing nemen aan dat het stuk steen al
in de Middeleeuwen is gevonden tijdens de ontginning van ‘Tiellandt’. Vervolgens is het verwijderd en in de (rest)geul of depressie daarvan gedeponeerd.
Vermoedelijk is de votiefsteen niet over grote afstand verplaatst en ligt het nog
enigszins in de buurt van zijn oorspronkelijke standplaats. Op basis van deze
vondst is het verleidelijk om een heiligdom voor Hercules Magusanus ter plekke
te veronderstellen. Maar er is voorlopig niets dat deze veronderstelling verder
archeologisch ondersteunt.
De datering van het altaar is problematisch. De vondstomstandigheden hebben
geen duidelijkheid kunnen verschaffen en ook details van de votiefsteen zelf,
bijvoorbeeld de vorm van de letters, leveren geen aanwijzingen. Slechts uit de
naam van de dedicant en uit andere gedateerde wij-inscripties voor Hercules
Magusanus mogen enkele algemeenheden worden afgeleid.83
Samengevat is de bewoning van Romeins ‘Tiellandt’ te karakteriseren als ruraal
en agrarisch. De weinige aangetroffen gebouwen zijn te typeren als boerderijen met bijbehorende nevenbouwwerken als spiekers, schuren en een grote
graanschuur of horreum. Steenbouw lijkt niet aanwezig op de site, hoewel
sommige vondsten misschien het tegenovergestelde doen vermoeden. Een
duidelijke nederzettingsstructuur is niet herkend. De bewoning lijkt zich op
verschillende erven aan weerszijden van geulen te bevinden. Een onderscheid
in de tijd en daarmee een ontwikkeling van de nederzettingselementen kon
niet nauwkeurig worden vastgesteld. Het is daarom moeilijk om de ontwikkeling te vergelijken met die van de type-site uit het Kromme-Rijngebied,
Wijk bij Duurstede-De Horden. Vooral ook omdat het overzicht over de totale
vindplaats ontbreekt en veel grondsporen zijn verdwenen door post-Romeinse
activiteiten ter plaatse. De bewoningsgeschiedenis is zodoende maar beperkt in
kaart gebracht. Aan het statische beeld dat hier is gepresenteerd kunnen niet
bijster veel conclusies worden verbonden. Er is geen grootschalige percelering
aangetroffen en het onderlinge verband tussen de nederzettingsstructuren
is onbekend. Hypothetisch is het denkbaar dat we te maken hebben met een
aaneengeschakelde keten van Einzelhöfe op beide oevers van een geul. Dat is
dan een wezenlijk ander type nederzetting dan die van ‘De Horden’. De beeldvorming over ‘Tiellandt’ lijkt wat dat betreft lichtelijk overtrokken en ingegeven
door de grootschalige omvang van het project als tegenpool van Dorestad.84
Bij bovenstaande constateringen moeten nog twee kanttekeningen worden
geplaatst. Ten eerste zijn nergens de begrenzingen van de site vastgesteld.
‘Tiellandt’ kan dus groter en omvangrijker zijn geweest dan nu is aangenomen
en misschien mogen aan weerszijden van de geulen nog meer erven worden
verwacht. In het verlengde daarvan volgt de tweede kanttekening, namelijk
dat het niet is uitgesloten dat de vindplaats in het Oude Dorp (Burgemeester
Wallerweg), waar steenbouw is gevonden, feitelijk deel uitmaakt van Tiellandt.85 Daarmee zou de nederzetting ‘Tiellandt’ aanzienlijk aan allure winnen.
Het wil niet zeggen dat daarmee het karakter van de nederzetting ‘Tiellandt’
is bepaald. Het blijft immers de vraag hoe we de thans verkregen informatie
over de boerenerven langs de restgeulen moeten interpreteren. Gaat het om
de periferie van een omvangrijk nederzettingscomplex waarvan het stenen
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80 Dit hoeft niet per se in de MiddenRomeinse tijd te hebben plaatsgevonden, maar kan ook een Laat-Romeinse
of Vroegmiddeleeuwse handeling zijn
geweest, waarbij men vervallen stenen
gebouwen of grafmonumenten in de
omgeving heeft bezocht om natuursteen te winnen en mee te nemen naar
‘Tiellandt’. Een vergelijkbare situatie
wordt vermoed in Tiel-Passewaaij
(Komen 2006, 160-162) en Geldermalsen-Hondsgemet (pers. meded. J.
van Renswoude, ACVU-HBS); zie ook
paragraaf 5.5.
81 Van Es/Hessing 1990. Zie verder
Roymans (2004, 235-250) voor een uitvoerige uiteenzetting over de Hercules
Magusanus cultus.
82 [H]ERCVLI / M(a)GVSAN(o) /
VOLVSIVS / VET(t)ON(i)A / NVS VOT /
VM SOLVI (t) / L(ibens) M(erito); AE
1994, 1284.
83 Zie verder Van Es/Hessing 1990
voor onder meer een discussie over de
dedicant Volusius Vettonianus.
84 Van Dockum en Hessing (1994,
221) stellen dat het totale bewoonbare
oppervlak op minimaal 12 ha moet
worden geschat en beweren dat ‘dat
aanzienlijk groter is dan, bijvoorbeeld
De Horden.’
85 Cf. Van Es/Hessing 1990, 85. Naar
de huidige stand van kennis liggen de
vindplaatsen ‘Tiellandt’ en ‘Burgemeester Wallerweg’ minimaal 300 meter
uit elkaar. Dat is wel wat veel, als we
uitgaan van de maximale afstand van
200-250 m tussen vindplaatsen om tot
een gecombineerd complex te komen
(Willems 1981, 89; zie ook paragraaf
1.6), maar nogmaals moet hier vermeld
worden dat de werkelijke begrenzingen
van beide sites onbepaald zijn en ze zodoende dichter bijeen kunnen hebben
gelegen. Zie ook paragraaf 4.3.1.

gebouw aan de Burgemeester Wallerweg het centrum was? Of representeren
de thans aangetroffen erven de diffuse bewoning in een waterrijke omgeving,
waarbij van clustering vanuit landschappelijk oogpunt geen sprake kon zijn?
Een beredeneerde keuze en een deugdelijk antwoord op deze vragen kunnen op
dit moment helaas niet worden gegeven.
4.1.4 Houtense wetering (Terrein 24)
Terrein 24 (site 9) ligt in het westen van het plangebied Houten-Zuid langs de
Houtense Wetering (fig. 4.17). Aanvankelijk werd op grond van een inventarisatie verondersteld dat zich drie kleine vindplaatsen in het gebied zouden
bevinden daterend uit de IJzertijd/Romeinse periode,86 maar uit een controlerend proefsleuvenonderzoek volgde de stelling dat het hier slechts één
nederzetting betrof.87 De omvang van de nederzetting bedraagt minimaal 2 ha.
Een bewoningskern is niet vast te stellen mede doordat bij de fosfaatkartering
geen fosfaten zijn aangetroffen.88 Op basis van een globale hoogtelijnenkaart
zijn geen hogere kopjes zichtbaar in het reliëf en kan alleen gesteld worden dat
het merendeel van de vindplaats op 2,40 meter boven NAP of hoger ligt.
Landschappelijk gezien bevindt het terrein zich op de zuidflank van de Jutphase stroomrug op de overgang naar een uitgestrekt komgebied. Van noord
naar zuid is het onderzoeksgebied doorsneden door de verlande bedding van
een fossiele zijtak van de Rijn (fig. 4.17).89 Deze was ontstaan door een meanderhalsafsnijding van de rivier die toen nog door de Jutphase stroomgordel
stroomde. Onderzoek heeft aangetoond dat de verlanding begon in de IJzertijd
en rond het begin van de jaartelling was voltooid.90
Er zijn bewoningsfasen herkend uit zowel de IJzertijd als de Romeinse periode.
De IJzertijdbewoning manifesteert zich door vondsten in een restgeul van
de fossiele Rijntak. Van bewoning op de oeverwallen van deze geul zijn geen
grondsporen bewaard gebleven. Als de verspreiding en hoeveelheid vondstmateriaal echter als indicatoren mogen dienen voor bewoning, kan geconcludeerd
worden dat beide oevers van de restgeul bewoond zijn geweest in de IJzertijd.
Het vondstmateriaal bestaat uit handgevormd aardewerk dat met potgruis
is verschraald. Het vormenspectrum wordt gedomineerd door éénledige
potvormen. Versieringen komen voor in de vorm van kamstreek en van vingertopindrukken op de rand van het aardewerk.91

86 Van Rooijen 1996; idem 1998.
87 Hazenberg/Vos 2000b; Vos 2000b,
71-75.
88 Steenbeek 1983a, plek 93-1.
89 Berendsen 1982; Hazenberg/Vos
2000b, 11; Schurmans 2005, fig. 9.
90 Hazenberg/Vos 2000b, 9-11.
91 Wiepking 2000a.
92 Nicolay 2007a, 363 (obj.nr 127.4).
93 Wiepking 2000, 21, afb.13. Alleen
de letter A was nog leesbaar.

De precieze overgang naar de Romeinse tijd is moeilijk te duiden. Duidelijk is
wel dat de restgeul in de Romeinse tijd geen rol van betekenis meer speelt.
Romeinse grondsporen zijn talrijk en bestaan onder meer uit greppels die zijn
te interpreteren als afwateringssloten. Ook zijn enkele kuilen, paalkuilen en
paalgaten aangetroffen en de resten van een waterput. Ook omdat er maar
een beperkt aantal opgravingsputten is aangelegd, zijn geen huisplattegronden herkend. Uit het Romeinse importaardewerk blijkt dat het terrein vanaf
de pre-Flavische periode tot aan het begin van de 3de eeuw bewoond is. Hoewel het meeste materiaal van na 70 na Chr. dateert, mag op basis van enkele
kurkurnfragmenten, terra nigra-aardewerk, Zuidgallische terra sigillata type
Dragendorff 24/25 en handgevormde keramiek eerdere bewoning ook nog aannemelijk worden geacht.
Opmerkelijk zijn de vondsten die met Romeinse militairen geassocieerd mogen
worden. Het betreft enkele bronsfragmenten van paardentuig waaronder een
groot rechthoekig sierbeslag met vier spitse nagels aan de achterzijde. Dit met
niëllo ingelegde beslag is bij militaire parades aan een leren riem onder het zadel
bevestigd geweest.92 Verder is op de onderkant van een bodemscherf van terra
sigillata type Dragendorff 18/31 een graffito ingekrast.93 Dit is een gebruik uit het
Romeinse leger waar door middel van een inscriptie persoonlijk eigendom werd
gemarkeerd tussen een veelvoud aan overeenkomstig vaatwerk. Van zowel het
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Fig. 4.17 Houten-Houtense Wetering (terrein 24): belangrijkste bewoningssporen uit de IJzertijd en Romeinse periode.
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metaal als terra sigillata mag verondersteld worden dat ze als memorabilia door
veteranen uit het leger zijn meegenomen naar de nederzetting.94
Ondanks dat er geen gebouwen binnen de bewoningssporen zijn aangetroffen
op de vindplaats ‘Houtense wetering’, gaat het hier ongetwijfeld om restanten
van een rurale nederzetting. Het vondstmateriaal biedt hiervoor voldoende
aanwijzingen. Allereerst geldt dit voor de aantallen en variatie in voorkomen
van verschillende vondstcategorieën. Ten tweede zijn de onderlinge verhoudingen binnen het aardewerkspectrum vrijwel identiek aan die van een andere
rurale nederzetting in de Houtense microregio, namelijk ‘Overdam’. Tot slot
is weinig met zekerheid te zeggen over het type nederzetting dat op ‘terrein
24’ heeft bestaan. Zowel een Einzelhof als een kleine nederzetting van enkele
geclusterde boerderijen behoren tot de mogelijkheden. Verder is niet uitgesloten dat een relatie heeft bestaan met een andere, nabijgelegen grotere
bewoningskern, zoals die van Houten-Tiellandt.
4.2 Houten Zuid Oost

94 Cf. Nicolay 2007a; idem 2007b; vgl.
Derks 2004 en zie ook Heeren 2005b,
47 ff; Heeren 2007d.
95 Zie Van der Velde/Vos 2000; Voor
de selectiecriteria t.b.v. de waardering van het onderzoeksgebied wordt
verwezen naar Van Dockum 1994b;
Toncman 1995 en Wttewaal 2003,
15-19.
96 Zie bijvoorbeeld de recente ontwikkelingen rond het te beschermen
‘Terrein 16’ (Schurmans 2005; Jansen
2007).
97 Bijlage 1. site 10; Steenbeek 1983a,
45-49; Archis-waarnemingsnummers
10497, 26717, 26718, 26721. Ook de
locaties Houten-Dina’s hoeve en Houten-Kniphoek zijn tot deze nederzetting
‘Binnenweg’ gerekend (Van Schip 2000
en pers. meded. amateur-archeologen
AWN-werkgroep ‘Leen de Keijzer’ uit
Houten).
98 Vos/Lanzing 2001.
99 Zie hoofdstuk 5.5.
100 Slechts 2% (n=235) van het totale
aantal vondsten (n=13629) dateert uit
de Vroeg- of Midden-Romeinse tijd.
101 Zie Willems 1984, 224-226; Van Es
1981, 167.

Ten zuidoosten van de oude dorpskern van Houten ligt de buurtschap ‘Loerik’,
waarbinnen een aantal archeologische terreinen bekend is (fig. 4.18). Ter plaatse heeft aan het einde van de jaren negentig van de vorige eeuw grootschalige
nieuwbouw plaatsgevonden in het kader van de VINEX. Bij het planontwerp
hiervan zijn sommige archeologische terreinen ingepast als onbebouwd, groen
parkgebied, bijvoorbeeld Binnenweg-terrein 22. Andere terreinen zijn opgeofferd en voorafgaand aan de bouwactiviteiten eerst archeologisch onderzocht.95
Tot slot is ook nog een deel van de archeologische vindplaatsen beschermd op
grond van de Monumentenwet. Maar door allerlei ontwikkelingen wordt vaak
stukje bij beetje aan de grenzen van die monumenten getornd, zodat ook daar
de laatste jaren noodgedwongen opgravingen hebben moeten plaatsvinden.96
4.2.1 Binnenweg (terrein 21/22)
De vindplaats Binnenweg bestaat uit twee archeologische terreinen (21 en
22) waarvan oppervlaktevondsten en booronderzoek hebben aangetoond dat
ze in gebruik waren in de Romeinse tijd.97 Ook zijn er opgravingen uitgevoerd
op beide terreinen. De opgraving van ‘terrein 21’ beslaat een aaneengesloten
gebied van ongeveer 1,4 ha.98 Hierbij is zowel de hoogste kop van het terrein
(3,05 m NAP) als het grootste gedeelte van de gekarteerde fosfaatplek vlakdekkend onderzocht. Landschappelijk gezien bevindt de locatie zich even ten
westen van een kronkelwaardgeul die is ontstaan bij het opschuiven van een
fossiele Rijntak (hedendaagse Rietsloot) in oostelijke richting. Het onderzoek
heeft vooral vondstmateriaal opgeleverd uit de Midden- en Late IJzertijd en ook
uit de Laat-Romeinse99 en Vroegmiddeleeuwse periode. Opmerkelijk genoeg
ontbraken de keramische vondsten uit de Vroeg- en Midden-Romeinse periode nagenoeg geheel.100 Dit kan een vertekend beeld zijn omdat in recentere
tijd een groot gedeelte van het terrein is afgeschoven en grond is verdwenen.
Archeologische grondsporen waren daardoor moeilijk te herkennen omdat
alleen de onderkant van de diepst ingegraven sporen bewaard waren gebleven.
Uit de Midden/Late IJzertijd dateert een aantal structuren van wat vermoedelijk huizen of schuren zijn geweest (fig. 4.19). Het gaat om betrekkelijk
rommelige plattegronden van kleine tweebeukige gebouwen die herkend zijn in
wat ook wel palenzwermnederzettingen worden genoemd.101 Kenmerkend voor
de opgravingsplattegrond van dergelijke nederzettingen is de grote verspreiding van paalsporen. Daarbinnen zijn concentraties waar te nemen van niet
alleen spiekers maar ook vermoedelijk woonhuizen, die archeologisch echter
moeilijk zijn te preciseren. Willems veronderstelt dat de meest waarschijn143
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Fig. 4.18 De buurtschap Houten-Loerik met daarbinnen de archeologische terreinen.

lijke interpretatie van dergelijke vindplaatsen is dat deze huizenbouwtraditie
eenvoudig van opzet en minder geformaliseerd is geweest dan andere bouwtradities. Een verklaring voor deze afwijkende plattegronden van de meer
gebruikelijke woonstalhuizen is mogelijk te vinden in andersoortige bestaansmiddelen, namelijk een levensonderhoud dat alleen op veeteelt is gebaseerd en
niet op de combinatie van akkerbouw- en veeteelt.102 De ‘normale’ nederzettingen met grote boerderijen zouden wel op een gemengd bedrijfstype wijzen.
Roymans bestrijdt mijns inziens terecht deze zienswijze en betoogt dat de
palenzwermnederzettingen meer waarschijnlijk sites waren, waar de sporen
van de huisplattegronden verstoord zijn of uitgewist.103 Bovendien is hij de
mening toegedaan dat er voorzichtig moet worden omgesprongen met het toekennen van economische specialisatie in de Late IJzertijdsamenlevingen. De
algemene indruk is juist dat akkerbouw en veeteelt overal lijken voor te komen
en elkaar aanvullen in plaats van uitsluiten.
Clusters van palenzwermnederzettingen komen zowel voor in het Nederlandse
rivierengebied als op de zandgronden, zodat beslist niet van een regionale
karakteristiek kan worden gesproken. Ook parallellen in het Duitse Rijnland,
vooral in de buurt van Aken, hebben vergelijkbare nederzettingsplattegronden
opgeleverd.104 Chronologisch behoren de palenzwermnederzettingen meestal
toe aan de Midden- en Late IJzertijd, maar sommige vindplaatsen zijn zeker ook
in de Romeinse tijd te dateren.105
Behalve deze hoofdgebouwen zijn ook enkele spiekers ontdekt, een groot
aantal kuilen en waterputten, en is langs de geul een inhumatie opgegraven
van een volwassen man (fig. 4.19).106 De indruk bestaat dat de IJzertijdnederzetting zich verder heeft uitgestrekt in noordelijke en zuidelijke richting. In
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102 Willems 1984, 66-68; vgl. Joachim
(1980, 363-367; 1982, 158) die juist
weer beweert dat het nederzettingen
zijn die alleen op akkerbouw waren
georiënteerd.
103 Roymans 1990, 177-179.
104 Joachim 1980; idem 1982.
105 Willems 1984, 225.
106 Laarman 1997. De houding van de
dode – op de rug met gekruiste armen
en opgetrokken gekruiste benen – doet
een niet-natuurlijke dood vermoeden.
Vooral ook omdat de man in een greppel was begraven waarin in principe genoeg ruimte was om hem gestrekt neer
te leggen. Opmerkelijk genoeg waren
er snijsporen op de enkels aanwezig,
mogelijk afkomstig van de in de directe
omgeving aangetroffen voetboeien (zie
verderop). De datering van de dode
zou daarmee Romeins zijn, maar dat is
niet zeker.

gebouw
inhumatie
palen zwerm
geul

107 Zie Van Rooijen 2000a; Vos/
Lanzing 2001.
108 Heupriembeslag met Kerbschnitt
(Vos/Lanzing 2001, 118; Nicolay 2007a,
354 (obj.nr 126.4), haarnaalden van
het type Wijster (vgl. Van Es 1967),
een Zwiebelkopf- of drieknoppenfibula
(Buchem 1966, 79) en enkele munten
(follis, aes II, III, IV) waaronder een
zeldzame centenionalis van Magnentius (pers.med. H. Elsevier-Stokmans
(Vleuten).
109 Van dit object is mij uit Nederland
nog één min of meer vergelijkbaar
exemplaar bekend afkomstig uit
Hoogeloon (Slofstra 1987, 81). De
Hoogeloonse voetboeien hebben een
iets andere constructie dan het exemplaar uit Houten. Mogelijk gaat het om
paardenkluisters. Beide boeien hebben
een ingenieus slot en dateren uit de Romeinse periode. Uit het buitenland zijn
onder meer uit Zwitserland voetboeien
bekend, zij het dat ze qua constructie
en vorm iets afwijken van het Houtense
exemplaar. De Zwitserse boeien worden in verband gebracht met slaven en
zijn afkomstig van verschillende villaterreinen in Liestal-Munzach, Vallon en
Pomy-Cuarny (Bielman/Brem/Hedinger
2002, 275-277, afb. 332).
110 Nicolay 2007a, 21-22, 318 (obj.
nr. 123.2).
111 Onder andere een siliqua van
Constantius II (RIC66). Zie verder Vos/
Lanzing 2001, 113 ff.
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Fig. 4.19 Houten-Binnenweg (terrein 21/22): vereenvoudigde weergave van de bewoningssporen uit de IJzertijd.

de Laat-Romeinse tijd is de vindplaats te beschouwen als de periferie van een
nederzetting waarvan niet precies vaststaat waar die zich bevond, maar vermoedelijk was dit ‘Terrein 22’(zie verderop). Uit de grondsporen op ‘terrein 21’
zijn geen duidelijke structuren van deze periode te herleiden (fig. 4.20).
Tussen het vondstmateriaal van de vindplaats is vooral het aantal metaalvondsten opvallend.107 Het gaat enerzijds om materiaal uit de Late IJzertijd/
Vroeg-Romeinse tijd zoals twee Nauheimfibulae, een ijzeren draadfibula en een
Keltische zilveren quinarius van het type met het dansende mannetje (Scheers
57, nr. 348/50). Anderzijds is betrekkelijk veel Laat-Romeins vondstmateriaal
gevonden.108 Onder de vondsten bevinden zich enkele bijzondere voorwerpen
zoals een paar zeldzame voetboeien (fig. 4.21),109 delen van een ringetjespantser (lorica hamata) met een opvallend grote diameter110 en een aantal minder
vaak voorkomende zilveren en bronzen munten uit de Laat-Romeinse tijd.111
Ook uit andere vondstgroepen blijkt het accent te liggen op de IJzertijd en de
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Fig. 4.20 Houten-Binnenweg (terrein 21/22): vereenvoudigde weergave van de bewoningssporen uit de Romeinse tijd.

Laat-Romeinse periode. Kenmerkend bij het aardewerk bijvoorbeeld is het
ruwwandige vaatwerk uit het Eifelgebied van vooral keukenwaar112 en de terra
sigillata113 uit de omgeving van Trier.
De andere vindplaats aan de Binnenweg, ‘terrein 22’, is een wettelijk
beschermd archeologisch monument dat binnen de hedendaagse bebouwing
als groenstrook in gebruik is gebleven. Op basis van de hoogtelijnenkaart is er
sprake van twee hoge koppen in het gebied van 3,50 meter boven NAP, maar
alleen op de oostelijke hoogte is ook een concentratie fosfaat gekarteerd (fig.
4.22). De vindplaats heeft een oppervlak van minimaal 1,2 ha. In 2001 vond
een kleinschalig onderzoek plaats op de westelijke kop, vanwege de aanleg van
een ontsluitingsweg voor de VINEX-wijk.114 De resultaten van dat onderzoek
wijzen onder andere op bewoning in de Midden/Late IJzertijd en hoewel er wat
Romeins aardewerk is gevonden, ontbreken grondsporen uit de periode. Dat
geldt ook voor de sporen en vondsten uit de Laat-Romeinse tijd. Gelet op de
eerder gedane oppervlaktevondsten115 is dat opmerkelijk, maar aangezien de
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112 Vgl. Bakker 1997.
113 Argonnen sigillata o.a. van het
type Chenet 318.
114 Van Benthem/Van der Velde 2001.
115 Voornamelijk gedaan door leden
van de archeologische werkgroep ‘Leen
de Keijzer’ uit Houten.

Fig. 4.21 Houten-Binnenweg (terrein 21/22): ijzeren voetboeien van ‘terrein 21’ uit de
Romeinse tijd. Foto/tekening ADC-Archeoprojecten, Amersfoort.

116 Zie voor het metaal Van Rooijen
2000a; Nicolay 2007a en ook paragraaf
5.4. Archeologisch onderzoek ter
plekke heeft tot nog toe nauwelijks
sporen en vondsten opgeleverd, maar
daarbij moet wel worden opgemerkt
dat grote delen van het onderzochte
gebied al waren ‘weggeschoven’
voordat de archeologen kwamen (Blom/
Jeneson 2006).

oostelijke kern van de vindplaats niet is onderzocht, mag niet worden uitgesloten dat juist daar sporen en vondsten uit de Romeinse tijd aanwezig zijn.
Concluderend mag gesteld worden dat de opgravingen langs de Binnenweg
nederzettingssporen hebben opgeleverd die in elk geval dateren uit de (Late)
IJzertijd en Laat-Romeinse periode. De Vroeg-Romeinse tijd is wel vertegenwoordigd door vondstmateriaal maar nederzettingssporen zijn niet aangetoond.
In de Midden-Romeinse tijd lijken de terreinen eveneens onbewoond want
uitgezonderd enkele aardewerk- en metaalvondsten zijn hiervoor niet veel
aanwijzingen gevonden. Dit is echter schijn en heeft te maken met de plekken
waar de opgravingen zijn uitgevoerd. De Midden-Romeinse bewoningskern lag
namelijk ergens anders dan op de thans onderzochte locaties langs de Binnenweg en moet meer op het oostelijke, hooggelegen deel van ‘terrein 22’ worden
gezocht, waar zich ook fosfaatresten concentreren. Een andere optionele
bewoningskern in de naaste omgeving is te vinden ten noorden van ‘terrein
21’ op de vindplaats Houten-Loerik terrein 6 (site 20). Daar zijn vondsten via
detector-amateurarcheologen vandaan gekomen van onder meer stukken
Romeinse militaria.116
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4.2.2 Overdam (Terrein 8A)
De vindplaats Overdam-terrein 8A (site 7) bevindt zich in de tegenwoordige
VINEX-wijk aan de zuidoostelijke zijde van het oude centrum van Houten (fig.
4.22).117 De locatie is een van de weinige volledig onderzochte nederzettingsterreinen binnen de gemeente Houten en het Kromme-Rijngebied. Het terrein
bevindt zich op de Houtense stroomrug nabij de splitsing met de Jutphase
stroomrug. In het gebied bevinden zich drie restgeulen.118 Twee daarvan hebben een noord-zuid oriëntatie en omsluiten het terrein Overdam, terwijl de
derde restgeul meer O-W is georiënteerd en toebehoorde aan het Jutphase
riviersysteem.119
Tijdens het veldwerk is in totaal 3,8 ha opgegraven, waarvan ongeveer 1,5 ha in
beslag wordt genomen door de bewoningskern van de nederzetting waar ook de
sterkste fosfaatconcentraties zijn aangetoond.120 Het overige grondverzet heeft
plaatsgevonden in de periferie van de vindplaats onder andere door greppels
over grote afstanden het achterland in te volgen. De meeste bewoningssporen
bevonden zich op een ondergrond van zavel of lichte kleiafzettingen. De allerhoogste, meer zandige delen van het nederzettingsterrein waren afgeschoven
bij post-Middeleeuwse egalisatiewerkzaamheden, waardoor de grondsporen op
de hoogste terreindelen - ‘de koppen’ - waren aangetast. Op de flanken van die
‘koppen’ naar het lager gelegen gebied had in veel mindere mate erosie plaatsgevonden.
Er zijn maar weinig bijzondere vondsten aanwezig op de vindplaats ‘Overdam’.
Slechts een geverfde beker en een ruwwandige kom zijn vrijwel gaaf uit de
bodem naar boven gekomen. Verder is een niet helemaal compleet exemplaar
gevonden van een grote voorraadpot of dolium. De pot was net buiten het
centrum van de nederzetting rechtstandig in de grond gegraven. Het is niet
duidelijk of het voorraadvat oorspronkelijk tot de huisraad van een gebouw
heeft behoord, want een huisplattegrond is niet aangetroffen in de directe
omgeving. Opmerkelijk genoeg zijn in de dolium enkele botten van een rund
teruggevonden. Ook dienen hier twee opvallende bekervondsten te worden
genoemd. Allereerst enkele scherven van groengeglazuurd aardewerk. Sommige fragmenten hebben een decoratie waarin de kop van een hert is te
onderscheiden. Dit soort scherven is zeer zeldzaam en afkomstig van een
zogeheten jachtbeker. De tweede opmerkelijke vondst is een stekelbeker. Het
gaat om een enigszins zeldzame variant met ruwe opgespoten en uitgeknepen
kleistekels. Dit type stekelbeker wordt buiten Nijmegen nauwelijks aangetroffen en is bijna zonder uitzondering alleen teruggevonden in 1ste-eeuwse graven.
Deze bekers worden beschouwd als imitaties van geglazuurde bekers uit de tijd
van Augustus.121
De Romeins gedateerde grondsporen laten zich definiëren als greppels, waterputten, kuilen en palenstructuren. Ze zijn op basis van de daterende vondsten
en de oversnijdingen van grondsporen onder te verdelen in vijf verschillende
bewoningsfasen. Tijdens de eerste pre-Claudische bewoningsfase bestaan er
vermoedelijk twee gelijktijdige hoofdgebouwen en enkele bijgebouwen (fig.
4.23). De bewoning bevond zich niet altijd op de hoogste terreindelen maar ook
op de lager gelegen flanken van de zandkop. Zodoende lagen deze gebouwen
ook buiten de gekarteerde fosfaatplek, waarmee werd bevestigd dat het overgangsgebied tussen de bekende, met fosfaatkartering getraceerde ‘terreinen 7
en 8’ dus niet vrij bleek te zijn van archeologische grondsporen.
Het meest noordelijk gelegen hoofdgebouw heeft een twee/driebeukige indeling gehad (fig. 4.24). Op basis van de geringe lengte (12 m) mag het gebouw
typologisch tot een De Horden type 1A worden gerekend.122 Maar door de deels
driebeukige binnenindeling kan het ook worden toegeschreven aan een verkort
gebouw van het type De Horden 3A. Van dit gebouw is functioneel dus alleen
een woongedeelte aantoonbaar. Vondsten duiden op een datering in de VroegRomeinse periode. Het materiaal bestaat voor vrijwel 100% uit handgevormd
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117 Vos 2000a; zie De Vries/Laarman
2000 voor het zoölogische materiaal.
Andere toponiemen van de vindplaats
zijn Houten-Zuid-‘terrein 8A’, ‘Loerik II’,
‘Rietdijk’ en ‘Hofstad zuid’.
118 De restgeulen zijn niet geschikt
voor een eindfasedatering met behulp
van de 14C-datering omdat nergens
moerig materiaal is aangetroffen in de
geulen. De beginfase van de Houtense
stroomrug valt rond 3800 BP. De eindfase van de Houtense stroomgordel –
en ook die van de Jutphase stroomgordel - ligt rond 2560 BP, in de Vroege/
Midden-IJzertijd dus (Berendsen/Stouthamer 2001, fig.9.1; Van Dinter 2000,
65-67; in tegenstelling tot Berendsen/
Wynia 1993). In de Romeinse periode is
de Houtense hoofdstroom geheel buiten gebruik geraakt en hoewel er nog
veel watervoerende restgeulen binnen
de stroomgordel bestonden, moet de
actieve stroomdraad en de bevaarbare
rivier hogerop worden gezocht binnen
de stroomgordel van de Kromme Rijn
(zie ook paragraaf 1.3).
119 In de meest westelijke van de twee
noord-zuid georiënteerde restgeulen
is later de Rietsloot ingegraven ten
behoeve van de afwatering van het
gebied. Deze sloot is op veel plaatsen
in het gebied (overigens niet ter plekke
van ‘terrein 8A’ omdat daar nu een
zoetwatermeer is aangelegd) tot op de
dag van vandaag zichtbaar, maar het is
niet zeker wanneer deze sloot precies
is gegraven. Dekker veronderstelt een
8ste-eeuwse oorsprong (Dekker 1973,
230; idem 1983, 218-219).
120 Steenbeek 1983a, plek 19-w-2. Dit
is feitelijk CMA-terrein 39A-8, terwijl
‘terrein A’ als een attentie-overgangsgebied ligt tussen ‘terrein 8’ en het
noordelijk daarvan gelegen HoutenRietdijk terrein 7 (site 6).
121 Wiepking 2000b.
122 Zie paragraaf 3.3.1.
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Fig. 4.22 Houten-Overdam (terrein 8A): landschappelijke situering van het opgravingsterrein.

materiaal. Opmerkelijk daarbij is de grote hoeveelheid scherven (n=279)
waarvan echter een belangrijk deel afkomstig is van één individueel exemplaar
dat werd aangetroffen op de bodem van een paalkuil. In deze paalkuil stond ooit
een middenstijl die recht door de hals van de pot was geslagen. Daaruit mag
geconcludeerd worden dat de pot als bouwoffer heeft gediend.
Een tweede weliswaar minder complete maar vermoedelijk wel vergelijkbare
plattegrond, is op geringe afstand van het hiervoor beschreven huis teruggevonden. Hiervan resteren alleen nog een wandgreppel, enkele losse paalgaten
en twee middenstijlen van het driebeukige gebouwdeel. Vondsten uit dit
gebouw ontbreken. Nog zuidelijker bevindt zich een derde huisplaats maar de
precieze plattegrond daarvan is niet te achterhalen.
Een opvallend fenomeen uit deze eerste bewoningsfase zijn enkele vermoedelijke graven. Het gaat feitelijk alleen om de randstructuren die zelfs niet overal
even duidelijk aanwezig zijn. Binnen de greppels zijn geen crematieresten of
bijgiften aangetroffen. De oorzaak hiervan is dat de hoogste delen van de grafheuvels zijn geërodeerd door latere grondwerkzaamheden, waarbij de zandkop
van het terrein is afgeschoven. De precieze datering van de graven kan niet
worden vastgesteld, maar globaal mag, aan de hand van de omvang van de
duidelijkste vierkante greppel van ca.10 bij 10 meter, worden gesteld dat ze
dateren uit de Late IJzertijd tot de Vroeg-Romeinse periode.
Tijdens de tweede bewoningsfase vinden enkele wijzigingen plaats ten opzichte
van de eerste fase (fig. 4.25). Allereerst concentreren de bewoningssporen zich
149

gebouw
waterput
graf
greppel

0

50 m

Fig. 4.23 Houten-Overdam (terrein 8A): vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit periode 1 van 1-50 na Chr.

niet meer op de flanken maar op het hoogste gedeelte van het terrein. Rondom
deze bewoningskern is een aantal greppels gegraven die als erfomheining of
afrastering zijn te interpreteren. De begrenzing bestond aan de oostzijde uit
twee parallel aan elkaar gegraven greppels, terwijl op andere plaatsen sprake
was van een palissade van meerdere rijen paaltjes die de slootafscheiding hebben onderbroken. De omgreppeling aan de zuidzijde van de woonkern had een
veel grilliger patroon en lijkt iets af te wijken van de omheiningstructuur. Het
is niet duidelijk geworden welke greppels precies tot de vroegste omheining
hebben gehoord. Ook van de afsluitende greppel aan de noordkant, die juist op
de werkputgrens lag, zijn maar enkele delen teruggevonden. De erfbegrenzing
omsluit een bewoningskern van ongeveer een halve hectare.
Binnen de omheining bestonden in elk geval twee huisplaatsen. Op de meest
noordelijk gelegen huisplaats stond een gebouw met vrij geringe afmetingen (5
bij 13 meter) en een lengteas die WZW-ONO was georiënteerd. De plattegrond
is onvolledig overgeleverd, omdat dit gedeelte van het terrein zeer intensief in
gebruik is geweest in de Romeinse tijd. Desondanks mag het typologisch worden ingedeeld als een plattegrond van het type De Horden 1A.
Het andere gebouw uit deze bewoningsfase was NNW-ZZO georiënteerd en
lag daarmee parallel aan de hoge rug in het landschap. Het is een zeer fors,
(deels?) driebeukige gebouw met opmerkelijke afmetingen van maximale 10,25
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Fig. 4.24 Houten-Overdam (terrein 8A): Het meest noordelijke gebouw uit periode 1. Opname
vanuit het westen. Zichtbaar zijn het tweebeukige woongedeelte op de voorgrond (en enkele
Middeleeuwse grondsporen), de noordelijke ingang in de lange zijde van de wandgreppel en
op de achtergrond het driebeukige huisdeel. Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

123 Vergelijk de afmetingen - en dan
vooral de breedte - van ‘gebouw B’ te
Neerharen-Rekem (De Boe 1985; idem
1987, 52). Zie ook Slofstra 1991, 149
ff (fig. 14). Vgl. ook paragraaf 4.1.2,
fig. 4.10.
124 Het is bijvoorbeeld opmerkelijk
dat de zuidelijke nederzettingsgreppel
en het gebouw elkaar niet “verdragen”
in periode 2. Vergelijk verder periode 3
(fig. 4.26).
125 De plattegrond bevond zich in drie
verschillende werkputten en de sporen
zijn in de breedte oversneden door drie
recente kavelsloten. Hierdoor is een
aanzienlijke hoeveelheid paalsporen
verloren gegaan.
126 Neerharen-Rekem: De Boe 1985;
idem 1987; Druten: Hulst 1978.

meter breed en een 35 meter lang.123 De precieze omvang en gelijktijdigheid
van de weergegeven elementen in deze gebouwstructuur zijn echter onbepaald
(fig. 4.25).124 Zo kunnen korte wanden niet duidelijk worden aangetoond en is
de zuidelijke helft van de plattegrond fragmentarisch overgeleverd.125 Herkenbaar zijn vier incomplete rijen met stijlen van wat vermoedelijk binnenstijlen
en wandstijlen zijn geweest. In het noordelijke en best bewaarde gedeelte
vormden zes forse paalkuilen de restanten van staanderparen. Daaruit volgt
dat dit gebouwdeel driebeukig is geweest. Elk juk overspande een ruimte
van ongeveer 5 meter. Een aantal van deze paalkuilen bestaat uit twee fasen
waaruit een reparatie mag worden afgelezen. Hoever de driebeukigheid naar
het zuiden doorliep is onbekend. Mogelijk behoren twee in het midden van de
plattegrond aangetroffen paalsporen nog tot een driebeukige constructie, maar
het zouden ook wandstijlen kunnen zijn geweest.
Typologische parallellen van dit gebouw zijn niet bekend uit de literatuur. Het
zogenaamde ‘gebouw B’ uit Neerharen-Rekem komt enigszins overeen met dit
huis uit Houten en dat geldt ook voor enkele gebouwen uit Druten.126 Verder
heeft de driebeukige constructie overeenkomsten met de Noord-Nederlandse
bouwtraditie. De functie van het gebouw uit Houten is niet duidelijk. Het is
aantrekkelijk om gelet op de dimensies het huis een bijzondere functie toe te
kennen, maar evengoed kan het gebouw tot een ‘gewoon’ woonstalhuis worden
gerekend. Uit de sporen kwam een grote hoeveelheid handgevormd materiaal
en verbrande huttenleem tevoorschijn, maar is helaas nauwelijks dateerbaar
Romeins aardewerk gevonden.
Ook tijdens de derde bewoningsfase die gedateerd wordt in de Flavische
periode, heeft het forse gebouw uit de voorgaande periode nog bestaan, maar
hoelang het precies in gebruik is gebleven, is onbekend (fig. 4.26). Ten oosten
hiervan vinden we naast een bijgebouw nog een tweede hoofdgebouw terug,
ditmaal met een westzuidwest-oostnoordoost oriëntering. Dit gebouw was
gecombineerd twee/driebeukig ingedeeld, vermoedelijk van het type ‘De Horden 3B’, met binnenstijlen die haast tegen de lange wanden aan zijn geplaatst.
De precieze plattegrond is niet meer te achterhalen omdat de sporen van het
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Fig. 4.25 Houten-Overdam (terrein 8A): vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit periode 2 van 40-70 na Chr.

huis op veel plaatsen zijn oversneden door die van een later gedateerd gebouw
uit periode 4.
De in de vorige periode begonnen omgreppeling van de bewoningskern is in
periode 3 voortgezet en uitgebreid. Vermoedelijk bestond de omgreppeling uit
een trapeziumvormig areaal met een oppervlak van 0,7 ha. Buiten deze woonkern zijn nauwelijks nog bewoningssporen aangetroffen.
Omstreeks het begin van de 2de eeuw treden er veranderingen op binnen de
nederzetting die als periode 4 is gedefinieerd (fig. 4.27). Er wordt een nieuw
gebouw opgericht dat typologisch doet denken aan enkele gebouwen uit Tiel.127
De middenstijlen ontbreken in dit gebouw van ca. 9 bij 22 meter. Er zijn geen
aanwijzingen voor stiepen gevonden, zodat geconcludeerd mag worden dat de
constructie volledig rust op wand- en buitenstijlen. Een tweede verandering ten
opzichte van de vorige periode is zichtbaar in het greppelsysteem. Allereerst
zijn er nieuwe greppels gegraven die de bewoningskern omsloten. Het oppervlak binnen de bewoningskern werd hierdoor vergroot naar ruim 0,8 ha. Er zijn
geen openingen in de omheiningen vastgesteld, zodat ingangen niet herkenbaar waren. Ook in de voorgaande perioden was dit overigens het geval. De
toegangen tot de omsloten percelen zullen ongetwijfeld met behulp van houten
bruggetjes over de kavelsloten zijn gerealiseerd.
127 Heeren 2006, 61, 247-249.
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Fig. 4.26 Houten-Overdam (terrein 8A): vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit periode 3 van 70-100 na Chr.

128 Zie verder ook paragraaf 4.2.3.
129 Naast het gebruikelijke vroeg-2deeeuwse materiaal kwam er ook aardewerk voor dat wat later in de 2de eeuw
gedateerd dient te worden, zoals Oostgallische terra sigillata van het type
Dragendorff 33, 37 en 44, ruwwandige
scherven van het type Niederbieber
89, 97, 98 en 104 en geverfde bekers
volgens de Brunsting technieken B en C
van het type Niederbieber 30 en 32.

Verder bestaan aan de noord-, zuid- en oostzijde brede greppels die vanuit de
kern naar het achterland verlopen. In westelijke richting is geen greppel aangetroffen, wat gezien de landschappelijke situatie ook niet verwacht hoefde te
worden. Immers, daar bevond zich de watervoerende restgeul van een Rijntak,
de tegenwoordige Rietsloot, waardoor lange verkavelingssloten in die richting
overbodig waren aangezien er geen grond meer voorhanden was. Vanaf de
noordwesthoek van de bewoningskern kon de greppel naar het noorden nog
over een afstand van ongeveer 200 meter worden gevolgd. Hoogstwaarschijnlijk strekte die zich nog veel verder uit in noordelijke richting, maar dat gebied
lag buiten het bestek van de opgraving.128
Vanuit de uiterste zuidwesthoek van de woonkern is een andere greppel over
een lengte van 120 meter opgegraven tot aan de opgravingsgrens. Ook deze
greppel heeft waarschijnlijk nog verder gelopen in oostelijke richting, maar
het exacte verloop kon niet worden vastgesteld. Dwars hierop is een noordzuid georiënteerde greppel gereconstrueerd. Hierdoor zou oostelijk van de
bewoningskern een kavel kunnen hebben bestaan van 120 bij 130 meter. Uit de
greppels kwamen in totaal meer dan 1500 vondsten tevoorschijn die de sloten
dateren in de 2de eeuw na Chr.129
De jongste, hier gedefinieerde Romeinse bewoningsfase vangt aan omstreeks
het midden van de 2de eeuw (fig. 4.28). De belangrijkste verandering ten
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Fig. 4.27 Houten-Overdam (terrein 8A): vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit periode 4 van 100-150 na Chr.

opzichte van de vorige periode is zichtbaar in de oostelijke perceelgreppel die
ongeveer 50 meter verder opnieuw wordt uitgegraven. Het totale omgreppelde
areaal van de bewoningskern wordt daarmee nog verder vergroot en heeft in
deze periode afmetingen van ca.120 bij 130 meter. Dat komt overeen met iets
meer dan 1,5 ha. Ten oosten van de bewoningskern bestond mogelijk een kleinere kavel met afmetingen van 65 bij 120 meter.
Binnen de bewoningskern is één huisplattegrond aangetroffen met afmetingen van 6 bij 21 meter. De plattegrond toont alleen de vrij forse wandstijlen
die regelmatig en symmetrisch tegenover elkaar zijn geplaatst in het gebouw.
Middenstijlen zijn niet waargenomen en het enige grondspoor in het interieur is
afkomstig van een diepe kuil met afmetingen van 1,25 x 3 meter. De positie van
de kuil doet denken aan vergelijkbare kuilen in huizen uit bijvoorbeeld Wijk bij
Duurstede en Kesteren.130 Mogelijk heeft deze kuil als voorraadkuil of keldertje
dienst gedaan en bevindt die zich op de overgang van woon- naar stalgedeelte.
Het jongst te dateren aardewerk uit de grondsporen van periode 5 dateert uit
het eind van de 2de eeuw na Chr. en daar eindigt dan ook de Romeinse bewoning
van het nederzettingsterrein ‘Overdam terrein 8A’.
Samengevat bevindt zich op Houten-Overdam een rurale nederzetting die
enkele eeuwen blijft bestaan. Daarbij bestaat er minstens één en hooguit twee
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130 Zie paragraaf 3.2.2 voor Wijk bij
Duurstede ‘De Horden’. Zie Siemons
2001 voor Kesteren-De Woerd.
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Fig. 4.28 Houten-Overdam (terrein 8A): vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit periode 5 van 150-200 na Chr.

gelijktijdige hoofdgebouwen binnen de nederzetting. Tijdens de vroegste bewoningsfase is sprake van een diffuse verspreiding die overeenkomsten vertonen
met de eerste bewoningsfase van Wijk bij Duurstede ‘De Horden’ en past in het
ontwikkelingsmodel (fig. 3.28 A). Daarna bevinden de nederzettingssporen zich
onafgebroken en plaatsvast op dezelfde hoge kop in het landschap. Die bewoningskern wordt omstreeks het midden van de 1ste eeuw omheind, zij het dat de
precieze structuur niet geheel duidelijk is. Ook dit is herkenbaar van het model
‘De Horden’, waar één van de erven rond het midden van de 1ste eeuw omheind
wordt (fig. 3.28 B).
Nadien wordt vanaf de Flavische periode in een aantal stappen een greppelsysteem aangelegd, waarbij zowel de nederzettingskern als de omgeving wordt
verkaveld door middel van sloten en soms ook palissades. Incidenteel is de
omgreppeling oversneden door een huisplattegrond waaruit is af te lezen dat de
omvang van de bewoningskern veranderingen ondergaat. Vanaf het begin van
de 2de eeuw zijn de plattegronden van elkaar in de tijd opvolgende boerderijen
steeds in dezelfde zuidoostelijke hoek van de bewoningskern te vinden. Deze
ontwikkeling van de greppeluitleg met sloten die vanaf de kern richting het
achterland zijn gegraven, lijkt erg op de situatie bij ‘De Horden’ (fig. 3.28 C en
D). Er is echter één belangrijk verschil: daar waar het bij ‘De Horden’ om meerdere gelijktijdige gebouwen gaat (binnen twee verschillende enclosures), is bij
155

‘Overdam’ sprake van maximaal twee gelijktijdige hoofdgebouwen. Vergelijkbare nederzettingen qua omvang zijn gevonden op Houten-Doornkade en Wijk
bij Duurstede-De Geer.131 Het nederzettingsterrein ‘Overdam’ is niet de enige
bewoonde kern in het gebied.132 Aan weerszijden van de nederzetting kennen
we vindplaatsen uit de Romeinse tijd waarvan helaas niet altijd duidelijk is wat
ze voorstellen. Het gaat ogenschijnlijk om betrekkelijk marginale terreinen
waar bewoning heeft bestaan, zoals op de eerder behandelde ‘terreinen 21 en
22’ langs de Binnenweg en het hierna te bespreken ‘terrein 7’ aan de noordwestelijke kant van ‘Overdam’. Het beeld van een landschap met verspreid gelegen,
kleine rurale nederzettingen lijkt in essentie juist, maar behoeft verdere invulling door middel van kartering en opgravingen.133
4.2.3 Rietsloot (Terrein 7)
De vindplaats Rietsloot-terrein 7 (site 6) staat ook wel bekend onder de toponiemen ‘Rietdijk’ of ‘Loerik 1’ en ligt op de Houtense stroomrug, op de oostelijke
oeverwal van een restgeul met de hedendaagse benaming Rietsloot. Het
terrein is door middel van verschillende veldverkenningen onderzocht in de
jaren vijftig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw en is in 1994 opgenomen
in de selectie van behoudenswaardige archeologische vindplaatsen in HoutenZuid.134
Op het terrein heeft even ten westen van de boerderij Overdam in 1998 kortstondig archeologisch onderzoek plaatsgevonden (fig. 4.29).135 Aanleiding was
de constructie van een watergang bij de nieuwe rondweg om Houten. Op basis
van de inventarisatie van het gebied mochten grondsporen worden verwacht
van een rurale nederzetting uit de IJzertijd en Romeinse periode. Deze sporen
en vondsten beslaan een oppervlak van 1,1 ha mede afgaand op een fosfaatplek van ongeveer 90 bij 125 meter.136 De kern van ‘Rietsloot - terrein 7’ mag
op basis van de hoogtelijnen worden bepaald op een gebied van 35 bij 80 m en
bevindt zich op 3 meter boven NAP (zie fig. 4.18 en 4.22).
De opgravingsputten zijn ten noordwesten van de kern gegraven en daarmee
is slechts de rand van de vindplaats aangesneden. De grondsporen bestaan uit
kuilen, greppels en paalsporen waarin vondsten zijn gedaan van voornamelijk
handgevormd aardewerk. Dit materiaal kan op basis van de verhouding tussen
potgruis of plantaardig gemagerde scherven in de Late IJzertijd of (Vroeg)Romeinse tijd gedateerd worden.137 Draaischijfaardewerk is in zeer beperkte
hoeveelheden aangetroffen, onder andere een rand van een kurkurn.138
Het terrein is van belang omdat er een relatie bestaat met de even zuidelijk gelegen nederzetting op ‘Overdam (terrein 8A)’. In een van de opgravingsputten van
‘terrein 7’ is een noord-zuid georiënteerde greppel aangetroffen die waarschijnlijk aansluit op een perceelgreppel van ‘Overdam terrein 8A’. Daarmee staat
natuurlijk niet vast of een vergelijkbaar omheiningsysteem als op ‘terrein 8A’, ook
om ‘terrein 7’ heeft gelegen. Verder is het moeilijk op basis van de thans bekende
gegevens een gefundeerde uitspraak te doen over het soort nederzetting dat op
dit terrein heeft bestaan. Gelet op de omvang van de fosfaatplek en de hoogtelijnen van omliggende terreinen blijft voor ‘terrein 7’ zowel een Einzelhof als een
kleine nederzetting tot de mogelijkheden behoren.

131 Vgl. verder Hiddink (1999, 143 ff)
voor kleine nederzettingen ten noorden
van de limes.
132 Vos 2000b; Van der Velde/Vos
2001.
133 Zie verder paragraaf 6.3.
134 Van Dockum 1994b.
135 Hazenberg/Vos 2000a.
136 Steenbeek 1983a, 45-49.
137 Zie voor een discussie over deze
materie Van Tent 1978; idem 1986;
Van den Broeke 1987a; idem 1987b;
Van Heeringen 1992; Wiepking 2001a;
Taayke 2002.

4.2.4 Schalkwijkseweg (Terrein 14)

138 Holwerda 1941, type 94.

Het nederzettingsgebied aan de Schalkwijkseweg staat ook wel bekend als ‘terrein 14’ (site 8) en heeft een omvang van ruim 12 ha (fig. 4.30).139 Het gebied
heeft een maximale hoogte van 2,90 meter boven NAP en bevindt zich op de
Houtense stroomrug. Aan de zuidzijde van het terrein bevindt zich een geul (zie
fig. 4.31). Het terrein heeft de status van wettelijk beschermd archeologisch

139 Andere toponiemen zijn ‘Tiendweg
I’, ‘Tiendweg II’, ‘De Poel I’ en ‘De Poel
II’ naar boerderij De Poel; Vossen, in
prep. vindplaatsnummers 448, 450 en
453; Van Dockum 1994b, 16; Van Tent
1996a, 24-25.
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Fig. 4.29 Houten-Rietsloot (terrein 7): grondsporen van greppels uit de Romeinse tijd.

monument. Dit is allereerst ingegeven door de aanwezigheid van vondstmateriaal uit de IJzertijd tot en met de Vroege Middeleeuwen, zoals blijkt uit
oppervlaktevondsten en meldingen in ARCHIS.140 In de tweede plaats bevindt
zich een bijzonder grote, langgerekte fosfaatplek op het terrein. Deze plek is
door Steenbeek ontdekt waarbij hij tijdens de kartering, midden in het verlengde van de Tiendweg, een vermoedelijke steenbouw aantrof die misschien
een Romeinse oorsprong heeft gehad.141 Hij schrijft: “…tijdens het boren in de
omgeving van boring 148 werd daar de indruk gewekt dat daar ooit een stenen
gebouw heeft gestaan. Naar de datering en de functie van het gebouw kan in
dit stadium alleen nog maar gegist worden…”

140 Modderman 1955; vgl. ook Wttewaall (2003, 26-28, 37-42) over
de Vroegmiddeleeuwse nederzetting
Westrum ter plaatse van ‘terrein 14’.
141 Steenbeek 1983a, plekken 20-W2/20-7. Boring 148 bevindt zich aan de
uiterste oostzijde van de fosfaatplek.
142 Krist/De Voogd/Schoneveld 2002,
31; Schoneveld 2004.
143 Van Tent 1996a, 24-25; Schurmans 2005, 16-19.
144 Deze inhumatie (hurkhouding)
werd aan de rand van een restgeul
aangetroffen, zonder grafkuil en/
of grafgiften wat de interpretatie
bemoeilijkt. Een vergelijkbare situatie
is bekend van Houten-Tiellandt (Van Es/
Hessing 1986; zie ook paragraaf 4.1.3),
Houten-Binnenweg (Vos/Lanzing
2001; zie paragraaf 4.2.1) en HoutenBurgemeester Wallerweg (Van Dockum
1990a; zie paragraaf 4.3.1).

Het westelijke puntje van het terrein is in 2000 onderzocht vanwege de aanleg
van een watergang en fietstunnel (fig. 4.31). Hierbij zijn resten van een oostwest georiënteerde (rest)geul gevonden. De breedte van deze waterloop is niet
op voorhand helemaal duidelijk. Uit de opgravingsgegevens kan worden afgeleid dat de geul langzaam verlandde gedurende de Romeinse tijd en een breedte
van ongeveer 15 meter had.142 Andere gegevens duiden op een minstens 40
meter brede geul, maar duidelijk is wel dat het steeds dezelfde waterloop
betreft die ook wel bekend staat als de Goyse restgeul.143 Aan de westzijde van
‘terrein 14’ buigt deze geul naar het noorden richting ‘terrein 16’ en volgt de
zuidelijke begrenzing van de Houtense stroomrug.
Tijdens de opgraving zijn verder bewoningssporen uit de Late IJzertijd en de
Romeinse periode aangetroffen. Het gaat om allerlei greppeltjes, stakenrijtjes,
paalkuilen, kuilen, een waterput, een menselijk skelet van een ongeveer 12-jarig
kind144 en twee complete skeletten van runderen. Ook is één gebouwplattegrond
aangetroffen met een breedte van ca. 7,5 m en een minimale lengte van 16 m
(fig. 4.31). De plattegrond bestaat uit twee rijen forse wandpalen, waarvan de
palen een doorsnede hadden van gemiddeld 50 cm. De rijen staan vijf meter uit
elkaar en de palen hebben een interval van ongeveer 1,50 m. Ingangen zijn niet
duidelijk aantoonbaar maar hebben zich waarschijnlijk tegenover elkaar in de
lange wanden bevonden, ter hoogte van de enige middenstijl van het gebouw.
Parallel aan beide lange zijden bevinden zich op ongeveer 1 m van de wandstijlen een rij buitenstijlen. Deze kunnen de voet van het dak hebben ondersteund.
Middenstijlen zijn moeilijk te herkennen, ondermeer doordat in het opgravings157
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Fig. 4.30 Houten-Schalkwijkseweg (terrein 14): topografisch en geomorfologisch overzicht
van de vindplaats en omgeving.

rapport geen doorsnedes zijn beschreven en/of afgebeeld. Ik denk dat het om een
gedeeltelijk twee/éénbeukige constructie gaat, gebaseerd op één excentrisch
geplaatste paalkuil in het westelijke deel van het gebouw en twee stijlen die
tegen de lange wanden waren gepositioneerd.145 Het is aannemelijk dat we te
maken hebben met een boerderijplattegrond, waarvan het woongedeelte in de
westelijke helft en de stal in de het oostelijke gebouwdeel heeft bestaan.146 Parallellen uit de rurale wereld zijn o.a. in de Kromme-Rijnregio voorhanden.147 De
opgravers spreken verder van een erfgreppel om de boerderij, maar deze is mijns
inziens niet aanwezig.148 Wel bestaan er meerdere smalle greppeltjes waarachter
misschien een erfomheining schuilgaat, maar gelet op de oriëntatie van deze
greppeltjes en de huisplattegrond is het onwaarschijnlijk dat deze bij de boerderij
hebben gehoord. De datering van het gebouw is mijns inziens niet goed bepaald
tijdens het onderzoek.149 Op basis van het type plattegrond mag worden aangenomen dat hier een boerderij was gebouwd die op zijn vroegst uit de Flavische
periode dateert.150
Tot slot zijn vooral langs de randen van de geul ongeveer twintig kleine bijgebouwen opgegraven, voornamelijk vier- tot zespalen spiekers. Deze zullen niet
allemaal gelijktijdig hebben bestaan gelet op de onderlinge versnijdingen van
de grondsporen. Eén van de bijgebouwen heeft een wat groter oppervlak en
mag, afgaande op de aangetroffen verbrande graanresten van hoofdzakelijk
emmertarwe, als graanopslagschuur worden geïnterpreteerd.151
De opgegraven bewoningssporen dateren volgens de opgravers uit de Late
IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd. Die datering is echter alleen ingegeven doordat
hierop de nadruk is gelegd bij de uitwerking en in de synthese. Zo blijkt een
forse hoeveelheid handgevormde keramiek te zijn gevonden en ook het voor158

145 Krist/De Voogd/Schoneveld (2002,
43, 106, 174) en Schoneveld (2004,
107) suggereren het gebruik van baksteen of natuurstenen stiepen, maar
dit is nergens werkelijk aantoonbaar en
alleen gebaseerd op een aantal grote
stenen die in de geul- en oevervulling
zijn aangetroffen.
146 Zie Waterbolk 1975 voor de
criteria en definities van stalgedeelten. Vergelijk de huizen uit Wijk bij
Duurstede-De Horden van het type
De Horden 2 (zie hoofdstuk 3). Dit in
tegenstelling tot Krist/De Voogd/Schonenveld (2002, 47) die geen tweedeling
hebben herkend.
147 Voor parallellen zie Houten-Overdam terrein 8A (paragraaf 4.2.2; Vos
2000a); Wijk bij Duurstede-De Horden
gebouw H22 (paragraaf 3.3.1); vgl. ook
Tiel-Passewaaij (Heeren 2006); Oss
type 7B (Wesselingh 2000).
148 Krist/De Voogd/Schoneveld 2002,
41.
149 Krist/De Voogd/Schoneveld (2002,
47) vermelden alleen de onzinnige
frase dat ‘de positie van de ingangspartijen en de lengte vrij kenmerkend
is voor huizen uit de Late IJzertijd en
Vroeg-Romeinse periode’. In dit rapport
is geen koppeling beschreven tussen
het vondstmateriaal en de grondsporen.
150 Vgl. De Horden type 2A (zie
paragraaf 3.3.1); Oss type 7A en 7B
(Wesselingh 2000, 18).
151 In het grondmonster uit de paalkuil bevond zich ook enige bijmenging
van brood- en/of spelttarwe (!), en van
gerst, haver en gierst (Krist/De Voogd/
Schoneveld 2002, 116-117).
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Fig. 4.31 Houten-Schalkwijkseweg (terrein 14): vereenvoudigd structurenoverzicht van de
bewoningssporen uit de Romeinse tijd.

152 Krist/De Voogd/Schoneveld
2002, 81-88. De auteurs rekenen ook
Augusteïsche terra sigillata tot de
vroege vondsten, maar dit materiaal is
niet terug te vinden in het rapport (vgl.
Krist/De Voogd/Schoneveld 2002, 88).
153 Zie verder paragraaf 5.3 en 5.5.
154 Haevernick 1960.
155 Zie verder paragraaf 5.2 en 5.3.
156 Dat geldt bijvoorbeeld voor het
aardewerk waaronder 2de-eeuws materiaal en ook Niederbieber-achtige ruwwandige scherven en het metaal met
enkele draad- en schijffibulae (Krist/De
Voogd/Schoneveld 2002, 81-100).

komen van bepaald Romeinse draaischijfaardewerk zoals vaatwerk van terra
rubra en terra nigra kan kenmerkend zijn voor deze vroege periode.152 Verder
duiden enkele metalen voorwerpen hierop, waaronder drie Aucissa-fibulae, een
ogenfibula, twee AVAVCIA-munten en een bronzen triquetrum munt.153 Eerder
was ook al vondstmateriaal uit deze vroege periode op het terrein gevonden,
zoals een glazen La Tène-armband (type Haevernick 3A)154 en bovenal een
gouden Keltische munt van het type Scheers 31 (fig. 5.4).155 Dat wil natuurlijk
niet zeggen dat er geen bewoning in latere perioden plaats vond op het terrein.
Integendeel zelfs, want uit andere vondsten blijkt dat er ook materiaal uit de 2de
en mogelijk 3de eeuw aanwezig is op het terrein.156 Ook losse vondstmeldingen
van het terrein duiden veelal op deze Midden-Romeinse periode.
Samengevat is een vergelijking met ‘De Horden’ gelet op het geringe aantal
grondsporen voorlopig speculatief. Hoewel de nederzetting maar voor een klein
gedeelte archeologisch is onderzocht, mag gelet op de omvangrijke en langgerekte fosfaatplek hier echter veel van verwacht worden, ook als we bedenken
dat de eerder genoemde steenbouw een Romeins datering zou kunnen hebben.
De fosfaatplek kan alleen zijn ontstaan door intensieve bewoning ter plekke en
uit de langgerekte vorm mag vermoedelijk aaneengeschakelde lintbebouwing
van enkele honderden meters worden afgeleid. Dit complex kan gedeeltelijke
fysieke overeenkomsten hebben gehad met een terrein als ‘De Horden’, maar
dat weten we pas zeker als het zou worden opgegraven. De losse vondsten van
het terrein omvatten in ieder geval de IJzertijd en de gehele Romeinse tijd en
daaruit mag een langdurig en continu gebruik van de vindplaats worden afgelezen.
159

4.2.5 Hofstad (Terrein 16)
De locatie Hofstad ‘terrein 16’ (site 9) ligt ten zuidoosten van de dorpskern van
Houten, vrijwel parallel aan de spoorlijn Utrecht-Den Bosch, vlakbij het Amsterdam-Rijnkanaal (zie fig. 4.30).157 Het terrein is ontdekt in de jaren zeventig van
de vorige eeuw en in de decennia daarna op verschillende manieren gekarteerd.
Op basis van de vondsten en een aantal proefsleuven in de jaren negentig heeft
het terrein in 1995 een wettelijk beschermde status gekregen.158
Op grond van de zeer langgerekte fosfaatplek, die door Steenbeek is gekarteerd, kan de omvang van de vindplaats worden berekend op ca. 7 ha.159 De
ervaring leert ons echter dat sporen van voormalige nederzettingen over een
groter oppervlak verspreid kunnen zijn dan op grond van de fosfaatvlekken te
verwachten is.160 Concreet betekent dit dat met behulp van het fosfaatonderzoek alleen een globale, minimale begrenzing van de nederzetting is vast te
stellen en dat de vindplaats een grotere omvang dan 7 ha kan hebben gehad.
Het terrein kent verschillende relaties met omliggende vindplaatsen waarvan
de meeste op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) zijn weergegeven.
Allereerst loopt de fosfaatplek van ‘terrein 16’ ononderbroken door naar de
zuidelijk gelegen vindplaats Schalkwijkseweg (terrein 14). Er mag daarom een
directe relatie tussen beide vindplaatsen worden verondersteld. Samen vormen
ze de langste fosfaatconcentratie die in het Kromme-Rijngebied bekend is.
Bochten meegerekend komt de totale lengte van deze plek op ruim anderhalve
kilometer. Het is niet na te gaan of de archeologische fosfaten zijn ontstaan in
verschillende periodes of in één kort tijdsbestek. Andere, aan Hofstad ‘terrein
16’ gerelateerde vindplaatsen liggen ten zuidwesten van het gebied.161
Landschappelijk gezien bevindt ‘terrein 16’ zich op de zuidflank van de Houtense stroomrug, op de overgang naar een uitgestrekt komgebied richting
Schalkwijk. Het grotendeels op zware zavel- en kleigrond gelegen gebied heeft
een maximale hoogte van 2,60 meter boven NAP en is doorsneden door meerdere restgeulen. De veronderstelde loop van deze geulen is in kaart gebracht
(fig. 4.32).162 De opmerkelijke, langgerekte vorm van de fosfaatplek is mede op
basis van de landschappelijke situatie te verklaren waarbij aan weerszijden van
een restgeul, die het terrein in noord-zuid richting doorsnijdt, zich bewoning
heeft geconcentreerd.163 Deze bewoning is herkenbaar aan een cultuurlaag
waarin verschillende vondsten zijn gedaan die dateren uit de IJzertijd tot en
met de Late Middeleeuwen. Voor mijn onderzoek zijn nu alleen de vondsten uit
de Late IJzertijd en de Romeinse tijd van belang.
Naast de oppervlaktevondsten is veel vondstmateriaal aangetroffen tijdens de
opgravingen in het gebied in 2004.164 Het beeld dat hieruit naar voren komt,
is dat van bewoning in de Late IJzertijd en de Vroeg- en Midden-Romeinse
periode. Enkele kenmerkende vondsten uit de Late IJzertijd zijn een bronzen
draadfibula uit de Midden-La Tène periode C1/D1 (200-80 voor Chr.), een
vermoedelijke variant van een Nauheim-fibula (100-30/20 voor Chr.) en een
kobaltblauw gekleurde glazen armband van het type Haevernick 3A.165 Onder
de Vroeg-Romeinse mantelspelden bevinden zich een kapfibula (type Ulbert IIvariant Bentumersiel),166 een ogenfibula, scharnierfibula en een Aucissa-fibula.
In het bijzonder de laatstgenoemde speld is veelvuldig in het Nederlandse
rivierengebied aangetroffen en wordt niet alleen als typisch Romeinse kledingspeld beschouwd, maar heeft vermoedelijk ook een relatie met de aanwezigheid
van militairen in de Vroeg-Romeinse periode.167 Een ander bijzonder vondstcomplex dat ontegenzeggelijk met Romeinse militairen geassocieerd moet
worden, betreft een zevental ijzeren wangkleppen van helmen (type Weiler
(2) en Weisenau (5) met een aantal losse plaatpantseronderdelen van lorica
segmentata (fig. 4.33).168 Deze militaire uitrustingsstukken dateren uit de periode 40-100 na Chr. De wangkleppen waren op elkaar gelegd en in een greppel
gedeponeerd. De opgravers veronderstellen dat het om een bewuste depositie
160

157 Er zijn veel toponiemen in gebruik
te weten: Leedijk I, Leeweg, Leebrug,
Schalkwijkseweg, Hoogdijk, Hofstad IV
en Hofstad-diepriool; Archis waarnemingsnummers 6023, 10421, 10422,
32658, 32663, 43448, 43451, 43452,
43458. Hier is gekozen voor de meest
recent gebruikte benaming Hofstad
(terrein 16) ingegeven door het hedendaagse gebruik van de wijknaam. Zie
ook De Jager 2001, cat.nrs 19/20/21.
158 Ter bescherming is het terrein
opgehoogd met een grondpakket variërend van 1,3 tot 2 m dikte; zie Toncman
1995; Schurmans 2005.
159 Steenbeek 1983a, 45-49 (plek
20-W-1/20-5); Van Dockum 1994, 16.
Een uitloper van die fosfaatplek aan
de noordzijde van het terrein (Vossen
nummer 454; Steenbeek 1983a, plek
20-W-1/20-5) mag misschien oorspronkelijk tot hetzelfde complex hebben
behoord, maar voorlopig is het als een
aparte nederzettingslocatie opgenomen. Zie bijlage 1. Houten-Leeweg
(site 16).
160 Zie Vos (2000a) en Van der Velde/
Vos (2001) voor de bewoningssporen op
‘terrein A’ van de vindplaats ‘Overdam
(terrein 8A)’. Verder ook paragraaf
4.2.2.
161 Het betreft hier het terrein met de
CMA-code 39A-090 en de door RAAP
ontdekte sites ter hoogte van de spoorlijn (De Jager 2001, 34-37, catalogusnummers 19, 20, 21 en 22).
162 Jansen 2007 met verwijzingen.
163 Zie ook De Jager 2001, 18; Isarin/
Bosman 2007.
164 Schurmans 2005; Van Kerckhove
2005; Van Renswoude/Verhelst 2005.
165 Haevernick 1960.
166 Haalebos 1986, 17.
167 Cf. Haalebos 1986, 10-12, 43.
168 Schurmans/Van Renswoude, in
prep.
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Paleogeografische reconstructie Houten en omgeving, met als ondergrond Berendsen 1982.
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Fig. 4.32 Houten-Hofstad (terrein 16): paleogeografische reconstructie van het gebied rond
terrein 16. Naar Schurmans 2005, fig. 9.

169 Van Renswoude/Verhelst 2005,
48-49; Van Kerckhove 2005, 37-38;
Stuart 1977, 64.
170 Taayke 2002; Van Kerckhove
2005, 36, 43.
171 Bazelmans 2007, 208-209, 506
(plaat 55).
172 Nicolay 2007a, 20-21.

gaat waar mogelijk een niet meer exact te achterhalen rituele handeling aan
verbonden is geweest.
Direct boven het metaaldepot zijn twee nagenoeg complete stukken aardewerk aangetroffen, waaronder een ruwwandig oorpotje (type Stuart 213A)
dat tussen 15 en 120 na Chr. gedateerd moet worden.169 Andere kenmerkende
Vroeg-Romeinse vondsten zijn van handgevormd aardewerk dat gelet op de
magering en vorm, overeenkomsten vertoont met vondstmateriaal van Wijk bij
Duurstede ‘De Horden’ en gedateerd wordt in de periode 50 voor Chr. - 70 na
Chr.170 Een opmerkelijke vondst uit de Midden-Romeinse tijd is teruggevonden
in de restgeul op ‘terrein 16’. Het gaat om een zogenaamd balkenvlotterspoor
of stijgijzer dat onder een schoen bevestigd is geweest en waarmee zonder problemen over bijvoorbeeld natte boomstammen kon worden gelopen. Dergelijke
vondsten zijn zeer zeldzaam in Nederland, maar ook in het buitenland, hoewel
onlangs twee exemplaren zijn geborgen in het Romeinse schip ‘De Meern 1’.171
Midden-Romeinse metaalvondsten die militair van aard zijn, betreffen beslag
van paardentuig en een scharnier van een plaatpantser dat door Nicolay in de
1ste eeuw gedateerd wordt.172
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Fig. 4.33 Houten-Hofstad (terrein 16): Romeinse grondsporen van het terrein met daarop
aangegeven de positie van het gevonden metaaldepot en als inzet enkele wangkleppen.

Ondanks al deze - soms opmerkelijke - vondsten zijn geen gebouwstructuren
herkend. Dat is ook wel begrijpelijk want er is ook nog maar een klein oppervlak
opgegraven. Daardoor kunnen nog geen afzonderlijke kaartbeelden gepresenteerd worden die de verschillende bewoningsfasen en de ontwikkeling ervan
weergeven. Een vergelijking met de sleutel-site uit het Kromme-Rijngebied, Wijk
bij Duurstede-De Horden, is net als bij ‘terrein 14’, nog speculatief. Uitgaande
van de royale omvang van de langgerekte fosfaatplek mag een Einzelhof ter
plekke worden uitgesloten en is het in hoge mate aannemelijk dat op ‘terrein 16’
een aaneengesloten keten van boerderijen heeft bestaan aan weerszijden van
een geul. Deze bewoning heeft zich niet beperkt tot deze vindplaats maar was in
ieder geval verbonden met de nederzettingsterreinen aan de noord- en oostzijde,
te weten de Schalkwijkseweg terrein 14 (site 8) en de Leeweg (site 16).
4.2.6 Hoogdijk I en Leedijk II (terrein 9)
De twee in deze paragraaf beschreven onderzoeksterreinen zijn weliswaar
opgegraven, maar leveren desondanks weinig informatie over Romeinse bewoning ter plekke. Grondsporen uit de Romeinse tijd zijn nauwelijks aangetroffen,
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Fig. 4.34 Houten Leedijk II (terrein 9): zilveren ogenfibula. Foto ARC, Groningen (naar Hielkema 2003, afb. 4.1).

173 Van Dockum 1998b.
174 Wttewaall 2003, 37-42.
175 Deze vondsten zijn alleen genoemd in het ROB-onderzoeksdossier
van het terrein, maar niet op de opgravingstekening aangegeven en ook niet
achterhaalbaar in het archief.
176 Het is aantrekkelijk, maar in hoge
mate hypothetisch, om de nabijgelegen
nederzetting Houten-Schalkwijkseweg
(site 8), waar Steenbeek (1983a) een
steenbouw vermoedde, als herkomstterrein te veronderstellen.
177 Zie de verslagen van Hielkema
2003, Huisman/Hielkema 2004,
Dijkstra /Van Benthem 2004, Dijkstra
2007.
178 Een vergelijkbare speld komt uit
Bunnik-Vechten, waarbij volgens
Haalebos (1986, 35) de vorm en
constructie vermoedelijk zijn beïnvloed
door Germaanse ‘Rollenkappenfibeln’
en een 2de-eeuwse datering niet is
uitgesloten.
179 Nicolay 2007a, 57-59, 405 (plaat
94).
180 Nicolay 2007a, 59, 407 (plaat 96).

maar er zijn wel vondsten uit die periode gedaan. Mogelijk zijn die afkomstig
van nabijgelegen of niet herkende nederzettingen en ook om die reden zijn de
terreinen hier kort behandeld.
Aan de Houtense Hoogdijk (site 12) werden voornamelijk sporen en vondstmateriaal gevonden daterend uit de Late IJzertijd en de Vroege Middeleeuwen.173
Uit booronderzoek om de opgravingsput bleek dat de vindplaats zich verder
heeft uitgestrekt. Vanwege de geringe omvang van het opgegraven areaal kon
uit de gevonden IJzertijdsporen geen huisplattegrond of andere herkenbare
structuur worden gereconstrueerd. Een vrouwengraf met als bijgiften een
bronzen gesp, een spinklosje en een kralensnoer, was de meest opmerkelijke
vondst uit de Vroege Middeleeuwen. De opgravers vermoeden dat er in de
omgeving meer 7de-eeuwse graven liggen vermoedelijk van de nabijgelegen
Vroegmiddeleeuwse nederzetting Westrum.174 Romeinse sporen en duidelijke
contexten waren afwezig. De vondsten bestaan uit slechts 21 scherven van
verschillende categorieën aardewerk waaronder terra sigillata, dikwandig,
kustaardewerk en een gladwandige kruik. Verder is uit een grondspoor een
groot stuk bewerkte tufsteen afkomstig en moet er een bronzen ring zijn gevonden van paardentuig.175 Niet zeker is of het hier daadwerkelijk om Romeinse
vondstcontexten gaat. Vooral het tufsteen is vermoedelijk als sloopmateriaal
van gebouwen uit de (wijde?)176 omgeving de nederzetting binnen gekomen.
Ook van Houten Leedijk II (terrein 9) (site 13) staat niet vast of er in de
Romeinse tijd gewoond werd.177 Van dit terrein zijn veel verschillende Romeins
gedateerde vondsten afkomstig. Het gaat vooral om 150 stuks aardewerk
waaronder Midden – en Oostgallische terra sigillata, een vijzel gemaakt van
hergebruikt kalksteen, en ook tientallen metaalvondsten van o.a. munten en
fibulae. Een fraai exemplaar betreft een ca. 7 cm lange zilveren ogenfibula die
op grond van de getordeerde zilverdraden, afwijkende ogen en puntcirkelversieringen bijzonder mag worden genoemd (fig.4.34).178 Andere van het terrein
afkomstige metalen voorwerpen wijzen op het gebruik van paarden. Naast een
lunula-vormige hanger, ringetjes, beslagstukken en een bronzen bel (Nicolay
type A),179 kennen we ook een ruiterspoor. Hoewel dergelijke ruitersporen feitelijk geen deel uitmaken van paardentuig, houden ze natuurlijk wel verband met
het berijden van paarden. Het exemplaar van ‘terrein 9’ is van brons en dateert
uit de 1ste eeuw.180
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Concluderend is het aannemelijk dat op ‘Hoogdijk I’ en ‘Leedijk II’ Romeinse
nederzettingen hebben bestaan. Sporen ontbreken grotendeels, maar tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat bijvoorbeeld de vindplaats langs de Hoogdijk
beduidend groter was dan is opgegraven. De vondsten van beide terreinen kunnen als strooivondsten worden geïnterpreteerd en afkomstig zijn uit de (wijdere)
omgeving, maar ze spreken een interpretatie als Romeinse site niet tegen.
4.3 Houten Centrum
Binnen de grenzen van het oude dorpscentrum van Houten zijn twee
nederzettingsterreinen bekend waar opgravingen hebben plaatsgevonden:
‘Burgemeester Wallerweg’ en ‘Molenzoom’ (zie fig. 4.2). Beide terreinen
kenmerken zich als bijzonder, want naast de gebruikelijke houten gebouwen
met lemen wanden en rieten daken zijn ook gebouwsporen aangetroffen die
op steenbouw wijzen. Daarbij moet niet gedacht worden aan volledig in steen
opgetrokken bouwwerken, maar dient eerder rekening te worden gehouden
met stenen sokkels waarop is doorgebouwd in de vorm van wat wij tegenwoordig ‘vakwerkbouw’ zouden noemen; wanden die bestaan uit vlechtwerkpanelen
die met klei, leem en een mengsel van strohaksel of mest besmeerd werden,
zodat een stevige wandconstructie ontstond. Dergelijke wanden kunnen ook
bepleisterd en beschilderd zijn geweest.
De omvang van beide nederzettingsterreinen is grotendeels onbepaald, vooral
ook doordat ze midden in de bebouwde kom van Houten liggen. Daardoor
hebben we enerzijds minder zicht op de ruimtelijke ontwikkelingen van de vindplaats en de daaraan verbonden sociale dynamiek. Anderzijds zorgen dit soort
geromaniseerde gebouwen wel voor een gevarieerd beeld van het Romeinse
platteland in het Kromme-Rijngebied.
4.3.1 Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp)
De opgravingen in de Oude Dorpskern van Houten aan de Burgemeester Wallerweg (site 2) vonden plaats in 1957 en zijn uitgevoerd door de Rijksdienst
onder toezicht van Bogaers en Halbertsma.181 Hun bevindingen zijn destijds
uiterst summier gepubliceerd, maar een generatie later alsnog uitgewerkt
en toegankelijk gemaakt door Van Dockum.182 Later, in 1977 en 1978, is ten
noorden van de Burgemeester Wallerweg een aantal werkputten aangelegd,
die echter geen aansprekende resultaten hebben opgeleverd. Blijkbaar betreft
het hier de periferie van het nederzettingsterrein.183 Verder hebben in de jaren
negentig van de vorige eeuw amateur-archeologen rioleringswerkzaamheden
in de directe omgeving begeleid. Daarbij is ondermeer tufsteen waargenomen
dat mogelijk uit de Romeinse tijd dateert.184
Het opgravingsterrein ligt landschappelijk gezien op de Jutphase stroomrug,
precies op de kruising met een oudere, in de ondergrond bewaarde stroomgordel Hoon genaamd.185 De oudste bewoningssporen op beide stroomruggen
ter plekke dateren uit de Midden-IJzertijd.186 Even ten zuiden van het onderzoeksgebied, op ca. 15-25 meter afstand bevindt zich een restgeul. Deze
heeft waarschijnlijk aangesloten op de noordoostelijk verlopende geul van de
opgraving Houten ‘Tiellandt’ (zie fig. 4.2, 4.14 en 4.32).187 De geul is nog watervoerend in de IJzertijd, maar is in de loop van de Vroeg-Romeinse periode gaan
verlanden.188 Meer gedetailleerde en aanvullende informatie over de geomorfologische opbouw van het onderzoeksgebied is mede gelet op het beperkte
onderzochte oppervlak (350 m2) niet voorhanden.
De archeologische resultaten van het onderzoek zijn echter bijzonder en
uitzonderlijk voor het Midden-Nederlandse rivierengebied. Daarmee is vooral
gedoeld op een aangetroffen stenen gebouw met een unieke plattegrond. Ver164

181 Archis-meldingen 26522, 30396,
43258 en 43560.
182 Bogaers 1957; idem 1959; Van
Dockum 1990a; idem 1990b.
183 Het gaat om een terrein van ca.
30 x 20 meter waarvan vermeld wordt
dat er o.a. een Romeinse cultuurlaag,
paalgaten, kuilen en greppels zijn
aangetroffen waarbij het ‘tot nog toe
echter niet gelukt is om duidelijke
gebouwplattegronden te reconstrueren’ (Van Es et al. 1978). Zie verder ook
Noordam/Van Tent 1979; Van Tent 1979
en Archis-melding 30396.
184 Van Tent 1993, 170; Kok et al.
1997b, 41; Archis-melding 43258.
185 Berendsen/Stouthamer 2001,
208, appendix 3, channel belt 72, Hoon
4900-3730 BP. Deze Hoonse stroomrug
slingert in noordwestelijke richting
naar de buitenwijken van Utrecht om
daar aan te sluiten op de stroomrug
van de Kromme Rijn. Op de geomorfologische kaart is duidelijk te zien dat
een deel van haar loop is geërodeerd
door de Jutphase stroomrug waaruit de
onderlinge datering is af te leiden.
186 Bogaers 1957; Van Dockum
1990a, 300.
187 Zie paragraaf 4.1.3.
188 Van Dockum 1990a, 300; Van Es/
Hessing 1990.

189 Van Dockum 1990a, 302, noot 17;
Archis-melding (26522) beschrijft besmeten en gepolijst aardewerk en materiaal met een lange, rechte hals dat
sterk verwant is aan Marne(achtige)
keramiek.
190 Zie voor een afbeelding van sporen
uit deze periode Van Dockum 1990a,
300, fig. 3.
191 Van Dockum 1990a, 301.
192 Zie Hessing 1993 voor een overzicht van inhumaties in nederzettingscontext. Vgl. Roymans 1996a, 84.
193 Op enige eerbied wijst volgens Van
Dockum (1990a, 301-302) de vermelde
vervanging van de schedel door een
tegula. Een Romeins bouwoffer is uitgesloten, gelet op de stratigrafie en het
geassocieerde vondstmateriaal.
194 Zie daarvoor bijvoorbeeld Van Es
1982; vgl. Slofstra 1991.

der zijn verscheidene prehistorische structuren en houtbouw uit de Romeinse
tijd aangetroffen. De verschillende bewoningsfasen worden hieronder in chronologische volgorde besproken.
De vroegste sporen dateren uit de tweede helft van de Midden IJzertijd,189 de
Late IJzertijd en de Vroeg-Romeinse periode. Ze kunnen kort en bondig worden
omschreven: het gaat om een halfronde greppel, een aantal kuilen en diverse
paalgaten.190 De sporen liggen geconcentreerd in de noordwestelijke hoek van
het opgravingsterrein. De paalgaten vormen mogelijk een plattegrond van een
gebouw of van een aantal kleinere opslagstructuren, maar door de geringe
opgravingsdimensies kan dit niet nader worden bepaald. Wel bleken de sporen
buiten de opgravingsput nog minstens 15 meter verder oostelijk te hebben
doorgelopen tot aan de toren van de N.H. kerk.191
Ook dateert uit deze periode een N-Z georiënteerd skelet van een volwassen
man. Alleen de onderste helft van het lichaam is bewaard gebleven. De eerder
genoemde halfronde greppel kan het restant zijn van een kringgreppel. De
datering van de inhumatie is vermoedelijk Late IJzertijd of Vroeg-Romeinse
periode, want direct onder de skeletdelen zijn scherven van een besmeten en
met potgruis gemagerde pot gevonden die in deze periode geplaatst dienen te
worden. Dit is niet de eerste inhumatie uit deze periode die we kennen uit Houten. Ook op de vindplaatsen ‘Tiellandt’, ‘Binnenweg’ en ‘Schalkwijkseweg’ zijn
begravingen uit de IJzertijd/Romeinse tijd bekend geworden. Geen van allen
hebben een “nette” teraardebestelling gekregen. Het lijkt soms alsof de overledenen zijn “weggeworpen”, gelet op de onnatuurlijke houdingen of dat ze, gelet
op de plek aan de oevers van (rest)geulen, intentioneel daar zijn achtergelaten.192 In het geval van de inhumatie aan de Burgemeester Wallerweg kan de
rugligging en de mogelijk met de begraving geassocieerde kringgreppel wijzen
in de richting van een ‘echte’ begraving. Misschien heeft men later – d.w.z. in
de Romeinse periode - bij graafwerkzaamheden ter plekke ten behoeve van
een houten gebouw, het lichaam ontdekt en is daardoor een deel van het skelet
verloren gegaan.193
Tot de eerste Romeinse bewoningsfase behoort een houten gebouw waarvan
de incomplete plattegrond voor de nodige hoofdbrekens zorgt. Dit is enerzijds
veroorzaakt door het verschil van interpretatie tussen de opgravers (Bogaers/
Woudstra) en de uitwerker (Van Dockum). Daarbij zijn sommige grondsporen
(bewust?) weg gelaten of gemanipuleerd waardoor een bepaald beeld van de
onderzoeksresultaten naar voren komt. Anderzijds past de plattegrond niet binnen de tweebeukige of gecombineerde twee/driebeukige bouwtraditie van het
rivierengebied.194 Ik zal mede aan de hand van een aantal afbeeldingen de discussie beschrijven en vervolgens mijn eigen interpretatie van de sporen geven.
Allereerst dient hier de achtergrond van de opgravers te worden genoemd.
Bogaers mag als bekend worden verondersteld maar het is de veldtechnicus
Woudstra die de vindplaats beschrijft in de dagrapporten van 1957:
“De oudste Romeinse fase bestaat uit standgreppels met wandposten eventueel
met vlechtwerkwanden beraapt met leem, en een houten drinkwaterput binnen
de gebouwen. Het geheel is omgeven door een enkelvoudige spitsgracht die aan
de oostzijde een onderbreking of doorgang vertoonde. Aan de westzijde werd
binnen de gracht een aantal delen van een hout-aardenwal gevonden. Tevens
aan de noordoostzijde twee plattegronden van houten torens. Zowel hoofdgebouw, gracht wal en torens doen sterk denken aan een militair-defensief
object, vallend in het territorium van castellum te Vechten. Als het ware een
voorpost van deze legermacht, die de gehele driehoek van Rijn en Lek kon overzien. De twee juist genoemde torentjes zouden ook best in dit beeld kunnen
passen. Eén als uitkijkpost over de Rijn en één over de Lek. Het hoofdgebouw
zou dan dienst hebben gedaan voor een kleine legergroep (onderverdeeld in
zes kleine ruimtes). In dit verband mag gewezen worden op de drinkwaterput
binnen het gebouwcomplex. De weinige vondsten dateren uit de 1ste eeuw
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195 Zie De Hingh/Vos (2005, 47-55)
voor een overzicht van de opgravingscampagnes in en na de Tweede
Wereldoorlog in Valkenburg (ZH) onder
leiding van A.E. van Giffen.
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Fig. 4.35 Houten-Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp): schematisch overzicht van alle
paalkuilen in het gebouw.

(derde kwart) waarbij opgemerkt dient te worden een aantal inheemse, aardewerkfragmenten die ook tijdens de opgravingen in Vechten (1947) werden
gevonden, aardewerk met vrij kleine oortjes.”
Wat direct opvalt, is de militaire insteek die Woudstra hanteert. Ontegenzeggelijk spelen hier zijn (dan recente) ervaringen mee van het onderzoek in het
castellum van Valkenburg (ZH) waar hij na de Tweede Wereldoorlog diverse
opgravingscampagnes uitvoert.195 Woudstra’s soldatenbarakken, hout-aardenwal,196 spitsgracht en houten torens zijn door Van Dockum geherinterpreteerd.
Haar bevindingen wijzen op een boerderijplattegrond. Dat is ook de lijn die
ik volg, maar dat neemt niet weg dat Woudstra toch enkele nuttige zaken
beschreven heeft die hieronder terugkomen.
Kenmerkend voor de plattegrond van de Burgemeester Wallerweg is het grote
aantal binnenstijlen dat is teruggevonden binnen de wandgreppels van de plattegrond (fig. 4.35). Daarbinnen zijn twee soorten stijlen te onderscheiden:
1) 	stijlen die dicht tegen de binnenzijde van de noordelijke wandgreppel zijn
geplaatst van ca. 20 bij 25 cm; feitelijk gaat het om een soort dubbelstijlen,
2) 	stijlen die dikwijls van grotere omvang zijn en verder van de wandgreppel
waren gesteld.
De eerste soort stijlen vinden we vaker terug bij plattegronden van boerderijen. Het zijn toegevoegde wandstijlen of dubbelstijlen die een extra dragend
verband veronderstellen. Specifiek zijn de stijlen dikwijls zo geplaatst dat ze
een paar vormen met stijlen die aan de buitenzijde van de wandgreppel stonden; anders gezegd dubbelstijlen dus. Bovendien waren ze op een lijn gezet
met middenstijlen in het interieur.197 Daaruit mag geconcludeerd worden dat
ze blijkbaar dienden om de wand- en dakdragende constructie verder stevig te
maken.198 Daarnaast kunnen deze extra stijlen aanwezig zijn ter hoogte van de
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196 Woudstra situeert deze langs
de westelijke perceelgreppel, maar
het is onduidelijk hoe hij tot deze (re)
constructie komt. Vermoedelijk speelt
het veronderstelde militaire karakter
wederom een belangrijke rol bij zijn
interpretatie.
197 Een dergelijke constructie komt
ook voor bij de huizen van het type De
Horden 3B uit Wijk bij Duurstede en
in mindere mate die van de typen De
Horden 2C en 3A (paragraaf 3.3.1). Zie
ook de huizen 1 en 2 uit Oss-Zomerhof
(Wesselingh 2000, 48-59), meerdere
huizen uit Oss-Westerveld (Wesselingh 2000, 77 ff) en enkele huizen uit
Nistelrode (Heirbaut 2006; Heirbaut/
Jansen 2007). In Tiel zou het voor
kunnen komen bij huis 16, hoewel de
grondsporen van dat gebouw niet erg
duidelijk zijn (Heeren 2006, 240). In
Nederweert (Hiddink 2005a, 243-246)
komt het zeker voor bij huis 300.
198 Desondanks vinden we dit soort
stijlen niet in elke plattegrond terug,
zodat ze blijkbaar niet strikt noodzakelijk zijn voor deze constructie. Die
constructie lijkt overigens een niet erg
vaak voorkomend bouwprincipe dat –
indien wel aanwezig - hoofdzakelijk in
het Midden-Nederlandse rivierengebied
wordt aangetroffen. In de Zuid-Hollandse regio bijvoorbeeld blijkt het afwezig,
zoals zichtbaar in de plattegronden van
bijvoorbeeld Leidschendam (Wiepking
1997), Den Haag-Wateringseveld
en Uithofslaan (pers. meded. H.A.R.
Siemons, Hazenberg Archeologie) en
Valkenburg (Van Haaff 1987). Zie verder
ook Kodde 2007. Overigens heeft de omvang van de binnenstijlen geen invloed
op het al dan niet voorkomen van dit
soort dubbelstijlen.

199 Van Dockum (1990a, 303, fig.
6) noteert in het interieur slechts vijf
stijlen, terwijl uit de originele opgravingsdocumentatie van Woudstra ook
nog twee extra wandstijlen aanwezig
blijken te zijn binnen het noordoostelijke deel van de plattegrond: één
net ten noorden van de waterput, en
één in het zuidwestelijke deel van de
plattegrond. Vreemd genoeg doet ze
dit wel in haar doctoraal thesis (Van
Dockum 1990b, 25, fig. III.6) waar
ook één van Woudstra’s wandstijlen
voorkomt namelijk de noordelijke stijl
bij de waterput. Deze stijlen moeten
niet verward worden met de wél bij Van
Dockum aanwezige twee binnenstijlen
(van 35 x 40 cm) die ze bestempelt
als dakdragende binnenstijlen (zie fig.
4.38). Van Dockum beeldt verder geen
wandstijlen af aan de corresponderende buitenzijde van het gebouw.
200 In Valkenburg (ZH) gaat het vooral
om liggende balken of planken waar
dikwijls met behulp van pen-gat-verbindingen staanders in geplaatst waren
(De Hingh/Vos 2005, 54). In Woerden
is een paalkuil met ondersteunende
plank aangetroffen, maar de context
is onbekend (Blom/Lanzing/Vos 2004).
In Alphen betreft het een poortgebouw
(Polak et al. 2004, 61 ff, afb. 21) en in
Tiel gaat het om eikenhouten planken
die de middenstijlen van een huis ondersteunden (Heeren 2006, 215).
201 Van Dockum 1990a, 302-303.
202 Van Dockum (1990b, 18) bestrijdt
dit en vindt het onaannemelijk dat de
zuidelijke wandgreppel werkelijk is
gezien, omdat op de tekeningschetsen
van Woudstra ook de woorden ‘recent
vergraven’ zijn opgetekend (zie fig.
4.37). Mijn inziens gebruikt Woudstra
die laatstgenoemde woorden alleen
voor het zuidelijke deel van het vergraven wandgreppelspoor. Verder heb
ik geen enkele aanwijzing gevonden
waarom Woudstra er iets bij zou
hebben ‘verzonnen’. Hij schrijft zelf
in de dagrapporten: “In het gedeelte
van de standsporen treffen wij nog zes
wandposten aan, waarvan één ronde in
de afgeronde hoek. Overeenkomstig de
N. rooilijn staan de palen in de Z. ook
van h.o.h. 60 cm uit elkaar. De breedte
van het gebouw, gemeten buitenkanten
wandposten, bedraagt 4,75 m”.
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Fig. 4.36 Houten-Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp): schematisch overzicht van de
Romeinse houtbouwfase volgens Bogaers en Woudstra, aangevuld naar de dagrapporten en
tekeningen van Woudstra (ca. 1957).

ingangen. Bij de plattegrond van de Burgemeester Wallerweg gaat het om 12
of 13 stijlen (zie fig. 4.35) waarvan een aantal misschien als ingangstijlen is te
definiëren.199 De buitenwandstijlen waren in twee gevallen niet meer daadwerkelijk aanwezig.
De tweede hierboven aangehaalde soort stijlen bestaat uit een reeks van vijf
die veel forser van omvang zijn (ca. 50 x 50 cm) dan de stijlen uit de eerste
groep. Misschien heeft er nog een zesde exemplaar bestaan aan de oostkant
van de rij forse stijlen, maar die zou dan vergraven zijn door de sporen van een
waterput. Uit de documentatie en tekeningen van de opgravers blijkt dat één
van die palen aan de onderzijde was afgevlakt en in een paalkuil op een plank
was geplaatst. Een dergelijke bouwwijze kennen we uit de Romeinse militaire
bouw in de castella van Valkenburg (ZH), Woerden en Alphen aan den Rijn,
maar komt ook wel voor op het Romeinse platteland zoals blijkt uit een plattegrond van Tiel-Passewaaij.200 Naast de vijf zware stijlen binnen de plattegrond
van de Burgemeester Wallerweg bestonden tot slot nog twee stijlen die op ca.
3,4 m van de wandgreppel waren geplaatst. Deze twee stijlen (35 x 40 cm) hadden niet dezelfde dimensies als de eerder beschreven vijf forse stijlen en zijn
volgens Van Dockum als dakondersteunende stijlen te interpreteren.201
Naast discussie over het aantal binnenstijlen zijn er verschillen in interpretatie over de afmetingen van het gebouw. Woudstra denkt dat alle binnenstijlen
tot dezelfde fase behoren en reconstrueert een volledig driebeukig gebouw
van 26,50 bij 4,75 meter (fig. 4.36). De opmerkelijke smalle breedte meent
Woudstra te mogen afleiden uit de volgens hem waargenomen zuidelijke
wandgreppel en de zuidoostelijke hoek van het gebouw (fig. 4.37).202 Indien
we dit aannemen, valt direct de symmetrie van het bouwwerk op. De vijf forse
binnenstijlen en de twee zuidelijke binnenstijlen zouden dan wél allemaal uit
dezelfde fase moeten stammen en gezamenlijk de plattegrond vormen van een
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Fig. 4.37 Houten-Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp): Woudstra’s tekening waarop de zuidoostelijke hoek van de houtbouw zichtbaar is. Archief Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

driebeukig gebouw dat veel doet denken aan een ‘gewoon’ Noord-Nederlands
boerderijtype.203
Een belangrijk bezwaar tegen deze interpretatie is echter de geringe breedte
van het bouwwerk; slechts 4,75 meter.204 Ook kennen we uit het centraalNederlandse rivierengebied weliswaar volledige driebeukigheid uit de
voorliggende IJzertijd,205 maar voor de Romeinse tijd is dat niet als algemeen
kenmerkend aangetoond.206 Andere bezwaren zijn de ongelijke grootte en
diepte van de binnenstijlen en de zeer geringe afstand tussen binnenstijlen
en wanden. Uit de doorsnede van enkele paalkuilen van de binnenstijlen kan
helaas noch een oversnijding noch gelijktijdigheid worden aangetoond. Tot slot
moet vanuit functioneel oogpunt worden vastgesteld dat de forse middenstijlen
niet per se noodzakelijk waren om het dak van het gebouw te dragen, zeker als
daarbij de geringe breedte van het gebouw wordt betrokken.
Van Dockum komt tot een andere reconstructie die meer betrouwbaar is, maar
waar ook kanttekeningen bij zijn te plaatsen. Zij ziet de twee stijlen van 35
bij 40 cm als middenstijlen van een tweebeukig gebouw en berekent vanuit
de noordelijke wandgreppel een bouwwerk van ca. 26,50 bij 6,80 meter (fig.
4.38). Mogelijk moet het westelijke gedeelte van de plattegrond als driebeukig
worden gereconstrueerd maar dat is niet zeker.207 De vijf forse binnenstijlen behoren volgens haar tot een jongere bouwfase (fig. 4.39). Eén van de
belangrijkste bezwaren tegen Van Dockum’s interpretatie is de ‘vergeten’
kleine paalkuil in het zuidelijke deel van de plattegrond en het weglaten van de
wandgreppel aan de zuidzijde hetgeen natuurlijk gevolgen heeft voor de reconstructie. Een tweede bezwaar is het gegeven dat wanden van huisplattegronden
in het rivierengebied over het algemeen goed bewaard zijn gebleven, maar
dat Van Dockums jongere bouwfase geen wandgreppel heeft nagelaten (fig.
4.39). Het fenomeen dat alleen de diepe middenstijlen zijn overgeleverd, kan
natuurlijk wel voorkomen, maar is vooral typerend voor de dikwijls minder goed
bewaarde plattegronden van de Zuid-Nederlandse zandgronden.208 Een andere
belangrijke constatering is dat in het geval van de Burgemeester Wallerweg de
wanden van de oudste gebouwfase wél bewaard zijn gebleven, terwijl die bij de
jongere bouwfase blijkbaar volledig zouden zijn verdwenen.209 Dat laatste lijkt
mij toch erg onwaarschijnlijk. Zeker als men bedenkt dat de wanddiepte uit
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203 Woudstra en Bogaers reconstrueerden overigens niet een boerderijplattegrond, maar meenden – zoals
hiervoor ook al is vermeld - dat de
plattegrond een Romeins militair bouwwerk was (manschapsbarak).
204 De mogelijkheid dat we hier
slechts naar de noordelijke helft van
een driebeukig gebouw kijken - over
de breedte bezien - en dat de kleinere
binnenstijlen onderdeel uitmaken van
stalboxen, kan niet geheel worden
uitgesloten (pers. meded. W.A. van Es,
Opende). Het zuidelijke standspoor met
paaltjes zou dan deel uit kunnen maken
van de noordelijke afscheiding van een
middenpad of grup dat met planken en
palen kon zijn beschoeid (vgl. Zimmermann 1999, 132-133). Toch lijkt het me
minder waarschijnlijk aangezien het
huis dan een aanzienlijke breedte van
minimaal 9,5 meter zou hebben gehad.
205 Bijv. in Wijk bij Duurstede-De
Horden (Hessing 1989).
206 Uitzonderingen bevestigen
overigens de regel aangezien ook op
‘De Horden’ een volledig driebeukig
Romeins bouwwerk is aangetroffen, zij
het dat die als bijgebouw is geïnterpreteerd (zie paragraaf 3.3.2. gebouw
B15). Ook een plattegrond van HoutenOverdam (terrein 8A) is helemaal
driebeukig (zie discussie bij paragraaf
4.2.2) en dat geldt eveneens voor een
huis in Houten-Wulven (paragraaf
4.1.2). Zie verder ook paragraaf 3.2.1.
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Fig. 4.38 Houten-Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp): schematisch overzicht van de eerste
Romeinse houtbouwfase. Gedeeltelijk naar Van Dockum 1990a en verder aangevuld.

de oudere bouwfase de opmerkelijke diepte van 95 cm (!) heeft gehad en het
loopvlak gedurende de Romeinse tijd ongeveer gelijk is gebleven.

207 Van Dockum 1990a, 302.
208 Zie bijv. Slofstra/Bazelmans 1985,
21-22; ook Hiddink 2005a, 114 ff.
209 Van Dockum (1990a) gaat geheel
aan dit gegeven voorbij en geeft daar
dus ook geen verklaring voor. Als haar
voorgestelde plattegrond met vijf
middenstijlen wordt gereconstrueerd
en we uitgaan van een gebouwbreedte
die ligt tussen de 5 en 12 meter, had op
zijn minst de noordelijke wandgreppel
zichtbaar moeten worden, hetgeen
duidelijk niet het geval is.
210 Van Dockum 1990a, 306.
211 Chantraine 1982, 38-39; Giard
1988, 15-18.
212 Pers. meded. J.G. Aarts (ACVU).
213 Zie Van Dockum 1990a, 310-316
voor een uitvoerige discussie met
verwijzingen.

Kortom, aan beide interpretaties kleven belangrijke bezwaren. Tussen beide
opties kan daarom eigenlijk geen goed gefundeerde keuze worden gemaakt. De
interpretaties die gebaseerd zijn op Van Dockum – zij het met lichte wijzigingen
zoals hierboven op verschillende plekken is verwoord – lijken het meest plausibel (zie fig. 4.38 en 4.39). Echter, de door Woudstra getekende wandgreppels
aan de oost- en zuidzijde van het gebouw kunnen toch ook niet genegeerd
worden, ondanks dat er dan bij de reconstructie een uitzonderlijk smal en zeer
zwaar gefundeerd gebouw ontstaat.
De datering van de vondsten uit de individuele paalkuilen brengt ook geen
uitkomst. Van Dockum veronderstelt wel een fase tussen 110/120 en 150/175
(d.w.z. tussen de eerste houtbouw en de latere steenbouw), maar deze is
gekunsteld en op indirecte wijze verkregen.210 Over de datering van de (vroegste) houtbouwfase bestaat echter nauwelijks een meningsverschil tussen de
verschillende onderzoekers. Deze moet dateren uit de Flavische periode. Er
zijn geen importvondsten uit de eerste helft van de 1ste eeuw bekend. Verder
komt uit de wandgreppel van de houtbouw een Claudische sestertius met de
kloppen PRO BON en IMP. Men dateert deze klop in de laat-Claudische periode
of de vroeg-Neroonse periode,211 maar we mogen veronderstellen dat de munt
tot in de Flavische periode gecirculeerd heeft.212 Ander vondstmateriaal uit de
gebouwsporen ontbreekt. Wel kennen we uit een met de houtbouw geassocieerde greppel een Flavische olielamp met het firmastempel COMUNI.213
Een ander bewoningsspoor uit deze periode is een ongeveer twee meter brede
perceelgreppel waarvan slechts kleine gedeelten zijn aangetroffen ten noorden, oosten en westen van de houtbouwplattegrond (fig. 4.37 en 4.39). De
oostelijke greppeldelen vertonen een opening van ca. twee meter en lijken
daarmee een soort van toegang te verschaffen tot de huisplaats. Hoewel men
bij de reconstructie tot één en dezelfde enclosure vraagtekens kan zetten, zijn
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Fig. 4.39 Houten-Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp): schematisch overzicht van de tweede
Romeinse houtbouwfase. Gedeeltelijk naar Van Dockum 1990a en verder aangevuld.

de overeenkomsten tussen de verschillende greppeldelen treffend. Niet alleen
hebben ze overal een haast V-vormige doorsnede214 met vlakke bodem van ca.
15 cm breed, maar ook bevinden de bodems van de greppeldelen zich overal op
dezelfde diepte van 1,60 m NAP. Dit maakt het waarschijnlijk dat de delen bij
elkaar hebben gehoord.
Verder zijn ten oosten van de houtbouw twee opvallende U-vormige
gebouwsporen aangetroffen. Ze hebben afmetingen van 2,80 bij 1,40 m en
zijn ongeveer 3,80 m uit elkaar geplaatst. In de U-vormige greppels zijn op
regelmatige afstand van elkaar stijlen geplaatst. In de zuidoostelijke hoek van
beide bouwsels stond een zeer zwaar gefundeerde hoekstijl.215 De functie van
deze gebouwen is niet duidelijk.216 Het is tevens niet zeker of beide gebouwen
wel tegelijkertijd hebben bestaan, aangezien de perceelgreppel de westelijke
plattegrond oversnijdt.217 Uit deze versnijding blijkt dus dat het U-vormige
gebouw vroeger dateert dan de greppel. Als beide U-vormige bouwsels tegelijk
hebben bestaan en de greppel daadwerkelijk hoort bij de vroegste houtbouwplattegrond, moeten de U-vormige gebouwen dateren uit een pre-Flavische
bewoningsfase. Er bestaat echter ook een mogelijkheid dat de bouwsels elkaar
opvolgen en dat ná het westelijke gebouw, de perceelgreppel en het oostelijke
gebouw worden aangelegd.
Tot slot is een Romeinse waterput opgegraven die binnen de contouren lag van
het eerder beschreven grote houten gebouw. De hoogste insnijding van de houten putconstructie oversnijdt de wandgreppel van de houtbouw en is dus beslist
jonger te dateren. Het aardewerk is hiermee in overeenstemming en dateert
uit de eerste helft van de 2de eeuw na Chr. De waterput is opgevuld met bouwpuin en wordt versneden door het hierna te bespreken stenen muurwerk.
De sporen van steenbouw bestaan uit fundamenten van kwartsitische zandsteen of ziltsteen (Grauwacke of Grauwackeschiefer) waarop in een enkel
geval nog resten zijn gevonden van de tufstenen muuropbouw (fig. 4.40). Op
een hoger niveau heeft het muurwerk vermoedelijk bestaan uit hout en leem
van zogenaamde vakwerkbouw.218 De meeste tufstenen waren ten tijde van
de opgraving al verdwenen. Ze kunnen vanaf de Laat-Romeinse of Vroegmiddeleeuwse perioden zijn opgezocht met zogenaamde roofsleuven om te worden
hergebruikt. Uit de profielen van de stenen fundamenten zijn geen faseringen
af te lezen. We weten dus niet of het stenen gebouw in één keer of in meer170

214 De V-vormige greppels lijken een
belangrijke reden voor Woudstra en
Bogaers om er een militair complex
van te maken, omdat deze kenmerkend zijn voor grachten rond militaire
installaties. Zie ook bijvoorbeeld de
veronderstelde V-vormige greppel om
de vermoedelijke villa van MonsterPoeldijk (Bogaers 1979; Hessing et al.
1994).
215 Het is denkbaar dat beide
hoekstijlen niet tot de U-vormige
bouwsels hebben behoord, maar
feitelijk middenstijlen zijn geweest en
onderdeel uitmaakten van een andere,
onontdekte huisplattegrond (Cf. Van
Dockum 1990b, 22).
216 Woudstra/Bogaers veronderstellen dat het torens zijn. Ik ken geen
directe bouwkundige parallellen van
deze U-vormige gebouwen, noch in
de rurale wereld van het Nederlandse
rivierengebied noch in de Romeinse militaire architectuur. Vgl. ook Driessen
(2007, 46-50, fig. 17, 234-235) die voor
een veel groter U-vormige structuur
net buiten de Augusteïsche castra in
Nijmegen aanneemt dat deze de basis
is geweest van een hijskraanachtig
mechanisme.
217 Contra Van Dockum (1990a,
304) die het tegenovergestelde
beweert. Echter, de coupetekening van
Woudstra wijst ontegenzeggelijk uit
dat de greppel het U-vormige gebouw
oversnijdt.
218 Delen van scheefgezakt muurwerk
zijn samen met pleisterwerk teruggevonden in een langgerekte kuil even ten
noorden van het gebouw (Van Dockum
1990a, 305-306; idem 1990b, 29) zie
ook fig. 4.41.

Fig. 4.40 Houten-Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp): muurwerk tijdens de opgraving van
1957. Bron: Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’, Houten.
219 Een onderzoek op de hoek
Burgemeester Wallerweg/Lobbendijk
toonde dit aan (Van Dockum 1990a,
304; Kok/Van Dockum/Vogelzang 1997,
44). Ondanks dat is niet uitgesloten dat
het nederzettingsterrein waartoe deze
steenbouw behoorde, zich wél verder
noordelijk heeft uitgestrekt. Archiswaarnemingsnummer 43560 maakt
immers melding van “een greppel, een
brandkuil en een soort waterleiding
met daarin wat dakpanfragmenten”
wat in verband is te brengen met de
steenbouw.
220 De opgraving van het oostelijke
deel van de steenbouw is - naar zeggen
van veldtechnicus Woudstra – ‘razend
snel uitgevoerd in verband met de
oprukkende aannemer’.
221 Het is opmerkelijk dat de porticus
op het noorden is gericht terwijl een
oriëntatie op het zuiden of zuidwesten
veel gebruikelijker was. Wellicht speelt
de landschappelijke situering hier een
rol, bijvoorbeeld de waterloop aan de
zuidzijde van het onderzoeksgebied.
Of heeft er aan de zuidkant misschien
ook nog een porticus bestaan? Zie ook
paragraaf 6.4.
222 Dit was precies de plek van de
erfgreppel uit de voorgaande fase en
hoewel er dus chronologisch gezien
geen sprake is van een oversnijding
(de greppel is immers ouder!), kan het
wel zo zijn dat de aanwezigheid van
dit fenomeen ter plekke, de opgravers’
interpretatie heeft bemoeilijkt.

dere bouwfasen is opgetrokken. De funderingen beslaan een oppervlak van
27,75 bij 11,35 meter. De gemiddelde breedte van de sporen bedraagt 62-73
cm. Waarschijnlijk strekken de sporen van het gebouw zich niet veel verder
uit buiten het opgegraven areaal. Ten noorden van de opgraving hoeven in elk
geval geen aanvullende fundamenten te worden verwacht.219 De westelijke
begrenzing is zeker opgegraven en ook de oostelijke en zuidelijke begrenzingen
van het gebouw lijken vast te staan, hoewel er nog wel aanzienlijke delen van
de binnenmuren onduidelijk zijn gebleven.220 Even ten westen van het gebouw
is een 60 cm brede greppel blootgelegd die vermoedelijk als waterafvoergoot
heeft gediend. Het is denkbaar dat deze goot in verbinding heeft gestaan met
een nabijgelegen badgebouw, maar dat is niet zeker.
Het thans bekende stenen bouwwerk is O-W georiënteerd en bestaat uit drie
zones of stroken. De noordelijkste zone bestaat uit één lange ruimte zonder
herkenbare onderverdeling. De funderingssleuf was opgevuld met aangestampte klei en ligt op 3 meter afstand van de middelste zone die als kernbouw
is gedefinieerd. Boven op de kleifundering is tenminste één losse steenfundering aangetroffen. De trapeziumvormige greppel gaat iets minder diep dan
de funderingssleuven waar Grauwackeschiefer in is aangetroffen. Uit deze
lichtere funderingswijze en de losse steenfundering kan worden afgeleid dat
hier een minder zware muur was opgericht, waarschijnlijk van een omgang of
porticus.221 De langgerekte ruimte buigt in het oosten om zodat een L-vormige
gang ontstaat die de kernbouw omsluit tot aan de zuidelijke strook.
Ook deze zuidelijke strook of zone zou uit één vertrek kunnen hebben bestaan
maar dat is niet zeker omdat er weinig van is opgegraven. De sleuf lag op 3,20
meter van de centraalbouw. Vast staat dat hier een zwaardere muur heeft
gestaan aangezien de fundering wel uit Grauwackeschiefer bestond. Uit de
originele opgravingsdocumentatie wordt niet duidelijk of en zo ja hoe de zuidelijke muurresten met de kernbouw waren verbonden. Het is goed denkbaar
dat, gelet op parallelle plattegronden (zie hieronder), een muur heeft bestaan
tussen de zuidoostelijke hoek van het meest oostelijke vertrek en de zuidelijke
funderingssleuf.222 De noordelijke en zuidelijke sleuf maken aan de oostzijde
171

0

20 m

A

B

C

D

E

F

Fig. 4.41 Houten-Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp): schematisch overzicht van de steenbouwfase.
A: muurwerk gefundeerd op Grauwackeschiefer, B: muurwerk of porticus gefundeerd op aangestampte klei met losse steenfundamenten, C: gereconstrueerd muurwerk, D: verwarmde
en/of bepleisterde vertrekken afgewerkt met een betonvloer (west) of dieper gefundeerd
(oost), E: afvoergoot, F: kuil met delen van muur- en pleisterwerk.

een hoek van 90 graden en lopen daar op elkaar aan. Een opening van 2,40
meter breed scheidt beide fundamenten.223
De middelste, centraal gelegen zone of kernbouw heeft vier niet even grote
ruimtes. De breedte is overal gelijk en bedraagt ongeveer 3,70 meter. Van west
naar oost gezien gaat het om twee rechthoekige en twee nagenoeg vierkante
vertrekken. De twee middelste vertrekken hebben geen noemenswaardige
vondsten opgeleverd en bieden weinig houvast tot functionele interpretatie.
Van de meest westelijke en oostelijke ruimte kan meer worden gezegd.
Opvallend bij het westelijke vertrek (ca. 10 x 3,70 m) is het ontbreken van
het fundament van een afsluitende westmuur, waaruit geconcludeerd zou
kunnen worden dat het gebouw hier blijkbaar open is geweest. Dat zou opmerkelijk zijn want juist in dit vertrek lag een betonvloer op Romeins loopniveau
(2,90 m NAP). Deze vloer had een totale dikte van 30 cm en bestond uit een
funderingslaag van afgeplatte tufstenen, een grove mortellaag en een fijne
waterdichte afwerklaag van wijnrood gekleurd stucwerk (opus signinum).224
Gelet op het voorkomen van verwarmingsbuiselementen (tubuli) en andere
hypocaustum bouwfragmenten tussen het vondstmateriaal op de onderzoekslocatie, heeft hier een verwarmd vertrek bestaan.225
De meest oostelijke ruimte van de kernbouw is bijna vierkant (3,70 x 3,65 m)
en ca. 30 cm dieper gefundeerd dan de overige vertrekken.226 Over de gehele
bouwlocatie maar vooral in deze oostelijke ruimte, is onder een afbraaklaag
van puin een 15 cm dikke brandlaag gevonden. Deze duidt op een binnenbrandje want uit niets blijkt dat het bouwwerk zelf door brand verwoest zou zijn.
Grote stukken verbrand hout, waaronder constructiehout, zijn vermoedelijk
afkomstig van de dakconstructie. In dezelfde ruimte zijn ook pleisterwerkfragmenten met schildering gevonden.227
Met de interpretatie van dit vertrek - en ook de rest van het gebouw - kunnen
we verschillende kanten op. Het oostelijke vertrek zou gelet op de zwaardere en
dieper aangelegde fundering een ruimte kunnen zijn waar bovenop een verdieping heeft bestaan en daarmee als toren is te interpreteren.228 Maar misschien
zou een ondiepe kelder, een stookruimte (?) of eventueel (een deel) van een
badgebouw ook tot de mogelijkheden kunnen behoren.229 Meest waarschijn172

223 Van Dockum (1990a, 305) noemt
deze opening van 2,40 m wel, maar
beeldt het opmerkelijk genoeg niet
af. Dat geldt trouwens voor meer
delen van grondsporen en ook voor
de originele afmetingen van enkele
opgravingsputten die óf niet óf slechts
gedeeltelijk zijn gepubliceerd.
224 Bogaers en Woudstra maakten
van dit vertrek een wapenkamer.
Aanwijzingen hiervoor ontbreken
volledig en hun zienswijze lijkt alleen
te zijn ingegeven door hun militaire
interpretatie van de vindplaats.
225 Een ontbrekende westmuur past
natuurlijk niet in dit plaatje en kan ik
niet anders verklaren dan dat de opgravers het destijds niet goed hebben
opgetekend, of dat de muur was ‘verdwenen’ ten tijde van het onderzoek.
226 Het loopniveau bevond zich op
2,90 m NAP; de gangbare funderingsdiepte van de steenbouw op 2,10 m
NAP en die van het oostelijke vertrek
op ca. 1,80 m NAP.
227 Van Dierendonck 1990.
228 Van Dockum 1990a, 304. Woudstra schrijft in zijn dagrapporten: “Mijn
gedachten gaan uit naar een wachttoren met daarbinnen een verlaagd loopvlak. Binnen de muren van de toren is
het loopvlak aanmerkelijk dieper…” (zie
ook fig. 4.37).
229 Volgens Van Dockum (1990a, 304)
kan het niet gaan om een stookplaats
of -kanaal omdat het verschil van 30
cm tussen vloer en bodem te klein is.
Ze schrijft wel dat er enkele morfologische overeenkomsten zijn met ‘gebouw
2’ uit Druten (Hulst 1978).

lijk echter is dat het gebouw als een stenen huis is te interpreteren, een villa
wellicht van een betrekkelijk eenvoudig type.230 Goed vergelijkingsmateriaal is
schaars. Vooral de vrij smalle kernbouw van Houten is uitzonderlijk en eigenlijk
nergens bekend. De parallel die het meest lijkt op de steenbouw van Houten,
zoals die nu is gereconstrueerd, is die van de villa van Simpelveld.231 Het heeft
zowel de L-vormige gang met porticus als ook een viertal vertrekken in de kernbouw met weliswaar andere afmetingen. Verder doet de plattegrond ook denken
aan de villa van Overasselt en de laatste steenbouwfase van Rijswijk.232

230 Zie verder paragraaf 6.4.
231 Braat 1941; zie verder ook Heimberg 2002/2003, 100, fig. 28.
232 Overasselt (Braat 1934); Rijswijk
(Bloemers 1978). Zie paragraaf 6.4
en 6.5.
233 Van Dockum 1990a, 318-319; Van
Es/Hessing 1990, 85.
234 Van Dockum 1990a, 316 met
verwijzingen.
235 Hoewel de 4de eeuw niet is uitgesloten aangezien er Laat-Romeinse
Argonnen sigillata afkomstig is van het
terrein (Archis-melding 26522).
236 Vergelijk Gerritsen 2003, 181 ff.
Zie ook bijvoorbeeld de enclosures rond
steenbouw op het Britse platteland
bij Hingley 1989; idem 1990; Martins
2005, 92-93. Zie verder de discussie in
hoofdstuk 6.
237 Zie verder echter paragraaf 6.4.
238 Van Dockum (1990a, 307), Van Es/
Hessing (1990) en Van Dockum/Hessing (1994) noemen vooral de relatie
tussen het ‘Oude Dorp’ en ‘Tiellandt’,
maar wellicht hoort ‘Molenzoom’ ook
nog tot de mogelijkheden ondanks dat
een daar aangetroffen geul (zie paragraaf 4.3.2) de bewoning fysiek scheidt
van het ‘Oude Dorp’. De kortste afstand
tussen deze nederzettingsterreinen,
zoals we nu de omvang menen te kennen (!), bedraagt overigens 300 meter.
Dit is betrekkelijk groot vergeleken met
de definitie van 200-250 meter die Willems (1981, 89 ff) stelt voor gecombineerde vindplaatsen (zie ook paragraaf
1.6), maar nogmaals: we kennen de
precieze begrenzingen niet van geen
van de drie nederzettingsterreinen.
239 Slofstra 1982b; idem 1987; Jeneson 2004.

Conclusie: Aan de Burgemeester Wallerweg zijn sporen gevonden van houten
gebouwen die op zijn vroegst dateren uit de Midden- en Late IJzertijd. Ook kennen we een begraving en mogelijk een daarmee te associëren randstructuur
van een grafheuvel. De omvang van deze nederzetting is onduidelijk. Dat geldt
feitelijk ook voor de bewoningsfase die ruwweg de eerste driekwart van de 1ste
eeuw na Chr. omvat. We kennen nauwelijks vondsten uit deze tijd en bewoningssporen zijn uitermate schaars. Misschien stamt één van de U-vormige
bouwsels uit deze bewoningsfase of hebben er gebouwen bestaan buiten het
opgegraven areaal, maar daarover bestaat geen zekerheid. Pas in de Flavische
periode herkennen we de sporen terug van een houtlemen gebouw, vermoedelijk van een tweebeukige of gecombineerde twee/driebeukige boerderij hoewel
de plattegrond niet alle duidelijkheid verschaft. Het gebouw is omheind met
een erfgreppel. De fase daarna levert grondsporen van een waterput en een rij
van vijf forse paalkuilen op. Niet duidelijk is of de omgreppeling nog in stand is
gehouden. Tot slot wordt een bouwwerk opgetrokken dat zwaar gefundeerd was
en waarvan in elk geval de onderbouw uit steen heeft bestaan. Wandschilderingen, pleisterwerk, tufsteen, vloerbeton, tubuli, veel dakpannen en vensterglas
maken het beeld compleet van een luxe gebouw dat het meest doet denken aan
een eenvoudige Romeinse villa. Verder kennen we nog een kalkstenen fragment
van vermoedelijk een altaar233 en een bijzondere 2de-eeuwse fibula met dertienpuntige sterversiering.234 De plattegrond van de steenbouw is tot dusver uniek
maar heeft enige overeenkomsten met villa’s die we kennen uit Zuid-Limburg.
Waarschijnlijk is de begrenzing van de gebouwplattegrond vrij compleet opgegraven. Dat geldt helaas niet voor de precieze binnenindeling. De datering loopt
van het laatste kwart van de 2de eeuw tot en met de 3de eeuw.235 Opvallend is dat
de steenbouw niet door sloten lijkt te zijn afgebakend, zoals in de vorige fase(n)
wel het geval was. Maar natuurlijk valt dit buiten ons blikveld en kan in de
wijdere omgeving wel een enclosure aanwezig zijn geweest om het bewoningsterrein af te bakenen.236
Een vergelijking met de type-site uit het Kromme-Rijngebied, Wijk bij Duurstede ‘De Horden’, is op het eerste gezicht niet erg relevant aangezien geen
steenbouw is aangetroffen in Wijk.237 Aan de andere kant is de daaraan voorafgaande fase met een houten boerderij en omgreppeling wel te vergelijken met
‘De Horden’. Problematisch zijn echter de exacte interpretatie van dit houten
gebouw en vooral ook de onbekende omvang van de nederzetting. We kunnen
feitelijk niets met zekerheid zeggen over andere nabijgelegen hoofdgebouwen,
bijgebouwen, greppelsystemen, etc., aangezien, behalve dan een melding ten
noorden van het opgravingsgebied aan de Lobbendijk, vrijwel niets bekend
is van de naaste omgeving. Op een iets groter afstand van het ‘Oude Dorp’
bestonden echter nog andere sites (bijv. ‘Tiellandt’ en ‘Molenzoom’), waarvan
sommigen speculeren dat een relatie mogelijk is met de Wallerweg-bewoning
en dat de nederzettingen gezamenlijk deel uit zouden kunnen maken van een
groter economisch en sociaal complex.238
Indien de steenbouw van de Wallerweg tot slot vergeleken wordt met andere
versteende complexen uit de meest noordelijke gebieden van het Romeinse
rijk, is een nederzettingsontwikkeling zoals die van Rijswijk-De Bult aantrekkelijk en in mindere mate ook van Hoogeloon-Kerkakkers239 of Oss-Westerveld.
Daar werd telkens één van de houten boerderijen in de loop van de 2de eeuw
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(gedeeltelijk) in steen uitgevoerd. Ook bij de Houtense vindplaats kan van
een dergelijk ontwikkeling sprake zijn geweest, maar zeker is dat niet. Of de
2de-eeuwse eigenaar van de steenbouw de werkelijke nazaat is geweest van de
Flavische boerderijbewoner valt niet na te gaan, maar behoort tot de mogelijkheden. Anderzijds kan het ook zo zijn dat een militair oud-gediende zich na
afloop van zijn diensttijd op het platteland vestigde, misschien wel op de plek
die (eertijds) in het bezit van zijn familie was geweest (zie paragraaf 6.4).
4.3.2 Molenzoom
Het terrein Houten-Molenzoom (site 1) is in 1989 ontdekt door amateurarcheologen van de Historische Vereniging Tussen Rijn en Lek.240 Zij vonden
bij graafwerkzaamheden ten behoeve van een nieuwe kantorenwijk een
ruime hoeveelheid Romeins vondstmateriaal en namen daarop contact op
met de ROB. Een aanzienlijk deel van die vondsten bestond uit bouwfragmenten, waaronder muurpleisterwerk met beschilderingen. Daarop besloot de
Rijksdienst om een archeologisch onderzoek in te stellen. In de jaren 1989,
1992 en 1995 werd een gezamenlijk gebied van ongeveer 0,4 ha blootgelegd.
Het resultaat van deze onderzoeken is slechts summier gepubliceerd in een
aantal archeologische kronieken en in een overzichtswerk over de bewoning
in het Kromme- Rijngebied.241 In 2000 heeft de Vrije Universiteit in de nabije
omgeving een gericht proefsleuvenonderzoek uitgevoerd naar de context van
een Romeinse grafsteen (zie verderop). Ook over dit onderzoek is een kroniekverslag voorhanden.242
‘Molenzoom’ ligt landschappelijk gezien nog net op de noordelijke rand van
de Jutphase stroomrug op de overgang naar de Houtense stroomrug.243 Deze
stroomruggen zijn in de Romeinse tijd reeds verland en vormen relatief hoge
plekken ten opzichte van het omringende gebied. Ten noorden van de locatie
ligt een veen- en komgebied dat zich uitstrekte tot aan het legerkamp Fectio.
De westelijke begrenzing van de onderzoekslocatie wordt ingenomen door een
restgeul die vrijwel noord-zuid is georiënteerd.244 Deze geul heeft een vermoedelijke breedte van 20-30 meter en is in de loop van de Romeinse tijd verland.245
Vondstmateriaal uit de oeverzone van de geul duidt het bijzondere karakter
van de vindplaats. De oostelijke en zuidelijke begrenzingen van de vindplaats
mogen, gelet op de ‘lege’ proefsleuven ter plaatse, niet meer dan ongeveer 50
meter verderop hebben gelegen.
Tijdens de opgravingen in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw
zijn de bewoningssporen van een omvangrijk nederzettingscomplex ontdekt.
Daarbinnen zijn volgens de opgravers verschillende bewoningsfasen te onderscheiden.246 De chronologie daarvan hapert mijns inziens op een aantal punten.
Ik zal daarom in het hiernavolgende de verschillende bewoningsfasen van
‘Molenzoom’ opnieuw beschrijven en dateren. Waar mogelijk zal tevens hun
functie worden benoemd. Resultaat is tot slot een hernieuwde chronologie en
interpretatie voor het complex.
De oudste bewoningsfase bestaat uit een hoofd- en bijgebouw die aan de
noordzijde zijn omsloten door een erf- of omheiningsgreppel (fig. 4.42). Ook
zijn andere greppelstructuren herkend, waarvan de U-vormige structuur het
meest in het oog springt. Het hoofdgebouw is een betrekkelijk klein, tweebeukig gebouw van ongeveer 5,5 bij 11 meter. De oriëntatie van het gebouw is
W-O. Typologisch kan het huis worden ingedeeld bij gebouwen van het type De
Horden 1A. Het bijgebouw betreft een zespalen spieker met dezelfde oriëntatie
als het hoofdgebouw. De begrenzing van de nederzetting is onbepaald, maar
gelet op de thans bekende grondsporen is het aannemelijk dat de sporen zich
verder zuidelijk en oostelijk hebben uitgestrekt. Of er meer gebouwen in de
directe omgeving hebben gestaan, blijft voorlopig onbekend.
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240 Van Tent 1993; idem 1996b.
241 Van Tent 1996b; Van Dockum
1997a; idem 1998a; Van Dockum/Hessing 1994. Archis-meldingen 31604,
32411, 32907, 55621, 59117, 59332,
59444 en 59452. Zie ook De Jager
2001, cat.nr. 16.
242 Derks/Van Rooijen 2002; zie ook
Derks 2003.
243 Berendsen/Stouthamer 2001,
209-210.
244 Cf. Derks/Van Rooijen 2002. Deze
geul staat niet op de geomorfologische
kaarten van het gebied. Dat behoeft
geen verbazing aangezien er vrijwel
geen kartering binnen het hedendaags
bebouwde gebied heeft plaatsgevonden.
Vgl. het kaartmateriaal bij Berendsen
1982; Berendsen/Stouthamer 2001;
Hessing/Sueur/Jansen 2006. Zie ook De
Jager (2001, 32, kaartbijlage 3, cat.nr.
16) die middels booronderzoek in het
toekomstige spoortracé Utrecht-Geldermalsen ter hoogte van ‘Molenzoom’
een aantal waarnemingen heeft gedaan.
Daarbij is overigens geen nadere informatie verkregen over de geul.
245 Zie Derks/Van Rooijen 2002,
72-73.
246 Van Dockum/Hessing 1994, 225.
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Fig. 4.42 Houten-Molenzoom: vereenvoudigd sporenoverzicht van de eerste bewoningsfase uit
de Late IJzertijd / Vroeg-Romeinse periode.

Ook de datering van deze oudste fase is niet precies bekend. Uit de verslagen
van de opgravers lijkt een plaatsing in de Late IJzertijd mogelijk, maar zeker is
dat niet. Niet alleen is er weinig materiaal van het terrein afkomstig, maar ook
kunnen die vondsten niet met zekerheid worden gekoppeld aan het tweebeukige gebouw.247 Tijdens een in 2005 uitgevoerd onderzoek bleek het eveneens
onmogelijk een scherpe datering te verkrijgen over deze eerste bewoningsfase.248 Desondanks lijkt het mij aannemelijk, gezien het huistype (De Horden
type 1A) in combinatie met de andere grondsporen, dat deze fase gedateerd
moet worden in de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse periode; dat wil zeggen tussen de tweede helft van de 1ste eeuw voor Chr. tot en met de eerste helft van de
1ste eeuw na Chr. (vgl. fig. 3.28 A en B).
247 Van Dockum 1997, 43.
248 Gedoeld wordt op een analyse van
studenten van de VU, in het kader van
een uitwerkcollege gegeven door J.G.
Aarts en de auteur.
249 Zie Van Dierendonck 1994 voor
een uitvoerige beschrijving en analyse
van dit vondstmateriaal.
250 Vergelijk de afmetingen van andere stiepengebouwen uit bijvoorbeeld
Lent: 26 x 9,7 m (Van Es/Hulst 1991,
61-65, afb. 23) Woerden: minimaal 25
x 6 m (Blom/Vos 2007, 81-82) en vooral
ook Druten gebouw 12: kernbouw ca.
25 x 8,80 m (Hulst 1978, 140-141).

De jongst te dateren bewoningsfase betreft de meest opvallende grondsporen
van ‘Molenzoom’. Het gaat om twee rijen kuilen die gevuld waren met Romeins
bouwpuin van baksteen en natuursteen (fig. 4.43). In feite zijn het ingegraven
stiepen van secundair gebruikt materiaal dat als fundering gediend heeft voor
een houten gebouw (gebouw 4). Tussen het puin viel vooral het beschilderde
pleisterwerk op dat in betrekkelijk grote fragmenten (20-30 cm) is teruggevonden.249 Het stiepengebouw had een behoorlijke breedte van ca. 8 meter.250 In
de lengterichting konden de stiepen in elk geval over 40 meter worden gevolgd,
maar de precieze afsluitingen van het gebouw zijn onbekend onder meer door
recente verstoringen in het noordelijke deel van het opgravingsgebied. Mogelijk
is er sprake van een onderverdeling in een noordelijke en zuidelijke helft bij het
stiepengebouw, want het zuidelijke deel wordt in de breedterichting door twee
stiepen gescheiden van het noordelijke deel.
De lengterichting van het gebouw is NW-ZO. Haaks op de lengteas van het
stiepengebouw is nog een rij van vier stiepen aangetroffen in het noordwestelijke deel van de plattegrond. Het is niet zeker of deze tot hetzelfde gebouw
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Fig. 4.43 Houten-Molenzoom: geschematiseerd overzicht van de Midden-Romeinse bewoningsfasen.

(of dezelfde bouwfase) hebben gehoord, maar het zou gelet op de morfologie van de grondsporen wel erg toevallig zijn als ze er niet bij zouden horen.
Andere sporen die aan de stiepenplattegrond zijn toegeschreven, liggen langs
de westzijde van het bouwwerk. Het gaat om 11 paalkuilen die op een afstand
van ongeveer 3 meter parallel lopen aan de stiepen. Het is niet uitgesloten dat
deze palenrij oorspronkelijk verder heeft doorgelopen, vergelijkbaar met de
dimensies van een plattegrond uit Druten. Zeker is dat de paalkuilenrij tot het
stiepencomplex behoorde temeer daar twee van die paalkuilen ook stiepen
zijn geweest. Deze rij paalkuilen mag als het restant van een houten porticus
worden geïnterpreteerd.251
De datering van deze bewoningsfase is enigszins problematisch, hoewel er
enkele aanknopingspunten zijn. Allereerst kan het secundair gebruikte pleisterwerk worden gedateerd op grond van de (gereconstrueerde) afbeelding die
erop was geschilderd. Het gaat om een relatief zeldzaam kandelabermotief,
op grond waarvan Van Dierendonck het muurpleisterwerk dateert - in algemene zin - in de 1ste eeuw tot en met de eerste helft van de 2de eeuw. Hij meldt
echter tegelijkertijd dat het stuk uit ‘Molenzoom’ op basis van dateringen van
het begeleidende aardewerk - in de paal- en afvalkuilen - waarschijnlijk in de
tweede helft van de 1ste eeuw geplaatst kan worden.252 Van Dockum en Hessing
nemen deze datering over en gaan er vanuit dat het stiepengebouw daarmee
aan het begin van de 2de eeuw is ontstaan.253 Bij beide dateringen kunnen volgens mij vraagtekens worden geplaatst.
Het is allereerst niet helemaal duidelijk om welke “paal- en afvalkuilen” het
hier gaat, maar waarschijnlijk doelt Van Dierendonck hiermee op de stiepen.
Ten tweede zijn de daarmee geassocieerde vondstdateringen uiterst onbetrouwbaar. Er is namelijk zeer weinig aardewerk aangetroffen in de stiepen en
dat wat erin is teruggevonden, betreft vrijwel altijd handgevormde keramiek
(opspit?) of dakpanmateriaal. Importaardewerk is niet geheel afwezig, maar
moet wel veel later gedateerd worden dan de opgravers veronderstelden.
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251 Cf. Van Tent 1996, 42; Van Dockum/Hessing 1994, 225.
252 Van Dierendonck 1994, 174. Dat
is überhaupt een opmerkelijke redenering aangezien het hier om een terminus post quem gaat voor wat betreft de
aanvang van het stiepengebouw, maar
daaruit kan niet een directe terminus
ante quem voor de muurschilderingen
worden afgeleid.
253 Van Dockum/Hessing 1994, 225.

254 Het gaat om het eerder aangehaalde uitwerkcollege dat in 2005 op de
VU werd gedoceerd, waarbij geverfde
waar in de Brunsting techniek B, gladwandige kruiken van de typen Stuart
109A en 110, een Waaslands bord type
Brouwer 9-III en een ruwwandig bord
van het type Niederbieber 112 zijn
geconstateerd.
255 Tenzij het oorspronkelijke materiaal niet afkomstig is van ‘Molenzoom’,
maar secundair is aangevoerd uit bijvoorbeeld Vechten (zie ook verderop).
256 Houten gebouwen met muurschilderingen komen ook voor, zoals blijkt
uit een officierswoning in het castellum
te Echzell (D) waar de combinatie van
een vlechtwerken lemen wand met
pleisterwerk is opgegraven (Johnson
1983, 168), maar ze zijn minder frequent. Onlangs is een scriptie afgerond
over ‘Molenzoom’ (Van de Glind 2008)
waarin wordt beweerd dat het pleisterwerk met schilderingen op tufsteen is
aangebracht. Dat zou betekenen dat
het gesloopte gebouw ook een tufstenen bovenbouw kan hebben gehad. Een
alternatief, naast gebouwen uit een
legerkamp, zou dan mogelijk een tempel kunnen zijn (pers. meded. J. Aarts,
ACVU). Mag die, gezien het feit dat in
de nabije omgeving te ‘Tiellandt’ een
wijaltaar is gevonden, aan Hercules
Magusanus zijn gewijd?
257 Contra Van Dockum/Hessing
(1994, 225) die beweren dat het stiepencomplex werd voorafgegaan door
“een huisje uit de Late IJzertijd”. Dat is
weliswaar correct, maar in de chronologie ontbreken één of meer bouwfasen
van in ieder geval het bouwwerk waaraan het beschilderde pleisterwerk moet
worden toegewezen.
258 Van Dierendonck 1994, 176, noot
12.

Hernieuwd onderzoek in 2005 heeft immers importscherven opgeleverd, die
beslist ook in de 2de eeuw en misschien nog wel later gedateerd kunnen worden.254
Concluderend kan mijns inziens noch een Flavische datering voor het beschilderde pleisterwerk, noch een datering aan het begin van de 2de eeuw van het
stiepengebouw worden zeker gesteld. Daarbij komt nog dat als die dateringen
toch zouden worden aangehouden, dit betekent dat in de tweede helft van de
1ste eeuw na Chr. op het Kromme-Rijnse platteland een luxe gebouw zou hebben
bestaan met bepleisterde en beschilderde muren.255 Het zou aannemelijk zijn
dat dit dan een (deels) stenen complex zou zijn geweest, aangezien dergelijk
beschilderd pleisterwerk juist in dat soort complexen voorkomt.256 Indien dat
echter voor waar zou worden aangenomen, zou hier niet alleen sprake zijn van
een uitzonderlijk vroeg complex met muurschilderingen op het Romeinse platteland, maar ook in de militaire legerkampen zijn dit soort, met pleisterwerk
beschilderde gebouwen in de Flavische periode met uitzondering van officierswoningen en de stafgebouwen nog betrekkelijk zeldzaam.
Ik stel daarom voor het pleisterwerk van ‘Molenzoom’ niet in de Flavische
maar in de eerste helft van de 2de eeuw te dateren. Dat hoeft ook, zoals Van
Dierendonck zelf aangeeft, niet te conflicteren met de datering van het kandelabermotief. Het stiepengebouw is op grond van het geassocieerde aardewerk
op zijn vroegst in de tweede helft van de 2de eeuw opgericht. Het zou mij echter
niets verbazen als het pas in de 3de eeuw was opgetrokken maar bewijzen kan ik
dat laatste niet.
Het stiepengebouw van ‘Molenzoom’ is overigens niet het enig Romeinse
bouwwerk dat is aangetroffen, want westelijker maar ook noordelijker van het
stiepengebouw is nog een aantal gebouwen te reconstrueren, ook allemaal
afwijkend van het gebruikelijke woonstalhuistype (zie fig. 4.43). Daaronder
bevindt zich een éénbeukig gebouw (gebouw 1) van ongeveer 8 bij 14 meter
met dezelfde oriëntatie als het stiepengebouw. Verder is nog een enkele rij
van acht paalkuilen opgegraven waaruit niet direct een structuur kan worden
afgeleid (gebouw 3), maar mogelijk ontbreekt een rij paalkuilen aan de oostzijde van het gebouw door de oversnijdende sporen van het stiepengebouw.
Ook is een rechthoekig U-vormig (?) bouwsel gevonden dat óók gefundeerd was
op stiepen, zij het ditmaal alleen van dakpanmateriaal (gebouw 2). Dit gebouw
lijkt aan de oostzijde open te zijn geweest, maar dat is niet zeker. Tot slot is nog
een tweetal bouwsels bestaande uit vier palen herkenbaar (gebouw 5 en 6). Dit
zijn misschien opslagstructuren hoewel de onderlinge afstand tussen de palen
wel vrij groot is, namelijk 4,5 tot 5,5 meter.
Al deze gebouwen kunnen gezien hun onderlinge positie niet gelijktijdig zijn
geweest.257 Er zijn minimaal twee fasen te onderscheiden, maar omdat maar
weinig (daterend) vondstmateriaal is gevonden, kan daarvoor geen specifieke
datering worden gegeven. Op grond van de oversnijdende sporen bestaat de
indruk dat de gebouwen 1 en 3 de oudere bouwsels vertegenwoordigen van het
complex. De twee stiepengebouwen 2 en 4 kunnen dan als opvolgers worden
geïnterpreteerd. De twee andere gebouwen 5 en 6 kunnen niet worden gedateerd.
De bewoningsfase van het stiepengebouw is hierboven beredeneerd en mag
in de tweede helft van de 2de eeuw of later worden geplaatst. De voorgaande
fase, met de bouwsels 1 en 3, kan dan in de eerste helft van de 2de eeuw worden
gedateerd. Dat is gelijk aan de datering van het beschilderde pleisterwerk,
maar het is onwaarschijnlijk dat dit stucwerk uit één van die twee gebouwen
afkomstig is geweest. Ik denk dat het gebouw, waarvan we weliswaar secundair
vondstmateriaal hebben teruggevonden in de stiepen, buiten de huidige opgravingsgrenzen ligt van ‘Molenzoom’.
Tot slot is ook niet geheel uitgesloten dat het puin afkomstig is uit een nabijgelegen militair complex waar dit soort wandschilderingen ook voorkwamen.258
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259 Cf. Derks (2003, 11, 28, noot 8)
waar vermeld wordt dat “een deel van
het wit beschilderde pleisterwerk (…)
uit een vochtige ruimte, wellicht een
badgebouw, moet stammen”.
260 Vgl. Derks (2003, 8-10, 28, noot
66) die zich echter nog baseerde op de
“oudere” dateringen van Van Dierendonck en Van Dockum/Hessing, maar
zich tegelijkertijd afvraagt of dit deels
stenen gebouw nog uit het midden van
1ste eeuw kan dateren (zie daarvoor
verderop).
261 De vondsten zijn gedaan door
B. Elberse (Bunnik). Zie Derks 2003,
7, fig. 1. Het gaat hier zowel om een
gronddepot, waarin op verschillende
momenten vondsten zijn gedaan, als
om een locatie waar in situ vondsten
zijn aangetroffen. Twee passende
zuilfragmenten maken aannemelijk dat
al de bijzondere vondsten van dezelfde
plek afkomstig waren, namelijk een
fossiele geulbedding.
262 Deze jaartallen zijn samengesteld uit de bevindingen bij Derks/Van
Rooijen (2002, 73) die het nog houden
op “tussen 30 en 50”, terwijl Derks
(2003, 15-18) de “regeerperiode van
Claudius (41-54)” voorstelt als datering
van het grafmonument.

0

10 cm

Fig. 4.44 Houten-Molenzoom: de verzaagde 1ste-eeuwse grafsteen van Tiberius Julius Probus
en de mogelijke reconstructie van de kalkstenen grafstèle. Foto/tekening ACVU, Amsterdam,
naar Derks 2003, fig. 9.

In aanmerking komen het castellum of de vicus van Vechten, maar misschien
moeten we de herkomst dichterbij zoeken en heeft er een militaire site ter
plaatse van ‘Molenzoom’ gelegen. Daarbij kan gedacht worden aan een mansio,
mutatio of statio (zie verder hierna).
De oorspronkelijke context van dit bijzondere vondstmateriaal blijft dus onbepaald. Het moet echter afkomstig zijn van een gebouw dat verfraaid was met
beschilderd stucwerk. In aanmerking komen dan een gedeeltelijk versteende
boerderij, een badgebouw259 of wellicht een gebouw van een villa-achtig complex. Er vanuit gaande dat dit complex in elk geval één generatie heeft gestaan,
moet het op zijn laatst in de eerste helft van de 2de eeuw zijn opgetrokken.260
Het eerder aangehaalde onderzoek van de VU uit 2000 naar de context van een
ter plaatse, bij toeval gevonden grafsteen lost de vele hierboven beschreven
onduidelijkheden niet op, maar maakt de chronologie van de nederzetting en
de precieze duiding ervan alleen maar complexer. De grafsteen (fig. 4.44) werd
gevonden op de stort waarin ook een rechthoekige stenen plaat en fragmenten
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263 TI.IV[LIO.C.f.AN] / PRO[BO?
FORO] / IVLI.M [ISSICIO?] / CHORT [….]
/ AN […] / IVLIA.TI.[f. ?] / MATER [NVS?
H EX TFC], AE 2001, 1515; zie Derks/
Van Rooijen 2002; Derks 2003 voor een
uitvoerige analyse van de grafsteen.
264 Zie verderop voor een discussie
over zijn standplaats.
265 Derks/Van Rooijen (2002, 75)
veronderstellen dat als Probus in
actieve dienst zou zijn gestorven, hij op
zijn grafsteen in wapenuitrusting zou
zijn afgebeeld i.p.v. in toga en dat zijn
grafmonument dan ongetwijfeld zou
zijn opgericht door zijn medesoldaten
en niet door zijn vrouw.
266 Bogaers/Rüger (1974, 62-66) en
Tymann (1996) houden als begindatering nog de veldtochten van Drusus
(10 voor Chr.) of die van Tiberius (4-5
na Chr.) aan, terwijl De Weerd (2003a;
idem 2003b) als aanvangsdatum de
veldtochten van Germanicus in 15/16
na Chr. hanteert.
267 Bogaers/Rüger 1974, 67.

268 Kemmers 2006. Zie ook Derks
(2003, 19-21) met een uitvoerige
verhandeling over de mogelijke relatie
tussen de uit Forum Iulii afkomstige
Probus en de Cohors I Classica.
269 Zie De Hingh/Vos (2005, 115)
voor Valkenburg (ZH); en Derks (2003,
21) die stelt dat “voorzover wij nu
weten (…) de manschappen voor deze
Gallische eenheden echter vooral (of
uitsluitend?) uit Noord- en Midden-Gallië [werden] gerekruteerd” en niet uit
de provincie Gallia Narbonensis waar
Forum Iulii lag.
270 Derks 2003; vgl. Derks/Roymans
2006, 133-134 voor de situatie bij de
Bataafse auxiliarii. Voor het burgerrecht van deze Houtense veteraan zie
Derks 2003, 16 ff.
271 Cf. Derks/Van Rooijen 2002, 76;
Derks 2003, 22, 26.
272 Zie de discussie bij Derks (2003,
22-25, noot 57). Derks benadrukt in
een mondelinge toelichting dat hij niet
zeker is of de vrouw een vrijgeborene
is. Daarnaast spreekt hij zijn twijfels
uit over dat een gewone Bataafse
vrouw in deze periode Romeins burgerrecht heeft gehad, vooral ook omdat
het burgerrecht in onze streken op dat
moment nog zo weinig verbreid is, dat
een alternatief, namelijk dat Probus
zijn vrouw uit zijn thuisland heeft meegebracht, misschien wel waarschijnlijker is. Dat neemt echter niet weg dat
het grafmonument is opgericht door
zijn vrouw. Als de grafsteen toch van
de legerplaats van Vechten afkomstig
is geweest - en in de latere oudheid
versleept is naar ‘Molenzoom’- , kan
volgens Derks “de lokale achtergrond
van Probus’ vrouw naar het land der
fabelen verwezen worden”.
273 Contra Derks (2003, 28, noot 66)
die weliswaar niet letterlijk zegt dat
Probus in een dergelijk huis woonde,
maar wel de suggestieve verbintenis
maakt tussen Probus en zijn nazaten
en “een deels versteende traditionele
boerenhoeve”. Van een dergelijk “vroeg
landhuis” is dan ook niets teruggevonden tijdens de opgravingen in
‘Molenzoom’. Het lijkt voornamelijk
ingegeven door de aanwezigheid van latere, bijzondere “stenen” gebouwen op
de vindplaats. Gedoeld wordt op A) het
niet aangetroffen gebouw met beschilderd pleisterwerk uit waarschijnlijk de
post-Flavische periode, B) het stiepengebouw uit de tweede helft van de 2de
eeuw of later, en C) het niet aangetrof-

van een kalkstenen zuil zijn gevonden.261 Vermoedelijk is de grafstèle afkomstig
uit de oeverzone van de eerder beschreven restgeul. De proefsleuf naar deze
locatie bracht meer kleine stukken kalksteen, tufsteen, vloerbeton en muurschilderingen naar boven, vooral uit de oeverzone van de geul. Samen met het
vondstmateriaal uit de stiepen duiden al deze fragmenten in de richting van een
opmerkelijk stenen gebouw ter plekke. In het Kromme-Rijngebied is een dergelijke steenbouw bijzonder, omdat vrijwel alle bouwwerken in het gebied als
woonstalhuizen zijn te definiëren en uit hout en leem waren opgetrokken. Gelet
op de zaagsporen en de aanwezigheid van Romeinse mortel op zowel voor- als
achterzijde mag worden geconcludeerd dat de grafsteen als bouwfragment
gebruikt is in zo’n stenen gebouw. Nadat dit stenen complex buiten gebruik
is geraakt en werd ontmanteld, zijn de bouwpuinresten in de geulbedding
terecht gekomen. De datering van dit vermeende gebouw, waarin de grafsteen
is gebruikt als bouwmateriaal (spolia), komt later aan de orde. Eerst heeft de
steen natuurlijk als grafsteen dienst gedaan. Het is de vraag hoe de steen gedateerd moet worden en wat de precieze context van de grafsteen is geweest.
Voor wat de datering betreft, concludeert Derks dat het grafmonument op
typologische gronden tussen 30 en 54 na Chr. gedateerd moet worden.262
De inscriptie duidt op een van oorsprong uit Fréjus afkomstige soldaat met
Romeins burgerrecht.263 Hij heeft zijn diensttijd waarschijnlijk (deels?) genoten
in één van de castella te Vechten, Vleuten of misschien Wijk bij Duurstede.264
Interessant is om nog eens te kijken naar de datering van de steen in relatie
tot de leeftijd van de overledene en de mogelijke legereenheid waarin hij heeft
gediend.
Zoals gezegd dateert de steen tussen 30 en 54 na Chr. Als we er vanuit gaan
dat Tiberius Julius Probus na zijn diensttijd is overleden, moet hij minimaal 40
jaar oud zijn geweest.265 Globaal teruggerekend kan worden vastgesteld dat
Probus in de eerste helft van de 1ste eeuw dienst heeft genomen. Castella die
rond die tijd in de buurt van Houten hebben bestaan waren Vechten (vanaf
15/16 na Chr.266), Wijk bij Duurstede (vanaf 47 na Chr.267) en Vleuten (vanaf
40 na Chr.).268 Etnische cohorten uit deze periode zijn ons niet bekend, maar
gelet op de aanwezigheid van het Derde Gallische cohort te Valkenburg (ZH) in
dit vierde decennium, behoren uit Gallië afkomstige auxiliarii eventueel tot de
mogelijkheden.269
Daarnaast is het opmerkelijk dat Probus in een cohort van de hulptroepen was
ingedeeld. Hij kon immers op basis van zijn burgerrecht, dat hij reeds bezat
vóórdat hij het leger in ging, zich ook aanmelden voor een legioen waarmee
hij niet alleen meer aanzien, maar ook meer betaald zou hebben gekregen.270
Derks lanceert een aantal mogelijke scenario’s om deze problematiek te lijf te
gaan, maar moet uiteindelijk concluderen dat er geen definitieve oplossing is.
Niet zeker is waar de grafsteen oorspronkelijk heeft gestaan. Er zijn feitelijk
twee mogelijkheden: het militaire grafveld bij het castellum van Vechten,
hemelsbreed slechts 3 km verwijderd van de Houtense vindplaats, of een grafveld nabij ‘Molenzoom’. Beide locaties kunnen beargumenteerd worden en er
zijn geen doorslaggevende redenen om voor de ene of andere locatie te kiezen.
In navolging van Derks heeft een graftuin in de buurt van ‘Molenzoom’ voorlopig mijn voorkeur.271 De argumentatie hierachter berust op twee gegevens:
1) het monument was opgericht door zijn vrouw, en 2) het is in ‘Molenzoom’
gevonden samen met onder meer een tweede steen van een ander grafmonument. Het eerste gegeven is door Derks uitvoerig beschreven. Hij komt tot de
conclusie dat de veteranenstatus van de overledene en de rol van de vrouw in
de verzorging van het grafmonument goed passen in de context van een rurale
nederzetting. Mogelijk gaat het daarbij om een Bataafse vrouw die het monument heeft verzorgd, maar zeker is dat niet.272
Het tweede gegeven levert sterkere argumenten op om een Molenzoomse graftuin te veronderstellen. Het gaat om de samenhang met de eerder genoemde
rechthoekige stenen plaat die bij nader inzien óók een deel van een stenen
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grafmonument is geweest. Deze stenen plaat heeft wél een antieke breuk
maar vertoont géén sporen van hergebruik. Daaruit kan worden afgeleid dat de
steen niet als bouwfragment in de Oudheid is gebruikt. Als die redenering wordt
gevolgd, is het onwaarschijnlijk dat de steen versleept is van bijvoorbeeld een
begraafplaats nabij castellum Fectio om als spolia te dienen in een steenbouw
te ‘Molenzoom’. Indien we dit aannemen, is het waarschijnlijk dat ook de stèle
van Tiberius Julius Probus oorspronkelijk te ‘Molenzoom’ was opgericht. Dat
zou impliceren dat deze oorspronkelijk uit Forum Iulii (Fréjus) afkomstige veteraan Probus zich rond het midden van 1ste eeuw na Chr. met zijn (Bataafse?)
eega op het Kromme-Rijnse platteland heeft gevestigd. Hoe moeten we ons dat
voorstellen en een belangrijke vraag hierbij is ook: in wat voor woning huisde
deze familie?
Om met het laatste te beginnen, is het sterk de vraag of Probus het traditionele woonstalhuis, dat het kenmerkende woontype was op het platteland in
deze streken, een aantrekkelijke woonomgeving heeft gevonden. Enerzijds
zal het hem niet onbekend zijn voorgekomen, tenminste er vanuit gaande dat
zijn vrouw van lokale (Bataafse) herkomst is geweest. Anderzijds zou hij niet
alleen vanuit zijn geboortestreek, maar ook door zijn jaren in het leger, misschien gewend zijn geraakt aan een andere woonstijl en comfort. Daaruit is
men misschien geneigd de conclusie te trekken om Probus in een woonhuis
van villa-achtige allure met enige luxe en representativiteit te willen plaatsen.
Ik geloof daar weinig van, tenminste als het gaat om een stenen bouwwerk
vooral omdat zelfs in de castella in deze periode nog hoofdzakelijk houtbouw
werd gebruikt en steen een schaars goed was.273 Wel is het denkbaar dat hij
in een betrekkelijk luxe houten bouwwerk heeft gewoond dat in vakwerk was
uitgevoerd, misschien vergelijkbaar met het grote houten gebouw uit Grobbendonk.274 Dat blijft echter speculeren want daarvan is niets aangetroffen.
Daarbij moet men bovendien beseffen dat ook zo’n houten optrek, rond het
midden van de 1ste eeuw, zeer uitzonderlijk zou zijn.
Hoe het ook zij, wellicht controleerde hij van daaruit zijn verkregen (of toegewezen?) landgoed en was zijn begraafplaats royaal uitgevoerd dankzij de steun
van de militaire autoriteiten uit Vechten.275 Dat het ‘Molenzoom’ van Probus
vervolgens uitgroeide tot een bovengemiddelde nederzetting is uit allerlei
aanknopingspunten van latere perioden af te leiden. Vermoedelijk bouwden
de nazaten van Probus de nederzetting verder uit met bijvoorbeeld een badgebouw en maakten zij gebruik van hun militaire Vechtense netwerk.276
Al met al mag worden gesteld dat Probus en zijn nazaten de oorspronkelijke
bewoners waren van de nederzetting ‘Molenzoom’, waarbij over de luxe
behuizing uit de tijd van Probus zelf twijfel kan worden uitgesproken. De
oorspronkelijke militaire connectie die sinds Probus bestond met ‘Molenzoom’
blijft echter bestaan in de daarop volgende generaties. Een aanwijzing die dat
bijzondere militaire karakter van de vindplaats onderstreept, betreft de vondst
van vele oesterschelpen. Deze delicatesse was een luxeproduct en diende niet
alleen van ver te worden aangevoerd, maar ook vers te worden gegeten.277
Onder soldaten werden deze schelpdieren zeer gewaardeerd en in veel militaire
contexten, waaronder de legerkampen in het Nederlandse rivierengebied zijn
ze teruggevonden.278
Resteren tot slot nog twee zaken die met de beschrijving en datering van de
grafsteen naar voren zijn gekomen, maar die nog niet geheel zijn opgelost:
1) 	In wat voor gebouw is de grafsteen van Probus secundair verwerkt en in
welke periode dient dat gebouw gedateerd te worden?
2) 	Wat kan de aard en functie van het totale complex ‘Molenzoom’ zijn
geweest?
Voor het eerste vraagstuk is van belang het tijdstip van verzagen, verslepen en
hergebruik van de grafsteen van Probus. Onafhankelijk van de oorspronkelijke
standplaats van de steen (Molenzoom of Vechten), is het haast ondenkbaar
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fen gebouw waar de steen van Probus
secundair in verwerkt is, waarschijnlijk
daterend uit de 3de eeuw of later), maar
een direct verband tussen één van die
gebouwen en Probus kan beslist niet
worden vastgesteld.
274 Zie Slofstra 1991, 160, fig. 18,
met verwijzingen.
275 Deze suggesties werden geopperd
door W.A. van Es (Opende) die eraan
toevoegde dat “grafmonumenten immers voor de eeuwigheid zijn.”
276 Opvallend is de aanwezigheid van
kandelabermotieven op een ander stuk
pleisterwerk afkomstig uit Vechten
(Van Dierendonck 1994). Dat is des
te opmerkelijk aangezien dit motief
betrekkelijk weinig gebruikt lijkt (Van
Dierendonck 1994, 176, noot 12) maar
zowel voorkomt in Vechten als Houten.
Indirect mag daaruit een verbintenis
worden afgelezen die kan duiden op
specialisten uit het legerkamp of vicus
die de Molenzoomse bewoner hebben
geholpen of van kennis voorzien. Voor
de mogelijkheid van een badgebouw,
zie Derks (2003, 11, 28, noot 8) waar
vermeld wordt dat “een deel van het wit
beschilderde pleisterwerk (…) uit een
vochtige ruimte, wellicht een badgebouw, moet stammen”.
277 Zie bijv. Alcock (2002, 54-56, 149
ff). Zij haalt ook de antieke auteurs
Apicius, Juvenalis en Plinius aan, die
schrijven over respectievelijk oesters
in hun kookboek, oesterbanken en
oesterexport naar Rome. Zie ook de
brieven uit Vindolanda (Bowman/Thomas 1994, Tab.Vindolanda 299) waar
wordt geschreven over de zending van
vijftig oesters naar het legerkamp.
278 Het is niet altijd zeker of de oester
ook uit het Nederlandse kustgebied
afkomstig was. Kuijper (1990) veronderstelt voor Valkenburg (ZH) ook een
belangrijke aanvoer vanuit de Kanaalkust. De beperkte houdbaarheid van de
lekkernij duidt op een goed ontwikkeld
transportsysteem tot honderden kilometers landinwaarts (vindplaatsen o.a.
Druten, Kesteren, Alphen aan den Rijn
en Meinerswijk).

279 Vgl. Willems 1984, 142 ff, 247 ff,
272 ff; zie ook Tiel (Komen 2006, 61;
Heeren 2007c, 90).
280 Heimberg 2002/2003, 68 ff (fig. 6,
8, 10, 22, 38 ). Vgl. ook Druten (Hulst
1978, huis 3, 11 en 12); Hoogeloon
(Slofstra 1991, 178, fig. 26, huis 28; zie
ook Jeneson 2004).
281 Binnen het bestand aan inscripties
(grafstenen en militaire diploma’s)
waarin een Bataafse afkomst wordt
genoemd, zijn er maar een paar
teruggevonden binnen de eigen civitas
(Nicolay 2007a, 163, tabel 5.1; Derks
2004, 67-68, tabel B; zie ook paragraaf
5.4). Derks concludeert daaruit dat
Bataven zich slechts ‘in den vreemde’
als zodanig bekend maken en dat het
blijkbaar niet belangrijk was om je als
individu tussen stamgenoten als Bataaf
te identificeren (Derks 2004, 53 ff).
282 Blom/Vos 2007.
283 Van Es/Hulst 1991, 64.
284 Van Es/Hulst 1991, 64.
285 Vgl. Heimberg 1977. Zie Bender
(1975; idem 1978) voor een overzicht
in het Duitse Rijnland en een verhandeling over de cursus publicus (de keizerlijke koeriers- en transportdienst).
Meestal zijn de begrippen mansio en
mutatio gebruikt in moderne literatuur,
maar feitelijk stammen deze termen uit
de Laat-Romeinse tijd. In de Vroeg- en
Midden-Romeinse tijd werden andere
benamingen gebruikt zoals taberna,
stabulum en praetorium (Bender 1975,
19-20).
286 Vgl. Willems 1984, 88.
287 Het blijft de vraag waar de
doorgaande militaire weg heeft gelopen
binnen het Kromme-Rijngebied (zie
ook de hoofdstuk 2 en paragraaf 6.3).
Vermoedelijk is dat niet over de Houtense stroomrug, dus ook niet langs
Houten-Molenzoom, maar dat neemt
niet weg dat ook over de stroomruggen
belangrijke wegen hebben gelopen voor
de ontsluiting en bereikbaarheid van
het gebied waarlangs mutationes e.d.
kunnen hebben bestaan. Zie verder
Bender (1975, 10 ff) over de verschillende typen wegen. De identificatie van
een statio is moeilijk en zonder opgraving niet te bewijzen. In Houten ontbreken tot nog toe directe aanwijzingen
voor beneficiarii in de vorm van graffiti
(vgl. Willems 1984, 90 voor Kesteren),

dat dit verzagen vóór 240-260 na Chr. heeft plaatsgevonden. Het gebruik van
Romeinse spolia is vrij algemeen in de Laat-Romeinse periode toen de algemene crisis zich aandiende en bestaande structuren (deels) omver werden
geworpen. Daarvan kennen we talloze voorbeelden, ook op rurale sites.279
Indien die situatie als terminus post quem wordt gezien voor de bouw van een
stenen complex waarin de grafsteen van Probus was verwerkt, moeten we
rekening houden met een laat-3de-eeuws en/of 4de-eeuws complex te ‘Molenzoom’. Daarvan is feitelijk niets aangetroffen, tenzij het stiepengebouw in de
Laat-Romeinse tijd wordt geplaatst. Gelet op de vondstlocatie van de steen en
de morfologie van het stiepengebouw is het niet heel erg waarschijnlijk dat de
Probus-steen in het stiepengebouw was verwerkt. Niet uitgesloten is echter
dat het stiepengebouw een bijgebouw is geweest van een omvangrijker LaatRomeins complex waarin de steen was gebruikt.
Daarmee komen we bij het tweede punt over het karakter en de functie van
het complex ‘Molenzoom’. Vooropgesteld dient te worden dat beide feitelijk
onbepaald zijn. Wel kan gezegd worden dat dergelijke stenen (of op steen
gefundeerde) bouwwerken niet gebruikelijk zijn binnen de traditionele huizenbouw van het Romeinse platteland in het Nederlandse rivierengebied. Ze
vinden eerder aansluiting bij gebouwen die met villa-architectuur of met militaire bouw van doen hebben. Voor de villa-architectuur geeft Heimberg goed
vergelijkingsmateriaal in haar recente overzicht van hoofd- en bijgebouwen
van villa’s in Germania inferior.280 ‘Molenzoom’ zou vanuit die optiek bekeken
zowel een hoofd- als bijgebouw van een villa-complex kunnen zijn geweest. Dat
zou mooi passen bij de interpretatie en context die aan de grafsteen van Probus
is verbonden, zoals hiervoor uitgebreid is verwoord. Het gedifferentieerde
beeld dat zo ontstaat is van het naast elkaar bestaan van gewone boerderijen
en meer luxe landhuizen binnen de lokale boerengemeenschappen. Met de
vestiging van ex-militairen gaat het blijkbaar niet alleen om terugkerende
veteranen van Bataafse origine,281 maar ook om oud-soldaten uit Gallië en
andere windstreken in de omgeving van hun voormalige standplaats. Laatstgenoemden blijven echter de uitzondering want de meesten daarvan verbleven
na afloop van hun diensttijd niet op het platteland maar in de vici of de stad, zo
getuigen de epigrafische gegevens. Deze ‘achtergebleven’ veteranen speelden
waarschijnlijk een voorname rol bij de contacten tussen het platteland en de
legerplaatsen, ook in het Kromme-Rijngebied. Het uitzonderlijke karakter van
‘Molenzoom’ kan hiermee samenvallen.
Als we de militaire architectuur betrekken bij de interpretatie van het ‘Molenzoom’-complex, blijken eveneens overeenkomsten voorhanden. Zowel in de
militaire vicus van Woerden282 als in die van Lent283 zijn op stiepen gefundeerde
gebouwen gevonden die gelijkenis vertonen met het Houtense stiepengebouw.
Een militaire vicus in Houten is uitgesloten, maar indirect valt uit de overeenkomst met Lent misschien een andere mogelijkheid af te leiden. Van Es en Hulst
schrijven: “unser Bautypus paßt also auch gut in die Reihe einfacher Bauten,
die bei Straßenstationen vorkommen.”284 Een nadere studie naar dit soort kleinere (militaire) vindplaatsen zoals stationes, mutationes en mansiones uit het
Duitse Rijnland levert eveneens parallellen op voor Houten-Molenzoom.285
Mag daarmee ook een dergelijke verzorgingsfunctie in de bredere zin van het
woord in Houten worden verondersteld? Dat is mogelijk, maar wel moeilijk
bewijsbaar.286 Speculerend kan ik me goed voorstellen dat op de splitsing van
de Houtense en Jutphase stroomrug, dus op de kruising van wegen, ter hoogte
van Houten een mutatio of kleine statio heeft bestaan om het langskomende
verkeer te regelen en/of verzorgen.287 Ook de loodsachtige, éénbeukige structuren waaronder het stiepengebouw, die we kennen van ‘Molenzoom’, kunnen
in die richting duiden en mogen - verder speculerend - als een 3de-eeuws of
Laat-Romeins militair depot worden opgevat; iets wat vaker voorkomt bij dit
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soort kleine (militaire) installaties.288 De omvang van het totale complex blijft
onbepaald. Vondstmeldingen in de nabije omgeving wijzen op een omvangrijk
gebied waar nog steenbouw kan hebben gestaan.289 ‘Molenzoom’ en de ‘Burgemeester Wallerweg’ naderen elkaar wat dat betreft tot op slechts 150 meter en
een directe relatie tussen beide is niet uitgesloten. Misschien is daarmee ook
de woonplaats van Probus en zijn nazaten getraceerd en mogen de terreinen
‘Molenzoom’ en ‘Burgemeester Wallerweg’ als één aaneengesloten vindplaats
worden geïnterpreteerd. Binnen die vindplaats kunnen we een statio of mutatio
verwachten en een luxe gebouw met badcomplex. Indien dit voor waar wordt
aangenomen, zijn we maar één stap verwijderd van de veronderstelling dat in
Houten een vicus of ‘ruraal centrum’ heeft bestaan. Maar daarmee heeft de
speculatie wel een erg hoge vlucht genomen.290

de typische beneficiarii speren (zie
bijv. Bender 1978, 38; idem 1979, 6),
wijstenen met inscripties zoals in Osterburken (Huther/Schallmayer 2005,
met verwijzingen), militair gestempelde bakstenen (wel in ‘Tiellandt’ (Legio
XV en cohors I Flavia (!) en bijvoorbeeld
een defensieve omgreppeling (vgl. Willems 1984, 88).
288 Bender 1978, 25; idem 1979, 7.
289 Het gaat onder andere om het
komgebied ter hoogte van de Geersloot,
direct ten westen van de opgravingsputten van de ROB (Derks 2003, 10).
Op grond van de Archis-meldingen kan
de vindplaats nog minstens 200 meter
naar het zuidwesten in de richting
van het Oude Dorp (site 2) doorlopen,
getuigen de vondsten van vele dakpanfragmenten, 15 à 20 tufsteenblokken,
brokken pleisterwerk met fresco, een
aantal complete kruikjes en een fragment van een ronde gladde zuiltrommel (Archis-vondstmeldingsnummers
243855, 243861).
290 Zie verder paragraaf 6.3.
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Hoofdstuk 5. De materiële cultuur van het platteland: bewoningsdynamiek en -intensiteit op
basis van enkele vondstgroepen
5.1 Inleiding

1 De archeologisch onderzochte sites
zijn grotendeels in de hoofdstukken 3
en 4 beschreven op enkele uitzonderingen na, zoals Odijk-Vinkenburgweg
(site 90), Cothen-De Zemelen (site
40) en ’t Goy-Tuurdijk (site 53); zie ook
paragraaf 2.3.4 en fig. 2.12 voor een
overzicht van de opgegraven Romeinse
nederzettingsterreinen in het KrommeRijngebied. Zowel de surveygegevens
als de daaruit voortkomende informatie
kunnen uiteenlopend van aard zijn.
Onder surveygegevens vallen allerlei
typen veldkarteringen welke vondstmateriaal hebben opgeleverd. Te denken
valt aan het (systematisch) belopen
van akkers, toevalsvondsten en
metaaldetectoractiviteiten. De hiervan
afkomstige informatie is eveneens
pluriform van aard.
2 Zie hiervoor uitgebreid Roymans
2004.
3 Een materiaalcategorie die niet
direct is betrokken bij mijn onderzoek
zijn de zegeldoosjes (Derks/Roymans
2002) . Zie echter paragraaf 6.1 en fig.
6.1 voor een verspreidingskaart in het
Kromme-Rijngebied (bijlage 7). Ook is
geen onderzoek uitgevoerd naar het
handgevormde aardewerk waarvan
sommige auteurs beweren dat hierin
een zekere mate van ‘Batavisering van
het aardewerk’ valt af te lezen (Van den
Broeke 1987b; Taayke 2002; zie ook
Roymans 2004, 27).

Doel van dit hoofdstuk is om aan de hand van de materiële cultuur greep te krijgen op de dynamiek van de rurale nederzettingen in het Kromme-Rijngebied.
Daartoe zijn verschillende vondstgroepen bekeken en is gelet op zaken als verspreiding, datering en uniciteit. Het uitgangspunt zijn natuurlijk de landelijke
nederzettingslocaties binnen het onderzoeksgebied. Deze zijn te verdelen in
opgegraven sites en nederzettingslocaties die alleen bekend zijn door informatie afkomstig van waarnemingen en/of surveys.1
Op grond van het vondstmateriaal kunnen uitspraken worden gedaan over de
materiële cultuur van de sites en zijn aanvullende inzichten verkregen over de
rurale nederzettingen en hun ontwikkeling door de tijd heen. Sommige materiaalgroepen lenen zich hier uitstekend voor. Het gaat dan om vondstgroepen die
als gidstypen voor een bepaalde periode of voor een bepaalde ontwikkeling gelden. Voor de periode voorafgaand aan of de overgang met de Romeinse tijd zijn
dit bijvoorbeeld de glazen armbanden (hoofdstuk 5.2) en de Keltische munten
(hoofdstuk 5.3) die kenmerkend zijn voor de Laat La Tène-periode. Door hun
verspreiding na te gaan, mogen aannames worden gedaan over de bewoningsdichtheid in de Late IJzertijd.
Juist deze periode, de overgang van de Late IJzertijd naar de Vroeg-Romeinse
periode, is interessant omdat het de periode is dat de Bataven zich in het
rivierengebied vestigden. Ze integreren met de autochtone bevolking van het
gebied waarna de etnogenese van de nieuwe Bataafse gemeenschap plaatsvond.2 Tegelijkertijd is het de periode waar we tot op heden weinig houvast
hadden met betrekking tot de nederzettingen. Ik hoop aan de hand van mijn
inventarisatie een beter beeld te kunnen schetsen van deze bewoningsfase in
het Kromme-Rijngebied en vragen te beantwoorden over welke rurale sites er
reeds bestonden in de Late IJzertijd en in hoeverre deze continueerden in de
Vroeg-, Midden- en Laat-Romeinse periode.
Hiervoor zal ik vervolgens ook kijken naar materiaal uit de Vroeg-Romeinse
tijd; de Italische terra sigillata en bepaalde Vroeg-Romeinse fibulatypen. Deze
zijn voor zover mogelijk geïnventariseerd in het studiegebied (zie paragraaf
5.5). Dat geldt eveneens voor de Romeinse militaria (paragraaf 5.4), op basis
waarvan uitspraken kunnen worden gedaan over de ‘militarisering’ van de regio
en eventueel terugkerende veteranen in het landelijke gebied.3 Ook de surveygegevens die duiden op bewoning in de Laat-Romeinse periode (paragraaf 5.5)
zijn relevant. Door een aantal significante vondstgroepen te inventariseren kan
de bewoningsintensiteit van het platteland in de periode vanaf ongeveer 270 na
Chr. worden achterhaald. Het gaat dan om enkele Laat-Romeinse aardewerkvormen, fibulatypen, spelden/naalden en sommige stukken militaria waaronder
gordels.
5.2 La Tène-armbanden
In de Late IJzertijd is het Nederrijnse gebied onderdeel van de La Tène-cultuur.
Het kerngebied daarvan bevindt zich in Centraal–Europa, met name in Zwitserland, Noordoost-Frankrijk en Zuid-Duitsland en verder oostelijk richting
de Balkan. Daar circuleren op zijn vroegst vanaf periode LT B2 (330-260 voor
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Fig. 5.1 Verspreiding van La Tène-armbanden over de nederzettingen in het Kromme-Rijngebied; zie verder bijlage 2 voor de aantallen.
4 Haevernick 1960. Naast armbanden
kennen we ook glazen kralen die hier
buiten beschouwing zijn gelaten.

Chr.) de eerste glazen armbanden of armringen.4 In het Nederrijnse gebied, dat
meer als noordelijke randzone van de La Tène-cultuur is te beschouwen, vindt
de introductie van deze vondstgroep iets later plaats, ongeveer in de fase LT C
rond 200 voor Chr.5 De einddatering van de armbanden in de Nederrijnse zone
ligt aan het begin van de Romeinse tijd, hoewel het precieze verdwijnen van dit
glasmateriaal een discussiepunt is.6
Het hoogtepunt in het Nederrijnse gebied ligt in de 1ste eeuw voor Chr. in de
fase LT D (130-15 voor Chr.). Op vrijwel elke nederzetting uit de Late IJzertijd
komen glazen armbanden voor en in het bijzonder in het Oostelijke Rivierengebied zijn de verspreiding en de aantallen beslist noemenswaardig.7 De meest
gebruikte typochronologie van het La Tène-glas is gebaseerd op het onderzoek
van Haevernick, dat gericht was op Centraal-Europa met uitlopers naar het
noorden en oosten.8 Peddemors heeft vervolgens de Nederlandse situatie
beschreven, waarna Roymans en Van Rooijen de verspreiding en culturele
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5 Peddemors 1975; Van den Broeke
1987a; Roymans/Van Rooijen 1993;
Roymans 2007.
6 Vgl. Roymans/Van Rooijen 1993, 3-4;
Van den Broeke 1987a, 40. Van den
Broeke beweert dat de armbanden pas
in de Midden-Romeinse tijd zeldzaam
worden, hoewel de productie al ruim
voor die tijd kan zijn gestaakt. Hiddink
(2003, 196-197) denkt dat die ‘late’
vondsten als zwerfvuil binnen een
nederzetting geïnterpreteerd moeten
worden en veronderstelt dat in de eerste decennia van de 1ste eeuw na Chr.
een einde is gekomen aan de circulatie

van glazen armbanden. De vondsten
van slechts enkele fragmenten uit TielPassewaaij, met een aanvangsfase 50
voor Chr. - 50 na Chr., onderschrijven
dit beeld (pers. meded. S. Heeren,
ACVU).
7 Roymans/Van Rooijen 1993; Roymans 2004, 16. Zie voor andere regio’s
Verniers 2006.
8 Haevernick 1960.
9 Peddemors 1975; Roymans/Van
Rooijen 1993; Roymans 2007.
10 Verniers 2006.
11 De huidige inventarisatie is gebaseerd op het onderzoek van Verniers
(2006) en aangevuld met recente
vondstmeldingen en met gegevens van
nederzettingsterreinen en veldkarteringen uit de vorige eeuw. De grootste
collectie is van B. Elberse (Bunnik). Er
bestaan waarschijnlijk meer collecties
zoals blijkt uit melding van een andere
amateurcollectie van enige honderden fragmenten (pers. meded. A. van
Rooijen, prov. Utrecht; H. ElsevierStokmans, Vleuten).
12 Hiddink 2003; idem 2005b; idem
2006.
13 Vergelijk de problematiek van de
Archis-gegevens zoals beschreven in
paragraaf 1.6.
14 Er zijn nog vijf andere nederzettingsterreinen die meer dan tien
fragmenten opleveren van respectievelijk 13, 13, 27, 55 en 69 fragmenten.
Zie bijlage 2.
15 De hiervoor genoemde melding van
enige honderden fragmenten van een
amateurcollectie zouden ook van dit
bewuste terrein afkomstig zijn (pers.
meded. A. van Rooijen, prov. Utrecht).
16 Roymans/Van Rooijen 1993, 5-8.
17 Schuuring (2007, 127-128) wijst er
op dat het moeilijk aantoonbaar is om
op basis hiervan een productieplaats te
duiden, vooral ook doordat misbaksels
weer kunnen zijn hergebruikt en het
hele smeltproces relatief weinig afval
achter heeft gelaten.
18 Roymans 2004, 16, 103 ff; Peddemors 1975, 105; Willems 1981, 195.
19 Cf. Roymans 2004, 16; idem 2007.

betekenis in het Nederrijnse gebied onder handen hebben genomen.9 Laatstgenoemde inventarisatie is recentelijk door Verniers aangevuld met enkele
nieuwe collecties.10 Het totale aantal vondsten in de Nederrijnse zone bedraagt
op dit moment ruim 4000 stuks. Daarvan bevinden de meeste exemplaren –
ruim 3000 - zich in het Oostelijk Rivierengebied.
Uit het Kromme-Rijngebied zijn bijna 800 fragmenten bekend (bijlage 2).
De meeste vondsten zijn door amateur-archeologen gedaan en de inventarisatie van het materiaal uit het Kromme-Rijngebied is dan ook hoofdzakelijk
gebaseerd op de grootste beschikbare collectie uit het studiegebied.11 Deze
gegevens zijn samen met enkele exemplaren van opgravingen en die van
veldkarteringen uitsluitend afkomstig van nederzettingsterreinen. Omdat het
meestal oppervlaktevondsten betreft, zijn de precieze contexten niet bekend.
Een vergelijkbaar beeld leveren ook andere regio’s. Slechts sporadisch worden gesloten vondstcomplexen en dan vooral goed gedateerde grafcontexten
gevonden, zoals die uit Weert en Nederweert.12 In het Kromme-Rijngebied zijn
dergelijke contexten (nog) niet aangetroffen.
De verspreiding van de 797 fragmenten is verdeeld over het hele KrommeRijngebied, maar geconcentreerd in slechts een beperkt aantal nederzettingen
(n=41) (fig. 5.1). Enerzijds kan dit het werkelijke beeld weerspiegelen, dat wil
zeggen dat niet op elke bekende nederzetting uit de Romeinse tijd, ook in de
Late IJzertijd is gewoond. Anderzijds kan het ook liggen aan de stand van het
onderzoek en de inventarisatiegegevens. Niet elk terrein is immers even grondig onderzocht, belopen of toegankelijk.13 Dat is ook zichtbaar aan de aantallen
die per vindplaats zijn aangetroffen. Over het algemeen kan gesteld worden dat
op de meeste nederzettingen (n=34) hooguit tien fragmenten zijn aangetroffen.
Het gaat daarbij niet alleen om de veldgekarteerde sites, want ook op enkele
opgegraven nederzettingen zijn maar weinig La Tène-armbanden gevonden
(zie bijlage 2). Voorbeelden hiervan zijn Houten-Doornkade (n=1), HoutenWulven (n=1), Houten-Tiellandt (n=6), Houten-Binnenweg (n=5) en ook Wijk bij
Duurstede-De Horden (n=2).
Daarnaast zijn er enkele sites met meer dan tien armbandfragmenten, soms
zelfs meer dan honderd exemplaren. Cothen-De Dom (site 43) is één van
die nederzettingsterreinen die met 185 fragmenten ruim boven de honderd
uitkomt.14 De grootste uitschieter in het Kromme-Rijngebied is zonder twijfel
Werkhoven-De Klaproos (site 103). Hier zijn, voor zover op dit moment achterhaalbaar, 326 stuks gevonden.15 Dergelijke grote aantallen zouden volgens
Roymans en Van Rooijen op productieplaatsen kunnen wijzen.16 Van die productieplaatsen is in - maar ook buiten - het studiegebied weinig bekend. Nergens
in het Nederrijnse gebied zijn directe aanwijzingen gevonden in de vorm van
ovens of glasslakken.17 Toch wijzen diverse auteurs verschillende potentiële
productieplaatsen aan. Zo veronderstelt Roymans dat Kessel/Lith een centrale
productieplaats kan zijn geweest, terwijl Peddemors de omgeving van Wijchen
als productiecentrum oppert.18 Hoe het ook zij, het lijkt typologisch gezien wel
zeker dat bepaalde vormen en kleuren meer voorkomen in de Nederrijnse zone
dan elders (zie verder hieronder). Vermoedelijk kan hieruit een regiospecifieke
variatie worden afgelezen, wat grootschalige import vanuit het zuiden minder
waarschijnlijk maakt.19
Een andere mogelijkheid is dat de glasproductie elders in Europa plaatsvond
of dat sommige materialen – bijvoorbeeld kobaltoxide en andere kleurstoffen – zijn geïmporteerd. De import van ruw glas (halffabrikaten) in de vorm
van staven of baren is dan ter plaatse secundair bewerkt en duidt op lokale
productie zoals Willems reeds veronderstelde.20 Onlangs is het bewijs hiervoor
geleverd bij de opgraving Odijk-Vinkenburgweg (site 90). Hier zijn niet alleen
drie La Tène-armbanden gevonden, maar werd veel belangrijker een staafvormig halffabrikaat gevonden van ruim 6 bij 2 cm.21 De oorspronkelijke lengte is
onbekend gebleven aangezien de platte staaf aan de kopse zijden was afgebro185

Fig. 5.2 Verdeling van de kleur van de armbanden per regio. Bewerkt naar Verniers 2006, fig.
7.7.

20 Willems 1981, 196.
21 Schuuring 2007.

ken. Diverse sporen op de glazen baar duiden op dik, vloeibaar, gegoten glas
dat gedeeltelijk bewerkt was. De kleur van de baar is purper, een veel voorkomende kleur in het Nederrijnse gebied die een datering in de periode LT D
aannemelijk maakt.22 De context is helaas onduidelijk. Dat neemt niet weg dat
er voor het eerst in het Kromme-Rijngebied (en in Nederland!) een duidelijke
aanwijzing voor secundaire glasproductie is gevonden.23 Hieruit mag bovendien
worden afgelezen dat de lokale bevolking de mogelijkheden kende en netwerken onderhield om ruw glas van elders te importeren. Of er ook primair is
geproduceerd, moet voorlopig in het midden worden gelaten. Mogelijk bestaan
er combinaties met de productie en bewerking van andere materialen zoals
metaal. Schuuring haalt een bekende Zuid-Engelse site ‘Hengistbury Head’ aan
waar zowel La Tène-armbandfragmenten als klompen ruw glas zijn gevonden.24
Men hield zich ook bezig met het ingewikkelde en zware proces van metaalproductie en bewerking en daarbij lijkt het onwaarschijnlijk dat productie van
het relatief veel eenvoudiger te fabriceren glas niet zou voorkomen ter plekke.
Ook op de vindplaats te Odijk zijn dit soort werkzaamheden – zij het indirect aantoonbaar, want het vele metaalbewerkingsafval van metaalbaren (brons en
zilver), gietresten, druppels gesmolten brons en vele geknipte fragmenten lood
en vooral bronsschroot duidt beslist op metaalproductie ter plekke.25
Typologisch kunnen de armbanden worden onderverdeeld naar kleur en vorm.26
Kenmerkend voor het Kromme-Rijngebied is de dominantie van de blauwge186

22 Roymans/Van Rooijen 1993, 4.
23 Deels kan daarmee de veronderstelling van Van Es (1994a, 35) voor het
Kromme-Rijngebied, dat alle armbanden uit het Oostelijke Rivierengebied
afkomstig zouden kunnen zijn, worden
uitgesloten.
24 Schuuring 2007, 128, met verwijzingen.
25 Verhelst 2007, 113 ff. Echter, de
exacte locatie van deze metaalproductie is niet te duiden, vooral omdat
slechts een klein gedeelte van de site
is onderzocht. Bovendien staat een
datering in de Late IJzertijd/VroegRomeinse periode geenszins vast aangezien weinig metaalbewerkingsafval
in een dateerbare context is gevonden.
Een ander nederzettingsterrein in het
Kromme-Rijngebied waar metaalbewerkingsafval is gevonden (gesmolten

Aantal ribben/kleur blauw

bruin

kleurloos purper

groen/geel

TOTAAL

1-ribbig

44 %

1,3 %

2%

1,3 %

84,6 %

2-ribbig

2,5 %

1%

3-ribbig

1,3 %

5-ribbig

5%

TOTAAL

52,8 %

36 %
2%

5,5 %
2,3 %

1%
2,5 %
2,3 %

3%

40,5 %

7,5 %
1,3 %

100 %

Tabel 5.1 Onderlinge procentuele verhoudingen tussen het aantal ribben en de kleur van de
armbanden zoals aangetroffen op de nederzetting Werkhoven-De Klaproos (site 103). N=326.

bronsdruppels en schroot) is CothenDwarsdijk (site 47).
26 De typochronologische ontwikkeling
van de armbanden wordt hier buiten
beschouwing gelaten aangezien die nog
grotendeels onbekend is (cf. Roymans
2004, 16), hoewel enkelen een goede
poging hebben ondernomen (zie Van
den Broeke 1987a; Hiddink 2006;
Verniers 2006; Roymans 2007).
27 Verniers 2006, 33 ff, 60-61.
28 Dit is op zichzelf niet bijzonder, aangezien dit type over het algemeen maar
weinig voorkomt. Zelfs op de grootste
vindplaats van La Tène-glas in Nederland, Beuningen-De Heuve (n=401),
zijn maar acht exemplaren gevonden
wat neerkomt op 2% van het totaal
(Verniers 2006, 35, tabel 7.2a).
29 Verniers 2006, 36.
30 Zie verder bijlage 2 voor meer
secundair verbrande exemplaren
afkomstig van nog zeven andere nederzettingsterreinen in het Kromme-Rijngebied. Vgl. Verniers 2006, afb. 6.1.
31 Vgl. Weert-Molenakkerdreef
(Hiddink 2003); Nederweert-Rosveld
(Hiddink 2006).
32 Verniers 2006, 38-39.
33 Brede 7-ribbige armbanden kwamen zelfs in het geheel niet voor in de
typologie van Haevernick en kunnen
volgens Roymans/Van Rooijen (1993)
als een Nederrijns type worden gekenmerkt, hetgeen een lokale productie
van dit type aannemelijk maakt. Zie
Roymans 2007.

kleurde exemplaren met ca. 60% van het totaal (fig. 5.2). Hierna volgt purper
(33%) en met nog enkele procenten de kleurloze, de bruine, en varia (groen
en geel) fragmenten. Een vergelijkbare verdeling zien we in het nabijgelegen
Oostelijke Rivierengebied. Andere regio’s in het Nederrijnse gebied kennen
andere kleurverhoudingen. Hoewel ook daar blauw domineert, neemt purper
een minder prominente plaats in.
Als vervolgens de vorm of het aantal voorkomende ribben wordt geanalyseerd,
blijkt eveneens dat het Oostelijke Rivierengebied en het Kromme-Rijngebied
sterk op elkaar lijken, vergeleken met de Maasregio en de regio rond de Lippemonding in Duitsland (fig. 5.3).27 Onderling bestaan natuurlijk wel verschillen.
In het Kromme-Rijngebied domineren de 1-ribbige exemplaren (ca. 80%),
gevolgd door 5-ribbige armringen (10%). Het Oostelijke Rivierengebied kent
ook veel 1-ribbige armbanden (55%) maar kent daarnaast een veel grotere
groep 5-ribbig materiaal (33%).
Wanneer we nu de gegevens van de grootste site uit het Kromme-Rijngebied
bekijken - Werkhoven-De Klaproos (site 103) - valt direct het grote aantal
1-ribbige fragmenten op (tabel 5.1). Verder is de dominantie van de kleuren
blauw en purper kenmerkend voor dit deel van het Nederrijnse gebied en
ontbreken de 7-ribbige exemplaren.28 Opvallend is verder dat van deze vindplaats twee secundair opgerolde fragmenten afkomstig zijn. Volgens Verniers
zou dit kunnen duiden op productie of crematie.29 Tevens komen van het
nederzettingsterrein ‘De Klaproos’ veertien secundair verbrande exemplaren.30
Misschien zijn deze verbrande fragmenten meegegeven als bijgift op de brandstapel, waarbij de ringen zijn meeverbrand of gesmolten.31 Het doet dus de
vraag rijzen of hier sprake is van verploegde graven of een verstoord grafveld
ter plaatse.
Uit de combinatie van vorm en kleur kan nog een aantal regiospecifieke typen
worden vastgesteld die vermoedelijk wijzen op lokale of regionale productiecentra. De meest voorkomende typen in het Nederrijnse gebied zijn de
armringen Haevernick 3A, 3B en 7A. Daarvan geldt dat in vergelijking met
andere regio’s het type 3B (1-ribbig) maar ook type 7D (2-ribbig) nauwelijks
voorkomt buiten het Nederrijnse gebied.32 Dat kan ook gezegd worden voor
de 7-ribbige armband in het algemeen en de 5-ribbige armbanden in de kleur
purper.33 Al deze armbanden kunnen als regiospecifiek worden gedefinieerd en
zijn mogelijk fabrikaten van Nederrijnse makelij.
De armbanden kunnen versierd zijn met gele of witte glasdraad. Deze versiering van glaspasta is vaak zigzagvormig. Ze komt altijd voor op het 1-ribbige
type Haevernick 3B, maar ook andere typen kunnen gedecoreerd zijn. Ook de
geelwitte glasfolie, die soms aan de binnenzijde van de sieraden wordt aangetroffen, is op meerdere typen armbanden aangetroffen.
Tot slot dient hier nog iets gezegd te worden over de functie van de armbanden.
Algemeen wordt aangenomen dat de armbanden als vrouwensieraden heb187

Fig. 5.3 Verdeling van het aantal ribben van de armbanden per regio. Bewerkt naar Verniers
2006, fig. 7.6.

ben gediend. Dit wordt bevestigd door de aanwezigheid van enkele vondsten in
vrouwengraven, bijvoorbeeld in Weert en Nederweert.34 Armbanden ontbreken
daar overigens in kindergraven. Dit doet Roymans veronderstellen dat de armbanden wellicht iets te maken met een rite de passage, waarmee de overgang
van meisje naar vrouw wordt gesymboliseerd.35 Armbandfragmenten zijn in
zulke grote aantallen aangetroffen en op vrijwel elke Late IJzertijd-nederzetting in het Nederrijnse gebied, dat mag worden aangenomen dat elke vrouw
één of meer exemplaren droeg. De ringen kunnen worden geïnterpreteerd als
de symbolische uitdrukking van zowel sekse als leeftijdsklasse en daarmee de
identiteit van de vrouwelijke bevolking vormgeven.36
Andere auteurs benadrukten het socio-economische aspect dat aan de armbanden zou moeten worden gegeven. Hypothetisch zou de armband naast sieraad
ook als een vorm van primitive money kunnen worden gezien.37 Verschillende
argumenten worden hiervoor aangevoerd: bijvoorbeeld het voorkomen in
Keltische oppida en langs verschillende handelsroutes, het mogelijke gebruik
van gehalveerde en gekwarteerde fragmenten analoog aan Vroeg-Romeinse
munten, het plotseling verdwijnen van de armbanden rond het begin van de
Romeinse verovering, en het gegeven dat er geen echte vervanging van dit
soort objecten plaatsvindt in de Romeinse materiële cultuur, tenzij munten
worden gezien als de vervangende waarden. Echter indien werkelijk sprake zou
zijn van primitief geld, mogen ook depotvondsten worden verwacht zoals we die
188

34 Hiddink 2003; idem 2005b; idem
2006.
35 Roymans 2004, 17. Het mannelijke
equivalent mag wellicht gezocht worden in de martiale sfeer bij de initiatie
van jonge mannen en het ontvangen
van hun eerste wapens (zie Roymans
1996a, 13-20).
36 Cf. Roymans 2004, 17-18.
37 Zie daarvoor de discussie bij
Willems 1981, 195-196; idem 1983,
111-112; vgl. ook Van der Sanden
1987d, 92-93.

38 Cf. Roymans/van Rooijen 1993, 9;
of zijn juist de sites met enorm grote
hoeveelheden glas zoals ‘De Klaproos’
toch ook als depot te interpreteren?
Zie voor Keltische munten verder
paragraaf 5.3.
39 Een andere secundaire functie is
bekend als versiering van de beugel van
een fibula (Venclová 1990, 132; vgl.
Haevernick 1960, 33).
40 Roymans/Van Rooijen 1993, 10.
41 Roymans 2004, 18.
42 Vgl. Roymans/Van Rooijen 1993.
43 Roymans 1994, 112; idem 2008.
44 Roymans 1996, 44-49.
45 Zie bijvoorbeeld Aarts (2000, 55
ff) die veronderstelt dat de Avauciamunten, samen met de gehalveerde
en gekwarteerde Romeinse munten,
mogelijk hebben gefunctioneerd als
kleingeld binnen het Romeinse geldsysteem. Onlangs hebben Aarts/Roymans (in druk) het onderscheid tussen
klasse I en klasse II/III Avaucia-munten
hierbij betrokken en stellen zij vast dat
alleen de laatstgenoemde munten in de
Romeinse monetaire sfeer functioneren, terwijl de eerste groep nog als een
tribale emissie kan worden opgevat.

kennen van bijvoorbeeld Keltische munten.38 Verder geloof ik niet dat er werkelijk moedwillig sprake was van het halveren of kwarteren van armbanden.
Die aanname lijkt vooral gebaseerd op het verschijnsel van meestal gebroken
fragmenten, hetgeen mijns inziens niets met de bovenstaande handeling te
maken heeft maar is veroorzaakt door de kwetsbaarheid van het materiaal.
Dergelijke gebroken stukken kunnen nog secundair zijn bewerkt waarbij men
de opnieuw verhitte en gebogen armbandfragmenten als hanger, amulet of
vingerring gebruikte.39
Opvallend is tot slot de verspreiding van de armbanden. Als we ons beperken
tot de Nederrijnse zone valt op dat de noordelijke, natuurlijke begrenzing vrijwel zeker door de Rijn wordt ingenomen. Het sporadische voorkomen van La
Tène-armbanden ten noorden van de Rijn mag verklaard worden in termen van
incidentele huwelijksrelaties.40 Ook in het westelijke kustgebied zijn de armbanden vrijwel absent. Hier is het veengebied een natuurlijke barrière geweest
die verspreiding in westelijke richting heeft onderbroken. Uit de verspreiding
mogen ook culturele grenzen worden afgeleid.41 De armbanden dienden als
cultural marker om de identiteit van een bevolkingsgroep te onderscheiden
van ‘buitenstaanders’. Het gaat vermoedelijk om de Eburonen, een groep die
we kennen uit de geschriften van Caesar en die meer affiniteit hebben met
de zuidelijke La Tène-cultuur dan met de noordwestelijke gemeenschappen.42
Toch blijven verschillende vragen nog onbeantwoord. Vooral als het gaat om de
organisatie en de distributie van de armbanden tasten we nog in het duister,
evenals welke sociale structuur en precieze maatschappelijke betekenis er
hebben bestaan waarbinnen deze opvallende vondstgroep circuleerde.
Vast staat dat het Kromme-Rijngebied geenszins leeg was bij de komst van de
Romeinen in de 1ste-eeuw na Chr. Op basis van de verspreiding van de La Tènearmbanden kan zelfs worden betoogd dat minstens 1/3 deel van de landelijke
Romeinse nederzettingen haar oorsprong heeft in de voor-Romeinse periode.
Of er daadwerkelijk sprake is van continuïteit, kan niet altijd worden aangetoond en moet per nederzetting op basis van verschillende vondstgroepen
worden vastgesteld. Het hier besproken La Tène-glas is één van die vondstgroepen. Andere materiaalcategorieën komen in de volgende paragrafen aan bod.
5.3 Keltische munten
Een andere vondstgroep die ook in de Late IJzertijd en deels in de VroegRomeinse periode geplaatst moet worden, betreft de Keltische munten. Het
gaat zowel om gouden, zilveren als koperen exemplaren van verschillende herkomst en datering. Hoewel het een betrekkelijk heterogene materiaalgroep is,
kunnen wel enkele algemeenheden worden geschetst. Als eerste uitgangspunt
mag worden aangenomen dat de gouden en zilveren munten doorgaans ouder
zijn dan de bronzen exemplaren.43 Ten tweede kan worden gesteld dat de munten voornamelijk in sociaal-politieke verhoudingen een rol spelen in de functie
van gift-exchange als betaalmiddel in de prestigesfeer.44 Pas later, met name als
het gaat om de koperen Avaucia-munten, maken de munten onderdeel uit van
een Romeinse geldcirculatie.45
Binnen het studiegebied heb ik de munten onderverdeeld in vier groepen (zie
bijlage 3):
• gouden staters van het type Scheers 31.
• zilveren en koperen triquetrum munten; zogenaamde ‘regenboogschoteltjes’.
• koperen Avaucia-munten van het type Scheers 217.
• overige Keltische munten.
Over elke groep bestaan verschillende gedachten met betrekking tot de
verspreiding, datering en betekenis. Aan de eerste groep heeft Roymans een
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Fig. 5.4 Verspreiding van gouden triskeles-munten van het type Scheers 31, toegeschreven
aan de Eburonen. Naar Roymans 2008, fig. 7 (a: 1-5 exemplaren, b: > 20 exemplaren, c:
schatvondst).

hoofdstuk gewijd in een enkele jaren geleden verschenen boek.46 Het gaat
specifiek om gouden staters van het type Scheers 31 met een zogenaamde
triskeles47of driebeen op de voorzijde en een naar links kijkend paard op de
keerzijde. Deze munten worden traditioneel toegeschreven aan de Eburonen
en zijn waarschijnlijk ook in de Nederrijnse regio geslagen.48 Het verspreidingsgebied omvat het centrale deel van België en Zuidoost-Nederland tot aan de
Rijn. Hoogstwaarschijnlijk moeten ze gedateerd worden in de periode tussen
60 en 20 voor Chr.49 Specifiek mag daarbij gedacht worden aan de opstand van
de Eburonen in 54-53 voor Chr. onder leiding van Ambiorix. Hij verzette zich tijdens de Gallische Oorlogen tegen Caesar, waarna laatstgenoemde - naar eigen
zeggen - de stam zou hebben weggevaagd.50 Tegenwoordig meent men echter
dat deze woorden van Caesar niet al te letterlijk moeten worden genomen.
Ongetwijfeld bleven restgroepen van de Eburonen over en zijn deze opgenomen
in nieuwe stamverbanden die nadien ontstonden. Voor het Nederlandse rivierengebied moet dan aan de combinatie met de Bataven worden gedacht, die
zich in de tweede helft van de 1ste eeuw voor Chr. in het Oostelijke en Midden190

46 Roymans 2004, 31-54.
47 Cf. Roymans (2004, 67, noot 212)
die om praktische redenen de term ‘triquetrum munt’ gebruikt voor de zilveren en koperen regenboogschoteltjes,
terwijl hij voor de gouden type Scheers
31 munten de term ‘triskeles’ hanteert.
De termen zijn elkaars synoniem.
48 Scheers 1977, 82-83; Roymans
1994, 113; Roymans 2004, 12, 38, met
verdere verwijzingen.
49 Roymans 2004, 39-43.
50 Caesar, BG V.24-53; VI.34; VI.43.

51 Dit maakt onderdeel uit van de
Romeinse frontier politiek, waarbij
de Romeinen poogden opnieuw grip
te krijgen op de regio door bevriende
clientstammen te plaatsen in het ‘lege’
gebied. Zie bijvoorbeeld Willems 1984,
206-208; Van Es 1994a, 24; Roymans
2004, 23-29.
52 Roymans 2004, 35 (fig. 4.3), 43-44.
53 Zie verder Roymans 1990, 17 ff;
Slofstra 1991, 178-189; Hiddink 1999,
65 ff.
54 Tacitus (Germ. 13-14 ) spreekt van
comites (en comitatus), dat wil zeggen
groepen van (jonge) krijgers die dikwijls te paard hun leider beschermen.
Zie ook Roymans (2004, 12) die spreekt
van “loyal bands of horsemen”, met een
verwijzing naar Creighton 2000, 14 ff.
55 Roymans 2004, 44; zie verder
Caesar (BG.V.27; VI.5) die expliciet de
steun van Germaanse bondgenoten uit
de Rijnzone aan Ambiorix beschrijft.
56 De vergulde munt met koperen kern
(klasse I, gewicht 3,161 gram) is in
2006 gevonden door een detectoramateur-archeoloog.
57 Vgl. Empel (Roymans 1994;
Roymans/Aarts 2005) of Hoogeloon
(Slofstra 1991; zie ook Slofstra/Van der
Sanden 1988).
58 Bijvoorbeeld Niederzier (Göbel et
al. 1991). Onlangs is in Amby nabij
Maastricht een schatvondst gedaan van
109 Keltische munten die bestond uit
39 gouden en 70 zilveren exemplaren.
59 Zie verder Roymans 2004, 47-49,
tabel 4.4.

Fig. 5.5 Voor- en keerzijde van een gouden stater van het type Scheers 31, toegeschreven aan
de Eburonen en afkomstig van Houten-Schalkwijkseweg (site 8). Foto Geldmuseum, Utrecht.

Nederlandse rivierengebied (mochten) vestigen.51
De gouden Eburonenstaters circuleerden in een betrekkelijk klein gebied in een
afgebakende periode (fig. 5.4).52 Ze wijzen op een vóór-Bataafse circulatie en
hun betekenis moet hoofdzakelijk gezocht worden in de tribale netwerken en
afhankelijkheidsrelaties in de pre-Romeinse samenlevingen. Dergelijke asymmetrische relaties bestonden uit zogenaamde patroon-client verbintenissen.53
De persoonlijke relaties tussen een leider (bijvoorbeeld een koning of andere
elite) en zijn volgelingen (clientes) worden uitgedrukt in termen van macht
en bescherming tegenover loyaliteit en militaire ondersteuning.54 Onderlinge
wedijver was zowel binnen de volgelingen (om de gunst van de leider) maar
ook binnen de elite (wie heeft de grootste aanhang) aan de orde van de dag. De
leiders dienden door middel van giften hun Gefolgschaft te creëren en te onderhouden. Gouden munten hadden daarbinnen een belangrijke rol. Dat de gouden
munten vervolgens op rurale nederzettingen zijn gevonden, vertelt ons iets
over de aard van die netwerken uit de Late IJzertijd. Roymans maakt aannemelijk, aan de hand van historische gegevens en een iconografische vergelijking
met andere munten, dat specifiek tijdens de opstand van 54-53 voor Chr. de
clientèle aan de kant van Ambiorix gemobiliseerd moest worden en er daardoor
plotseling een grote behoefte was aan Eburoons gemunt goud.55
Blijkbaar reikte de Eburoonse invloed tot in het Kromme-Rijngebied, want
we kennen sinds kort ook een Eburonenstater uit het onderzoeksgebied (fig.
5.5).56 De vondst is afkomstig uit Houten van de nederzetting ‘Schalkwijkseweg’ (site 8). Het is daarmee de meest noordwestelijke vondst van een type
Scheers 31 triskeles-munt. De precieze context kon niet worden achterhaald,
aangezien het om een detectorvondst gaat. Echter als de keuze dient te worden
gemaakt tussen een cultusplaats,57 onderdeel van een kleine goudschat58 of een
nederzettingslocatie, gaat vooralsnog de voorkeur uit naar de laatstgenoemde
mogelijkheid. Analoog met verschillende andere nederzettingslocaties met
Keltische staters, bestaat de kans dat de munt bovendien in een boerderij was
gedeponeerd.59 In de Romeinse periode bestond ter plekke een nederzetting,
die dus mogelijk zijn oorsprong kent in de voorgaande periode. Verder duidt
ander vondstmateriaal van het terrein ook op een nederzettingslocatie, zoals
een fibula van het type Nauheim, stukken van glazen La Tène-armbanden
en handgevormd aardewerk. Van het terrein zijn bovendien meer Keltische
munten afkomstig (zie bijlage 3), dus de vondst staat niet op zichzelf. Bewoning
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is dus zeker op het terrein, maar over de precieze aard, omvang en continuïteit
naar de Romeinse periode tasten we nog in het duister.
De tweede groep Keltische munten bestaat uit zilveren en koperen triquetrummunten die ook vaak ‘regenboogschoteltjes’ worden genoemd.60 De bolle
voorzijde wordt gesierd met een lauwerkrans met daarbinnen een driebeen
(triquetrum), terwijl aan de holle keerzijde dikwijls binnen een zigzaglijn meerdere puntcirkels en bolletjes zijn afgebeeld. Sommige van deze munten zijn te
beschouwen als Bataafse emissies.61 Deze munten zijn tussen 50 en 15 voor
Chr. in verschillende emissies geslagen, de meeste in het Nederrijnse gebied.
Triquetrum-munten circuleren tot in de Augusteïsche tijd en beperken zich
geografisch tot het Duitse Middenrijnse gebied en de Nederrijnse regio met een
duidelijke concentratie in het Nederlandse oostelijke rivierengebied.
Waar hebben de munten voor gediend en in welke contexten hebben ze gecirculeerd? Roymans veronderstelt, op basis van ondermeer het voorkomen van
kleine delen goud of zilver in de koperen exemplaren, dat zowel de zilveren
als de koperen munten zijn gebruikt in dezelfde sfeer als de oudere gouden
exemplaren; dat wil zeggen binnen een sociaal-politieke achtergrond waarbij
tribale elites hun netwerken bewerkstelligen en onderhouden.62 Uit het feit dat
de munten zowel op het platteland als ook in de Augusteïsche militaire legerkampen van de Bataafse civitas zijn teruggevonden, getuige de twee koperen
en één verzilverd koperen exemplaren uit het castellum van Vechten (site 83),
mag vervolgens ook het gebruik binnen de context van het Romeinse leger worden afgelezen.63 Mogelijk bestond erin die allereerste fase nog een soort van
vaste verhouding tussen de triquetrum-munten en die van het Romeinse geldsysteem. Maar spoedig zal het Romeins muntstelsel dat vanuit die legerkampen
werd geïntroduceerd, de overhand hebben gekregen waarna de triquetrummunten uit de circulatie verdwijnen.
In het Kromme-Rijngebied zijn tot nog toe 28 munten aangetroffen, verspreid
over minimaal elf en maximaal vijftien verschillende vindplaatsen (zie bijlage
3).64 De meeste munten zijn teruggevonden binnen rurale nederzettingen. Vrijwel
altijd is dat op sites waarvan een betrekkelijk grote omvang wordt aangenomen
of waar grootschalig onderzoek is uitgevoerd, bijvoorbeeld Wijk bij Duurstede-De
Horden (site 32), Houten-Schalkwijkseweg (site 8) of Cothen-De Zemelen (site
40). In negentien gevallen gaat het om koperen exemplaren. De andere munten
zijn van zilver of verzilverd en één exemplaar is deels van electrum.
De derde groep Keltische munten, de Avaucia-munten, levert de grootste
hoeveelheid op van in totaal 77 stuks. Avaucia-munten bestaan in verschillende
klassen, grofweg met (klasse I) en zonder (klasse II/III) het opschrift AVAVCIA.
Op de voorzijde van de munten staat een vierbeen of swastika, terwijl de keerzijde wordt gesierd met een paard. De vroegste muntslag is moeilijk precies
te bepalen maar lag waarschijnlijk in de periode tussen 25 en 20 voor Chr. De
laatste muntslagen vonden vermoedelijk rond 9 na Chr. plaats.65 Tijdens de
vroegste regeringsjaren van Tiberius verdwenen de Avaucia-munten uit de
Romeinse geldcirculatie.66
De helft van de Kromme-Rijnse Avaucia-munten (n=38) is afkomstig uit het
Romeinse legerkamp bij Bunnik-Vechten. Daarmee is ook gelijk het belangrijkste kenmerk van de munten gezegd, namelijk dat ze vaak in militaire context
zijn aangetroffen en daar circuleren als supplement van Romeinse, kleine
denominaties.67 Het feit dat we ook Avaucia-munten terugvinden in rurale
contexten mag worden verklaard uit het feit dat sinds vermoedelijk de VroegAugusteïsche periode Bataafse eenheden in het Romeinse leger dienden.68
Zoals in hoofdstuk 1 is aangehaald, maakten hun dienstplicht deel uit van een
taxatieverplichting die was vastgelegd in een formeel verdrag met de Romeinen. Weinig bevolkingsgroepen binnen het Romeinse Rijk zullen zo zwaar
belast zijn als de Bataven.69 Afgemeten aan de omvang van de gemeenschap,
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60 De gouden triquetrum munten
van dit type zijn het oudste, maar ze
zijn hier buiten beschouwing gelaten
omdat ze zeer zeldzaam zijn in het
Nederrijnse gebied en niet voorkomen
in het onderzoeksgebied (zie Roymans/
Van der Sanden 1980; Roymans 1994;
idem 2001; idem 2004, 67-101; idem
in druk). Wel is het relevant hier te
vermelden dat deze gouden munten
vermoedelijk geslagen zijn in het oppidum op de Dünsberg in het Duitse
Hessen, daar waar de Chatten woonden
waarvan Tacitus (Germ. 29; Hist. IV.12)
vermeldde dat de Bataven daar ooit
deel van uitmaakten.
61 Roymans 2001; idem 2004, 82-88.
62 Roymans 1990, 131 ff; idem
2004, 89-90. Wat daarbij opvalt is
dat de triquetrum-munten ongeveer
in dezelfde periode zijn geslagen als
waarin wordt verondersteld dat de
Bataven zich hebben afgesplitst van
de Chatten. De munten kunnen een
rol hebben gespeeld bij de wording
en ontstaansgeschiedenis van de
Bataven. Door het samensmelten met
de plaatselijke bewoners (restgroepen
Eburonen) ontstond een ‘nieuwe stam’
in een ‘nieuw gebied’. De Bataafse elite
voert daarbinnen de boventoon, misschien omdat ze van koninklijke bloede
zijn (Tacitus, Hist. IV.13). Zie Roymans
2004, 61 ff; vgl. Slofstra 2002, 25-26
over ‘client kingship’ van de Bataafse
stirps regia.
63 Zie bijlage 3; vgl. Roymans (2004,
79, noot 226) die echter nog spreekt
van twee triquetrum-munten.
64 Van een aantal munten is de
precieze vondstlocatie niet bekend.
Het relatief grote verschil tussen
Roymans’ (2004) aantal van 17 en mijn
inventarisatie (28) komt niet voort uit
een groeiend aantal nieuwe vondsten,
maar ligt meer in een minutieus uitgevoerde inventarisatie waarbij gegevens
van zowel het Geldmuseum (NUMIS),
ARCHIS en - soms niet eerder gemelde
- gegevens van amateur-archeologen
zijn samengebracht. Met dank aan J.
Pelsdonk (Geldmuseum, Utrecht).
65 Dit is onder andere gebaseerd op
het gering aantal munten dat gevonden
is bij Kalkriese (de Varusslag). De
legioensvesting Haltern (tot 8 na Chr.
in gebruik) heeft vermoedelijk een
eigen muntslag van Avaucia-munten
gehad. Dat geldt ook voor het Kops
Plateau in Nijmegen, waar een gietmal
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voor muntplaatjes is gevonden (Van
Enckevort/Joosten 2002). Verder Aarts/
Roymans in druk.
5
66 Scheers (1977) heeft de Avauciamunten uitvoerig onderzocht. Zie voor
het Nederlandse rivierengebied Aarts
2000; idem 2003; Aarts/Roymans in
druk.

67 Bijv. Aarts 2000, 55 ff; idem 2003;
Roymans 2004, 95. De Avaucia-munten
passen goed op de lege plekken aan
de onderkant van het Romeinse
denominatiesysteem, daar waar ook
de gehalveerde en gekwarteerde assen functioneerden. Later kunnen de
Avaucia-munten wellicht specifiek voor
dat doel zijn geslagen.
68 Bellen 1981, 15, 39; Roymans
2004, 56-58.
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Fig. 5.6 Verspreiding van zilveren munten met het dansende mannetje (type Scheers 57). Naar
Roymans 2008, fig. 10. (a: munten behorend tot de oudere groep geslagen in rechts-Rijnse
gebied, b: munten van de jongere groep vermoedelijk geslagen in Nederrijnse gebied).

het aantal huishoudens en de bekende legereenheden van Bataven moet elk
gezin gemiddeld minstens één militair hebben geleverd aan het leger.70 Daarbij
kan worden aangenomen dat (een deel van) de Bataafse troepen tot aan 43
na Chr.6in het Nederrijnse gebied waren gestationeerd.71 Ze bezochten waarschijnlijk geregeld hun woonplaatsen op het platteland tijdens hun verlof. Bij
die bezoeken zullen ze het geld, dat ze niet hadden besteed in de legerkampen
en de militaire vici, hebben meegenomen naar huis en daar misschien zijn
verloren, zo vermoedt Aarts.72 Op grond van deze theorie kan de verspreiding
van de munten op rurale nederzettingen goed verklaard worden en is het een
kenmerk van de militarisering van het Bataafse platteland.
Uit het Kromme-Rijngebied kennen we 40 Avaucia-munten van veertien
verschillende landelijke nederzettingen.73 Hun verspreiding komt net als bij
de triquetrum-munten overeen met de grotere rurale nederzettingen in het
studiegebied en/of ze zijn afkomstig van opgravingslocaties. Dat sluit natuurlijk
niet uit dat toch nog op andere, soms kleinere nederzettingsterreinen geen
Avaucia- of triquetrum-munten voorkwamen.
De laatste groep Keltische munten ten slotte, betreft een heterogene groep
van acht exemplaren.74 Drie daarvan komen van het castellum-terrein van
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Fig. 5.7 Verspreidingskaart van Keltische munten in het onderzoeksgebied; zie verder bijlage 3
voor gedetailleerde informatie.

Vechten. Deze drie munten zijn misschien niet goed gedetermineerd en moeten
waarschijnlijk toch tot de groep Avaucia-munten worden gerekend. Een andere
munt is van potin, een legering waar veel lood/tin in voorkomt.
De twee quinarii van de Ubii (type Scheers 57 ‘dansende mannetje’) zijn geslagen
vanaf de periode 30 voor Chr. en circuleren tot even na het begin van de jaartelling.75 De munten worden in verband gebracht met de historisch overgeleverde
verplaatsing van de Ubii, die in het laatste kwart van de 1ste eeuw voor Chr. van
de rechter- naar de linkeroever van de Rijn verhuisden.76 De verspreiding van
de Ubische munten concentreert zich dan ook in het Keulse achterland en in
mindere mate in het Nederlandse rivierengebied (fig. 5.6). Aarts en Roymans
veronderstellen recentelijk in een artikel dat dergelijke munten wellicht zijn
geproduceerd in het kader van regelmatig terugkerende festivals (tournaments
of value).77 Doel daarvan was de centrale ideeën en waarden van een groep of
gemeenschap (weer) te benadrukken en de identiteit van die gemeenschap (her194

69 Anderzijds hoefden ze – tot in elk
geval de opstand van 69/70 - geen ‘gewone’ belasting te betalen en bestond
hun verplichting uit het leveren van
manschappen.
70 Zie verder paragraaf 6.2; vgl. ook
Bloemers 1978; Vossen 2003; Derks
2004, 38-69.
71 De precieze standplaatsen zijn
onbekend en de hulptroepen zijn vermoedelijk nog op irreguliere basis gevormd onder commando van Bataafse
officieren (vgl. Roymans 2004, 58; Van
Rossum 2004; De Weerd 2006; Tacitus,
Hist. IV.12). In 43 na Chr. verdwijnen
de eenheden zeker uit het thuisland
wanneer acht Bataafse cohorten Het
Kanaal oversteken in het kader van de
verovering van Britannia. Overigens
verblijven de ruiters van de Ala Batavo-

rum wel langere tijd in de eigen regio
op het ‘Kops Plateau’ in Nijmegen, zelfs
nog enige tijd na de Bataafse opstand
(zie daarvoor Van Rossum 2004, 118;
Willems/Van Enckevort 2005, 68). En
verder Alfoldy (1968) voor een overzicht en stationering van de Bataafse
eenheden. Vgl. Bellen (1981); Vossen
(2003); Van Rossum (2004).
72 Cf. Aarts 2003; idem 2007, 128129. Anderzijds kan ook sprake zijn van
prestaties, leveranties of andere transacties tussen het leger en de lokale
bevolking. Vgl. Van Driel-Murray (2008,
89) die stelt dat “the low denominations
echo the circulation of the forts and
surely chart transaction between the
soldiers and the rural population.”
73 Van zeven Avaucia-munten is de
exacte vindplaats niet bekend. Theoretisch zou het dus kunnen gaan om
maximaal 21 rurale vindplaatsen in het
studiegebied, maar het kan ook zijn dat
enkele, van deze zeven eerder genoemde munten afkomstig zijn van inmiddels
bekende nederzettingsterreinen met
Avaucia-munten (zie bijlage 3).
74 Twee zilveren Keltische munten
toegeschreven aan de Iceni zijn hier
buiten beschouwing gelaten. Deze
munten zouden afkomstig zijn van een
niet nader te bepalen locatie in Wijk bij
Duurstede. De informatie is afkomstig
uit een veilingcatalogus en daarmee
onbetrouwbaar, ook omdat dergelijke
munten nooit eerder zijn aangetroffen
in Nederland en ze vermoedelijk door
een verzamelaar zijn meegenomen uit
Engeland.
75 Het type heeft een rechtsrijnse
emissie-oorsprong, mogelijk in Hessen.
De jongere groep munten, waartoe
deze twee Kromme-Rijnse exemplaren
behoren, hebben een zwaartepunt in
het linker-Rijnse gebied, met name in
het achterland van Keulen (Roymans
2008 met verwijzingen). Zie fig. 5.6.
76 Tacitus, Germ. 28.
77 Aarts/Roymans, in druk, met
verwijzingen.
78 Cf. Roymans 2008.
79 Vgl. Van der Vin 2000, 145.
80 Van der Vin 2000, 144-145.

nieuwd) vast te stellen. Dit kon gebeuren middels allerhande rituelen en publieke
ceremonieën waarbij de elite een belangrijke en competitieve rol speelde. De
munten - en de muntslag – kunnen daarbij als bijdrage worden gezien die de
constructie en samenhang van gemeenschappen symboliseert.78 Binnen dat
kader werden ze als uitwisselingsmedium uitgedeeld en zo kwamen de munten
in roulatie. Deze twee Ubische munten kunnen vervolgens weer via contacten in
het leger in het Kromme-Rijngebied terecht zijn gekomen.
Tot slot is nog een tweetal exemplaren van Keltiberische oorsprong aangetroffen. Deze munten dateren uit de eerste helft van de 1ste eeuw voor Chr. en zijn
hoogstwaarschijnlijk ook via militaire netwerken in handen van de toenmalige
eigenaar gekomen. Men moet zich daarbij voorstellen dat militaire eenheden
die ooit Spanje hebben aangedaan, in latere instantie in de Nederrijnse regio
verbleven en het in Hispania verkregen muntgeld hebben meegenomen naar
hun nieuwe plek van stationering.79 Dat dergelijke munten vaker voorkomen in
militaire contexten blijkt uit de vondst van een flink aantal Keltiberische exemplaren uit Nijmegen van het Kops Plateau.80
Samengevat zijn in het Kromme-Rijngebied 115 Keltische munten aangetroffen
(zie fig. 5.7 en bijlage 3). Opvallend daarbij is de verspreiding over het geringe
aantal vindplaatsen, dat slechts 17 sites bedraagt. Mogelijk kunnen daar nog
maximaal dertien terreinen aan worden toegevoegd, aangezien van een aantal
munten de exacte vondstlocatie onbekend is of niet kon worden achterhaald.
Van de zeventien locaties zijn er zestien terug te vinden op het platteland.81
Binnen de regio Houten zijn het vooral die plekken waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Het lijkt op het eerste gezicht opmerkelijk dat
Keltische munten op de meer bijzondere locaties van Houten, zoals Molenzoom (site 1) en Burgemeester Wallerweg (site 2), ontbreken. Een verklaring
moet mogelijk gezocht worden in het feit dat slechts kleine gedeelten van deze
nederzettingen zijn onderzocht en de rest van de sites onder de hedendaagse
bebouwing van Houten verborgen ligt. Bovendien zijn het ‘oude’ opgravingen
waarbij geen gebruik is gemaakt van de metaaldetector.
De meeste andere rurale sites met Keltische munten liggen in het zuidoostelijke deel van het studiegebied. Dit zijn vooral de vindplaatsen die een meer
dan gemiddelde omvang hebben, afgaande op de gekarteerde fosfaatplekken.
Het middelste gedeelte van het onderzoeksgebied rond ’t Goy en Werkhoven
is opvallend leeg aan Keltische munten. Dat geldt ook voor de noordoostelijke
hoek tussen Houten en Bunnik / Odijk. Het is niet duidelijk of dit de werkelijke
verspreiding van toen benadert of dat de stand van onderzoek (veldkartering en
inzet van metaaldetector) bepaald is door bijvoorbeeld de terreinvoorkeur van
detector-amateurs. Al eerder is gezegd dat de toegankelijkheid van de terreinen en bijvoorbeeld het hedendaagse landgebruik (weiland versus akkerbouw)
eveneens belangrijke factoren zijn, die het nu beschikbare kaartbeeld hebben
beïnvloed.82
Op grond van de verspreiding van de Keltische munten in het KrommeRijngebied mag worden geconcludeerd dat de regio geïntegreerd was in de
interregionale netwerken van de Late IJzertijd. Eerst waren dat de Eburonen,
en na de Gallische oorlogen wordt aangenomen dat de Bataafse elites hun
stempel op het gebied hebben gedrukt, weerspiegeld in de verspreiding van de
triquetrum-munten. Daarna volgt het Romeinse leger met vanaf de vroege 1ste
eeuw een duidelijke militaire context in het studiegebied door de inrichting van
castellum Fectio, waar grote aantallen Avaucia-munten zijn aangetroffen.83
Uit de verspreiding van Avaucia-munten op het platteland kan een militaire
link met soldaten worden afgelezen. De munten zijn via de militairen in de
nederzettingen terecht gekomen, maar daarbij zijn twee dingen nog moeilijk
te bepalen. Allereerst is het de vraag of het hier werkelijk (alleen) om Bataafse
militairen gaat? We weten immers niet waar de Bataafse troepen in de Augusteïsche en Tiberische tijd precies gestationeerd waren en het is verleidelijk om
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81 Dat beeld komt overeen met
Roymans’ inventarisatie van het hele
Bataafse gebied waar ruim 85% van de
triquetrum-munten op rurale nederzettingen is aangetroffen (Roymans 2008,
tabel 2).
82 Ook het detectorverbod in de
gemeente Bunnik kan hier debet aan
zijn (pers. meded. A. van Rooijen,
prov. Utrecht). Zie verder paragraaf
1.6 en ook 5.4. Zie voor de problematiek omtrent de representativiteit
van muntverspreidingskaarten onder
meer Bazelmans 2003; Roymans 2004,
84-85;

Fig. 5.8 Eén van de helmen uit de Rijn bij Rijswijk. Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

(ook) een link te leggen tussen de Kromme-Rijnse plattelandsnederzettingen
en het nabijgelegen legerkamp te Vechten. Het tweede punt betreft de vraag of
de munten in de rurale context werkelijk allemaal het gevolg zijn van verlies,
zoals Aarts beweert. Hij gaat ervan uit dat Bataafse soldaten ze mee terug
hebben genomen naar hun woonplaats. Ik kan me daarnaast ook voorstellen
dat de munten door transacties tussen het platteland en de locale troepen (uit
Vechten bijvoorbeeld) op de sites terecht zijn gekomen.

83 Aarts neemt aan dat de combinatie van koperen triquetrum-munten,
Avaucia-munten en Vroeg-Romeinse
muntvondsten op één en dezelfde
vindplaats een Augusteïsch geldcircuit
vertegenwoordigt (pers. meded. J.G.
Aarts, ACVU).
84 Nicolay 2007a; zie ook Nicolay 2002; idem 2003; idem 2007b.
Nicolay’s data hebben betrekking op
de gehele civitas Batavorum. Zijn
gegevens over het Kromme-Rijngebied
heb ik verder aangevuld met nieuwe
data die ná 2005 zijn verzameld. Mijn
databestand is gesloten in juli 2008.
85 Nicolay 2007a, 157 ff.

5.4 Militaria
Het veelvuldige gebruik van de metaaldetector op professionele opgravingen
en een omvangrijke groep amateur-archeologen in het Kromme-Rijngebied,
heeft vanaf het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw een aanzienlijke
hoeveelheid metalen voorwerpen opgeleverd. Een niet te verwaarlozen gedeelte
daarvan bestaat uit uitrustingsstukken van Romeinse soldaten en uit allerlei
Romeins paardentuig (zie bijlage 4). Deze zogenaamde militaria zijn in breder
verband gepubliceerd door Nicolay. Deze publicatie vormt een belangrijk startpunt
voor de hier gepresenteerde data.84 Bepalend daarbij is het voorkomen van grote
hoeveelheden militaria buiten een pure militaire context. Vanuit onder andere die
constatering heeft Nicolay een levenscyclusmodel ontwikkeld voor het gebruik van
militaire uitrustingsstukken.85 Uit zijn onderzoek bleek dat er een correlatie is tussen het leven van een Romeinse soldaat en het gebruik van zijn uitrusting binnen
zowel een militaire als een civiele omgeving.86 Hieruit mogen aannames worden
gedaan die het voorkomen van militaria op rurale vindplaatsen nader kunnen
verklaren. Veteranen kunnen daarbij een evidente rol spelen wanneer ze na afloop
van hun diensttijd terugkeren naar hun oorspronkelijke woonplaats.87
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86 Nicolay maakt een onderscheid in
‘militair en sociaal gebruik’. Met het
eerste bedoelt hij de context van het
Romeinse leger, terwijl bij het ‘sociale
gebruik’ de omgang met wapens en
paardentuig in een civiele context
wordt bedoeld (Nicolay 2007a, 217 ff;
idem 2007b, 111).
87 Er dient één belangrijke kanttekening te worden gemaakt bij deze
theorie, namelijk de vraag hoeveel
veteranen er eigenlijk terugkeerden?
Willems (1984, 269, noot 401, met
verdere verwijzingen) schrijft hierover
dat dit aantal voor auxiliarii slechts 3
% bedroeg; het merendeel kwam dus
nooit meer thuis. Vgl. Millet (2001, 167
met verwijzingen); Van Driel-Murray
(2008, 83, met verwijzingen). Zie
verder de paragrafen 6.2 en 6.6.

88 Derks 2004, 45; Derks/Roymans
2006. Er bestaat discussie of alle
‘peregrine’ auxiliarii wel een militair
diploma kregen. Ook moet erop gewezen worden dat een onbekend aantal
afzwaaiende auxiliarii om bijvoorbeeld
financiële redenen hebben afgezien
van de aanschaf van een militair
diploma (Kellner 1986; Derks/Roymans
2006, 127-128). Vgl. ook Van DrielMurray (2003b, 211) die veronderstelt
dat ‘metal diplomas would be required
by only a very special segment of the
veterans: men of different ethnic
origin to the rest of the unit, men who
needed to cross provincial borders to
reach home, who had non-local wives,
who needed to be certain of the future
status of their children or who needed
to verify their rights to proporty.’
89 Nicolay 2007a, 173 ff.
90 Cf. Nicolay 2007a, 173-176, met
verwijzingen.
91 Ik ga hier niet verder in op de discussie over ‘martialiteit’ maar verwijs
naar Roymans (1990, 38 ff; idem 1996,
13 ff) en Nicolay (2007a, 237 ff).
92 Van Driel-Murray 1994; Nicolay
2007a, 181 ff.
93 Van Es 1984a; Nicolay 2007a, 187.
94 Vgl. Van Driel-Murray (1994,
93) die vermeldt dat na de Bataafse
opstand en de Flavische reorganisatie
van het leger het verbod op wapenbezit
door burgers strikter werd toegepast,
zodat wapens dan nauwelijks nog op
cultusplaatsen te verwachten zijn. In
het verlengde daarvan is het aannemelijk dat dan ook wapens op rurale sites
minder vaak voorkomen dan voorheen.
95 Nicolay 2007a, 215-216.
96 Nicolay 2007a, 225-236; idem
2007b, 112.
97 Hessing 2001, 162; idem 2002, 19.
98 Hessing 2001, 168.
99 Nicolay 2007a, 217-220 met verwijzingen. Zie voor aanvullingen hierop
Hyland 1990, 72-78.

De belangrijkste epigrafische informatiedragers voor deze theorie zijn militaire
diploma’s en grafstenen die in de grenszone van Germania inferior zijn gevonden.88 Daarnaast betoogt Nicolay dat het voorkomen van militaria in rurale
nederzettingen als indicator kunnen worden gezien voor de aanwezigheid van
veteranen op het platteland.89 Zij kunnen na afloop van hun diensttijd hun
wapen- en paardentuig terug verkopen aan het leger in ruil voor een financiële
vergoeding. Maar er bestaat nog een andere mogelijkheid en daar lijkt men in
de Bataafse civitas in de 1ste eeuw veelvuldig gebruik van te hebben gemaakt.
Het stond de veteraan vrij om zijn uitrusting, of een deel daarvan, mee te
nemen naar huis om daar te bewaren en om die bijvoorbeeld bij speciale gelegenheden weer tevoorschijn te halen.90
Dergelijke persoonlijke memorabilia hebben voor de individuele eigenaar
waarschijnlijk een bijzondere betekenis gehad. Niet vast staat of het altijd
om complete uitrustingsets gaat of dat juist specifieke (onder)delen worden
uitgekozen en meegenomen (zie verderop). Hoe het ook zij, het veelvuldige
voorkomen van militaria op de meest eenvoudige rurale sites duidt op een
algemeen en wijdverspreid verschijnsel van dit soort persoonlijke memorabilia
in de Bataafse wereld. Het karakter van deze vondsten mag in de 1ste eeuw als
specifiek militair worden beschouwd getuige de vondsten van helmstukken,
wapens en bepantsering.91
Naast het bewaren van de militaria in de nederzetting, bestaat nog een mogelijke verklaring voor de aanwezigheid van militaria in rurale context. Het is vooral
in de 1ste eeuw nog vrij gebruikelijk om, in aansluiting op de Late IJzertijd-periode, (delen van) het wapentuig te offeren getuige de vondsten in cultusplaatsen
maar ook in bijvoorbeeld rivieren.92 Dergelijke rivieroffers konden plaatsvinden
in de nabijheid van legerkampen, waarbij men kan denken aan eenmalige
deposities, zoals wordt aangenomen voor de drie laat-1ste-eeuwse helmen die in
het studiegebied werden aangetroffen in de Nederrijn bij Rijswijk (site 35) (fig.
5.8).93
Vanaf de 2de eeuw is een duidelijke verbintenis met veteranen minder overtuigend aantoonbaar, vooral doordat er een radicale omslag in materiaaldepositie
heeft plaatsgevonden.94 Wat nu aan uitrustingsstukken wordt teruggevonden,
zijn niet zozeer wapens, helmstukken en bepantsering, maar vooral heupriemen en gordels. Heupriemen zijn vanaf de Flavische periode ook vrij algemeen
in gebruik bij niet-militairen en ze blijven dat tot in de Laat-Romeinse periode.
Daarentegen lijkt de balteus nog wel exclusief met militairen - en dus ook met
veteranen- geassocieerd te mogen worden.95
Naast heupriemen en gordels wordt in de 2de eeuw bovenal veel paardentuig
aangetroffen. Het gaat dan voornamelijk om hangers met vulva-, phallus- en
lunula-symbolen die ter versiering hebben gediend van de tuigage. Voor de
goede orde dient hier vermeld dat deze vondstgroepen beslist ook nog met (ex-)
militairen kunnen worden geassocieerd. Maar het is evengoed denkbaar dat
dit materiaal in een meer civiele context heeft gefunctioneerd. Nicolay denkt
dat de genoemde hangers vrij algemeen bij civiele rijdieren gebruikt werden en
dat hun voornaamste doel was om ruiter en paard te beschermen tegen ‘kwaad
en ongeluk’.96 Hessing meent dat dit soort hangers gekoppeld kunnen worden
aan (jonge) paarden die op de landelijke nederzettingen gefokt en getraind zijn,
voordat ze werden doorverkocht aan het leger.97 De verloren hangers vormen in
zijn visie zelfs de neerslag van “regelmatige schijngevechten waarbij het nodige
verloren raakte”.98 Het is natuurlijk niet uitgesloten dat bepaalde onderdelen
van het functionele paardentuig, zoals teruggevonden riemverdelers of een
bit, iets met het africhten van de dieren te maken kunnen hebben gehad. Maar
indien daarvan sprake zou zijn, gaat het hooguit om een vrij basale training
aangezien het specifieke africhten van paarden, om er goed getrainde militaire
rijdieren van te maken, andere eisen stelt zoals Nicolay beschrijft.99 De gedachten dat de teruggevonden hangers op de rurale sites bij dergelijke basale
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Fig. 5.9 Deel van een pre-Flavische vertinde en met niëllo ingelegde hanger van paardentuig
van een parade-uitrusting, afkomstig van site 58. Foto en collectie Joop Stakenborg (Houten).

trainingen reeds de jonge paarden hebben gesierd of als gevolg van schijngevechten verloren zouden zijn, kan natuurlijk nooit geheel worden uitgesloten.
Toch lijkt het mij minder waarschijnlijk en ik vind de aanname van Nicolay
geloofwaardiger. Bij diens gedachtegang hoeft bovendien niet te worden uitgesloten dat uitrustingsets van paardentuig óók nog door toedoen van veteranen
op de nederzettingen terecht kunnen zijn gekomen.
Hoe zit dat nu met de militaire uitrustingstukken en het paardentuig in het
Kromme-Rijngebied? Zonder hier uitvoerig in te gaan op alle individuele stukken militaria, mag op basis van het vondstmateriaal worden gesteld dat alle
verschillende soorten militaria voorkomen in het Kromme-Rijngebied. In totaal
gaat het om 292 stuks (zie bijlage 4).100 Een kleine honderd daarvan betreft
militaire uitrustingsstukken. Het gaat om (onderdelen van) aanvals- en verdedigingswapens, zoals zwaarden, speren, bepantsering maar ook om bijvoorbeeld
schildbeslag en delen van gordel- en heupriemen. Ongeveer 180 keer zijn militaria gedetermineerd als afkomstig van paardentuig. Daaronder vallen stukken
die tot de functionele uitrusting behoren zoals riemverdelers en het bit. Maar
ook versiering komt veel voor. Riembeslag heeft daarbinnen de overhand, maar
er zijn ook veel (delen van) hangers aangetroffen (fig. 5.9).
De diversiteit van het materiaal in het Kromme-Rijngebied is groot en dat
geldt ook voor de datering aangezien er zowel uit de Late IJzertijd als de
Laat-Romeinse tijd materiaal aanwezig is, maar vooral uit de tussenliggende
perioden.101 Op nederzettingsniveau is het moeilijk om nog verder te differentiëren. De meeste nederzettingsterreinen leveren immers maar weinig materiaal
op. Op die sites waar wél meer dan bijvoorbeeld vier à vijf vondsten zijn
gedaan, dateren die vondsten dan weer uit alle perioden (zie bijlage 4). Slechts
een gering aantal wijkt van deze trend af en kan met enige armslag als typisch
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100 Dit zijn ruim 40 vondsten meer
dan Nicolay (2007a) heeft geïnventariseerd (zie bijlage 4).
101 Uitgangspunt is de periode-indeling van Nicolay 2007a, 60-63.
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102 Van ‘De Horden’ is dat niet af te
lezen uit bijlage 4, omdat niet van
elk individueel stuk een datering is
weergegeven. Zie daarvoor Nicolay
2007a, 91-95.
103 Idem, zie vorige voetnoot, Nicolay
2007a, 95-97.
104 Vergelijk Nicolay (2007a, 9) die
voor de gehele civitas aantallen heeft
berekend van 2700 vondsten uit meer
dan 300 vindplaatsen, waarvan 83 %
is gevonden met de metaaldetector,
verdeeld over opgravingen (39%) en
oppervlaktesurveys door amateurs
(44%).

Fig. 5.10 Verspreidingskaart van militaria op rurale nederzettingen in het Kromme-Rijngebied;
zie verder bijlage 4 voor een gedetailleerd overzicht.

‘vroeg’ of juist ‘laat’ worden getypeerd. Voorbeelden van nederzettingen met
vroeg materiaal zijn Houten-Hofstad (site 9), Houten-Leedijk II (site 13) en ook
Wijk bij Duurstede-De Horden (site 32).102 Van de nederzettingen met relatief
laat materiaal is Wijk bij Duurstede-De Geer (site 31) een goede vertegenwoordiger.103
Als we vervolgens kijken naar de verspreiding van de militaria over het onderzoeksgebied valt op hoe onregelmatig de vondsten (nu) eigenlijk zijn verspreid
(fig. 5.10). Op het eerste gezicht lijken de militaria wel globaal in het hele
gebied aanwezig, maar gelet op de aantallen sites blijkt dat maar 35 van de
107 rurale nederzettingen militaria hebben opgeleverd. De helft daarvan is
afkomstig van opgravingsterreinen.104 Weerspiegelt dit getal de werkelijkheid? Kunnen dit dan bij wijze van spreken de nederzettingen zijn waarnaar
de veteranen terugkeerden na afloop van hun diensttijd? Of zijn er andere
oorzaken aan te wijzen die het verspreidingsbeeld hebben beïnvloed? Ik denk
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Fig. 5.11 Bronzen mondstuk van een blaasinstrument afkomstig van het akkercomplex bij Wijk
bij Duurstede-Wijkersloot I (site 34). Naar Verwers 1978, fig. 2.

het laatste en vermoed dat het werkelijke aantal sites waar militaria hebben
gecirculeerd groter is geweest.105 Twee oorzaken wil ik hier noemen. Allereerst
is de helft van het aantal bekende vindplaatsen het gevolg van opgravingen.
Daarmee is niet zozeer het relatief lage aantal vindplaatsen verklaard, maar
kan wel gesteld worden dat militaria vaak pas gevonden worden als daadwerkelijk systematisch archeologisch onderzoek plaatsvindt, ondanks het veelvuldige
detectorgebruik van amateur-archeologen in het Kromme-Rijngebied.
Een tweede oorzaak betreft de vinders van de vondsten. Zoals uit bijlage
4 valt af te lezen, is een opmerkelijk groot aantal vondsten gedaan door
amateur-archeologen met een metaaldetector. De gebiedskennis van deze
detectorlopers is dikwijls groot en zij kennen de meeste nederzettingsterreinen
vaak als geen ander. Vermoedelijk mag uit de bijlage en de verspreidingskaart
van de militaria worden afgeleid, dat de detectorlopers een voorkeur hebben
voor bepaalde terreinen. Het is goed mogelijk dat ze steeds naar dezelfde, ‘trefzekere’ vindplaats terugkeren om metalen voorwerpen te zoeken. Een dergelijk
gedrag is af te leiden uit bijlage 4, waar bijvoorbeeld meerdere collecties staan
vermeld bij steeds dezelfde sites, zoals die van Houten-Loerik terrein 6 (site 20)
en Werkhoven-De Klaproos (site 103). Maar ook de sites waar na afloop van of
soms ook al tijdens een opgraving metaaldetectorlopers zoeken, worden aan
elkaar doorgegeven en staan bekend als ‘de goede zoekplekken’. Voorbeelden
hiervan zijn Houten-Wulven (site 4) en Houten-Overdam (site 7), maar ook ‘De
Geer’ en ‘De Horden’ zijn na afloop van de opgravingen regelmatig bezocht door
amateur-archeologen. Verondersteld kan worden dat als gevolg van dit zoekgedrag het aantal nederzettingsterreinen met militaria niet toeneemt, zolang
op ‘bekende’ terreinen nog steeds voldoende wordt gevonden. Alleen al om de
twee bovenstaande oorzaken ga ik ervan uit dat op veel meer dan de huidige 31
sites ooit militaria hebben gecirculeerd.106 Vrijwel alle sites waar metaalobjecten zijn verzameld leveren immers militaria – en in mindere mate ook Keltische
munten - op.
Indien vervolgens alleen naar het aantal metaalvondsten wordt gekeken, is het
opmerkelijk dat het meeste materiaal afkomstig is van slechts twee nederzettingen, namelijk Wijk bij Duurstede-De Geer (site 31) en Wijk bij Duurstede-De
Horden (site 32).107 Deels heeft dat te maken met het gebruik van de metaaldetector en met de uitstekende conserveringsomstandigheden op ‘De Horden’.
Verder speelt de omvang van de opgravingen (zie bijlage 1) een niet te
onderschatten rol én is misschien de nabijheid van een castellum ook een betekenisvolle factor omdat de sites binnen de directe invloedssfeer lagen van het
legerkamp. Toch is dat niet het hele verhaal. Immers op andere, grootschalig
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105 Zie vooruitlopend op paragraaf
6.5 ook tabel 6.11 waar verschillende
zogenaamde “veteranen-indicatoren”
zijn samengebracht.
106 Een andere oorzaak ligt in de
toegankelijkheid van de nederzettingsterreinen, waarmee wordt gedoeld op
bijvoorbeeld de betredingstoestemming
van de eigenaar om te mogen zoeken of
de fysieke omstandigheden (geploegde
akker of weiland) die de zoekmogelijkheden beperken. Daarbij geldt bovendien dat niet elk terrein even grondig
is belopen; zie ook de problematiek
geschetst in paragraaf 1.6.
107 ‘De Geer’ en ‘De Horden’ leveren
samen 166 van de 276 objecten wat
overeenkomt met ongeveer 60% van de
totale militaria van rurale vindplaatsen
in het studiegebied.

108 Het kan bijvoorbeeld zijn dat er
geen terugkerende soldaat met zijn
militaria heeft gewoond of dat de bewoners minder direct contact hadden met
Romeinse militairen in de omgeving,
dan wel geringere toegang hadden tot
militaire netwerken. Zie de paragrafen
6.4 en 6.5.
109 Verhelst 2007, 109; vgl. Roymans
2004, 108-112; Nicolay 2007a, 312,
plaat 1.
110 De gevestring is gevonden in een
Vroegmiddeleeuwse geul waaruit mag
worden afgeleid dat deze geul blijkbaar
vroegere bewoningssporen en/of artefacten heeft geërodeerd.
111 Zie ook paragraaf 4.2.5.
112 Zie Van Renswoude/Verhelst 2005.
113 Verwers 1975, 113, fig. 14; idem
1978, 231, fig. 2.
114 Nicolay 2007a, 41. Zie Webster
(1969, 141-142) voor een functioneel
onderscheid tussen verschillende muziekinstrumenten. Verder ook Vegetius
Epit. rei milit. II.19-25; III.1-8.
115 Hulst 1986, afb. 4.
116 Nicolay 2007a, 41, 347, plaat 36;
ook op de storthopen van de opgraving
van het castellum in Alphen aan den
Rijn is een fragment van een blaasinstrument (cornu) gevonden (pers. meded. F. Kleinhuis, prov. Zuid-Holland).
117 Zie ook paragraaf 3.7. Verwers
(1975, 124) veronderstelde dat
grafveld en akkercomplex misschien
deel uitmaakten van de vicus van het
fort Levefanum. Afgaande op het vele
draaischijfaardewerk mag een datering
vanaf 175 tot en met het midden van
de 3de eeuw worden aangenomen voor
zowel grafveld als akkers.
118 Nicolay 2007a, 161 ff, (tabel 5.1).
Bovendien is er een onderscheid tussen
legionarii en auxiliarii, waarbij het in
mijn studiegebied - en in deze paragraaf dus - hoofdzakelijk om auxiliarii
gaat. Zie ook Derks/Roymans 2004.

onderzochte opgravingsterreinen die ook systematisch met een metaaldetector
zijn belopen, komt beduidend minder metaal naar boven. De hierboven aangehaalde factoren zijn daarbij misschien deels bepalend, maar eveneens moet de
bijzondere context van de twee Wijkse sites niet worden veronachtzaamd. Het
aantreffen van weinig militaria op bijvoorbeeld Houten-Overdam (site 7) zegt
dan dus wellicht ook iets over het karakter en de bewoners van die site zelf.108
Vermeldenswaardig binnen het onderzoeksgebied zijn verder enkele bijzondere
en zeldzame stukken. Chronologisch gezien is één van de oudste metaalvondsten
een bronzen gevestring van een ijzeren zwaard van het type Kessel.109 Dit soort
ringen was samen met een serie andere ringen bevestigd aan de pareerstang
van een zwaard. De gevestring is afkomstig van Odijk-Vinkenburgweg (site 90)
en dateert vanaf de periode LT D2 tot in de Augusteïsche periode. De vondst kan
erop duiden dat de vindplaats al tussen 50 – 15 voor Chr. in gebruik is geweest.110
Een tweede opvallende vondst betreft zeven ijzeren wangkleppen afkomstig
van Houten-Hofstad terrein 16 (site 9).111 De 1ste-eeuwse wangkleppen vormen
geen paren en zijn dus afkomstig van zeven individuele helmen. Nu worden
wangkleppen en onderdelen ervan wel vaker gevonden op rurale Romeinse
sites, maar in dit geval gaat het hoogstwaarschijnlijk om een bewuste depositie
in een greppel. Niet alleen zijn er volgens de opgravers sporen van ontmanteling waargenomen, dat wil zeggen dat het metaal bewust van het leer is
gescheiden, maar ook zijn de wangkleppen netjes op elkaar gestapeld teruggevonden samen met een aantal andere, geselecteerde pantserstukken van lorica
segmentata (fig. 4.33). De veronderstelde rituele handeling die met deze begraving of offer te maken heeft gehad, is niet meer te achterhalen. Misschien
moet met een rite-de-passage rekening worden gehouden, waarbij de vondsten
de ceremoniële overgang representeren van het militaire leven naar de civiele
wereld.112
Een derde object dat tot de bijzondere militaire uitrustingsstukken mag worden
gerekend, is onderdeel van een bronzen blaasinstrument (fig. 5.11). Het gaat
om een bijna 5 cm lang buisvormig pijpje met een ketelvormig mondstuk.113 Het
heeft onderdeel uitgemaakt van een militair blaasinstrument, waarschijnlijk
van een tuba of bucina.114 Min of meer vergelijkbare mondstukken zijn nog
op enkele plaatsen langs de limes aangetroffen, in ons land ondermeer in de
militaire vicus van Kesteren115 en uit de Rijn bij Maurik.116 Het object uit mijn
studiegebied is afkomstig uit Wijk bij Duurstede-Wijkersloot I (site 34). Het is
gevonden in een sloot rond een Romeins akkercomplex, dat direct grensde aan
een ruraal grafveld. Zowel grafveld als akkercomplex maakten vermoedelijk
deel uit van een nabijgelegen landelijke nederzetting.117 Een precieze datering
van dit soort mondstukken is niet bekend.
Tot slot kan hier de vraag gesteld worden om wat voor soort (ex-)militairen het
ging in het Kromme-Rijngebied die in de rurale nederzettingen hun materiaal
achterlieten? Alvorens daar antwoord op te kunnen geven, moet eerst gekeken worden naar de algemene tendens die bij afzwaaiende militairen optrad.
Het uitgangspunt is de veronderstelling van Nicolay over veteranen die met
(delen van) hun uitrusting terugkeerden naar hun oorspronkelijke woongebied
en aldus zorgden voor de verspreiding van militaria op het platteland. Echter,
tegelijkertijd is er ook een tendens zichtbaar waarbij oudgedienden juist niet
terugkeerden, maar in de omgeving van hun laatste standplaats bleven wonen.
Binnen deze groep is weer een nader onderscheid te maken tussen elders en
lokaal gerekruteerde manschappen.118
Zij die afkomstig waren van elders gaven dikwijls de voorkeur aan stedelijke
centra of militaire kampdorpen in de omgeving van hun legerplaats. Dat geldt
ook voor een deel van de Bataafse afgezwaaide militairen, zoals is op te maken
uit het militaire diploma van bijvoorbeeld C. Petilius Vindex die na zijn dienst201

tijd in Pannonia inferior, in het kampdorp van de nabijgelegen legerplaats is
gaan wonen.119 Het geldt niet voor alle ‘in den vreemde’ gestationeerde troepeneenheden, want een deel van de elders gelegerde Bataven is teruggekeerd
naar hun oorspronkelijk woongebied langs de Nederrijn.120 Van de tweede groep
veteranen, zij die lokaal gerekruteerd waren, is een relatief groot aantal op het
platteland gaan wonen.121
Terugkerend naar het Kromme-Rijngebied dient zich de vraag aan wat voor exsoldaten zich daar vestigden. Dat is niet eenvoudig vast te stellen, vooral doordat
epigrafische gegevens van het Kromme-Rijnse platteland ontbreken. We kennen nauwelijks eigendomsinscripties van waaruit een legereenheid of eventueel
een naam of etnische achtergrond van de (ex)-soldaat kan worden afgeleid.122
Alleen uit de zuiver militaire contexten van de twee legerkampen in het onderzoeksgebied kunnen troepeneenheden worden afgeleid.123 De enige uitzondering
betreft de grafsteen van Tiberius Julius Probus (fig. 4.44) van de nederzetting
Houten-Molenzoom (site 1). Naar de indeling van Nicolay gaat het hier om een
uitzonderlijke situatie. De veteraan was immers afkomstig van elders (Fréjus)124
en hij vestigde zich na zijn afzwaaien ‘in den vreemde’ op het Bataafse platteland,
terwijl de meeste veteranen de voorkeur gaven aan de stad of militaire vicus.125
Ik kan me echter voorstellen dat in het geval van Probus, het Bataafse platteland helemaal niet zo vreemd was. Het behoort immers beslist tot de
mogelijkheden dat hij zijn dienstjaren in Vechten heeft beleefd en daar zijn
netwerk en contacten heeft gelegd, waar hij later als ex-militair gebruik van
heeft gemaakt. Wellicht is hij een belangrijke tussenpersoon geweest tussen
de militaire en rurale gemeenschappen en heeft hij contacten tussen de lokale
bevolking en de nabijgelegen legerplaats geïntensiveerd in de zin van prestaties
en leveranties. De rurale gemeenschap zal bij de Gallische Probus niet uitzonderlijk vreemd zijn overgekomen, maar mag als ‘bekend’ worden verondersteld
aangezien hij mogelijk getrouwd was met een lokale, Bataafse vrouw.126 Maar
zeker weten doen we dit alles niet natuurlijk.
Hoe het ook zij, van afgezwaaide Bataven die al dan niet van elders zijn teruggekeerd naar hun geboorteplek in het Kromme-Rijngebied, is geen epigrafisch
spoor te vinden.127 Dat betekent echter niet dat er geen Bataafse veteranen
in de Bataafse regio waren gehuisvest. Derks concludeert dat Bataven zich
slechts ‘in den vreemde’ als zodanig bekend maken en dat het blijkbaar geen
zaak was om je als individu tussen stamgenoten als Bataaf te identificeren.128
Dat kan in het Kromme-Rijngebied ook het geval zijn geweest.129
Resteren dus de militaria, de individuele uitrustingsstukken van man en paard,
waarvan vast een gedeelte aan (Bataafse) militairen heeft toebehoord. Nicolay
benadrukt de persoonlijke band van de individuele soldaat met zijn uitrusting
en de mogelijkheden die een ex-soldaat had om deze als persoonlijke memorabilia te behouden.130 Ik denk dat hij daarin gelijk heeft, maar wat ik mij wel
afvraag is hoe lang de levensduur van die persoonlijke memorabilia – het zijn
immers geen echte gebruiksgoederen (!) - eigenlijk is geweest in de gemiddelde
rurale nederzetting? Nicolay wijdt hier geen woorden aan, terwijl dat toch van
belang kan zijn voor het depositiepatroon van militaria. Gelet op het veelvuldige
voorkomen van militaria en het verspreide verlies over bijvoorbeeld het hele
nederzettingsterrein van ‘De Horden’,131 lijkt het mij onwaarschijnlijk dat het
hier om gewichtige erfstukken gaat die van generatie op generatie overgingen.
Eerder volgen de militaria hetzelfde patroon als bijvoorbeeld terra sigillata
borden met inscripties. Maar een verschil daarbij is dat de militaria niet als
echte gebruiksvoorwerpen kunnen worden gezien. Ze zijn de herinneringen
aan een militair verleden en zijn een voorbeeld voor de navolgende generaties
rekruten.132 Toch is het de vraag hoelang ze als voorwerp in rurale context hun
symbolische waarde hebben behouden. Vermoedelijk zijn ze een relatief kort
leven beschoren (één tot twee generaties) en net als andere voorwerpen geëindigd als én tussen het overige nederzettingsafval.
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119 Nicolay 2007a, 162.
120 Zie voor een gedetailleerd
overzicht Derks 2004, 42-46, tabel B;
Nicolay 2007a, 163, tabel 5.1. In dit
voorbeeld gaat om twee Bataafse veteranen die na hun diensttijd in Britannia
zijn teruggekeerd naar Nedergermanië.
De één vestigde zich in Nijmegen, terwijl de ander een woonplaats verkoos
op het Bataafse platteland (cf. Nicolay
2007a, 161-164).
121 Cf. Nicolay 2007a, 163-164, met
een verwijzing naar Haalebos 2000, 19.
122 Vgl. de inscriptie op de phalerahanger van Ewijk-De Grote Aalst
waar de Legio IX Hispanorum wordt
genoemd (Nicolay 2007a, 168-171,
fig. 5.4) hetgeen nog niet definitief iets
zegt over de oorspronkelijke etniciteit
van de eigenaar, maar alleen dat hij als
Romeins burger toentertijd het legioen
is ingegaan.
123 Het gaat om stempels van
cohorten op bakstenen (zie paragraaf
2.3.1), enkele kalkstenen grafstenen
of wijaltaren (bijv. Hessing et al. 1997)
en de inscripties, op één van de helmen
van Rijswijk (Van Es 1984a, 274-277)
hoewel op die laatstgenoemde geen
legereenheid staat vermeld (fig. 5.8).
124 Tiberius Julius Probus had al burgerrecht vóór hij in het leger diende;
zie paragraaf 4.3.2.
125 Mogelijk is de situatie minder uitzonderlijk dan gedacht als we ervan uit
gaan dat de grafsteen oorspronkelijk
was opgericht in de militaire vicus van
Vechten. De optie dat de steen nadien
is versleept naar Houten-Molenzoom
om daar verwerkt te worden in een
gebouw, mag niet helemaal worden
uitgesloten. Zie ook paragraaf 4.3.2.
126 Derks 2003, 21 ff. Zie echter ook
paragraaf 4.3.2.
127 Zie ook Derks 2004, 67-68, tabel
B.
128 Derks 2004, 53 ff; zie ook Roymans 2004, 232, noot 558.
129 Zie ook paragraaf 6.4.
130 Nicolay 2007a, 193 ff.
131 Zie Nicolay 2007a, 99-95, fig.
3.16.
132 Vgl. Van Driel-Murray 2008, 85.

133 Nicolay 2007a, 225-236.
134 Vgl. Van Driel-Murray (1994,
105-106) over de militarisering van de
Bataafse gemeenschap in relatie tot
de militaria uit het cultuscomplex van
Empel. Zie verder ook paragraaf 6.4
en 6.6.
135 Daarbij speelt de persoonlijke
kennis van de determinant, beschrijver,
melder of invoerder van de gegevens
ook een wezenlijke rol.
136 Om een werkelijk complete inventarisatie te maken, volstaat eigenlijk
alleen een nieuw onderzoek waarbij de
vondsten uit zowel het depot als van de
amateur-archeologen opnieuw moeten
worden bekeken en gedetermineerd.
Het mag duidelijk zijn dat dit binnen
het kader van mijn studie een ondoenlijke opdracht was; zie ook paragraaf
1.6 over de randvoorwaarden van mijn
onderzoek.
137 Zie ook Willems (1984, 142-144)
voor het Oostelijke rivierengebied,
waar hij stelt dat “late-Roman sites are
underrepresented because they have
in fact only been recognised as such on
(…) the presence of recognisable lateRoman wheel-turned potsherds.”
138 Onder ‘vroeg’ versta ik de periode
tot 40 na Chr.; ‘laat’ is de periode
vanaf ongeveer 250/270 na Chr. Vgl.
paragraaf 6.1.
139 Natuurlijk is ook veel handgevormd aardewerk uit deze periode
afkomstig, met als voornaamste kenmerken dat het meestal gemagerd is
met organisch materiaal en dikwijls
onversierd is. Naar deze materiaalgroep is echter geen onderzoek gedaan
en voor een chronologische indeling
wordt verwezen naar Taayke 2002.
140 De informatie over het aardewerk
is afkomstig van E. van der Linden (Hazenberg Archeologie) waarvoor dank;
vgl. Van der Werff (1987, 156, 167) die
onder meer vermeldt dat vissausamforen van het type Dressel 7-11 minder
vaak worden aangetroffen in secundaire context als ‘container’ omdat hun
inhoud gering was en ‘the vile odour
left by their contents was obviously an
additional disadvantage.’

Ondanks dat blijft het voorkomen van zoveel militaria buiten een zuiver
militaire context een bijzonder gegeven, zeker als het gaat om de 1ste–eeuwse
vondsten. Ze zijn als kenmerk te beschouwen van een samenleving waarin
het militaire verleden een duidelijke rol heeft en waaruit (indirect) een sterke
binding met het Romeinse leger is af te lezen. Veteranen kunnen hierbij een
rol hebben gespeeld, maar in de 2de eeuw kunnen de vondsten van paardentuig
ook in een meer civiele context worden geplaatst. Nicolay meent dat tegen die
tijd de uiterlijke verschijning van een opgetuigd “militair” paard en een “civiel”
paard nauwelijks nog van elkaar verschillen.133 Indien we dat voor waar aannemen, mag daaruit dan ook de ‘militarisering van de gemeenschap’ worden
afgelezen?134 Hoe we ons dat ook precies voorstellen, het veelvuldig voorkomen
van militaria op rurale nederzettingen lijkt een uniek kenmerk van het Bataafse
platteland.
Er is echter één belangrijk aspect dat we tot slot niet uit het oog moeten
verliezen: het gegeven dat het schijnbare verschil met andere regio’s, voor
wat betreft de aantallen militaria (en metaal in het algemeen), kan zijn veroorzaakt door 1) de goede conserveringsomstandigheden in het Nederlandse
rivierengebied en 2) het detectorregime dat geldt binnen onze hedendaagse
landsgrenzen. Daardoor wordt eenvoudigweg meer metaal opgespoord in het
Bataafse gebied en lijken de verschillen met andere, buitenlandse regio’s nu
groter dan dat in werkelijkheid het geval kan zijn geweest. Toekomstig onderzoek in andere regio’s zou één en ander daaromtrent meer zeker kunnen
stellen. Tot die tijd lijkt de aanwezigheid van dergelijke hoeveelheden militaria
een typische karakteristiek die voorkomt op het Bataafse platteland.
5.5 Vroege importen en Laat-Romeins vondstmateriaal
Het onderwerp van deze paragraaf gaat over twee bewoningsperioden die
niet eenvoudig zijn vast te stellen op grond van de huidige, beschikbare data
over het onderzoeksgebied. Er lijkt op het eerste gezicht immers maar weinig
vondstmateriaal aanwezig uit zowel de Vroeg-Romeinse als de Laat-Romeinse
tijd. Enerzijds komt dit vermoedelijk overeen met de werkelijkheid en is er
inderdaad maar weinig materiaal aangetroffen in het onderzoeksgebied. Anderzijds is dit beeld vertroebeld door een probleem dat bij de inventarisatie van de
vondstgroepen een belangrijke rol heeft gespeeld: de geringe detaillering van
de determinaties in ARCHIS.135 Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om vroege
importen te traceren op rurale nederzettingen aan de hand van surveygegevens. In mindere mate geldt dit ook voor de opgegraven nederzettingsterreinen,
want ook daar komt het geregeld voor dat vondstcategorieën niet specifiek
genoeg zijn onderzocht of genoteerd. Kortom, het is op dit moment onmogelijk
om op basis van ARCHIS en andere vondstgegevens een deugdelijke inventarisatie te maken van de Vroeg-Romeinse importen in het Kromme-Rijngebied.136
Hetzelfde geldt feitelijk voor de Laat-Romeinse vondsten uit het studiegebied.137
Desondanks is hier toch een korte verhandeling gegeven over de mij thans
bekende ‘vroege’ en ‘late’ vondsten uit het onderzoeksgebied.138 Hun belang ligt
in de (aanvullende) informatiewaarde over respectievelijk de overgang van de
Late IJzertijd naar de Romeinse periode en de Laat-Romeinse bezettingsgraad
van nederzettingen in het studiegebied. De data zijn meestal afkomstig van
opgravingsterreinen.
Naar welke vondstcategorieën zijn we eigenlijk op zoek bij vroege importen en
Laat-Romeins materiaal? Bij de Vroeg-Romeinse vondsten mogen twee vondstcategorieën als leidraad worden genomen: importaardewerk139 en metaalwaar.
Binnen het aardewerk kunnen allereerst Italische terra sigillata en bepaalde
Zuid-Gallisch sigillata als ‘vroeg’ worden gekenmerkt. Verder mogen enkele
amfoortypen (Dressel 2-4, 7-11 en Oberaden 83) in combinatie met andere
vormtypen tot de vroege 1ste eeuw na Chr. worden gerekend.140 Ook enkele
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kruik(amfoor)typen (Stuart 101/102) en vijf- en zesledige oren van kruiken zijn
vroeg-1ste-eeuws, evenals verscheidene terra nigra vormen en de hoge terra
rubra bekers. Tot slot kan sommige geverfde Lyonner Waar een vroege datering
hebben, maar het kan ook uit een latere periode dateren omdat dit aardewerk
tot in de Vroeg-Flavische periode voorkomt. Onder vroege importen van metaal
zijn vooral bepaalde fibulae goed te plaatsen.141 Het gaat dan bijvoorbeeld om
bepaalde typen kapfibulae, ogen- en knikfibulae en vooral ook Aucissa-fibulae
die als kenmerkend ‘militair’ gelden in de eerste helft van de 1ste eeuw na Chr.142
Kenmerkende Laat-Romeinse vondsten zijn bij het aardewerk de vormen die
typologisch zijn aangeduid als Chenet en Alzei. Het gaat dan bijvoorbeeld om
Noord-Franse sigillata uit de Argonnen, Laat-Romeinse terra nigra en ruwwandige, soms vulkanische gemagerde baksels van kookpotten uit het Eifelgebied
en de omgeving van Trier.143 Ook mag handgevormde keramiek dat met
schelpgruis was gemagerd, tot het Laat-Romeinse vondstenspectrum worden
gerekend. Dit materiaal wordt in de literatuur Rijn-Weser-Germaans aardewerk genoemd en is karakteristiek voor het materiaal vanaf de 3de eeuw.144
Onder de metaalwaar uit deze periode mogen hier verscheidene fibulae
worden geschaard145 en de zogenaamde haarnaalden van het type Wijster.146
Soms is ook ander ‘laat’ metaal goed herkenbaar doordat het met zogenaamde
Kerbschnitt is versierd. Verder kunnen ook Laat-Romeinse munten als indicator
worden genomen om Laat-Romeinse bewoning vast te stellen.
Nu de kenmerkende vondstgroepen voor beide perioden ruwweg zijn gedefinieerd, kunnen we terugkeren naar het Kromme-Rijngebied en proberen te
achterhalen welke categorieën daar zijn aangetroffen. Voor wat betreft de
vroege importen (fig. 5.12 en bijlage 5) geldt allereerst dat in het castellum van
Bunnik-Vechten (site 83) vele Vroeg-Romeinse importvondsten zijn gedaan,
waaronder Italische sigillata.147 Op niet-militaire sites is maar zelden Italische
sigillata aangetroffen, namelijk op vier (opgegraven!) rurale nederzettingsterreinen Houten-Tiellandt (site 3), Wijk bij Duurstede-De Horden (site 32), Wijk
bij Duurstede-De Geer (site 31) en Houten-Wayense Dijk (site 23).148 In de
eerste drie gevallen gaat het om één, niet nader getypeerd fragment, zodat
alleen een globale datering (20 voor Chr.-25 na Chr.) voorhanden is. De scherf
van de ‘Wayense Dijk’ betreft een bodem van een bakje type Ritterling 5 met
het stempel ATEI.149
Van overig Vroeg-Romeins keramisch vondstmateriaal is eveneens weinig teruggevonden of herkend in het gebied. Alleen op Houten-Schalkwijkseweg (site
8), ’t Goy-Tuurdijk (site 53), Werkhoven-De Klaproos (site 103), Wijk bij Duurstede-De Horden (site 32)150 en Houten-Rietsloot terrein 7 (site 6) lijken enkele
vroege vondsten aanwezig. De aangetroffen Lyonner Waar van bijvoorbeeld
Houten-Overdam terrein 8A (site 7) kan vroeg-1ste-eeuws zijn, maar zou ook uit
de Claudisch/Neroonse tijd kunnen dateren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het
terra sigillata–bodemfragment met stempel OFAQV151, afkomstig van ’t Goy-Groenedijkje (site 58), dat eveneens uit de Claudisch/Neroonse periode kan dateren.
Van de ‘vroege’ metaalvondsten is hier hoofdzakelijk gekeken naar fibulae
afkomstig van opgravingsterreinen. Van een aantal sites komen bijvoorbeeld
Nauheimfibulae die uit de Late IJzertijd dateren.152 Ook Aucissa-fibulae en
knik-, ogen- en kapfibulae uit de eerste helft van de 1ste eeuw na Chr. zijn op
meerdere rurale nederzettingsterreinen teruggevonden. Het gaat bijvoorbeeld
om de terreinen Houten-Overdam (site 7), Houten-Schalkwijkseweg (site
8), Houten-Binnenweg (site 10), Wijk bij Duurstede-De Geer (site 31) en De
Horden (site 32), ’t Goy-Groenedijkje (site 58), Schalkwijk-fort Honswijk (site
82), Werkhoven-Zure Maat (site 98) en Werkhoven-De Klaproos (site 103).
Verder kan een aantal specifiek vroege militaria worden genoemd, bijvoorbeeld
een gevestring van een La Tène-zwaard van Odijk-Vinkenburgweg (site 90)153
en enkele andere vondsten die afkomstig zijn van de nederzettingsterreinen
Houten-Binnenweg (site 10) en Wijk bij Duurstede-De Horden (site 32).154
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141 Zie daarvoor bijvoorbeeld Haalebos 1986; Van der Roest 1988; Pulles/
Roymans 1994.
142 Vgl. Haalebos 1986, 11-23, 73, 86.
143 Voor de Laat-Romeinse aardewerkvormen wordt hier verwezen naar
Böhner 1958; Chenet 1941; Hussong/
Cüppers 1972; Pirling 1966; idem 1974;
Unverzagt 1916. Vgl. ook Van Es 1967,
158-182; Willems 1981, 164-171; Van
Es/Miedema/Wynia 1985, 587 ff.
144 Van Es et al. 1992, 45; Van Es/
Verwers 2000, 30-31; Taayke 2006 met
verwijzingen; vgl. ook Heeren 2006, 91;
idem 2007b, 63-64; Wiepking 2001b,
103; contra Van Kerckhove (2007, 77)
(met een verwijzing naar Bloemers/
Thijssen 1990, 141) die erop wijst dat
dit materiaal weliswaar op verschillende vindplaatsen in het rivierengebied
is aangetoond, maar daarmee volgens
haar nog niet een bewezen gidsfossiel
is voor de Laat-Romeinse tijd aangezien
het ook in de Vroege Middeleeuwen
(m.n. Karolingische periode) voorkomt.
145 Zie Haalebos 1986, 69 ff; Van der
Roest 1994a voor typen als voetboog-,
steunarm-, P-vormige, beugelknop-,
kruisboog- en drieknoppenfibulae.
146 Van Es 1967, 143-145.
147 Deze zijn verder buiten beschouwing gelaten en er wordt hier volstaan
met de verwijzing naar bijlage 5.
148 Bogaers 1950; Haefkens 1950.
149 Vgl. Von Ettlinger et al. 1990,
90-93: Conspectus 22/23. Datering:
Laat-Augusteïsch en Tiberisch. Zie
verder Rudnick (1995, 83-117) over de
verschillende producten toegewezen
aan diverse pottenbakkers onder de
naam Cn. Ateius. Uit de surveygegevens
van andere nederzettingsterreinen in
het studiegebied zijn nog enkele andere
meldingen van vroege sigillata, maar de
betrouwbaarheid van die determinaties
is beperkt. Het zou gaan om verbrande
Italische sigillata van een terrein nabij
de nederzetting Schalkwijk-Pothuizerweg II (site 75), om terreinen aan de
Goyerdijk (site 81) en Odijk-Schoudermantel (site 96) waarvan in ARCHIS is
gemeld dat er (Vroeg-) Romeinse terra
sigillata werd gevonden (zie bijlage 5).
150 Zie bijvoorbeeld Van der Werff
(1987, 156) voor een Oberaden 83 uit
vermoedelijk Tiberische tijd.
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151 Vgl. Polak 2000, 167-171 en vooral
de stempels A65 en A66.
152 Vgl. Haalebos 1986, 14; Nauheimfibulae komen o.a. van de sites HoutenBinnenweg (site 10) en Werkhoven-De
Klaproos (site 103), en vermoedelijk
ook van Werkhoven-Zure Maat (site
98) – zie ARCHIS waarnemingsnummer
59115. Op dat laatstgenoemde terrein
is ook een vroeg te dateren kapfibula
(Nijmegen variant) gevonden (ARCHIS
waarnemingsnummer 400039), zodat
ook dit terrein is meegenomen bij de
vroege import-sites. Een andere locatie
met fibulae uit de midden-LaTène-periode is niet nader te duiden als Houten’t Goy (Van Es 1994a, 34, fig. 19).
153 Verhelst 2007, 109.
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Fig. 5.12 Overzicht van nederzettingsterreinen waar vroege importen zijn gevonden; zie verder bijlage 5 voor een gedetailleerd overzicht.

Conclusie: op basis van de huidige gegevens uit het studiegebied hebben
zestien rurale nederzettingen (en één militaire site) vroege importen opgeleverd (fig. 5.12 en bijlage 5). Dat komt overeen met slechts 15 % van het totaal
aantal rurale nederzettingen dat we kennen uit de Midden-Romeinse periode.
Representatief voor de Vroeg-Romeinse bewoning is die 15% zeker niet, alleen
al omdat vroege import geen algemeen goed was. Aan de hand van de vroege
importvondsten en de vondstverspreiding mag dus beslist niet worden afgeleid dat er op andere plekken géén Vroeg-Romeinse bewoning heeft bestaan.
Juist wanneer de gegevens uit de paragrafen 5.2 en 5.3 worden betrokken bij
deze analyse - en daarbij óók het aantal Midden-Romeinse vindplaatsen wordt
gekarteerd -, is aannemelijk dat op een groot aantal nederzettingsterreinen
bewoningscontinuïteit heeft plaatsgevonden van de Late IJzertijd naar de
Midden-Romeinse periode. Het aantal Vroeg-Romeinse sites is naar ik aanneem
dus beduidend groter dan op basis van de vroege importen naar voren komt.155
Vanuit dat oogpunt is het denkbaar dat op veel meer nederzettingsterreinen
vroege importen hebben gecirculeerd, maar die zijn (vooralsnog) niet aange205
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Fig. 5.13 Verspreidingskaart van de nederzettingen in het studiegebied waar Laat-Romeins
vondstmateriaal is aangetroffen; zie verder bijlage 6 voor een gedetailleerd overzicht.

troffen. De oorzaken hiervan moeten gezocht worden in de relaties tussen de
landelijke bevolking en het leger. Het geringe percentage van 15% aan vroege
nederzettingsterreinen en de schaarsheid van vroege importen kunnen in die
zin wél representatief zijn voor wat anders, namelijk voor de oudste contacten
tussen bepaalde leden van de lokale gemeenschap en het Romeinse leger. Het
is immers denkbaar dat niet alle nederzettingen relaties hebben gehad met het
Romeinse militaire apparaat in deze vroegste periode, maar dat slechts een
beperkt aantal sites directe betrekkingen onderhield.
Tegelijkertijd speelt ook nog een pragmatische oorzaak een rol bij het ontbreken van vroege importen op veel rurale sites in het onderzoeksgebied. De
meeste nederzettingsterreinen zijn niet opgegraven, waardoor de trefkans
klein is (geweest) op het vinden van vroege importen. Verder mag tot slot worden aangenomen dat een aantal reeds gevonden vroege vondsten misschien
wel zijn geborgen, maar niet zijn herkend of door administratieve oorzaak niet
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154 Zie Nicolay 2007a, 311 ff; Nicolay
2005, cd-rom. Nicolay’s periodisering
is eigenlijk te ruim om hier gebruikt te
worden voor dateringen. Er zijn nauwelijks vondsten uit het Kromme-Rijngebied bekend die alléén in zijn eerste
periode vallen (50 – 12 voor Chr.).
155 Zie verder paragraaf 6.1.
156 Van twee andere (opgegraven!)
nederzettingsterreinen (sites 7 en 32)
zijn weliswaar vondsten bekend, maar
kennen we geen bewoningssporen zodat
deze sites niet tot de Laat-Romeinse nederzettingsterreinen worden gerekend.
Het zijn strooivondsten en hier geldt
dezelfde problematiek als bij andere
surveyvondsten. Dikwijls is in de naaste
omgeving wel een Laat-Romeins terrein
aanwezig. Bij ‘De Horden’ (site 32) is
dat ‘De Geer’ (site 31) en bij ‘Overdam’
(site 7) is dat ‘Binnenweg’ (site 10). De
vondsten van de twee bedoelde sites

zijn als volgt. Bij Houten-Overdam (site
7) gaat het om een voetboogfibula (Vos/
Lanzing 2001, 115; vgl. Haalebos 1986,
99, afb. 49) en een dertigtal, ruwwandige scherven van het type Bakker 1997,
IA. Deze site mag in de Laat-Romeinse
tijd als periferie van Houten-Binnenweg
(site 10) worden beschouwd. Wijk bij
Duurstede-De Horden (site 32) leverde
een Laat-Romeins muntgewicht op (Van
der Vin 1990; Van Es 1991).
157 Vgl. Willems (1981, 76-88; idem
1984, 142-156) voor het Oostelijke
rivierengebied waar nauwelijks nieuwe
nederzettingen verschijnen vanaf 175275 na Chr.
158 Vgl. Willems 1984, 142 ff.
159 Cf. Willems 1984, 142.
160 Vgl. Heeren (2007b) voor Tiel waar
nauwelijks importaardewerk (Argonnen, Eifelbaksels), maar wel – naast
metaalvondsten – veel handgevormd,
met schelpgruis gemagerd aardewerk
is aangetroffen. Dergelijke ‘zachte’
vondsten worden soms niet herkend
in het rivierengebied, worden minder
snel opgeraapt bij veldkarteringen of
zijn door post-depositionele processen eerder ‘verdwenen’ dan de harder
gebakken gedraaide importscherven.
Het is logisch dat mede gezien de
bovengenoemde redenen een onbekend
aantal Laat-Romeinse sites ontbreekt
in het huidige overzicht.
161 Van één vindplaats (WerkhovenZure Maat (site 98) was geen duidelijk
Laat-Romeinse vondstmateriaal te vinden in ARCHIS, maar is de toekenning
afgeleid uit een overzichtskaart (Van Es
1994d, 73, afb. 62).
162 Van der Roest 1994a.
163 Zie ook paragraaf 3.6.
164 Zie voor een overzicht van de politieke en militaire ontwikkelingen in de
3de/4de eeuw Van Es 1981; Kunow 1987,
78-109; Van Es 1994d; Brulet 1995;
Van Enckevort/Thijssen 2005; Heeren
2007b, 65 ff.; vgl. ook Heidinga/Offenberg 1992; zie ook Bazelmans 1990;
Heeren 2007b.
165 Van Vechten kennen we een
muntgewicht (Van Es 1991, 16), een
Wijsternaald (ARCHIS nummer 23381)
en Argonnen sigillata type Chenet
320 (ARCHIS nummer 26377). Uit de
Nederrijn bij Wijk bij Duurstede komen
enkele Laat-Romeinse scherven (Van Es

uit de huidige data- en documentatiebestanden te achterhalen zijn. Per saldo
verwacht ik echter niet dat het werkelijke aantal vroege importen van spectaculaire omvang is geweest, eenvoudigweg omdat het een schaars goed was in
de vroege 1ste eeuw.
Uit het Kromme-Rijngebied zijn minstens achttien rurale nederzettingsterreinen bekend die uit de Laat-Romeinse tijd dateren (bijlage 6).156 Van ‘nieuwe’
nederzettingen lijkt geen sprake en het zou dus in alle gevallen gaan om
vindplaatsen die ook al in de Midden-Romeinse periode in gebruik waren.157
Zeker weten doen we dat echter niet, vooral ook omdat de chronologie van de
Laat-Romeinse periode vrij grof is om werkelijke continuïteit zonder onderbrekingen vanaf de Midden-Romeinse tijd op individueel site-niveau vast te kunnen
stellen.158 Het aantal van achttien sites komt overeen met ruim 15 % van de
totale hoeveelheid Midden-Romeinse nederzettingen. Daarmee is een terugval
in het aantal sites duidelijk aantoonbaar. Het komt overeen met het beeld dat in
vrijwel elk boek over deze periode wordt gevonden en wordt gekenmerkt door
“terugval en ontvolking”.159 Voor het Kromme-Rijngebied moet wel rekening
worden gehouden met een ondervertegenwoordiging van het aantal sites, maar
een goed onderbouwde inschatting van het werkelijke aantal nederzettingen is
moeilijk.160 Het werkelijke aantal zal echter beslist niet in de buurt komen van
het aantal Midden-Romeinse sites (n=104). Een deel van die Laat-Romeinse
vindplaatsen is bekend geworden door opgravingen (n=6), terwijl het resterende deel uit een inventarisatie van ARCHIS naar voren is gekomen.161
De Laat-Romeinse sites en het daaruit afkomstige relevante vondstmateriaal
zijn weergegeven op fig. 5.13 en omschreven in bijlage 6. De meest opmerkelijke vindplaatsen, waar veel en ook gevarieerd materiaal is gevonden, betreffen
Houten-Binnenweg (site 10), Wijk bij Duurstede-De Geer (site 31), OdijkVinkenburgweg (site 90) en in iets geringere mate Cothen-De Zemelen (site
40). Van ‘De Geer’ zijn naast een uitzonderlijke collectie Laat-Romeinse fibulae162 ook vermoedelijke Laat-Romeinse inhumaties bekend, de gebruikelijke
begravingswijze in deze periode.163 Deze vindplaatsen zijn allemaal opgravingslocaties hetgeen de omvangrijke vondstenaantallen grotendeels verklaart.
Van de sites die alleen door middel van veldkarteringen en detectorvondsten als
Laat-Romeins zijn te kwalificeren, valt Werkhoven-De Klaproos (site 103) op
door de hoeveelheid metaalvondsten en scherven uit de 4de eeuw.
Samengevat zijn de vondsten van nederzettingsterreinen uit de Laat-Romeinse
periode niet ruim vertegenwoordigd. Hoewel uit opgravingscontexten getalsmatig wel méér materiaal naar voren komt dan bij de vroege importen, is het
kaartbeeld van nederzettingen uit de Laat-Romeinse tijd in het Kromme-Rijngebied dun bezaaid (fig. 5.13). Het lijkt er daarmee op dat slechts een beperkt
aantal Midden-Romeinse nederzettingen continueert na de periode 250/270 na
Chr. Deze periode staat bekend om de Germaanse invallen die vanuit noordelijke streken het Romeinse rijk binnenvallen en de grensverdediging doen
wankelen.164 Van de twee verdedigingsforten binnen het onderzoeksgebied,
Fectio en Levefanum, mogen we aannemen dat ze nog bestaan en nog afdoende functioneren, ondanks dat ter plekke maar weinig vondsten zijn gedaan uit
deze roerige periode (zie bijlage 6).165 Ongetwijfeld heeft die onrustige situatie ook invloed gehad op de bewoners van het platteland. Nieuwe Overrijnse
groepen vestigden zich nu in het rivierengebied waarna de etnogenese van
de Franken begint. Van Bataafse gemeenschappen wordt uit de historische
bronnen niets (meer) vernomen.166 Dat hoeft niet te betekenen dat de Bataven
daarmee zijn uitgeroeid of verdreven, want vermoedelijk zijn ze samen gesmolten met deze nieuwe bevolkingsgroepen die ondermeer bestonden uit Chamavi,
Heruli en later ook de Salii.167 Hoe het ook zij, het aantal nederzettingen is
aanzienlijk afgenomen ten opzichte van de Midden-Romeinse periode. Deze
dalende trend is overal in het Nederlandse rivierengebied herkenbaar en strekt
zich uit tot op de Zuid-Nederlandse zandgronden.168 Ook in sommigen delen van
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het Duitse Rijnland is er sprake van een breuk die overigens al vanaf het begin
van de 3de eeuw optreedt en continueert na de Germaneninvallen.169 Zoals in
hoofdstuk 1 is vermeld, hoeft het verlaten van de Midden-Romeinse nederzettingsterreinen lang niet altijd alléén een politieke oorzaak en betekenis te
hebben. Ook de vernatting van het Kromme-Rijngebied mag als beweegreden
worden verondersteld dat sommige nederzettingen ophouden te bestaan en
men daarom wegtrekt naar relatief hoger gelegen gronden.170

1984a, 285) en een Laat-Romeins stuk
gordelbeslag (Nicolay 2005, cd-rom),
die met het legerkamp geassocieerd
mogen worden. Zie ook Willems 1984,
272 ff; Van Es 1994d, 67.
166 Postumus, die waarschijnlijk van
Bataafse herkomst was en tussen 259268 na Chr. keizer was van het Gallische
Rijk, heeft de Franken vermoedelijk
toegestaan zich te vestigen in het rivierengebied. Zijn beweegredenen waren
duidelijk: de Germaanse stammen
mochten wonen binnen de Rijksgrenzen maar dienden als tegenprestatie
troepen te leveren voor de grensverdediging. Van een werkelijk herstel van de
Romeinse limes-forten is waarschijnlijk
geen sprake, want dat gebeurt pas later
vanaf Diocletianus (Van Es 1981, 52 ff).
167 Willems 1984, 272-300, fig. 139;
Van Es 1991, 21 ff; Heidinga/Offenberg
1992, 23-43; Heeren 2007b, 67.
168 Vgl. Willems 1984, 142 ff; Heeren
2005a; Roymans/Gerritsen 2002, 387.
169 Gechter/Kunow (1986, 380-382).
Zie paragraaf 6.1.
170 Vgl. Steenbeek/Hessing (1990).
Zie ook Van Es/Verwers 2000, 29-31
en paragraaf 3.7. Eigenlijk zou ook een
fysisch-geografisch onderzoek moeten
worden uitgevoerd, met behulp van
bijvoorbeeld het AHN, om te bepalen of
de hypothese klopt dat Laat-Romeinse
nederzettingsterreinen over het
algemeen wat hoger liggen dan die uit
de Midden-Romeinse tijd. Zie voor een
alternatieve verklaring Van DrielMurray 2003b, 214-215. Verder ook de
paragrafen 6.3 en 6.5.
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Hoofdstuk 6. Het Bataafse platteland in het
Kromme-Rijngebied: discussie en synthese
In dit afsluitende hoofdstuk stel ik in vijf achtereenvolgende paragrafen verschillende onderwerpen ter discussie. In paragraaf 6.1 bespreek ik de demografische
ontwikkelingen van de regio, waarbij het zogenaamde nederzettingsmodel als
uitgangspunt wordt genomen. Paragraaf 6.2 behandelt de rekruteringsproblematiek aan de hand van een ander model - het rekruteringsmodel - om tot een
(andere) inschatting van de bevolkingsomvang te komen. De daaropvolgende
paragraaf 6.3 beschrijft het nederzettingspatroon van het Kromme-Rijngebied
en komt voort uit resultaten van eerdere hoofdstukken. In paragraaf 6.4 is een
opvallend aspect van de huizenbouw onderzocht namelijk het voorkomen van
huizen met buitenstijlen en de zogenaamde porticusboerderijen. De sociaaleconomische basis van het studiegebied komt in paragraaf 6.5 aan de orde.
De uitkomsten van deze discussies zijn samengebracht in de laatste paragraaf
6.6 van dit hoofdstuk, waarbij in een kort, concluderend betoog de integratie
van het studiegebied in het Romeinse imperium wordt verwoord.
6.1 Demografie

1 Zie bijvoorbeeld Bloemers 1978, 103
ff; Van Es 1981; idem 1994c, 61 ff;
Willems 1984, 246-247, 255 ff, 415-422.
2 Het gaat om de sites 1 tot en met 12,
31, 32, 90, 108 (zie bijlage 1).
3 Zie voor een overzicht van deze sites
vooral de bijlagen 2, 3, 4 en 5.
4 Ik vermoed dat dit aantal van 59 sites
nog steeds een te lage inschatting is.
Hieraan kan worden toegevoegd dat er
vrijwel geen vroege rurale grafvelden
bekend zijn uit het onderzoeksgebied,
terwijl ook juist daar vroege importen
zouden kunnen worden aangetroffen.
Vgl. Bloemers 1990, 79.

De Midden-Romeinse tijd wordt over het algemeen gezien als de periode
waarin grote bevolkingsgroei plaatsvindt ten gevolge van de pax Romana.1 Ten
opzichte van eerdere perioden neemt men aan dat het bevolkingsaantal flink is
toegenomen, hetgeen onderbouwd kan worden door de stijging van het aantal
nederzettingen. Dergelijke aannames herbergen een kern van waarheid in zich,
maar er dient ook een forse kanttekening te worden gemaakt. Eerder heb ik
al geschreven - in de hoofdstukken 1, 2 en 5 - dat het aantal Vroeg-Romeinse
vindplaatsen in het Kromme-Rijngebied stelselmatig te laag wordt ingeschat,
onder meer als gevolg van het moeilijk te onderscheiden Vroeg-Romeinse handgevormde aardewerk van IJzertijdmateriaal. Hoewel die vroege vondsten wel
mogen worden verwacht, zijn ze om verschillende redenen niet voorhanden.
Zeer belangrijk daarin is dat in ARCHIS niet systematisch is gekeken naar het
handgevormde aardewerk uit surveys. Ook andere vondstgroepen uit de Late
IJzertijd/Vroeg-Romeinse periode zijn vaak moeilijk herkenbaar in de materiële
cultuur. Daardoor zijn de vindplaatsen uit de pre-Flavische periode ondervertegenwoordigd. Het duidelijkste blijkt dit uit het opvallende gegeven dat op
vrijwel elke opgegraven Midden-Romeinse site wél vondsten en ook grondsporen uit de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd voorkomen.2
Om deze tendens inzichtelijk te maken, is in hoofdstuk 5 een aantal materiaalcategorieën onderzocht die als gidsartefact mogen gelden voor die vroege
perioden, zoals La Tène-glas, Keltische munten en Vroeg-Romeinse importen
van metaal en aardewerk. Op basis van hun aanwezigheid op nederzettingslocaties zijn verspreidingskaarten gemaakt die kunnen worden vergeleken met
de verspreiding van Midden-Romeinse nederzettingsterreinen. Daaruit kunnen
demografische ontwikkelingen worden afgelezen. De gegevens uit hoofdstuk
5 toonden nog steeds aan dat het aantal nederzettingsterreinen uit de Late
IJzertijd en/of Vroeg-Romeinse periode lager is dan het aantal sites uit de Midden-Romeinse periode, maar alleen afgaande op de gidsartefacten zijn 49 sites
binnen het onderzoeksgebied al in de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse periode in
gebruik (tabel 6.1).3 Daarbij kan nog worden opgeteld een aantal van 10 sites
gebaseerd op opgravingsgegevens en informatie uit ARCHIS.4
Als we de gegevens uit opgravingen extrapoleren en de ‘vroege’, onontdekte en/
of onherkenbare data uit ARCHIS hierbij betrekken, zou in het meest extreme
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cat.
nr.

plaats

toponiem

x-coord

y-coord

La Tène glas

Keltische munt

vroege
import

anders

1

Houten

Molenzoom

140150

449250

2

Houten

Burg. Wallerweg Oude Dorp

139500

448750

3

Houten

Tiellandt

139100

448650

x

4

Houten

Wulven

138100

449150

x

5

Houten

Doornkade

138200

450500

x

6

Houten

Rietsloot terrein 7

141500

448570

7

Houten

Overdam terrein 8A

141560

448300

x

8

Houten

Schalkwijkseweg terrein 14

141700

446800

x

x

x

9

Houten

Hofstad terrein16

141000

447250

10

Houten

Binnenweg terrein 21/22

141240

448200

x

x

x

11

Houten

Houtensche Wetering terrein 24

139550

448070

x

12

Houten

Hoogdijk I

141960

446780

x

x
x
x

x
x
x

14

Houten

De Trip

141220

446540

20

Houten

Loerik terrein 6

141200

448640

x

x

21

Houten

De Geer

141270

450450

x

24

Houten

Houtenseweg

137470

450740

x

25

Houten

Langeweg

137410

450330

x

x

31

Wijk bij Duurstede

De Geer

151110

443570

x

x

x

32

Wijk bij Duurstede

De Horden

151100

442750

x

x

x

38

Wijk bij Duurstede

Lage Maat II

149450

443220

x

40

Cothen

De Zemelen

146550

444500

x

x

41

Cothen

Kapelleweg I/II

147000

444670

x

x

42

Cothen

De Spiegel

148650

444100

x
x

43

Cothen

De Dom

149550

444650

44

Cothen

Bredeweg

149100

445100

46

Cothen

Smidsdijk II

147360

445360

x

47

Cothen

Dwarsdijk

148150

444950

x

48

Cothen

Wilhelminahoeve

150350

444560

x

49

Cothen

Smidsdijk I

146820

445140

x

50

Cothen

Trechtweg

150300

444150

x

53

‘t Goy

Tuurdijk

144750

445900

x

56

‘t Goy

Nachtdijk I

145500

444850

x

58

‘t Goy

Groenedijkje / Beusichemseweg I 143300

445950

x

59

‘t Goy

Wickenburgseweg I

142750

446190

x

61

‘t Goy

Enghsloot

144360

446540

x

62

‘t Goy

Oosterlaak I

143940

446500

x

64

‘t Goy

Oosterlaak II

143170

446540

x

66

Schalkwijk

Polder Biester

141720

446000

x

67

Schalkwijk

Goyerdijk II

142400

445630

x

72

Schalkwijk

Noorder Lekdijk

141580

442400

75

Schalkwijk

Pothuizerweg II

143230

442920

x

81

Schalkwijk

Goyerdijk I

142150

445800

x

82

Schalkwijk

Fort Honswijk

139180

443130

83

Bunnik

Vechten-fort

139550

452200

86

Bunnik

Groeneweg/Achterdijk

141950

452030

87

Bunnik

Rijsbruggerwetering

142100

451670

x

88

Bunnik

Groeneweg

141620

451870

x

x

x
x
x

x

x
x

Tabel 6.1 Nederzettingsterreinen die op basis van de data uit de vorige hoofdstukken kunnen
worden toegeschreven aan de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse periode.
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x
x

x

x

cat.
nr.

plaats

toponiem

x-coord

y-coord

La Tène glas

Keltische munt

vroege
import

x

x

x

90

Odijk

Vinkenburgweg De Vork

143900

451400

92

Odijk

Rietsloot

141700

451100

93

Odijk

Houtenseweg I

142400

450300

96

Odijk

Schoudermantel

143750

451900

anders

x
x
x

98

Werkhoven

Zure Maat

145950

445950

x

100

Werkhoven

Achterdijk

143180

449500

x

102

Werkhoven

Oostromsdijkje-Zuid

142850

447950

x

103

Werkhoven

De Klaproos

144600

448450

x

105

Werkhoven

Hollende Wagen II

145220

446890

107

Werkhoven

Enghsloot

144120

447090

x

108

Werkhoven

Klein Sonsbeek

144930

448780

x

112

Houten

Veerwagenweg

139200

448200

x

x

x

x
x

x

Tabel 6.1 Vervolg.

5 Het percentage komt nog hoger
uit als de militaire sites en de rurale
grafvelden buiten beschouwing worden
gelaten (n=11). Het gaat dan om 58
nederzettingen van de in totaal 104
rurale sites hetgeen een percentage
van 56 % oplevert. Vermoedelijk is
zelfs dit percentage nog aan de lage
kant. Vgl. Willems (1984, 72-73, 86 ff)
voor het Oostelijke Rivierengebied die
tot een schatting komt van 300 à 400
nederzettingen in de Late IJzertijd/
Vroeg-Romeinse periode tegenover
minimaal 510 in de Midden-Romeinse
tijd, hetgeen op een percentage van
ruim 75 % voor de vroege periode zou
wijzen. Zie ook Willems 2005, 116.
6 Dit hoeft niet per se op te gaan voor
elke nederzetting in de civitas Batavorum, zoals blijkt uit Nijmegen-Hatert
(Haalebos 1990, 196-204) waar een
sterke groei aantoonbaar is aan het
eind van de 1ste eeuw. Het grafveld van
Oss (Hessing 2000) lijkt ook een grote
groei van de Vroeg-Romeinse naar de
Midden-Romeinse tijd aan te tonen,
maar hier zijn geen duidelijke gegevens
voorhanden om de precieze trend te
volgen, omdat er een grote overlap tussen perioden wordt gebruikt. Vgl. ook
Tiel-Passewaaij (Aarts/Heeren 2007)
waar de verschillen niet zo groot zijn,
maar waar de vroegste fase grotendeels ontbreekt omdat het grafveld
pas rond 50/60 na Chr. in gebruik werd
genomen. Gegevens van daarvoor zijn
onvolledig omdat er verspreide begraving plaatsvond en er geen sprake was
van een collectief gebruikte centrale
begraafplaats. Daarmee is een extra
methodisch probleem aangekaart over
de bevolkingsaantallen van de eerste

geval zelfs het tegenovergestelde geconcludeerd kunnen worden, namelijk dat
op vrijwel elke Midden-Romeinse nederzetting ook in de pre-Flavische periode
al bewoning heeft bestaan. Dergelijke aannames zijn echter pas hard te maken
als er overal gravend archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. De bewering gaat waarschijnlijk dus te ver, maar de data wijzen er in ieder geval op dat
minstens 50 % van de Midden-Romeinse nederzettingsterreinen ‘roots’ in de
Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd hebben gehad.5 Duidelijk is dat op basis
van bovenstaande constateringen de veronderstelde sterke toename van sites
uit de Midden-Romeinse tijd ten opzichte van de voorgaande periode, in twijfel
mag worden getrokken als het gaat om het Kromme-Rijngebied. Daarmee was
de bevolkingsaanwas in de Midden-Romeinse periode minder spectaculair dan
wel gesuggereerd.6
Het is niet gemakkelijk te zeggen wat dit precies betekent voor de demografische ontwikkelingen in het Kromme-Rijngebied. Om een goed inzicht te krijgen
in die ontwikkelingen heb ik eerst gekeken naar de demografische situatie in
de Midden-Romeinse tijd, aangezien de gegevens over die periode het best
achterhaald kunnen worden. Daarna zijn de voorgaande en daaropvolgende
tijdsperiode geanalyseerd met als uiteindelijke doel om de middellange termijnontwikkelingen van de Late IJzertijd tot en met de Laat-Romeinse periode in
kaart te brengen.
Methodisch gezien moet nog op het volgende worden gewezen voordat we
de analyse van de demografie ter hand nemen. In het onderzoeksgebied zijn
allereerst weinig grafvelden bekend uit de Late IJzertijd en Romeinse periode. Bovendien zijn van de grafvelden die wel zijn opgegraven, vrijwel geen
bruikbare gegevens voorhanden, omdat de meeste niet zijn gepubliceerd.7 De
bevolkingsgrootte en daarmee gepaard gaande demografische ontwikkelingen
kunnen dus niet op basis van de grafveldgegevens worden berekend.8 Om de
bevolkingsomvang toch enigszins te schatten, zijn we geheel afhankelijk van
nederzettingsinformatie. Onvermijdelijk wordt daarbij een aantal aannames
gedaan, zoals het gemiddeld aantal huizen per nederzetting en het gemiddeld
aantal personen per huishouden.
Over de Midden-Romeinse tijd mogen we gerust stellen dat het KrommeRijngebied relatief dichtbevolkt is geweest. Het totale oppervlak van het
bewoonbare gebied in het studiegebied bedraagt ongeveer 87 km2, met een
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gemiddelde nederzettingsdichtheid van 1,2 nederzetting per km2 (tabel 6.2).9
Tussen de stroomruggen bestaan natuurlijk wel verschillen (zie fig. 2.3). De
Houtense en Jutphase stroomruggen steken er (ook letterlijk) met kop en
schouders bovenuit. Gezamenlijk beslaan ze niet alleen het grootste oppervlak,
maar hebben ze ook het grootste aantal nederzettingen, zowel in absolute
als in procentuele zin. De Werkhovense stroomrug heeft een minder groot
aantal nederzettingen opgeleverd. Dit is verklaarbaar omdat het de oudste en
laagst gelegen stroomrug is waarover sedimenten van de jongere Houtense en
Kromme Rijn stroomruggen zijn afgezet. Delen van de Werkhovense stroomrug
zijn daardoor afgedekt en het restant ligt ingeklemd tussen de andere ruggen.
Hierdoor is het bewoonbare oppervlak van de Werkhovense stroomrug beperkt
en is de stroomrug, door de geringe hoogte ten opzichte van de andere stroomruggen, een minder aantrekkelijke bewoningslocatie geweest.
De problematiek van de Kromme-Rijnstroomrug is eerder al aangesneden.10
Aan het feit dat deze in vergelijking met de Houtense stroomrug zo weinig sites
heeft, kan nog worden toegevoegd dat alleen het zuidelijke deel van de stroomrug in aanmerking kwam als nederzettingslocatie, omdat hier de grens van
het Romeinse Rijk lag.11 Wat resteert is een paar kleinere stroomruggen die
het westelijke komgebied in lopen en waarop ook nog sites zijn aangetroffen.
Binnen de kleinere stroomruggen levert de Honswijkse stroomrug de meeste
vindplaatsen op (zie bijv. fig. 1.3 en fig. 2.4).
Om de bevolkingsdichtheid van het onderzoeksgebied in de Midden-Romeinse
periode zo betrouwbaar mogelijk in te schatten, kunnen twee rekenmodellen worden gebruikt: het rekruteringsmodel en het nederzettingsmodel.12 Het
rekruteringsmodel gebruikt historische documentatie over de Bataafse troepen
van waaruit de minimale demografische basis kan worden berekend die nodig
was om de manschappen te kunnen leveren. Het nederzettingsmodel gaat uit
van een bevolkingsomvang op basis van het gereconstrueerd aantal nederzettingen, het gemiddeld aantal huizen per nederzetting en het gemiddelde aantal
personen per huishouden. Zonder hier nu uitgebreid op in te gaan (zie verderop), kan gesteld worden dat er een discrepantie bestaat tussen de uitkomsten
van beide modellen, waarbij het bevolkingsaantal op basis van het rekruteringsmodel significant hoger uitkomt dan het aantal dat gebaseerd is op het
nederzettingsmodel. Een precieze verklaring hiervoor is problematisch, hoewel
er enige oplossingen voorhanden zijn. Deze zijn gelegen in ofwel het omhoog
brengen van het aantal nederzettingen in de civitas, van het aantal huizen per
nederzetting, of van het aantal personen per huishouden. Een andere mogelijkheid betreft de aanname dat het Bataafse rekruteringsgebied omvangrijker is
dan meestal wordt verondersteld waardoor het potentieel aan rekruten toeneemt en de discrepantie tussen beide modellen verklaard kan worden.13
stroomrug

bewoonbaar
oppervlak 14

aantal rurale
% aantal nederzettingen
nederzettingen 15 t.o.v. het totaal

dichtheid
per km2

Houten/
Jutphaas

34,5 km2

56

54%

1,6

Kromme Rijn

26,8 km2

9

9%

0,3

Werkhoven

10,4 km

2

18

17%

1,7

Overige 16

14,9 km2

21

20%

1,4

totaal

86,6 km2

104

100%

1,2

Tabel 6.2. Het aantal en de dichtheid van Midden-Romeinse nederzettingen per stroomrug in
het Kromme-Rijngebied. De (onbewoonbare) komgronden zijn niet meegerekend.
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helft van de 1ste eeuw, die soms niet
op basis van grafveldinformatie is te
verkrijgen.
7 Dat geldt zowel voor de militaire
grafvelden (site 84) rond Vechten,
als ook voor de rurale grafvelden van
bijvoorbeeld Wijk bij Duurstede-De
Horden (site 33) en Houten-Wulven
(site 111). De uitzondering betreft het
grafveld Wijk bij Duurstede-Wijkersloot
I (site 34) dat is gepubliceerd door
Verwers (1975). In alle gevallen gaat
het trouwens hoofdzakelijk om begravingen uit de Midden-Romeinse periode
(zie verder hoofdstuk 3).
8 Hiervoor wordt de formule
P=k+(D*e)/t van Ascádi/Nemeskéri (1970) gebruikt waaruit zich
de bevolkingsomvang laat afleiden.
(P=bevolkingsgrootte, k = correctiefactor omdat kindergraven vaak
ondervertegenwoordigd zijn, D=totaal
aantal graven, e=doorsnee levensverwachting bij geboorte, t=doorlooptijd
van het grafveld). Vgl. ook Bloemers
1978, 55 ff.
9 Eigenlijk is het gebied van 86,6 km2
nog kleiner, omdat het wateroppervlak
van de restgeulen hiervan nog moet
worden afgetrokken. Vermoedelijk
moet de werkelijke nederzettingsdichtheid in het Kromme-Rijngebied nog iets
naar boven worden bijgesteld, aangezien de lage waarden van de KrommeRijnstroomrug het gemiddelde sterk
naar beneden halen. De nederzettingsdichtheid is niet alleen vergelijkbaar
met (de Holocene sedimentatiezone
van) het Oostelijk Rivierengebied (zie
ook verderop), maar ook met enkele
regio’s in het Duitse lössgebied en de
Engelse Theems-vallei (cf. Willems
1984, 86 met verwijzingen). Vgl. Taylor
2007 voor verschillende Britse regio’s
en zie ook Bloemers 1978, 103 ff voor
het West-Nederlandse kustgebied
waarbij ongeveer dezelfde gemiddelde
dichtheid lijkt te worden gehaald, zij
het dat het onderscheid tussen zogenaamde Fund- und Siedlungsstelle niet
altijd even duidelijk is.
10 Zie de paragrafen 1.3 en 2.2.
11 Dit ondanks een aantal waarnemingen op de noordoever van de Kromme
Rijn (zie fig. 2.2), maar die betekenen
niet per definitie dat het altijd om
bewoningslocaties zou gaan.
12 Cf. Vossen 2003, 414-415, met verwijzingen naar Bloemers (1978, 55-63,
103-111) en Willems (1984, 234-237).

13 Roymans 2004, 205 ff; Vossen 2003,
418, 422; in tegenstelling tot Willems
1984, 237. De aanname dat het rekruteringsgebied groter is, geldt alleen voor
de pre-Flavische periode. We weten
trouwens niet in hoeverre de eenheden
altijd op nominale sterkte waren.
14 Bewoonbaar oppervlak is het gezamenlijke oppervlak van de stroomruggen (86,6 km2), exclusief de komgebieden. Dit is in tegenstelling tot Vossen
(2003, 427) die uitgaat van 115 km2 (dit
moet m.i. trouwens 110 km2 zijn), maar
dat getal betreft het oppervlak van de
gehele regio inclusief de komgebieden
(zie ook paragraaf 1.3).
15 Bij het aantal sites in de tabel is het
werkelijk gevonden aantal nederzettingen weergegeven en is geen rekening
gehouden met de correctiefactor van 15
% voor verdwenen en onontdekte sites.
Zie daarvoor de tabellen 6.2 en 6.4.
16 Het gaat om het opgetelde aantal
km2 van zowel de kleinere stroomruggen (Hoon, Dwarsdijk, Zouwe, Blokhoven en Honswijk) als ook de bekende
crevasseafzettingen. De stroomrug van
de Lek (38,6 km2) is niet meegeteld. De
redenen hiervoor zijn dat de Lek pas
in de loop van de Romeinse tijd actief
werd (zie paragraaf 1.3) en er op de
noordelijke oeverafzettingen slechts
twee nederzettingen zijn gekarteerd
binnen het onderzoeksgebied.
17 Bloemers (1978, 53 ff, 103 ff),
Willems (1984, 235 ff) en Vossen
(2003, 429-435) gaan uit van 5 tot 8
personen per huishouden. Het aantal
ingeschatte huizen per nederzetting
verschilt enigszins. Terwijl Willems
uitgaat van een gemiddelde van 3 tot 4
per nederzetting, houdt Vossen het op
‘dichter bij drie’. Zelfs dat getal lijkt mij
nog aan de hoge kant. Ik denk dat voor
het Kromme-Rijngebied een aantal van
twee tot drie gelijktijdige huishoudens
per nederzetting het meest waarschijnlijk is. Mijn aanname is gebaseerd op de
opgravingsgegevens die vervolgens zijn
gerelateerd aan de omvang van een site
(ook deels uitgaande van de fosfaatplekken; zie paragraaf 6.3). Vgl. ook
Mattingly (2006, 377-378, 405, 412,
421-423) die voor het Britse platteland
in de Late IJzertijd en Romeinse tijd
vergelijkbare aantallen noemt, ‘suggesting that the social unit present was
an extended family or a small clan’.
18 Hier is naar Vossen (2003, 435) een
correctiefactor toegepast op het aantal
nederzettingen voor ‘undiscovered

Alleen Vossen maakt naast de inschattingen voor de gehele civitas nog aparte
berekeningen voor de Kromme-Rijnregio. Hierbij zijn naast het geschatte aantal nederzettingen in het gebied nog twee aannames van belang, namelijk het
gemiddelde aantal huizen per nederzetting en de doorsnee gezinsomvang per
huishouden. Over beide aspecten hebben zowel Bloemers, Willems als Vossen
geschreven.17 Uitgangspunten voor mijn berekeningen zijn het aantal rurale
nederzettingen (104 x 115%=120),18 het aantal huizen per nederzetting (n=2½)
en het gemiddeld aantal personen per huis (n=6½). Zodoende mag op basis van
het nederzettingsmodel een gemiddelde rurale bevolkingsomvang van (120 x
2½ x 6½ =) bijna 2000 mensen in ongeveer 300 huishoudens worden verondersteld in de rurale nederzettingen in de Midden-Romeinse periode (zie ook tabel
6.5). Om de totale bevolking in te schatten moeten daarbij worden opgeteld
de militaire eenheden die in het gebied verblijven19 en de bewoners van de
daaromheen gelegen vici.20 De totale Kromme-Rijnse populatie in de MiddenRomeinse tijd zal dan uit ca. 4000 personen hebben bestaan.21 Als we de
militaire gemeenschappen niet meetellen en alleen de rurale bevolking bezien,
levert dat een bevolkingsdichtheid op van ruim 17 personen per km2. Dat is
vergelijkbaar met de dichtheid in de microregio rond Tiel,22 maar substantieel
hoger dan op de Pleistocene zandgronden van Noord-Brabant (tabel 6.3).23
Verder duiden de data uit het Oostelijke Rivierengebied eveneens op een hoge
bevolkingsdichtheid met name in de Midden-Romeinse periode, zij het dat die
minder dicht is dan in het Kromme-Rijngebied of de Tielse regio (tabel 6.4).24
(micro)
regio

landschap

oppervlak 25 maximaal aantal
nederzettingen 26

aantal
personen 27

bevolkingsdichtheid
per km2

Kromme- holocene klei 110 km2
Rijngebied

120

1950

17,7

Tiel

holocene klei 105 km2

94

1830

17,4

Bladel

pleistoceen
dekzand

175 km2

40

800

4,6

Someren

pleistoceen
dekzand

72 km2

25

500

6,9

Tabel 6.3. Geschatte bevolkingsaantallen en – dichtheden op het platteland van enkele microregio’s in de Midden-Romeinse tijd.

Extrapolatie van de Kromme-Rijnse data naar de totale Bataafse civitas (3800
km2) in de Midden-Romeinse tijd is niet zonder valkuilen, vooral wanneer met
het werkelijk bewoonbare gebied wordt gerekend.28 In theorie zou de volgende
berekening kunnen gelden. Indien de bevolkingsdichtheid van beide microregio’s, het Kromme-Rijngebied en de Tielse regio, representatief zou zijn voor de
gehele civitas, zou een bevolkingsgrootte van (17 x 3800 =) 64.600 personen
kunnen worden verondersteld voor het totale Bataafse gebied. Wanneer we
van daaruit de berekening en redenering doorzetten, zouden er uitgaande van
Willems’ veronderstelling van een gemiddelde van 1250 nederzettingen (64.600
/ 1250 =) er 51,7 personen in elke nederzetting moeten wonen, hetgeen bij een
gemiddelde gezinsomvang zou overeenkomen met (51,7 / 6½ =) ca. 8 gelijktijdige huizen in elke nederzetting. Dat aantal is beslist veel te hoog en op geen
enkele wijze in overeenstemming met de archeologische gegevens die we kennen van opgegraven nederzettingen uit verschillende delen van het Bataafse
gebied. De bovenstaande hypothetische berekening kan dus niet kloppen.
Met de uitkomst van de bovenstaande berekening kunnen we nog verschillende kanten op. Allereerst zou het totale aantal nederzettingen in de civitas
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omhoog kunnen worden gebracht. Daarbij geldt dan het uitgangspunt dat er
een relatie zou kunnen bestaan tussen de hoeveelheid oppervlak die de regio’s
Tiel/Kromme-Rijngebied - en ook het Oostelijk Rivierengebied - innemen t.o.v.
de totale civitas en het percentage nederzettingen uit de regio’s dat gerelateerd
is aan een minimum en maximum aantal sites zoals voorgesteld door Willems
(tabel 6.4). De samenvoeging van deze variabelen levert geen eenduidig beeld
op. Wel kan bijvoorbeeld worden afgelezen dat bij een totaal aantal van 1000
sites, er slechts 276 resteren voor de helft van de civitas en dat lijkt niet erg
waarschijnlijk. Bij 1250 nederzettingen zijn de percentageverhoudingen tussen
het gebruikte oppervlak en het aantal sites meer in balans, hoewel voor de
regio van Tiel/Kromme-Rijngebied een groter aantal nederzettingen eigenlijk
nog gunstiger zou uitpakken. Hoe het ook zij, het is in ieder geval aannemelijk
dat het aantal sites eerder richting de 1500 dan de 1000 gaat. Daarmee wordt
de bovenstaande berekening echter niet opgelost. Zelfs als er 2000 of 2500
sites zouden hebben bestaan, komt er nog steeds een te hoog aantal gelijktijdige huizen per nederzetting uit, als het dichte bevolkingscijfer van de Tielse
en Kromme-Rijnse regio’s als uitgangspunt wordt genomen.29 Het is vrijwel
uitgesloten dat dergelijke grote aantallen nederzettingen in de civitas hebben
bestaan. Daarom resteert mijns inziens nog maar één andere verklaring: zowel
de Tielse als de Kromme-Rijnregio zijn opvallend dichtbevolkt geweest vergeleken met andere delen van de Bataafse civitas (vergelijk de site-dichtheid in
het Oostelijk Rivierengebied in tabel 6.5). Vermoedelijk spelen de vruchtbare
landschappelijke omstandigheden hierbij een rol vergeleken bij de ‘arme’ zandgronden, maar kunnen ook andere factoren worden aangevoerd die in de loop
van dit hoofdstuk aan de orde zullen komen.
oppervlak

%

minimaal %
N sites

gemiddeld %
N sites

maximaal
N sites

%

100

1250

100

1500

100

214

21

214

17

214

14

civitas Batavorum 30 3800 km2 100 1000
Kromme-Rijngebied 215 km2
en Tiel

6

Oostelijk rivierengebied

1650 km2 43

510

51

510

41

510

34

Resterend deel van
civitas

1935 km2 51

276

27

526

42

776

52

Tabel 6.4. Verhoudingen tussen oppervlakte en het aantal sites in verschillende regio’s van de
Bataafse civitas.

Gegevens over bevolkings- en nederzettingsdichtheid uit andere (micro)regio’s
zijn schaars. Als die gegevens wel voorhanden zijn, zijn ze vaak moeilijk vergelijkbaar met het Kromme-Rijngebied omdat de variabelen niet altijd helder
zijn geformuleerd. Overblijvende vragen zijn: waarmee is precies gerekend,
om hoeveel sites gaat het, is een percentage niet-ontdekte en verdwenen
sites betrokken bij de analyse, hoe hoog moet het gemiddelde aantal huizen
per nederzetting worden ingeschat, en zijn de komgebieden of andere ‘woeste
gronden’ meegenomen bij de calculaties. Verder spelen ook de grondsoort en
de positie ten opzichte van de rijksgrens soms een rol van betekenis.
Ook de vergelijkingsmogelijkheden met regio’s buiten Nederland zijn
bescheiden.31 Ze beperken zich tot de Kempener Lehmplatte ten westen van
Krefeld-Gellep, de regio rond Xanten, de Köln-Bonner Niederterrasse langs de
Rijn en de Aldenhovener Platte ten westen van Jülich.32 Opvallend is dat met
uitzondering van de Aldenhovener Platte de dichtheid van nederzettingen in die
onderzochte gebieden, vergeleken met die van het Kromme-Rijngebied, gering
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and lost settlements’, zij het dat ik
ben uitgegaan van 15 % in plaats van
20 %. De reden hiervoor is tweeledig:
1) post-Romeinse sedimentatie heeft
weinig invloed gehad in het KrommeRijngebied (uitgezonderd de stroomrug
van de Kromme Rijn), zodat relatief
weinig sites zullen zijn geërodeerd.
2) Het onderzoeksgebied is uitvoerig
gekarteerd waardoor er waarschijnlijk
maar weinig onontdekte sites bestaan
in het gebied.
19 Bij deze berekeningen wordt uitgegaan van een cohors quingenaria (ca.
500 man) in het legerkamp bij Wijk bij
Duurstede en een cohors milliaria (ca.
1000 man) in Bunnik-Vechten. Tevens
is er vanuit gegaan dat de Bataafse
militairen niet in hun thuisland waren
gelegerd, zodat er geen “dubbeltellingen” optreden. Zie ook verderop en
paragraaf 2.3.1.
20 Hoewel door erosie vanuit de
Rijn en de Lek geen daadwerkelijke
sporen van de vicus bij het castellum
Levefanum (Wijk bij Duurstede) zijn
aangetroffen, mag analoog aan andere
castella worden aangenomen dat ook
in Wijk een ‘kampdorp’ heeft bestaan
(site 116). Het aantal inwoners van
de twee vici bij Vechten en Wijk mag
hooguit gelijk worden gesteld aan het
aantal soldaten in de legerkampen. Dat
komt neer op het equivalent van twee
‘gewone’ cohorten. Een geringer aantal
van 200 tot 350 mensen (gemiddeld
275) lijkt echter meer aannemelijk (cf.
Van Es 1994c, 61-63, met verwijzingen). Zie ook Bloemers (1978, 124-126)
die in een 10-15 ha grote vicus, 240
tot 510 personen ziet wonen. Het
oppervlak van de vici uit het KrommeRijngebied is helaas onbekend.
21 Vgl. Vossen 2003, tabel 5. Hij komt
tot lagere waarden, omdat hij rekent
met 112 nederzettingen en de militaire
nederzettingen (twee castella en vici)
niet meeneemt in zijn calculaties.
22 Vossen 2003, 429, tabel 6. Er gelden hogere getallen als alleen met het
‘bewoonbare gebied’ wordt gerekend
en er meer huizen per nederzetting of
meer personen per huishouden worden
aangenomen (Vossen 2003, tabel 7).
Zie ook Vossen 2007, 38 ff, fig. 6.
23 Roymans/Gerritsen 2002, 385.
24 Willems 1984, 57 ff, 86 ff, 234-237.
Ik heb geen poging ondernomen om de
exacte getallen te berekenen. Het was
moeilijk te achterhalen waar precies

een overlap zit in die sites voor wat
betreft hun voorkomen in verschillende
periodes, en hoeveel sites er nu op de
Pleistocene (764 km2) en Holocene afzettingen (886 km2) zijn gesitueerd (zie
Willms 1984, 55-61, figuren 60-64).

gebied

oppervlak

Kromme-Rijngebied

110 km2 120

25 Bij deze berekeningen is het gehele
Kromme-Rijngebied meegenomen inclusief de komgronden, omdat dit ook bij
de Tielse regio is gedaan (Vossen 2007;
idem, in prep.). Bij de twee Brabantse
microregio’s zijn de heide, moerassen
en andere woeste gronden meegeteld
(Roymans/Gerritsen 2002).

regio Tiel 34
Oostelijk rivierengebied 35

26 Hier is de correctiefactor van 15%
toegepast op de 104 rurale nederzettingen uit het Kromme-Rijngebied. Voor
de Brabantse microregio’s is die correctiefactor niet uitgevoerd omdat ‘het
aantal nederzettingen dat onontdekt
onder de essen ligt moeilijk te schatten
is’ (Roymans/Gerritsen 2002, 385).
27 Hierbij wordt voor het KrommeRijngebied uitgegaan van een gemiddelde van 2,5 gelijktijdige huizen met
een gezinsgrootte van 6,5 personen. In
Tiel wordt gerekend met 3 huizen en
6,5 persoon per gezin (Vossen 2003).
Bij de Brabantse voorbeelden wordt het
maximaal aantal gelijktijdige nederzettingen aangehouden en een gemiddelde
van 20 personen per nederzetting
(Roymans/Gerritsen 2002).
28 Cf. Vossen 2003, 431; vgl. ook
Willems 1984, 235 ff. Essentieel is de
vraag waar de grenzen van de civitas
lopen, met name de zuidgrens (zie
paragraaf 2.1 en 6.4).
29 Bij 2000 nederzettingen geldt
een gemiddelde van (64.600 / 2000 =
32,3 / 6½ =) ca. vijf huizen per site.
Bij 2500 nederzettingen zou het gaan
om (64.600 / 2500 = 25,84 / 6½ =)
ongeveer vier gelijktijdige huizen per
nederzetting.
30 Willems (1984, 236-237) veronderstelt 1000-1500 nederzettingen voor
de gehele Bataafse civitas, 4000-6000
huishoudens en een populatie van
30.000 tot 40.000.
31 Cf. Lenz 1999, 106. Zie ook Mattingly (2006, 368 ff, 424) die voor grote
delen van het Britse rurale landschap
een dichtheid van één site veronderstelt
per km2. Vgl. Taylor 2007; Millett 2001.
32 Cüppers/Rüger 1985; Gechter/
Kunow 1986; Bridger 1994; idem 2001;
Lenz 1999.
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Tabel 6.5 De dichtheid van Midden-Romeinse nederzettingen in enkele regio’s van het Duitse
Rijnland vergeleken met die van het Kromme-Rijngebied, Tiel en twee Brabantse microregio’s.

is (tabel 6.5). Grondsoort lijkt daarbij opmerkelijk genoeg nauwelijks een factor
te zijn die van invloed is op de nederzettingsdichtheid. Wel lijkt er een causaal
verband te bestaan tussen de grondsoort en het voorkomen van villa’s in relatie
tot het totale aantal sites, hetgeen zichtbaar is in de Kempener Lehmplatte (57
% van het totaal aantal sites bestaat uit steenbouw) en de Aldenhovener Platte
(minimaal 14% steenbouw).
Terugkerend naar het Kromme-Rijngebied mag in de Midden-Romeinse tijd een
bevolkingsgrootte van ongeveer 4000 mensen worden aangenomen, waarvan
ongeveer de helft op het platteland leeft, verspreid over meer dan 100 nederzettingen. Indien de uitgangspunten voor de bovenstaande berekeningen aan
de hand van het nederzettingsmodel worden toegepast op de Late IJzertijd/
Vroeg-Romeinse periode, mag voor die periode, op basis van 58 rurale nederzettingen (zie hiervoor), een minimale bevolkingsomvang van ongeveer (58 x
2½ x 6½ =) 1000 mensen worden berekend. Gedurende de eerste helft van de
1ste eeuw komt daar de militaire gemeenschap van Fectio bij die in de eerste
decennia van onze jaartelling in het studiegebied verschijnt. Niet duidelijk is
hoe groot die militaire gemeenschap precies is geweest. Als we uitgaan van
een expeditieleger kunnen hiermee enkele duizenden militairen zijn gemoeid.40
In dat geval zullen de soldaten echter niet constant in het onderzoeksgebied
verblijven, maar ook op campagne zijn. Wanneer we uitgaan van een minimale bezettingsmacht was er een cohors quingenaria gelegerd van ca. 500
man. Inclusief legertros heeft in zijn totaliteit de populatie in de Late IJzertijd/
Vroeg-Romeinse periode in het Kromme-Rijngebied dan dus uit minimaal 1750
mensen bestaan.41
Vanaf het midden van de 1ste eeuw komen daar 500 militairen bij als het
legerkamp van Levefanum wordt opgericht, en in het verlengde daarvan een
legertros van 200 tot 350 man. Daaraan moeten eventueel nog eens 500
soldaten worden toegevoegd, want de mogelijkheid bestaat dat in Vechten
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vanaf het midden van de 1ste eeuw een cohors milliaria was gestationeerd.42 De
bevolkingsomvang van de gezamenlijke rurale en militaire gemeenschappen,
inclusief de vici, in het onderzoeksgebied vlak voor de Bataafse opstand kan
dan op 2500 tot 3000 personen worden geschat.
Bij deze berekening dient echter nog één belangrijke kanttekening te worden
gemaakt. De mogelijkheid bestaat dat het bevolkingsaantal te hoog wordt
ingeschat omdat (een deel van) de militaire gemeenschap gedeeltelijk kan overlappen met de rurale gemeenschappen. Het is immers niet geheel uitgesloten
dat Bataafse auxiliarii zijn gestationeerd in of in de buurt van hun thuisland.43
Aangezien ze in de vroege 1ste eeuw nog op irreguliere basis opereren, verblijven ze een deel van hun tijd thuis op het platteland en zouden ze zodoende
dubbel kunnen tellen.44 Voor het Kromme-Rijngebied geldt echter wel dat alleen
Bunnik-Vechten theoretisch voor een Bataafse troepeneenheid in aanmerking
zou komen, aangezien Levefanum pas op zijn vroegst omstreeks 50 na Chr.
werd gebouwd. Op dat moment verbleven de Bataafse hulptroepen zeker niet
meer in het onderzoeksgebied, omdat ze vanaf 43 na Chr. werden ingezet bij de
verovering van Britannia.45
Vergeleken met de pre-Flavische periode is er vanaf de Midden-Romeinse
tijd dus beslist een stijging van de populatie waarneembaar. Aangezien geen
wezenlijke veranderingen binnen de militaire gemeenschappen46 plaatsvonden,
mag deze toename van het aantal rurale sites aan plattelandsontwikkelingen
worden toegeschreven. Een oorzaak hiervan kan gezocht worden in de verdere
intensivering en specialisatie van de landbouw vanaf het laatste kwart van de
1ste eeuw en het begin van de 2de eeuw.47 Achterliggende processen die hieraan
kunnen hebben bijgedragen zijn de integratie van de regio in het Romeinse rijk
en de vorming van de civitas vanaf Augustus, de provincievorming onder Domitianus, en ongetwijfeld de meer evenwichtige en stabiele situatie die vanaf de
Flavische periode aanbreekt in onze regio, de zogenaamde Pax Romana.
Omstreeks het midden van de 3de eeuw, zo niet al eerder, zet het verval in
en afgaande op de Laat-Romeinse nederzettingsterreinen mag worden aangenomen dat ten opzichte van de voorgaande periode de bevolkingsomvang
drastisch afneemt. Willems stelt dat in het Oostelijk Rivierengebied nog slechts
1/3 van de Midden-Romeinse nederzettingen in gebruik blijft, en het overige
deel om verschillende redenen wordt verlaten.48 Deze terugval is ook zichtbaar
op de Zuid-Nederlandse zandgronden en in het Duitse Rijnland en weerspiegelt wat dat betreft dus het werkelijke beeld van massale leegloop.49 Ook in
het Kromme-Rijngebied is dit het geval. Het aantal opgegraven vindplaatsen
in de microregio Houten zouden als steekproef kunnen gelden voor de LaatRomeinse bewoning in het gebied. Daaruit kan worden geconcludeerd dat van
de tien opgegraven Midden-Romeinse sites er hooguit twee tot drie overblijven
in de Laat-Romeinse periode. Demografische gegevens zijn dus alleen indirect
voorhanden, maar op basis van Laat-Romeinse vondsten op een gering aantal
nederzettingsterreinen (n=20) mag een bevolkingsaantal van (20 x 2½ x 6½ =)
300 tot 400 mensen op het Kromme-Rijnse platteland worden aangenomen. Als
de Romeinse legerkampen en de daaromheen gelegen vici dan ook minimaliseren en uiteindelijk verdwijnen, is de bevolkingsomvang in de Laat-Romeinse tijd
wel erg uitgedund. Ondanks enkele oplevingen en herstelperioden van zowel
de limes als de troepeneenheden aldaar, zou de Midden-Romeinse situatie zich
niet meer herstellen.

33 Bij verschillende regio’s kon dit
aantal niet precies worden achterhaald
of was het onduidelijk.
34 Pers. meded. I.M.J. Vossen (Oranjewoud); vgl. ook Vossen 2003; idem
2007. Het gaat bij de steenbouw om
de nederzettingsterreinen Zennewijnen-Hoogekamp en Ophemert-De
Steendert.
35 Willems 1984, 57 ff, 86 ff, 121,
234-237. Het is moeilijk te achterhalen
hoeveel sites erop de Pleistocene (764
km2) en Holocene afzettingen (886
km2) zijn gesitueerd. Zie daarvoor o.a.
de figuren 60-64 bij Willems 1984,
55-61.
36 Gechter/Kunow 1986, 380-382.
37 Bridger (1994, 89-90) noemt 27
tot 38 nederzettingen gebaseerd op
ca. 86 vindplaatsen. Gechter/Kunow
(1986, 388-389) hanteerden lagere
getallen van 35 nederzettingsterreinen
uitgaande van 59 vindplaatsen.
38 Lenz 1999, 75 ff, Tafel 186.
39 Bridger 2001, 202.
40 Zie paragraaf 2.3.1.
41 Voor de omvang van militaire vici
wordt een aanname gedaan van 200350 bewoners (cf. Van Es 1994c, 61-63,
met verwijzingen).
42 Bogaers/Rüger 1974, 64; Polak
1997.
43 Roymans 1996a, 27-28.
44 Vgl. Roymans 1996a, 24; idem
2004, 223; De Weerd (2006) beweert
dat de legerkampen deels ‘leeg’ staan
in de pre-Flavische periode of minimaal
onderbezet zijn geweest.
45 Alföldy 1968, 45 ff; Birley 2002, 43;
Roymans 2004, 223.

6.2 Rekrutering

46 Vanaf de Flavische periode verschijnen er in het Nederrijnse gebied andere etnische eenheden van bijvoorbeeld
Spaanse of Thracische origine, maar
per saldo stijgt daarmee de militaire
gemeenschap in principe niet.

In deze paragraaf wordt nog een belangrijk aspect met betrekking tot demografie besproken. Het gaat om de vraag wat de demografische en sociale
consequenties zijn op de lokale rurale gemeenschappen als gevolg van het
grote aantal in het Romeinse leger dienstdoende Bataven. Om deze vraag

47 Het begin van deze ontwikkeling
zien we plaatsvinden vanaf de Late
IJzertijd. Zie daarvoor bijv. Roymans
1990, 181-182 over de effecten van
intensivering van de landbouw.
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48 Willems 1984, 142 ff.
49 Slofstra 1991, 186 ff; Bridger 2001,
204 ff; Van Enckevort 2001, 386 ff;
Wells 2001, 259-269; Heeren 2002;
vgl. Van Driel-Murray 2003b, 213-214.
50 Zie bijv. Bloemers (1978), Willems
(1984), Roymans (1996a; 2004),
Vossen (2003) en Van Driel-Murray
(2003a; 2003b; 2008). Voor een
algemeen overzicht over geboorte- en
sterftecijfers, rekruteringsaantallen en
levensverwachting in de Romeinse tijd
wordt verwezen naar Scheidel (1996).
51 Tacitus, Germ. 29; Hist. IV.12, 17.
52 Het aantal auxiliarii lijkt op het
eerste gezicht echter niet bijzonder en
ook aan andere groepen opgelegd (Van
Driel-Murray 2008, 83); vgl. bijvoorbeeld het noordwesten van Iberia waar
nominaal (>15000) meer auxiliarii
werden gerekruteerd (Millett 2001,
167, met verwijzingen), maar daarbij
gaat het niet om etnische rekrutering.
Daarin zijn de Bataafse hoeveelheden
volstrekt uniek en dat geldt ook als
gekeken wordt naar de percentuele
aantallen gerelateerd aan de totale
bevolkingsomvang.
53 Roymans 2004, 207.
54 Cf. Vossen 2003. Het gaat hier alleen om getallen die gebaseerd zijn op
het aantal ‘bekende’ Bataafse cohorten
(zie ook hoofdstuk 1 met discussie).
55 Bloemers 1978, 63 (afb. 24), 103 ff.
56 Scheidel (1996, 124) beargumenteert dat 40 % van de Romeinse
soldaten hun 25-jarige diensttijd niet
hebben vol gemaakt en dat 15 % ook
nog eens eerder dan het einde van hun
diensttijd is ontslagen. Scheidel (1996,
117) gaat uit van een gemiddelde
levensverwachting van 20-30 jaar. Vgl.
ook Vossen (2003, 422, met verwijzingen, tabel 3) die percentages noemt
van 31 tot 66 % van de militairen die
hun 40ste levensjaar niet haalden. Hij
berekent verder een gemiddelde van 15
effectieve dienstjaren voor een soldaat,
hetgeen omgerekend neerkomt op
“25% more recruits were required to
maintain the strenght of the units”.
Bij de leeftijdsopbouw en het precieze
sterftecijfer binnen zowel de rurale
als de militaire gemeenschappen zijn
bovendien nog andere onbekende
factoren die nauwelijks te calculeren
zijn in het model, zoals het aantal

voldoende te kunnen beantwoorden, moet eerst gekeken worden naar de
rekruteringspraktijk die onder de Bataven plaatsvond. Het is zinvol om de door
anderen reeds uitgevoerde calculaties aangaande rekrutering opnieuw te bekijken.50 Ik wil ook de achterliggende processen naar voren brengen om duidelijk
te maken welke invloed die gehad kunnen hebben op de rurale gemeenschappen bij het rekruteringsregime van de Romeinse overheid.
Algemeen wordt aangenomen dat de Bataven een bijzondere positie innemen
als het gaat om troepenleveranties aan het Romeinse leger. Van Tacitus vernemen we dat de Bataven om hun moed worden geroemd en als tribuut geen
belasting maar slechts (een groot aantal) manschappen moesten leveren.51
Verscheidene hedendaagse auteurs maken in verschillende studies aannemelijk dat het hier om exorbitante aantallen gaat, vergeleken met de rekrutering
bij etnische auxiliarii van naburige stammen en gerelateerd aan de geschatte
bevolkingsomvang van het rekruteringsgebied.52 Het is precies ook dat laatste
punt waar het hier om gaat, aangezien de grootte van het rekruteringsgebied invloed heeft op de druk op lokale gemeenschappen om manschappen
te leveren. Roymans veronderstelt dat in de pre-Flavische periode enkele
cliëntstammen van de Bataven tot het Bataafse rekruteringsgebied moeten
worden meegerekend.53 Het gaat niet alleen om de bekende Cananefates, maar
ook kleinere stammen zoals de Marsaci, Sturii, Frisiavones en misschien ook
de Texuandri. Aangenomen mag worden dat deze stammen gezamenlijk in de
pre-Flavische periode 5.000 man moeten opbrengen.54 Vanaf de Flavische tijd
dienden op het hoogtepunt 5.500 Bataven in het Romeinse leger (zie verder
hieronder).
Het model dat wordt gebruikt om het potentieel aan rekruten in relatie tot de
rurale gemeenschappen te calculeren, is afkomstig van Bloemers die voor de
Cananefaatse civitas al in de jaren zeventig van de vorige eeuw berekeningen
maakte.55 Hij calculeerde het overschot van ‘weerbare mannen’ op basis van
de verhouding tussen het aantal geboortes en de kindersterfte. Ook voor de
Bataafse regio mag dat principe worden gehanteerd zoals Willems en Vossen
aannemelijk maken. De exacte calculaties zijn onmogelijk te achterhalen.
Belangrijkste reden hiervoor is dat we weliswaar denken te weten hoeveel
Bataven in totaal in het leger dienden, maar onbekend blijft hoeveel Bataven in
actieve dienst overleden en direct vervangen dienden te worden.56 Dat aantal
moet immers worden toegevoegd aan de reguliere lichtingen en bij oorlogshandelingen kan dat al gauw in de honderden lopen. Juist bij de Bataafse militairen
moet hiermee sterk rekening worden gehouden, aangezien zij constant werden ingezet en bekend stonden als de stoottroepen bij oorlogshandelingen:57
bijvoorbeeld onder Caesar als Germaanse ruiterij;58 onder Augustus bij de campagnes van Germanicus tegen de Cherusken waarbij Chariovalda zijn ‘eigen’
cohort commandeerde;59 onder Claudius en later tijdens Agricola in Britannia;60
onder Nero in 66 bij een overigens afgeblazen campagne richting de Kaukasus;61 onder Trajanus in de Dacische oorlogen62 en omstreeks het midden van
de 2de eeuw verder langs de Donau.63
Hier komt nog een aspect bij van geheel andere orde, wat echter bijzonder
nadelig kan zijn geweest voor de lokale, rurale gemeenschappen met betrekking tot de bevolkingsdruk en de rekrutering. Gedoeld wordt op de bijzondere
situatie bij de Bataven dat zij hun hulptroepen waarschijnlijk (moeten) blijven
aanvullen met Bataafse rekruten als onderdeel van hun verdrag,64 in tegenstelling tot het ‘normale’ rekruteringspatroon waarbij cohortes en alae door
lokale gemeenschappen in de buurt van hun standplaats zijn aangevuld.65 Bij
die laatstgenoemde eenheden verdwijnt de oorspronkelijk etniciteit van een
lichting al spoedig en ontstond langzamerhand een etnisch gemengd leger,
zeker als de eenheden in de loop der tijd meermaals worden verplaatst.66 Deze
infanterie- en cavalerie-eenheden zijn dan alleen in naam nog etnisch gelabeld,
bijvoorbeeld Hispanorum of Thracum, maar de praktijk laat een etnische mengelmoes van verschillende origine zien.67
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De hierboven beschreven bijzondere methode van rekrutering bij de Bataven
kennen we onder meer doordat de Bataven zich (in den vreemde) als zodanig
bekend blijven maken en de Romeinen hen ook zo betitelen.68 Essentieel daarbij
is wat de Romeinen eigenlijk onder “Bataafs” verstonden: gaat het werkelijk
om lieden die alleen afkomstig waren uit het Bataafse kerngebied? Of zijn het
Germanen in meer algemene zin die stonden voor dat waar het label ‘Bataaf’ op
een bepaald moment op sloeg; namelijk het stereotype synoniem voor dapperheid, excellente paardrijkunst en trouw aan de keizer.69 Deze constructie is mede
bevorderd door de Romeinse overheid. De Bataven gedroegen zich hier ook naar
en beijverden zich deze reputatie hoog te houden.70 Het gevolg was een gemeenschap die haar identiteit nauw verbonden had met het leger. Voor beide partijen
waren hier ongetwijfeld voordelen bij te behalen, maar het meest toch voor
de Romeinen. Het betekende niet dat er gelijkheid bestond tussen beide, noch
juridisch, noch in de dagelijkse praktijk van het Romeinse leger. Kenmerkend is
de passage bij Tacitus die schrijft over de Bataafse cohorten tijdens de veroveringen van Britannia in de slag bij Mons Graupius (83/84 na Chr.).71 De Bataafse
auxilia werden daarbij in de strijd geworpen, terwijl de Romeinse legionairs veilig
werden achtergehouden om “Romeins” bloedvergieten te voorkomen.72 Hieruit is
op zijn minst op te maken dat de Bataven niet als gelijkwaardig met de Romeinen
werden gezien. Hoewel de Bataven zelf ongetwijfeld graag wilden vechten, duidt
het op de asymmetrische relatie tussen Romeinen en Bataven, waarbij hedendaagse termen als ‘stoottroepen’ en ‘kanonnenvlees’ niet overdreven lijken.73
Aan de andere kant moet hier ook gezegd worden dat de Romeinen niet zonder
deze keurtroepen van auxiliarii konden om hun overwinningen te boeken.74
Enerzijds is dat wellicht vanuit Romeins perspectief ook de achterliggende
reden dat de Bataven na de Opstand hun bondgenootschap (antiqua societas)
met de Romeinen op gelijke voet konden voortzetten;75 hoewel we niet weten
of de inhoud van het verdrag is veranderd. Anderzijds is het misschien ondenkbaar dat de Romeinse relatie met de Bataven na de Opstand ‘ongestraft’ kon
doorgaan. Van Driel-Murray poneert een interessante stelling, waaruit volgt
dat de situatie die Tacitus ons voorspiegelt ongetwijfeld nog complexer is dan
hij ons doet geloven. Zij veronderstelt dat na 70 na Chr. ongeveer hetzelfde
aantal troepen geleverd moet worden als vóór de Bataafse Opstand, maar dat
de troepen nu alleen uit het kerngebied van de Bataven komen.76 In eerste
instantie betekent dit per saldo een verhoogde of vergelijkbare druk op de
lokale bevolking als vóór de Opstand.77 Uiteindelijk wordt die druk groter door
de rekrutering verder op te voeren, aangezien verschillende cohortes quingenariae in een generatie zijn verdubbeld naar cohortes milliariae.78
Mogelijk is deze verandering te interpreteren als een strafmaatregel voor de
opstandelingen. De afhankelijkheid van het Romeinse leger is wat dat betreft
alleen maar toegenomen, en het is precies dat wat Van Driel-Murray benadrukt
als eenzijdig en kwetsbaar voor de hele Bataafse gemeenschap.79 Daar zit
beslist een kern van waarheid in, dat vele Bataven voor hun bestaan afhankelijk waren van hun inkomen als beroepssoldaat, maar dat hoeft niet per se als
alleen maar negatief te worden gezien. Ik kan me een alternatief voorstellen,
waarbij die grote aantallen rekruten juist als iets positiefs voor de Bataafse
gemeenschap moet worden uitgelegd. Het Romeinse leger kan immers als
positieve ‘drain’ hebben gefungeerd voor de lokale gemeenschappen. De
dienstnemende jonge mannen zijn niet óók een boerenbedrijf begonnen, maar
‘verdwenen’ juist uit de rurale wereld.80 Daardoor werd overbevolking in de
Bataafse civitas voorkomen en afgeremd, en resteerde er voldoende land voor
de agrarische ‘achterblijvers’.81 De beschikbaarheid van akkerland en weidegebied was voor hen zodoende gegarandeerd en de druk op de samenleving zal
wat dat betreft niet zijn toegenomen, hetgeen als gunstig valt te kwalificeren.
Toch valt niet te ontkennen dat de rurale Bataafse gemeenschappen in hoge
mate zijn belast door het rekruteringsregime van de Romeinen. Voor de pre218

ouderen dat onder de wapenen ging (of
langer onder de wapenen bleef) en het
feit dat jongeren eveneens een vroege
‘natuurlijke’ - d.w.z. niet als gevolg van
oorlogshandelingen - dood kunnen sterven. Zie ook Van Driel-Murray 2008,
83-84, met verwijzingen.
57 Tacitus, Germ. 29; Willems 1984,
197-239; Bloemers 1990, 80; De Weerd
2006, 15. Het is kenmerkend dat de
Bataven steeds bij expansie van het rijk
lijken te zijn ingezet en blijkbaar niet
primair zijn gebruikt om de rijksgrenzen te verdedigen (Van Driel-Murray
2003b, 214-215; Derks 2004, 45). Vgl.
Scheidel (1996, 119, fig. 3.23) die de
plus- en minpunten in kaart brengt
voor een soldaat om te overleven; respectievelijk de relatief goede voeding
en medische zorg tegenover de kans
op infectieziekten in dichtbevolkte
leefomstandigheden in het leger en
gevechtshandelingen.
58 Roymans 2004, 56-58, met verwijzingen.
59 Tacitus, Ann. II.8-11.
60 Tacitus, Hist. II.27; zie ook bijv.
Birley 2002; vgl. Mattingly 2006, 91,
98, 131-132.
61 Tacitus, Hist. I, 6; II.27; II.69; IV.15.
62 Zie bijvoorbeeld Birley 1997, 274;
Derks 2004, 48, afb. 3.4.
63 Zie voor een overzicht bijv. Derks
2004, 44-49, met verwijzingen.
64 Dat geldt in ieder geval voor de
pre-Flavische periode. Voor de periode
na 70 na Chr. is deze praktijk niet
zeker, maar ook niet uitgesloten. Van
Rossum (2004) maakt aannemelijk dat
deze praktijk doorgaat tot omstreeks
het einde van de 1ste eeuw, wanneer de
Bataafse eenheden, die tot die tijd en
bloc opereerden, naar verschillende
standplaatsen worden gedirigeerd. Zie
verder Roymans 1996a, 23-28; idem
2004, 222 ff; Haynes 1999, 166, noot
3; Birley 2002, 42-44; Mattingly 2006,
168-169; Van Driel-Murray 2008, 83.
Daarbij komt nog de mogelijkheid dat
de Bataven ook ná de Opstand door
hun eigen commandanten werden
aangevoerd. Vgl. hiervoor Tacitus, Hist.
IV.12; Birley 1997, 279; idem 2002
voor Flavius Cerialis, de prefect van
de cohors VIIII (!) Batavorum in Vindolanda; Birley 1997, 279; Derks 2004,
45, 49-57 over onder meer de Bataafse
achtergrond van Flavius Cerialis.

65 Haynes (1999, 166, noot 4) betoogt
dat ook de militaire vici als potentiële
rekruteringsplaatsen kunnen worden
gezien.
66 Zie Van Rossum 2004.
67 Zie bijvoorbeeld De la Bédoyère
(2001, 211) die stelt dat “it is difficult
to avoid the conclusion that most
auxiliary units bore no more relation
to their nations ‘of origin’ than many
modern European football teams.” Als
voorbeeld geeft De la Bédoyère (2001,
211) ene Sextus Valerius Genialis die
als Romeins burger dienst deed bij
een Thracische ruitereenheid maar
oorspronkelijk van Friese afkomst was.
Verder ook Van Rossum 2004, 122 ff.
68 Derks 2004, 53.
69 Hier gaat het op een bepaald
moment om een titel in plaats van
om een etnische achtergrond (zie ook
Derks 2004, 64). Vergelijk de stereotype
Bataven-kenmerken bij Tacitus (Hist.
IV.12). Indien er ‘allerlei Germanen’
dienst deden in Bataafse cohorten heeft
dat natuurlijk ook consequenties voor
het aantal ‘pure Bataafse’ rekruten.
70 Zie Roymans (2004, 222-225) die de
door Tacitus vermelde conflicten opsomt
welke bestonden tussen het Veertiende
Legioen en de daaraan gekoppelde
Bataafse cohorten, waarbij de Bataven
het niet nalieten constant te vermelden dat ze dapperder waren dan de
legionairs. Zie ook Tacitus (Hist. II.28)
waar wordt gezegd dat de Bataafse
cohorten worden weggestuurd naar
een ander gebied en de legionairs zich
daarover beklagen want nu ‘beroofde
men hen van de bijstand van de aller
dapperste mannen; die oude beproefde
soldaten, overwinnaars notabene in
zovele oorlogen’. Onder andere De La
Bédoyère (2001, 211) en Van DrielMurray (2003b, 214 met verwijzingen)
vergelijken die reputatie met de situatie
van de ‘Gurkhas’ in het Britse leger,
maar wijzen tegelijkertijd terecht op de
brede en stereotype invulling die latere
antieke auteurs gaven aan de ‘Batavi’,
bijvoorbeeld Cassius Dio, LV.24.7.
71 Tacitus, Agricola 35-36.
72 Vgl. Vegetius, (Epit. rei milit. III.1426) die in algemene zin schrijft over
welke troepen eerst ingezet moeten
worden bij een willekeurige veldslag
en welke elitetroepen achter de hand
gehouden dienden te worden.

Flavische periode geldt een aantal van 5.000 manschappen, maar we hebben
niet voldoende data om een accuraat beeld op te bouwen voor de demografische impact. Voor de Flavische periode en later wordt aangenomen dat er op
het hoogtepunt constant maximaal 5.500 mannen onder de Romeinse wapenen
waren. Op een totale bevolking van ca. 30.000-40.000 mensen82 is dat een
behoorlijke aderlating (zie tabellen 6.6 en 6.7), maar blijkbaar kon het worden
uitgevoerd zonder dat de “hulpbronnen uitgeput raakten”.83 Dikwijls wordt
verondersteld dat gemiddeld 1 man per gezin/familie in het Romeinse leger
diende en uitgaande van Bloemers’ berekening moet met een minimum aantal
van gemiddeld 1,2 weerbare mannen per huishouden worden gerekend, of misschien zelfs wat hoger (1½ man) zoals Willems berekent.84 Omgerekend naar
het aantal huishoudens van het Kromme-Rijngebied zouden op een willekeurig
moment in de Midden-Romeinse periode minimaal (300 x 1,2 =) 360 weerbare
mannen gerekruteerd kunnen worden uit het studiegebied (tabel 6.6 C). Op
siteniveau is dat 3 mannen per nederzetting. Dat aantal kan verder oplopen
tot 2 mannen per huishouden (= 600 weerbare mannen= 5 per nederzetting)
als het geboortecijfer hoger is (8 i.p.v. 5 kinderen) en de kindersterfte lager
wordt geschat (20% i.p.v. 40 %).85 Dat dergelijke aantallen per huishouden niet
uitzonderlijk zijn, blijkt uit enkele voorbeelden die we kennen van verschillende
broers die gelijktijdig dienst hebben genoten in vaak hetzelfde regiment. Ook
het voorbeeld van een vader - vermoedelijk een veteraan - en zoon in dezelfde
eenheid spreekt tot de verbeelding.86

A civitas
Batavorum

B civitas
Batavorum

C KrommeRijngebied

N sites

1000 - 1500

1000 - 1500

120

N huishoudens per site

3-4

2½

2½

totaal N huishoudens

3000 - 6000

2500 - 3750

300

N volwassen mannen/vrouwen
(2 pp per huishouden)

6000 - 12000

5000 - 7500

600

N kinderen (4,5 - 8 per huishouden)

18000/24000 32000/48000

11250/16875 20000/30000

1350 - 2400

N potentieel weerbare jonge
mannen per huishouden 87

9000 - 24000

5625 - 15000

675 - 1200

N volwassen weerbare mannen 3000 - 6000
per huishouden

2500 - 3750

300

totaal N potentieel mannen
onder de wapenen

12000 - 30000

8125 - 18750

975 - 1500

N weerbare mannen = 1,2 - 2
per huishouden

3600 - 12000

3000 - 7500

360 - 600

totale rurale bevolking

24000 - 60000

16250 - 37500

1950 - 3000

Tabel 6.6 Bevolkingsaantal en hypothetische potentieel aan rekruten in de civitas Batavorum
(A en B) en het Kromme-Rijngebied (C) op een willekeurig moment in de Midden-Romeinse
periode gebaseerd op het nederzettingsmodel en het totaal aantal gelijktijdige huishoudens.
De civitasgegevens van kolom A gaan uit van de (gecombineerde) berekeningen van Willems
(1984, 237) en Vossen (2003). Kolom B is doorgeredeneerd vanuit de Kromme-Rijnse situatie
met een gemiddelde van 2½ gelijktijdige huizen per nederzetting.

Mogelijk kunnen we nog een stap verder komen door het rekruteringsmodel te
hanteren en rekening te houden met het hoge sterftecijfer voor de gemiddelde
(Bataafse) auxiliarius in met name de 1ste eeuw.88 Doel hiervan is om erachter
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Rekruut per huishouden

1 rekruut

1,2 rekruten 1 ½ rekruten 2 rekruten

rekruut-‘leverantie’ per gezin, eens
in de ….

20 jaar

16,6 jaar

13,3 jaar

10 jaar

aantal huishoudens bij 330 jaarlijks
te lichten mannen (huishouden = 2
ouders, 4 ½ kinderen)

6600

5478

4400

3300

populatie civitas bij gezinsgrootte
van 6 ½ personen

42900

35607

28600

21450

aantal nederzettingen bij omvang
van 2 ½ gelijktijdige huizen

2640

2191

1760

1320

achterblijvende mannen : vrouwen,
berekend vanuit totale populatie
(geslachtsratio 1:1)

15950 :
21450

12303 :
17803

8800 :
14300

5225 :
10725

achterblijvende mannen : vrouwen, 17600 :
berekend vanuit aantal huishoudens 23100
(incl. ouders)

13673 :
19173

9900 :
15400

6050 :
11550

achterblijvende mannen : vrouwen, 11000 :
berekend vanuit aantal huishoudens 16500
(excl. ouders)

8195 :
13695

5500 :
11000

2750 :
8250

verhouding achterblijvende mannen 40 % :
: vrouwen, berekend vanuit aantal
60 %
huishoudens (excl. ouders) in %

37 % :
63 %

33 % :
66 %

25 % :
75 %

verhouding achterblijvende mannen : vrouwen, beredeneerd vanuit
een gezin met 4 ½ kinderen (excl.
ouders)

1,3 : 2,5

1 : 2,5

0,5 : 2,5

1,5 : 2,5

Tabel 6.7. Calculatieoverzicht van de consequenties van rekrutering in de Midden-Romeinse
tijd.

te komen 1) hoeveel ‘weerbare mannen’ de Bataven jaarlijks konden leveren, 2)
hoe groot de populatie dan moet zijn om die aantallen voort te brengen, en 3)
wat de consequenties daarvan zijn voor de verhouding mannen/vrouwen in het
kerngebied van de civitas.
De theoretische redenering gaat als volgt (tabel 6.7): Bij een normaal verloop
van de militaire diensttijd (25 jaar)89 moet er jaarlijks 1/25 deel worden vervangen in verband met de uitstroom (van veteranen) om de hulptroepen van
5500 man op peil te houden.90 Dat komt overeen met 4% of anders gezegd 220
man. Daar moet echter bij worden opgeteld de tussentijdse vervanging van
gesneuvelden, gewonden en de oneervol ontslagenen (missio ignominiosa) die
het einde van hun diensttijd niet haalden. Blijkbaar ligt dat percentage tussen
de 31 en 66 %, en daarmee lijkt een percentage van 50 % voor de Bataafse
gemeenschappen een niet uitzonderlijke aanname.91 Als we modelmatig ervan
uit gaan dat deze ‘verliezen’ verspreid over 25 jaar waren uitgesmeerd, betekent dit in de praktijk een jaarlijkse extra belasting van 110 rekruten. Daaruit
volgt dat onder de Bataafse gemeenschappen jaarlijks 330 manschappen
werden gelicht.92
Het is vervolgens de vraag hoe dit gerijmd kan worden met het aantal gezinnen die deze jongemannen moesten ‘produceren’ en hoe dat in relatie staat tot
de totale Bataafse bevolking. Eén van de uitgangspunten is dat een gemiddeld
gezin vijf kinderen (levend) grootbracht bij een kindersterfte van 40%.93 Bij de
aanname dat elk huishouden één militair leverde en die een oproepbare leeftijd
van omstreeks 20 jaar had, betekent dat elk huishouden één militair per 20 jaar
leverde. Om jaarlijks één rekruut te leveren aan de Bataafse troepen waren er
dus 20 gezinnen nodig, of anders gezegd: achter elke ‘weerbare man’ gaan 20
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73 Zie bijv. Van Driel-Murray 2003b,
215; dat deze asymmetrische verhoudingen eerder ook speelde, is te lezen
bij Tacitus (Hist. IV.14), die Julius Civilis
aan de vooravond van de Opstand de
woorden in de mond legt: “Er bestaat
immers niet langer een verhouding
op voet van bondgenootschap als
voorheen, nee wij worden behandeld
alsof wij slaven zijn.” Zie ook Roymans
2004, 223.
74 Strobel 1987, 284 ff; Birley 2002,
44.
75 Een indirect argument hiervoor
wordt geleverd door Tacitus (Hist.V.24)
die schrijft dat Cerialis persoonlijk
Civilis pardon in het vooruitzicht stelde,
waaruit misschien kan worden afgeleid
dat ook de Bataven als bevolkingsgroep
een generaal pardon werd verleend.
Dat is dan overigens een opvallende
Romeinse clementie vergeleken met
andere “opstandige situaties” waarvan
Tacitus (Hist. II.68) bijvoorbeeld vermeldt dat twee auxilia-cohorten zonder
pardon in de pan worden gehakt door
Romeinse legionairs; zie Saddington
1997, 493 ff. Daarbij komt nog dat Civilis en Vespasianus elkaar persoonlijk
kenden (Tacitus, Hist.V.26) en vermoedelijk samen hebben gevochten tussen
43 en 47 na Chr. in Britannia toen
Vespasianus legaat was van de Legio II
Augusta (Birley 2002, 44).
76 Van Driel-Murray 2003b, 212-213;
idem 2008, 83, noot 9. Dat wil zeggen
zonder meetelling van bijvoorbeeld de
Cananefates en Frisiavones, waarvan
we vanaf de Flavische periode in elke
geval ‘eigen’ etnische eenheden kennen. Vgl. Roymans 1996a, 21 ff, tabel
1, fig. 4: van sommige etnische troepen
is het bestaan in de pre-Flavische
periode niet zeker.
77 Vermoedelijk zijn niet alle troepen
opnieuw gelicht, maar betreft het een
reorganisatie van de negen bestaande
Bataafse eenheden (cf. Alföldy 1968,
47 ff; zie ook Spaul 2000, 206; Derks
2004, 44 ff, noot 12).
78 Alföldy 1968, 45-47. Niet alle
cohorten werden onmiddellijk als milliaria geformeerd (Spaul 2000, 216; zie
ook Van Driel-Murray 2003b, 212). Het
gaat uiteindelijk om de cohortes I, II, III
en VIIII (!) milliariae Batavorum, en de
ala I milliaria Batavorum naast de cohors I quingenaria Batavorum, in totaal
ook ca. 5000 tot 5500 manschappen.
Daarin zitten dan al verrekend de roeiers van de Germaanse vloot en de Equi-

tes Singulares Augusti (Speidel 1994,
12 ff; Roymans 2004, 56-57, fig. 5.1)
Van Driel-Murray (2008, 83) berekent
een maximum van 6500 manschappen,
maar dat is misschien wat veel.
Bloemers (1978, 111) maakt aannemelijk dat die rekruteringsdruk weer
enigszins afnam vanaf de Trajaanse
periode, omdat de grote oorlogshandelingen achter de rug waren en het aantal troepen in de provincie Germania
inferior werd verminderd.
79 Van Driel-Murray 2003b, 212-215,
noot 56.
80 Vgl. Millett (2001, 167) voor de situatie in het noordwesten van Portugal
(Romeins Iberia, vallei van de Rio Ave)
waar ook de aantallen gerekruteerden
“suggest a long term drain on the young
male population of this region in the
early years after the conquest”.
81 Van Rossum (2004, 129) komt tot
dezelfde conclusie maar beredeneert
het omgekeerd, namelijk dat de jongemannen de armoede ontvluchten door
in het leger te gaan.
82 Bevolkingsaantallen zijn geschat
door Willems (1984). De meest eenvoudige berekening is dat als elk gezin één
militair leverde en een gemiddeld gezin
uit 6½ personen heeft bestaan, er nog
5,5 x 5.500 personen resteren in het
thuisland. Daarmee bestaat de totale
populatie inclusief de dienstdoende
militairen uit 35.750 personen. Zie ook
tabel 6.7.
83 Tacitus, Hist. IV.12 schrijft: “En zonder dat hierdoor hun hulpbronnen uitgeput raakten (wat iets zeldzaams is bij
een bondgenootschap met machtigeren), leveren zij ook nu nog [d.w.z. ten
tijde van het leven van Tacitus] aan het
Romeinse imperium slechts mannen en
wapenen” (zie ook Tacitus, Germ. 29).
Niet duidelijk is wat Tacitus precies
met ‘hulpbronnen’ bedoelt. In het Latijn
staat er ‘Nec opibus (rarum in societate validiorum) attritis viros tantum
armaque imperio ministrant’. Engelse
vertalingen van de Historiae duiden op
‘financiële middelen’ [rijkdom], terwijl
Duitse vertalingen ook ‘hulpbronnen’
[voorraden in de vorm van belasting]
als vertalingen weergeven. In algemene zin kan dit stuk bij Tacitus erop
duiden dat de Bataven weinig (demografische) problemen ondervonden om
manschappen te ‘produceren’. Vgl. ook
Van Rossum 2004, 126 ff.

gezinnen schuil. Bij geval van 1½ of 2 weerbare mannen per huishouden dalen
deze getallen naar respectievelijk 13,3 en 10 gezinnen per rekruut. Omgerekend naar het totaal aantal jaarlijks te lichten weerbare mannen gaat het dan
om 6600, 4400 of 3300 huishoudens bij respectievelijk 1, 1½ of 2 rekruten
per huishouden. De totale bevolking zou van daaruit doorgeredeneerd, bij een
gemiddeld huishouden van 6½ persoon uit respectievelijk 42.900, 28.600 of
21.450 personen hebben bestaan.
Wanneer vervolgens op basis van die getallen voor het aantal huishoudens en
de totale populatie wordt teruggerekend naar het aantal nederzettingen, en de
uitgangspunten zijn ca. 1500 nederzettingen in zijn totaliteit in de civitas en
2½ huishouden per nederzetting (zoals in het Kromme-Rijngebied het geval
was), dan ligt het aantal weerbare mannen per gezin tussen de 1½ en 2 personen. Het bevolkingsaantal van ca. 25.000 personen komt iets lager uit dan
geredeneerd vanuit het nederzettingsmodel (tabel 6.6 B).
Ter afsluiting van deze paragraaf dient hier nog iets gezegd te worden over
de sociale consequenties die ontstaan wanneer zoveel Bataafse mannen in
het leger dienen en wat dat zou kunnen betekenen voor de thuisblijvers? Uit
de tabellen 6.6 en vooral 6.7 komt een opvallende verhouding naar voren
tussen de achterblijvende mannen en vrouwen op het Bataafse platteland.
Hoewel er op verschillende manieren naar gekeken - en gerekend (!) - kan
worden, blijkt dat de verhouding mannen/vrouwen in de Bataafse civitas niet
in balans was.94 Van Driel-Murray dicht in dat kader de Bataafse vrouwen een
belangrijke rol toe. Zij veronderstelt dat vrouwen de huishoudelijke en andere
economische zaken regelen door het ontbreken van de mannen. Een achterliggend argument dat ze gebruikt betreft de landschappelijke beperkingen van
het rivierengebied. Daarbij is het volgens Van Driel-Murray, als gevolg van
de grote bevolkingsdichtheid in de 2de eeuw, zelfs de vraag of men überhaupt
zelfvoorzienend is geweest.95 Haar analyse dat er geen ruimte is voor agrarische expansie – uitgezonderd de extensieve veeteelt die door vrouwen, jonge
jongens en oude van dagen (deels veteranen?) wordt bedreven - , dat het gevolg
daarvan een intensieve horticultuur was en dat vooral veel mest nodig is om
die tuinachtige percelen rond de nederzettingen accuraat te bebouwen, gaat
misschien op voor de ‘arme’ zandgronden waar dan ook de potstalhuizen zijn te
vinden, maar geldt mijns inziens niet voor de vruchtbare delen van het rivierengebied.
Recent onderzoek in het rivierengebied heeft dat ook aangetoond.96 Er blijken
niet alleen voldoende bestaansmiddelen voorhanden in de rurale nederzettingen, maar tegelijk was er vaak ook nog ruimte voor het produceren van
overschotten (surplus) die konden worden afgedragen aan het leger of verkocht op een markt. Hoewel de Bataafse civitas een marginaal gebied blijft
vergeleken met de rijke lössgronden, en voor het Holocene deel van het district
de landbouwgrond beperkt bleef tot de hoogste delen van het landschap, was
er genoeg ruimte voor veeteelt vooral in de komgebieden. Overbelasting van
het landschap door een grote nederzettingsdichtheid klopt wel tot op zekere
hoogte, maar tegelijkertijd moet ook vastgesteld worden dat het hier steeds
gaat om kleine lokale gemeenschappen van twee à drie huishoudens per
nederzetting die voldoende goede landbouwgronden ter beschikking hadden.
Als vanuit dat gegeven wordt gerekend hoeveel grond er nodig is om in eigen
levensonderhoud te voorzien, blijkt er genoeg areaal beschikbaar te zijn in
het rivierengebied.97 De nadruk ligt daarbij niet zozeer op akkerbouw maar op
veeteelt, hoewel daarbinnen ook verschuivingen optreden en er een zekere
vorm van specialisatie, bijvoorbeeld op schapen of paarden, is waar te nemen.
Dat neemt echter niet weg dat er ook akkerbouw wordt bedreven en dat er ook
daarmee mogelijkheden waren voor het genereren van overschotten.98 Archeobotanische data ondersteunen ook het voorkomen van horticultuur, evenals
in de voorafgaande IJzertijd. Maar het gaat mij beslist te ver om daaruit een
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dominant en stereotype beeld van hoofdzakelijk vrouwenarbeid in tuintjes te
schetsen, die producten als eieren, groente en kaas leverden aan de vici en castella zodat “de luie Germaanse man zijn handen vrij heeft om andere dingen te
doen” zoals in het Romeinse stereotype beeld werd verwoord.99
Dat neemt niet weg dat vrouwen (veel?) agrarische arbeid kunnen hebben
verricht en dat dergelijke werkzaamheden onderbelicht zijn in de archeologische data en literatuur. Ook is het waar dat het potentieel aan mannelijke
arbeidskrachten geringer is, doordat een deel van hen in het Romeinse leger
dient, maar mijns inziens blijven nog voldoende mannen achter in het gebied
(zie tabellen 6.5 en 6.6).100 Op de lange termijn zou uit de tabellen kunnen
worden afgeleid dat het percentage vrouwen binnen de rurale gemeenschappen steeds groter is geworden.101 Dit lijkt te worden ondersteund doordat in een
aantal grafvelden in het rivierengebied een (licht) vrouwenoverschot aanwezig
lijkt.102 Maar in de praktijk is dat nog lang niet zeker omdat bijvoorbeeld een
groot aantal crematies van volwassenen niet op geslacht gedetermineerd kan
worden.103 Het is overigens aannemelijk dat een overschot aan vrouwen deels
wordt gereduceerd doordat Bataafse mannen hun vrouwen ‘meenemen’ in den
vreemde, waarvan we enkele voorbeelden kennen.104 Verder moet rekening
worden gehouden met dienstverlenende beroepen (verkoopsters, priesteressen, danseressen, barkeepsters, prostituees) in militaire vici waar vrouwen hun
inkomen verdienden en kennen we ook voorbeelden van vrouwen die als slaven
werden gehouden in legerkampen.105 Hoe het ook precies zij, het betekent in
elk geval niet dat een vrouwenoverschot per definitie ook een mannentekort of
complete afwezigheid van ‘weerbare mannen’ heeft veroorzaakt.
Eerder heb ik al betoogd dat het feit dat veel jonge mannen in dienst gingen
niet alleen als een remmende factor kan worden gezien, maar juist ook een
stimulus kan hebben gevormd voor de agrarische gemeenschappen, omdat
daardoor de demografische druk op de rurale gemeenschappen aangaande
goede landbouwgronden voldoende werd verdeeld. Een andere alternatieve en
aantrekkelijke oplossing voor de achterblijvende agrarische bevolking biedt
Willems wanneer hij een parallel trekt met de Sueben.106 De praktijk bij deze
stam, eveneens een ‘warrior society’, is beschreven door Caesar.107 Echter
hier moet wel nadrukkelijk vermeld worden dat het om een pre-Romeinse
systeem gaat dat niet meer geldig lijkt in de Romeinse keizertijd.108 Samengevat leefden de Suebische mannen in een afwisseling van oorlogvoeren (buiten
de ‘landsgrenzen’) en thuisblijven om in hun levensonderhoud te voorzien.
Na een jaar strijden wisselden zij hun soldatenbestaan af met de thuisblijvers
die vervolgens een jaar gingen vechten. Het sociaal-economische leven kon
gewoon doorgaan als de helft van de weerbare mannen van huis was en onder
de wapenen.109 Zo kon de landbouw voortdurend op gang blijven en was er ook
geen onderbreking bij het opdoen van kennis en ervaring van het oorlogvoeren.
Een dergelijke praktijk is mogelijk ook van toepassing op de Bataven voor de
vroege 1ste eeuw en in enigszins gewijzigde vorm, dat wil zeggen op basis van
een seizoensgebonden systeem waarbij misschien een deel van de hulptroepen
’s winters naar huis werden gestuurd.110 Zij waren immers in (de buurt van)
hun thuisland gelegerd en deze irreguliere formaties kunnen zo ook deels hun
verplichtingen thuis hebben vervuld.111 Na 43 na Chr. werd deze situatie mogelijk
problematischer, omdat de mannen dan ver van huis in Britannia zijn gestationeerd.112 Echter, we weten niet hoe zaken als tussentijds verlof of andersoortige
regelingen om contact te houden met het thuisfront precies waren geregeld in
het Romeinse leger.113 Verder kan op basis van verschillende informatiebronnen
de militaire cultuur van communicatie worden achterhaald. De belangrijkste
daarvan zijn afkomstig van private brieven (papyri) uit Egypte, waaruit blijkt
dat soldaten zich actief konden bemoeien met familiezaken thuis inclusief de
bedrijfsvoering over hun boerenbedrijven (!), en van de bekende schrijftabletten uit Vindolanda onder meer ook over verlofaanvragen.114 Dichter bij huis
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84 Bloemers 1978, 55 ff, 103 ff; Willems 1984, 234 ff.
85 Cf. Bloemers 1978, 55 ff.
86 Zie Derks 2004, 67-68, noot 50,
tabel B.
87 Hier wordt er vanuit gegaan dat
de verhoudingen tussen de geslachten
1:1 bedraagt; vgl. Van Driel-Murray
2008, 84.
88 Vossen 2003, 421 ff, met verwijzingen. Zie verder ook Scheidel (1996,
116-129, met een verwijzing naar
Bellen 1981, 77-81) die onder meer
schrijft over de nog zwaardere, ook
klimatologische (!) omstandigheden in
Rome voor de daar dienende Bataven:
‘There are also indications that the
German guards of the Julian-Claudian
dynasty, the Germani corporis custodes, suffered from unusually high
mortality after moving to Rome’.
89 Zie echter Tacitus, Ann. I.17; vgl.
Scheidel 1996; Pferdehirt 2002.
90 Scheidel (1996, 119) merkt op dat
tussen 100 en 160 na Chr. ontslag om
de twee jaar plaats vond.
91 Scheidel 1996, 117; Vossen 2003,
422, met verwijzingen.
92 Van Driel-Murray (2008, 83-84, met
verwijzingen) rekent met lagere aantallen van 240-260 (echter gebaseerd op
een te groot aantal van 6500 man =
inclusief de roeiers en de lijfwacht),
maar ze calculeert het sterftecijferpercentage volgens mij niet mee.
Scheidel (1996, 122) rekent voor een
legioen (4800 man), dat qua aantal
min of meer vergelijkbaar is met de
5000 Bataven, op 264 rekruten en 120
veteranen. Zijn uitgangspunten zijn
afkomstig van de moderne Princeton
Model Life Tables en vergelijkbare
computer gegeneerde modellen (cf.
Verenigde Naties). Deze zijn op zichzelf
weer gebaseerd op historische data en
ontworpen om ‘typische’ populaties te
beschrijven aangaande ‘vruchtbaarheid
en sterfelijkheid’ (Scheidel 1996, 117,
noot 61).
93 Vgl. Bloemers 1978, 55-63; Hiddink
2003, 163 ff.
94 Hier zijn de terugkerende veteranen niét meegerekend. Het is overigens
de vraag hoeveel veteranen er eigenlijk
overleefden en in principe konden
terugkeren. Willems (1984, 269,
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noot 401, met verdere verwijzingen)
schrijft hierover dat dit aantal voor
auxiliarii slechts 3 % (!) bedroeg. Dat
zou omgerekend neerkomen op ca. 165
man exclusief de veteranen van de keizerlijke garde en de vloot; zie ook Van
Driel-Murray (2008) die een aantal van
125 hanteert en Scheidel (1996, 122)
die - weliswaar voor een legioen - op
120 uitkomt. Daaruit valt op te maken
dat het merendeel dus nooit meer
thuiskwam, zeker als wordt aangenomen dat een deel van die veteranen in
de omringende vici bij hun standplaats
bleef (zie ook paragraaf 5.4; Nicolay
2007a, met verwijzingen). Vgl. ook
Millett 2001, 167 met verwijzingen.
95 Van Driel-Murray 2003b, 205-206;
idem 2008, 83-84.

Fig. 6.1 Verspreiding van zegeldoosjes, schrijfstiften en inktpotten in het Kromme-Rijngebied
Deels naar Derks/Roymans 2002, fig. 7.6, appendix 1. Zie voor de aantallen bijlage 7.

tonen de bronzen zegeldoosjes, die in grote aantallen zijn teruggevonden in
rurale nederzettingen van het Nederlandse rivierengebied, een vermoedelijk
soortgelijke praktijk aan (fig. 6.1).115 Het zijn de enig overgebleven restanten van
vergane houten schrijfplankjes waarop private brieven waren geschreven. Dat
ze zijn teruggevonden op het Bataafse platteland kan volgens Derks en Roymans
niet alleen het contact tussen de elders gelegerde soldaten en het thuisfront
weerspiegelen, maar impliceert tevens een verregaande geletterdheid van de
rurale gemeenschappen.116 Dat deze gemeenschappen gelatiniseerd waren, wekt
verbazing maar is minder vreemd als men bedenkt dat de voertaal in het leger
natuurlijk Latijn was. De kennis ervan was pure noodzaak om te kunnen functioneren binnen het leger en om stappen te maken op de militaire carrièreladder.117
Niet elk lid van de rurale gemeenschap hoeft het Latijn te beheersen, maar men
mag aannemen dat elke thuiswonende Bataaf wel iemand kende die Latijn kon
lezen. Was het niet door het al vroeg van vader op zoon aanleren van het militaire
jargon ter voorbereiding op het soldatenleven, dan kon wellicht een teruggekeerde veteraan de helpende hand bieden om een brief van ‘het front’ voor te
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lezen.118 Ook schrijfstiften kunnen als aanvullende indicator worden gezien voor
de hierboven beschreven schriftcultuur op het platteland.119 Ongetwijfeld werd
er immers ook wel eens een brief teruggeschreven en verzegeld. Helaas zijn er
maar weinig bekend van het Kromme-Rijnse platteland, maar er dient vermeld
dat van een werkelijke inventarisatie van zegeldoosjes, schrijfstiften en bijvoorbeeld inktpotten nog geen sprake is geweest in het studiegebied (bijlage 7).
Samengevat lijken de demografische problemen ten gevolge van het hoge aantal rekruten voor de rurale gemeenschappen overkomelijk. Dat valt af te leiden
uit het gegeven dat grootschalige rekrutering heeft plaatsgevonden. Het moet
dus mogelijk zijn geweest, maar dat wil nog niet zeggen dat het gemakkelijk
was.120 Waarschijnlijk is de zware druk op de rurale gemeenschappen een geleidelijk aan gegroeide praktijk, waarop men zich sinds jaar en dag heeft ingesteld
en van waaruit een traditie is ontstaan van gemeenschappen die soldaten
leverden (militaire ethos). Dat zich binnen deze soldaten-boerenfamilies soms
onverwachte situaties, tegenslagen en andere problemen hebben voorgedaan
is aannemelijk,121 maar misschien ook niet problematischer dan bij rijksgenoten die op een andere wijze aan hun belastingverplichtingen moesten voldoen.
De sociale consequenties van de rekrutering zijn moeilijker vast te stellen. Enerzijds kan eenzijdige afhankelijkheid van het Romeinse leger (ook met betrekking
tot bijvoorbeeld inkomen, sociale positie en de subcultuur van het leger)122 en
daarmee de kwetsbaarheid van de Bataafse gemeenschappen worden bepleit.
Verder is niet uitgesloten dat de demografische balans in de samenleving langzaam is zoekgeraakt of deels ontwricht door een geleidelijk gegroeid overschot
aan vrouwen. Anderzijds gaf het wegtrekken van een deel van de mannelijke
bevolking ook ‘lucht’ aan de achterblijvende rurale bevolking en werden claims
op goede landbouwgronden daardoor verminderd. Men kan zich afvragen of dit
soort theoretische benaderingen van sociale processen zijn af te leiden uit archeologische data. Voor mijn onderzoek kan dit verder worden toegespitst op de
vraag of het nederzettingspatroon hieraan een bijdrage kan leveren. Het vormt
het onderwerp van de volgende paragraaf. Vragen die daarin aan bod komen,
hebben niet alleen betrekking op de onderlinge rangschikking van nederzettingen, maar behandelen ook de patronen, ordening en ontwikkeling die achter dit
nederzettingslandschap schuilgaan. Belangrijkste gedachtegang daarbij is dat uit
het grote aantal, weliswaar kleine nederzettingen uit de Midden-Romeinse tijd en
het nagenoeg ontbreken van villa’s en belangrijke steden in de civitas, zou mogen
worden geconcludeerd dat er sprake is van een zekere onderontwikkeling van het
Bataafse nederzettingssysteem.123
Voordat het nederzettingspatroon wordt geanalyseerd, dient eerst nog een
aantal afsluitende en relativerende opmerkingen gemaakt te worden over
de calculaties in de paragrafen 6.1 en 6.2. De berekeningen zouden kunnen
worden opgevat alsof ze precisie duiden en ik ermee zou willen beweren dat dit
dé getallen zijn waarmee gerekend moet worden. Dat is echter geenszins mijn
bedoeling. Ik heb een aantal modelmatige berekeningen uitgevoerd om verschillende redenen, die ik hieronder nog kort wil aanstippen. Allereerst moet
vermeld dat bij de dichtheid van sites een belangrijke factor niet als zodanig is
‘gevangen’ in het model, namelijk de exacte begrenzingen van de civitas. Er is
conform Vossen gerekend met een omvang van 3800 km2 maar de werkelijke
omvang van het Bataafse bestuursdistrict is onbekend.124 Het spreekt voor
zich dat bij veranderingen van dat aantal werkelijke km2, andere getallen naar
voren zullen komen.
Ten tweede heb ik bij de berekeningen aangaande rekrutering ook aannames
gedaan, o.a. in het aantal Bataven onder de wapenen. Dit is eerder berekend
door Willems en Vossen, maar desondanks heb ik het opnieuw ter hand genomen. Mijn calculaties zijn alleen bedoeld om aan te tonen dat (in willekeurige
volgorde):
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96 Groot/Heeren/Kooistra/Vos (in
druk) combineren de resultaten van
archeozoölogisch, archeobotanisch
en nederzettingsonderzoek en komen
tot verrassende uitkomsten, waarmee
oudere werken van Lauwerier (1988)
en Kooistra (1996) achterhaald zijn. Zie
verder paragraaf 6.5.
97 Groot/Heeren/Kooistra/Vos (in druk)
gaan uit van een gebied van 30 tot 50
ha voor respectievelijk de nederzettingen Tiel-Passewaaijse Hogeweg en Wijk
bij Duurstede-De Horden. Omgerekend
voor het Kromme-Rijngebied zou 3600
tot 6000 ha nodig zijn om in die behoefte te voorzien. Dat moet mogelijk
zijn geweest met 86,6 km2 (= 8660 ha)
aan hoge stroomruggronden – waarvan
wel een substantieel deel moet worden
afgetrokken omdat ook de sites zelf
op de stroomruggen liggen en ook de
grafvelden, restgeulen, etc. niet mogen
worden meegeteld; vgl. Heeren in prep;
zie verder paragraaf 6.5.
98 Dat hoeft niet altijd om ‘voedsel
voor de mens’ te gaan, want Groot/
Heeren/Kooistra/Vos (in druk) duiden
juist ook op het belang van veevoer. Zie
ook paragraaf 6.5.
99 Vrij naar Van Driel-Murray (2003b,
206) waar staat: “…production and sale
are primarily in the hands of women,
thus freeing men for other activities.
Thus both Caesar and Tacitus are
actually correct when they remark on
the fact that German males are lazy
and do no agricultural work”. Zie ook
Bazelmans 1991, 98.
100 Van Rossum (2004, 128) veronderstelt een interessant verband tussen
een economische strategie (systeem
gericht op veeteelt) waarvoor minder
mensen nodig waren en het grote
aantal mannen in het leger.
101 Echter, ook de sterftecijfers onder
vrouwen tussen de 20-40 jaar waren
hoog ten gevolge van de risico’s die bij
het baren van kinderen optreedt. Zie
Hiddink 2003, 163.
102 Dat geldt bijvoorbeeld voor het
grafveld van ‘De Horden’ (pers. meded.
W.A.M. Hessing, Vestigia) hoewel de
aantallen te gering zijn voor betrouwbare statistiek. Recent onderzoek naar het
grafveld van Tiel-Passewaaij laat ook
een geringe oververtegenwoordiging
zien van vrouwen, maar de verschillen
blijven beperkt (Aarts/Heeren 2007,
81, fig. 12; Heeren, in prep.). Ook Oss
zou volgens Hessing (2000, 187) een

vrouwenoverschot laten zien, maar te
bedenken is dat van de ca. 100 graven
er slechts 21 op geslacht konden worden gedetermineerd: 14 tot 16 daarvan
betroffen volwassen vrouwen en 2 tot 5
volwassen mannen. Ook Hatert (Haalebos 1990, 199) zou een opmerkelijk
vrouwenoverschot tonen, maar hier is
de sekse ratio alleen gebaseerd op het
verschil in ronde (mannen) en vierkante
(vrouwen) grafstructuren! Uit onderzoek naar het grafveld van Tiel blijkt
dat geen positief verband heeft bestaan
tussen de greppelvorm en het geslacht
of leeftijd van de dode (Aarts/Heeren
2007, 82). Dat de ‘afwezige’ mannen
zijn gestorven in den vreemde, lijkt een
aannemelijk conclusie.
103 Feitelijk zou ook voor de voorafgaande IJzertijd moeten worden
bekeken hoe de verhoudingen tussen
de seksen uitvallen, om dan met dezelfde methodiek de Romeinse graven
te bekijken.
104 Cf. Derks 2004, 53, noot 47; vgl.
Haynes 1999, 167; Pferdehirt 2002, 141
ff, 179; Roymans/Derks/Heeren 2007,
14; zie ook Van Driel-Murray (2008, 87)
die het terecht onwaarschijnlijk acht dat
een gelijk aantal vrouwen hun mannen
zouden vergezellen als ze afmarcheren
naar hun standplaats.
105 Allason-Jones 1999; vgl. ook Wells
2001, 140-141; Mattingly 2006, 194 ff;
contra Van Driel-Murray 2008, 84.
106 Willems 1984, 235.
107 Caesar, BG IV.1. Hier dient wel
vermeld dat Caesar’s beschrijving sterk
is beïnvloed door antieke etnografische
ontwikkelingstheorieën waaraan een
uitgesproken barbarenideologie ten
grondslag ligt (Roymans in prep.). Bovendien moet hier nadrukkelijk vermeld
worden dat het om een pre-Romeinse
systeem gaat dat niet meer geldig lijkt
in de Romeinse keizertijd.
108 Een verschil met de situatie bij
de Sueben is dat de Bataven vanaf de
Augusteïsche periode waarschijnlijk
beroepssoldaten waren en deel uitmaakten van een staand leger. Zie voor
de organisatie van het Augusteïsche
beroepsleger bijv. Webster 1969, 47
ff, 142 ff; Le Bohec 2001, 182 ff; Van
Daele 2003, 61 ff.
109 Willems (1984, 235) stelt dat ook
dit geen dubieuze procedure hoeft
te zijn geweest bij de Bataven. Hij
beweert dat het voor de Flavische

•	er genoeg mannen overblijven in het gebied om landbouw te verrichten
ondanks grote militaire lichtingen binnen de rurale gemeenschappen.
•	de totale bevolking niet eens enorm groot hoeft te zijn geweest om aan de
rekruteringsvraag te voldoen.125
•	er een getalsmatige disbalans kan zijn ontstaan tussen de achterblijvende
mannen en vrouwen in de civitas.
•	er veranderingen in interpretatie zijn opgetreden t.o.v. de getallen waar
Willems en Vossen mee rekenden, omdat de gemiddelde nederzetting kleiner is dan zij veronderstellen.
Tot slot is in het model (tabellen 6.6 en 6.7) geen rekening gehouden met terugkerende veteranen - en hun familie (?!). Ook is onvolledige nominale sterkte van
de militaire eenheden niet gecalculeerd, terwijl dit vermoedelijk eerder regel
was dan uitzondering.126 Ten slotte zijn ook eventuele aanvullingen van andere
‘Germaanse’ soldaten in Bataafse eenheden niet meegerekend. Ondanks deze
aannames en schijnprecisie denk ik dat de tendensen niet wezenlijk anders zijn
dan hierboven in deze paragraaf is geconstateerd en beschreven.
6.3 Het nederzettingspatroon
“Bij de reconstructie van het nederzettingspatroon gaat het om de verhouding
tussen verschillende nederzettingstypen en de onderlinge, sociaal-economische en hiërarchische betrekkingen. Noodzakelijk daarbij is een voldoende
hoeveelheid nederzettingsdata uit opgravingen binnen het bredere kader van
een Landesaufname.”127 Zoals uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken, zijn
er weliswaar genoeg nederzettingslocaties bekend in het Kromme-Rijngebied,
onder andere door uitgebreide veldkarteringen, maar zijn specifieke data
over (opgegraven) nederzettingen in het Kromme-Rijngebied beperkt. Het is
daarom moeilijk om goed gefundeerde uitspraken te doen over het systeem
van nederzettingen gebaseerd op sociaal-economische, politieke en eventueel culturele uitgangspunten. Desalniettemin is het niet onmogelijk en is een
poging ondernomen om daar grip op te krijgen door de ruimtelijke verspreiding
te analyseren en achterliggende patronen te ontdekken.128 Een aantal centrale
vragen stuurt de discussie over het nederzettingspatroon.129 Belangrijk zijn
onder andere de variatiebreedte van de onderscheiden nederzettingstypen, de
onderlinge relaties en de eventuele hiërarchie, de nederzettingsstructuur of
lay-out, en de organisatie en ontwikkelingen van nederzettingen in een breder,
(macro-)regionaal perspectief en tijdsperiode.
Voor zover we zicht hebben op de nederzettingen in het Kromme-Rijngebied
bestaat het merendeel uit ‘kleine sites’ (inclusief Einzelhöfe), die over het
algemeen uit twee tot drie gelijktijdige huishoudens omvatten.130 Het beeld is
vergelijkbaar met de bewoning in de Late IJzertijd: kleinschalige, verspreide
‘gehuchten’ waarbinnen op het eerste gezicht maar weinig variatie bestaat.
Daaruit kan een egalitaire samenleving worden afgelezen met weinig differentiatie, waarbinnen nauwelijks hiërarchische verhoudingen aantoonbaar zijn.131
Gedurende de Romeinse tijd verandert dat beeld enigszins. Allereerst neemt
het aantal nederzettingen toe en daarmee de dichtheid van de bewoningslocaties. De dichtheid van de sites in het landschap is aanzienlijk want gemiddeld
bevond zich binnen elke vierkante kilometer - van de hooggelegen stroomruggen - een nederzettingslocatie (zie tabellen 6.2, 6.3 en 6.5). Ten tweede
verandert de variatiebreedte van de sites want hoewel kleine nederzettingen
de norm blijven, zien we ook enkele grotere nederzettingen ontstaan.132 Het
duidelijkste is dat zichtbaar op ‘De Horden’ te Wijk bij Duurstede, waar vier tot
vijf gelijktijdige boerderijen voorkomen. Dat lijkt exceptioneel maar ik vermoed
dat, gelet op sommige omvangrijke fosfaatplekken, meer ‘De Horden-achtige
sites’ zijn geweest, hoewel dat moeilijk is te bewijzen omdat ze niet zijn opgegraven.
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Wat zijn nu de gemeenschappelijke kenmerken van deze grote vindplaatsen in
het Kromme-Rijngebied? Die zijn feitelijk moeilijk vast te stellen, behalve dan
dat deze sites wat ‘groter zijn’ dan een nederzetting van gemiddelde omvang.133
Zoals in hoofdstuk 2 is verwoord, speelt de omvang van de fosfaatplekken daarbij een rol, maar is die ook weer niet allesbepalend.134 Uitgangspunt is dat een
fosfaatplek van meer dan ongeveer 5,5 ha een grote nederzetting kan representeren. Op basis hiervan kunnen in het Kromme-Rijngebied minimaal acht
grote nederzettingsterreinen worden gedefinieerd.135
In het verleden zijn diverse studies over de nederzettingssystemen in de
Romeinse tijd in Nederland uitgevoerd.136 Een voorbeeld hiervan betreft het
onderzoek naar het Maas-Demer-Schelde gebied. Daar onderscheidt Slofstra
drie, hiërarchisch geordende typen nederzettingen op het platteland: kleine
open nederzettingen, omsloten nederzettingen inclusief (proto-)villa’s en
rurale centra.137 In de pre-Flavische periode domineerden de kleine nederzettingen, maar bestonden ook omsloten, vaak grotere sites. Aan de top van dit
nederzettingssysteem functioneerden enkele rurale centra.138 In de Flavische
periode en 2de eeuw continueerde zich deze situatie binnen de ‘native tradition’,
maar onderging het wel enkele veranderingen waarvan de belangrijkste is de
opkomst van de villa.
Globaal gezien valt in het Kromme-Rijngebied een vergelijkbare situatie te
constateren. Ook in mijn studiegebied domineren de kleine nederzettingen en
is er bovendien binnen de categorie bovenmodale, grote nederzettingen nog
een aantal sites aanwezig met opmerkelijke, soms villa-achtige kenmerken.
Gedoeld wordt allereerst op de steenbouwlocaties,139 maar daarnaast ook op
sites die omsloten zijn door greppels en waar een zogenaamd porticus-huis is
aangetoond.140 In het Kromme-Rijngebied is het echter beslist niet zo dat elke
enclosed rural settlement altijd van meer dan gemiddelde omvang was. We
kennen juist meer voorbeelden van omgreppelde kleine nederzettingen zoals
Houten-Doornkade (site 5), Houten-Overdam (site 7) en Wijk bij Duurstede-De
Geer (site 31), waar de bewoning beperkt bleef tot maximaal twee gelijktijdige
huishoudens. Er is bovendien ook niet vast komen te staan dat elke (grote) site
in het Kromme-Rijngebied door greppels was omgeven. Bij ‘De Horden’ was
dit overduidelijk wel het geval maar van andere (grote) sites is dat (nog) niet
aangetoond. Kortom, de categorie ‘omsloten nederzettingen’ is zo gedifferentieerd dat die in het Kromme-Rijngebied zeker niet geldt als criterium voor een
zelfstandige nederzettingscategorie.141
Eén niveau hoger dan de grote sites resteert de categorie van de vicus of het
rurale centrum. Duidelijk mag zijn dat we voor dit soort sites moeten zoeken
naar een meer dan gemiddelde nederzetting in het studiegebied, die niet alleen
qua omvang – minimaal 3 tot 4 ha142 - maar ook wat betreft ligging centrale
functies herbergt op bijvoorbeeld economisch en religieus gebied. De bebouwing in dit soort centra is compact en bestaat hoofdzakelijk uit ‘striphouses’.143
Verder mogen tempels, een badhuis en allerlei gebouwen ten behoeve van
kleinschalige industriële en ambachtelijke activiteiten worden verwacht. De
nadruk behoeft niet zozeer alleen op de marktfunctie te liggen, of op ambachtswerk of de opvang voor reizigers, maar juist de betrokkenheid bij de agrarische
productie lijkt evident voor rurale centra.144 Voorbeelden van elders uit het
Bataafse gebied zijn Cuijk, Elst (Overbetuwe), Halder, Wijchen, Kessel en misschien ook Rossum.145
In het Kromme-Rijngebied is een dergelijke centrale nederzetting tot nog toe
niet ontdekt, hoewel het aantrekkelijk is Houten een dergelijke functie toe te
dichten.146 Die aanname berust op het voorkomen van enkele stenen gebouwen
in Houten, en de locatie van Houten op de splitsing van stroomruggen onder de
rook van het castellum van Vechten.147 Het eerste gegeven is een feit, maar van
aaneengesloten bebouwing is echter (nog) geen sprake. De afstand tussen de
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periode zou resulteren in een aantal
van 11.000 strijdbare Bataven die
elkaar afwisselen en rekent verder dat
als maximaal ¼ van de totale bevolking
onder de wapenen was (Willems 1984,
235, noot 118 en 119), daaruit een
minimaal bevolkingsaantal van 44.000
kan worden afgeleid. Willems’ berekeningen op basis van het nederzettingsmodel brengen dat aantal terug tot
ca. 30.000 à 40.000. De door Willems
geopperde procedure geldt echter niet
meer voor de Flavische tijd, omdat op
dat moment beslist andere militaire
organisatiestructuren gelden dan in
de pre-Romeinse (en eventueel VroegRomeinse) periode(n).
110 Voor het Romeinse leger was dit
niet nadelig aangezien men dan voor
die troepen in elk geval geen voedselvoorziening hoefde te regelen.
111 Vgl. Millett (2001, 160 met verwijzingen) voor het noordwesten van
Romeins Iberia (Portugal) waarover hij
schrijft: “The social structure of the region seems therefore to have combined
a settled agrarian base and long-lived
stable territorial centers with a mobile
male warrior class. However this was
articulated, it enabled society to thrive
with a system of remarkable long term
stability.”
112 De Bataven beklaagden zich niet
over het feit dat ze nu ver van huis
waren gelegerd, in tegenstelling tot
de Thraciërs enkele decennia eerder,
die zich volgens Tacitus (Ann. IV.46)
verzetten tegen het principe dat “hun
jongens, verstrooid en onder andere
stammen gemengd, naar ver afgelegen
landen zouden worden versleept”.
Misschien ligt daarin dan ook het voornaamste verschil met de Bataven die de
gehele 1ste eeuw als groep bijeen werden gehouden en door de eigen, intact
gelaten Bataafse commandostructuur
werden aangevoerd. Zie Saddington
1997, 495; vgl. ook Van Rossum 2004;
Van Driel-Murray 2008, 85.
113 Zie Van Driel-Murray 2003b, 207209. Dat geldt misschien ook voor het
letterlijk contact om thuis een gezin te
onderhouden en tijdens verlof ‘het kindertal op peil te brengen’ alleen al om de
etnische rekrutering te garanderen (vgl.
Van Driel-Murray 2008, 84). Bovendien
is in hedendaagse militaire gemeenschappen een mogelijke parallel te
vinden, bijvoorbeeld bij de Gurkhas die
op elke 3 jaar dienst een half jaar verlof
kregen en waar ook voor belangrijke familieaangelegenheden zoals huwelijken

en begrafenissen speciale regelingen
bestonden (Van Driel-Murray 2008, 85).
Zelfs “substitutes in the case of family
crises” werden bij hen toegestaan en
wellicht golden voor het Romeinse leger
vergelijkbare principes.
114 Alston 1999, 181 ff; Birley 2002,
85; Van Driel-Murray 2003b; zie ook
Tacitus, Hist. I.46.
115 Derks/Roymans 2002. Zie bijlage 7
en fig. 6.1 voor het Kromme-Rijngebied.
116 Derks/Roymans 2002; idem 2006,
129, noot 37. In laatstgenoemde
publicatie komen beide auteurs hier
weer iets op terug en relativeren ze de
geletterdheid van het platteland. Vgl.
Hingley (2005, 101, met verwijzingen)
die beweert dat “despite the spread of
non-elite forms of Latin, it is probable
that the majority of the inhabitants of
the empire, particularly away from the
urban centers and forts, were unable to
speak or write in Latin.” Derks en Roymans zien een grote rol voor veteranen
weggelegd die vanwege hun genoten
diensttijd Latijn konden lezen en als
intermediairs kunnen fungeren tussen
de rurale en de militaire wereld.
117 Derks/Roymans 2002, 100;
Hingley 2005, 94 ff; zie ook als
voorbeeld de passage bij Tacitus (Ann.
II. 10) waar de Cherusk Arminius in
een woordenwisseling met zijn broer
Flavus “er heel wat Latijn tussendoor
gooide, aangezien hij immers in een
Romeinse legereenheid als aanvoerder
van zijn landgenoten had gediend.” Zie
verder Vegetius (Epit. rei milit. II.19)
die schrijft over de leesvaardigheid
en rekenkunst die rekruten zouden
moeten beheersen.
118 Alston (1999, 179) wijst op het
openbare karakter van brieven en het
gebruik in het leger om ze dikwijls voor
te dragen ondanks dat ze individueel
waren geadresseerd, omdat er vaak
groeten van én aan anderen werden gedaan die in de huiselijke of sociale kring
van de correspondenten verkeerden.
Zie ook Derks 2004, 51-52.
119 Vgl. Derks/Roymans 2002, 98-99,
noot 46. Dat geldt vermoedelijk ook voor
zegelringen en wellicht inktpotten, maar
ook daarover is weinig informatie beschikbaar in het studiegebied. Er schijnt
een deksel van een bronzen exemplaar
afkomstig te zijn van SchalkwijkPothuizerweg II (site 75) volgens
Blommesteijn 1986, 14 (zie bijlage 7);
vgl. Den Haag-Wateringseveld waar een

bekende steenbouwlocaties bedraagt hemelsbreed ongeveer 800 meter, hoewel
in het tussenliggende gebied wel enkele bewoningssporen zijn aangetroffen die
zouden kunnen duiden in de richting van één en dezelfde (dan overigens zeer
omvangrijke) nederzetting.148 Het karakter van die stenen gebouwen in Houten
is deels onbepaald (‘Oud Wulfseweg’). Andere locaties zijn mogelijk te definiëren als een mutatio, statio of een villa-achtig bouwwerk (‘Molenzoom’) of
betreffen de restanten van een stenen sokkel van een boerderij (‘Oude Dorp’).
Ook twee andere steenbouwen in het studiegebied, ‘t Goy-Tuurdijk en CothenDe Zemelen, zijn als versteende boerderijen geïnterpreteerd en daarmee
kunnen de meeste Kromme-Rijnse steenbouwcomplexen worden verklaard als
onderdeel van agrarische nederzettingen.149 Representeren deze gebouwen
de top van de rurale nederzettingen in het Kromme-Rijngebied? Gelet op het
uiterlijk voorkomen van dit soort gebouwen met beschilderde muurpleister, een
porticus, een pannendak wellicht en mogelijk nog de aanwezigheid van kleine
badcomplexen mag dat worden aangenomen. Of missen we nog een bovenliggende categorie?150
Ook het tweede gegeven over Houten, gelegen op de splitsing van stroomruggen, staat vast. Niet zeker is echter of de verkeersgeografische positie van
Houten werkelijk een grote rol speelde in de Romeinse tijd. Afgaande op de
historisch bekende en tegenwoordige wegen in het gebied, lopen er beslist
allerlei routes van en naar het knooppunt Houten. Op 19de- en 20ste-eeuwse
kaarten is dit goed zichtbaar en lijken vanuit Houten alle wegen radiaal te
verlopen naar Utrecht, Vechten, Bunnik, Odijk, Werkhoven, Cothen en Wijk bij
Duurstede. Maar op eerdere kaarten uit de 17de eeuw is Houten vermeden en
liep de doorgaande route van Wijk naar Utrecht over de Trekweg en de Achterdijk. Blijkbaar vervulde Houten toen geen dusdanig belangrijke functie dat de
hoofdwegen hierlangs werden geleid.151 Ook voor de Romeinse tijd is die functie
van verkeersknooppunt niet aantoonbaar, maar ook niet helemaal uitgesloten. Weliswaar loopt de belangrijkste doorgaande weg van het gebied, de via
militaris, waarschijnlijk oostelijk van Houten, dat sluit niet uit dat er andere,
meer lokale wegen via Houten hebben gelopen over de Houtense en Jutphase
stroomrug (zie ook verderop, fig. 6.6).
Samengevat blijft het speculeren of in Houten een ruraal centrum heeft
bestaan. Als er geen ruraal centrum bestond in Houten, blijven er dan nog
andere mogelijkheden open voor het Kromme-Rijngebied? Ik denk van wel en
zie een belangrijke rol voor de militaire vici bij de legerkampen Fectio en Levefanum. Hoewel van beide weinig bekend is, kan er in algemene zin over dit type
nederzetting wel het één en ander gezegd worden.
Natuurlijk is het bestaan van militaire vici sterk verbonden met de legerkampen: hun belangrijkste taak is de verzorging, in de breedste zin van het woord,
van de troepen ter plaatse. Feitelijk kunnen we deze taak als een specialisme
beschouwen dat in die zin nauwelijks afwijkt van andere specialistische centra
op bijvoorbeeld religieus of industrieel gebied.152 Dienstverlening aan het rurale
achterland behoort weliswaar niet tot de primaire taak van militaire vici, maar
in Engeland bijvoorbeeld functioneerde een aantal van oorsprong militaire vici
wel als zodanig, op het moment dat de grenszone verder noordelijk opschoof en
het legerkamp niet meer in de directe omgeving lag.153 Ook in Duitsland is een
aantal maal aantoonbaar dat vici blijven voortbestaan na het vertrek van de
verzorgende legereenheden.154 Morfologisch en functioneel zijn er dus beslist
overeenkomsten tussen de militaire vici en de burgerlijke, rurale centra en het
is goed denkbaar dat in het Kromme-Rijngebied deze militaire vici een centrale
plaats hebben ingenomen binnen het regionale nederzettingspatroon. Ze vertegenwoordigen de hiërarchische top van het systeem.155 Boven de rurale centra
bevindt zich hiërarchisch gezien nog de stad, maar de aanwezigheid daarvan
is in mijn onderzoeksgebied niet aan de orde. Dat wil overigens niet zeggen dat
de bewoners van het Kromme-Rijngebied nooit deel hadden aan de stedelijke
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inktpotfragment van terra sigillata is gevonden (pers. meded. H.A.R. Siemons,
Hazenberg Archeologie).
120 Kenmerkend is de veelzeggende
zinsnede bij Tacitus (Hist.IV.14): “Er
staat een rekrutering voor de deur
waardoor onze vrijgeboren zonen van
ons, hun ouders, waardoor de ene
broeder van de ander wordt afgerukt
als tot een afscheid voor eeuwig.” Vgl.
Van Rossum 2004.
121 Zie Tacitus (Hist.IV.14) waar hij
schrijft over de extra opgelegde rekrutering van jongelingen, oude mannen,
gebrekkigen en schandknapen die door
Vitellius zou zijn bevolen, hetgeen als
één van de aanleidingen kan worden
gezien voor de Bataafse Opstand.
122 Zie bijvoorbeeld James 2002;
Hingley 2005, 93-94; Mattingly 2006,
166 ff.
123 Vgl. bijvoorbeeld Roymans 1995,
57; Millett 2001, 157-158; Hingley
2005, 89-90, 104-105. Zie verder de
paragrafen 6.3, 6.5 en 6.6.
124 Zie verder paragraaf 6.4.

Fig. 6.2 Model van een dendritisch nederzettingssysteem. Bewerkt naar Willems (1984, 261,
fig. 134).

125 Contra Van Rossum 2004, 125.
126 Vgl. Scheidel 1996, 120.

markt van bijvoorbeeld Noviomagus of bijvoorbeeld zitting hadden in de raad
van decuriones in de civitas-hoofdstad.
Kortom, militaire vici kunnen naast primaire dienstverlening aan het legerkamp, ook verzorgingsfuncties voor de rurale gemeenschap hebben gehad.156
Te denken valt vooral aan een lokale of regionale marktfunctie voor het platteland, waar op- en overslag van goederen en uitwisseling in de breedste zin van
het woord konden plaatsvinden. De drijvende kracht hierachter is het leger, dat
een enorme behoefte had aan goederen en diensten, juist ook van het omringende platteland.157 Dat wil overigens niet zeggen dat het leger ook altijd de
hand bleef houden in de goederenstromen want hier mag een rol worden gezien
voor private ondernemers, die als tussenhandelaren, entrepreneurs of local
agents functioneren. Anderzijds gaan er ook goederen retour naar het platteland, bijvoorbeeld draaischijfaardewerk. Bij de distributie hiervan, mag een
vertakt of dendritisch nederzettingssysteem worden verondersteld (fig. 6.2).158
Daarmee doel ik op de hoofdzakelijk ‘verticale’ goederen- en dienstenstromen
tussen bijvoorbeeld militaire vici en rurale sites, terwijl op een horizontale
niveau, dat wil zeggen tussen hiërarchisch gelijkwaardige nederzettingen,
minder of nauwelijks uitwisseling plaatsvindt.159 Het is logisch dat daarbij de
afstand tussen de vicus en het omliggende ‘verzorgingsgebied’ van belang is
om te bepalen hoe goederen heen en weer gingen. Voor mijn onderzoeksgebied
heb ik een hypothetische reikwijdte berekend vanuit de militaire vici naar het
omringende platteland. Daartoe zijn cirkels getrokken met de vici als centrumpunten (fig. 6.3). De doorsnede van iedere cirkel komt overeen met 17 km,
wat gelijk is aan de hemelsbrede afstand tussen beide vici.160 Hieruit volgt dat
de maximale afstand van een rurale nederzetting tot één van de militaire vici
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127 Cf. Van Es 1989, 359. Vgl. bijvoorbeeld ook Slofstra (1982a, 25-26) die
stelt dat “de kennis van het regionale
nederzettingssysteem afhankelijk is
van de kennis van de individuele nederzettingen binnen dat systeem” en Van
Enckevort (2001, 336, 354) die zich
voor de zandgronden afvraagt of er wel
genoeg nederzettingen zijn onderzocht
op basis waarvan een navolgbare ontwikkeling kan worden geschetst.
128 Vgl. Taylor 2007, 11-22.
129 Cf. Roymans 1990, 169.
130 Zie ook paragraaf 2.2 en bijlage
1; vgl. Bloemers (1978, 53 ff), Willems
(1984, 235 ff) en Vossen (2003, 429435).
131 Vgl. bijvoorbeeld Hiddink (1999,
84) voor de zandgronden; zie Taylor
(2007, 28 ff) voor Britannia waar ook
het merendeel (96%) van de rurale
sites bestaat uit kleine nederzettingen
van minder dan 2 ha.
132 Vgl. ook Taylor 2007, 102 ff die
vaststelt dat op het Engelse platte-
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Fig. 6.3. Het hypothetische afzetgebied van de militaire vici in het Kromme-Rijngebied op het
omliggende platteland.

land in de Romeinse tijd een lichte
opwaartse trend bestaat van de gemiddelde site-omvang.

gereduceerd wordt tot de straal van die cirkel, dat wil zeggen dat de directe
invloedrijke zone van de vicus ongeveer 8,5 km bedraagt.161

133 De betekenis die eraan gegeven
wordt in deze paragraaf moet enigszins
gerelativeerd worden, want het gaat
om marginale verschillen waarbij een
grote site ten opzichte van een kleine
site 1½ tot 2 extra huishoudens heeft
gehad.

Wat betekent dit nu samengevat voor het Midden-Romeinse nederzettingspatroon in het Kromme-Rijngebied? Ik denk dat met de weliswaar schaarse
informatie die we hebben, er een betrekkelijk eenvoudig patroon kan worden
herleid. Het gaat om een beperkt aantal typen nederzettingen waarbij het
onderscheid tussen die typen mogelijk enige hiërarchie suggereert. Aan de
basis liggen de kleine agrarische nederzettingen die qua omvang een gebied
beslaan van ongeveer 1½ - 2 ha. Deze sites vormen de grootste, dominante
groep en liggen verspreid over het hele studiegebied op de hoge stroomruggen.
Feitelijk wijkt dit patroon nauwelijks af van het Late IJzertijdmodel.162 Alleen
het aantal en de dichtheid aan sites neemt aanzienlijk toe in de Romeinse periode in vergelijking met de IJzertijd.
Boven deze kleine sites zijn de grote nederzettingen gerangschikt met vermoedelijk minimaal vier gelijktijdige boerenbedrijven. Op sommige van deze

134 De enige, opgegraven grote site
Wijk bij Duurstede-De Horden had
slechts een fosfaatplek van 2,3 ha,
maar het betreft hier een volstrekte
uitzondering want het terrein is door de
ligging “toevallig” overslibd geraakt en
de fosfaatplek weerspiegelde slechts
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Fig. 6.4 De hypothetische begrenzingen van grote sites in het Kromme-Rijngebied aan de hand
van Thiessen-polygonen.

locaties is sprake van deels stenen boerderijplaatsen.163 In totaal gaat het bij
deze categorie in het Kromme-Rijngebied om maximaal vijftien grote sites.164
Dat is een vrij gering aantal afgemeten aan de meer dan 100 nederzettingen die
we kennen uit het studiegebied. Bovenaan de nederzettingsrangorde staan de
militaire vici die vermoedelijk ook als rurale centra hebben gediend. Ze liggen
aan de uiteinden van het studiegebied en beslaan een theoretisch ‘verzorgingsgebied’ met een doorsnede van een kleine 10 km.
Ik heb vervolgens geprobeerd om de veronderstelde hiërarchie tussen de
sites verder inzichtelijk te maken door allereerst de theoretische onderlinge
gebiedsbegrenzingen van de grote nederzettingen te berekenen aan de hand
van Thiessen-polygonen (fig. 6.4). Een analyse op basis daarvan kan bijvoorbeeld behulpzaam zijn om te bepalen of er een tendens valt af te lezen uit de
verspreiding van de grote sites of om te kijken welke kleine sites hiërarchisch
gezien binnen het territorium van de grote sites zouden kunnen vallen. Uit
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het topje van de ijsberg. Zie Van der
Voort/Poelman/Van Es 1979; pers.
meded. W.A. van Es (Opende). Een
ander verondersteld groot nederzettingsterrein Werkhoven-De Klaproos
heeft door de ligging op de Werkhovense stroomrug in het geheel geen
fosfaten opgeleverd. Dit terwijl enkele
doorsnee kleine nederzettingen zoals
Houten-Overdam/terrein 8A, HoutenDoornkade en Wijk bij Duurstede-De
Geer fosfaatplekken van respectievelijk
1,5 ha, 5,5 ha en 5,5 ha opleverden. Zie
ook paragraaf 2.3.3.
135 Zie ook hoofdstuk 2 en bijlage 1.
Het gaat om de sites 40 (15 ha), 41 (8,6
ha), 43 (11,3 ha), 47 (10,1 ha), 50 (7,6
ha), 98 (9,7 ha), 8 (14,7 ha) en 9 (7,7
ha). Indien echter als ondergrens de
fosfaatplek zoals aangetroffen op de

449000

grote site ‘De Horden’ (2,3 ha) wordt
aangehouden, zouden we op ongeveer
20 grote nederzettingen uitkomen.
Van Es (1994c, 62) heeft het - bij een
volledig in cultuur gebracht KrommeRijngebied - over zelfs maximaal 50
potentiële ‘De Horden’-sites, maar dat
lijkt me niet reëel.

20

7

142 Hiddink 1991, 204; Taylor (2007,
21) gaat voor Britannia zelfs uit van
sites boven de 8 ha.
143 Sommer 1999, met verwijzingen.
144 Hiddink 1991, 202, met verwijzingen.
145 Zie Willems 1984, 107-112 met
verwijzingen; voor Cuijk zie Van Enckevort/Thijssen 2002; voor Kessel zie
Roymans 2004, 14-16, 103 ff. Vgl. Ook
Slofstra 1991, 154-155, noot 62.
146 Cf. Van Es 1994c, 55-56; Van
Dockum/Hessing 1994, 219; Hessing
1997; Hessing/Sueur/Jansen 2006, 23.
In theorie kan zo’n ruraal centrum ook
buiten het Kromme-Rijngebied aan de
overzijde van de Lek liggen, maar onze
kennis over dat gebied is uitermate
beperkt.
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138 Grobbendonk, Kontich en Cuijk
zijn voorbeelden van de laatstgenoemde categorie, evenals misschien
de twee door Tacitus (Hist.V.20-21)
genoemde locaties Vada en Grinnes
waarvan echter niet geheel duidelijk is
waar die hebben gelegen. Vgl. Roymans
2004, 14-16, 103 ff.

141 Vgl. ook Van Enckevort/De Groot/
Hiddink/Vos 2006, paragraaf 3.6.

110

113

137 De term ‘ruraal centrum’ is afkomstig van Hiddink (1991, 201). Willems
(1984) gebruikt de term ‘secondary
centre’, terwijl bijvoorbeeld Von Petrikovits (1977) ‘Kleinstädte’ en Hingley
(1989) ‘local centre’ als alternatieve
begrippen hanteren.

140 Zie de discussie in paragraaf 6.4.
Vgl. Vos 2002, 82-83; ook Slofstra
1991, 159 ff; idem 2002; vgl. Jansen
2007, 101-106.
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10
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136 Slofstra 1991; idem 2002; zie verder ook Van Es 1979; idem 1982; idem
1989; Willems 1981/1984; Roymans
1990; Wesselingh 2000; Van Enckevort
2001.

139 Zie paragraaf 2.3.4. en vooral ook
paragraaf 6.4.
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Fig. 6.5. Uitsnede van het AHN ten zuidoosten van Houten met daarop geprojecteerd de
Romeinse sites.

het gepresenteerde overzicht lijken de ‘grote nederzettingsterreinen zónder
steenbouw’ hoofdzakelijk voor te komen in de oostelijke helft van het studiegebied. Maar dat beeld is vertekend en heeft te maken met de toekenning van het
label ‘grote site’, hetgeen vooral is ingegeven door de neerslag in de bodem van
fosfaten die in de oostelijke helft van het Kromme-Rijngebied beter zijn overgeleverd.165 Desalniettemin is het opmerkelijk dat vooral het oostelijk deel een
vrij uniform kaartbeeld oplevert voor wat betreft: a) de omvang van de hypothetische territoria, b) de betrekkelijke regelmaat in onderlinge afstand tussen
de grote sites, en c) het gemiddelde aantal kleine sites (3) binnen de territoriumgrenzen van een grote nederzetting. Mogelijk mag daaruit een vergelijkbare
exploitatie van de territoria worden afgeleid en zijn de territoria van die grote
sites als min of meer gelijkwaardig te interpreteren.
De analyse aan de hand van Thiessen-polygonen wordt interessanter als
de sites erbij worden betrokken waar steenbouw is aangetroffen (of wordt
vermoed). Deze nederzettingsterreinen bevinden zich in het midden en westen van het onderzoeksgebied (fig. 6.4). Steenbouw-sites ontbreken geheel
op de Werkhovense stroomrug en ook de oostelijke helft van het studiegebied is opmerkelijk leeg. Hier completeren echter de andere grote sites het
kaartbeeld.166 Het blijft echter de vraag of deze twee ‘soorten’ grote sites
gelijkgeschakeld mogen worden.167 Ik vermoed dat dit wel het geval is en baseer
dat onder meer op basis van drie locaties die zowel bij de grote sites als bij de
steenbouw-sites kunnen worden ondergebracht (sites 8, 40 en 98).
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Fig. 6.6 Het hypothetische wegennet in het Kromme-Rijngebied en de positie van de grote
sites daarbinnen.

De uitkomsten en betekenis van dit model zijn enigszins discutabel. Immers,
het gepresenteerde beeld wordt vooral bepaald door het feit dat niet overal
grote sites kunnen worden aangetoond. Bovendien is de natuurlijke ondergrond niet overal gelijk en eigenlijk zouden er nog analyses aan moeten worden
toegevoegd die rekening houden met bijvoorbeeld de geo(morfo)logie, het
landgebruik in termen van akkerbouw/veeteelt, de beschikking over water en
andere natuurlijke hulpbronnen, en de nabijheid van wegen (zie verderop).168
Verder levert het kaartbeeld een vrij statisch resultaat op, terwijl de werkelijkheid ongetwijfeld dynamischer en complex is geweest. Grondbezit en de
transmissie ervan kan immers veranderen en heeft zich vast niet beperkt tot
families die al binnen het Kromme-Rijngebied woonden. Door bijvoorbeeld
huwelijksrelaties of andere ‘overdrachtsvormen’ kan ook grondbezit van elders
uit de civitas zijn betrokken.169 De polygonen drukken dan ook een theoretische
gebiedsbegrenzing uit van elke grote site maar in de praktijk kan het landbezit
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147 Een bijkomend, zij het speculatief uitgangspunt zou kunnen zijn
dat de aanwezigheid van de Hercules
Magusanus-steen van Tiellandt op een
heiligdom of religieus centrum kan
duiden, waarvan dan vervolgens mag
worden aangenomen dat het heeft bestaan in of nabij een ‘lokaal centrum’.
Vgl. Vermeulen 1995, 189; zie ook
Derks 1998, 131 ff.
148 Zie hiervoor uitvoerig de paragrafen 4.3.1 en 4.3.2. Hier dient vermeld
dat geen van de sites compleet is opgegraven. De trefkans op meer ‘nieuwe’
bewoningssporen is klein aangezien
de vindplaatsen thans volledig in het
stedelijk gebied liggen.
149 Vgl. ook Van Es 1994c; zie verder
paragraaf 6.4 en 6.5.

150 Dat tussen de grote sites en de
vici nog een nederzettingscategorie
van meer dan bovenmodale omvang
moet worden geplaatst, suggereert de
vondst van de monumentale grafpijler
bij Werkhoven-Zure Maat. Dergelijke
pijlers kunnen aan de elite worden
toegeschreven en in het verlengde
daarvan mogen eliteresidenties worden
verondersteld. Niet duidelijk is echter
of en zo ja waar deze ‘elitefiguren’ in
het Kromme-Rijngebied hebben gewoond. Op nederzettingsniveau is geen
enkele aanleiding dergelijke eliteplaatsen te veronderstellen. Die onzekerheid
wordt nog meer vergroot doordat niet
zeker is of de pijlerfragmenten van de
‘Zure Maat’ in situ lagen of als spolia in
de Laat-Romeinse tijd zou kunnen zijn
versleept, zoals Brunsting (1948) suggereerde (zie paragraaf 2.3.4 en 2.3.5).
151 Cf. Hessing/Sueur/Jansen 2006,
19.
152 Vgl. Willems 1984, 108; Hiddink
1991, 202.
153 Sommer 1988, 630-631; Willems
1984, 108, met verwijzingen; Mattingly
2006, 170-176; zie ook Taylor 2007, 10.
154 Sommer 1988, 601-602, 615-616,
627-637; vgl. ook Sommer 1999.
155 Vergeleken met het Gallische achterland zijn de nederzettingen in onze
regio echter minder sterk hiërarchisch
en ook minder complex (sociaal gezien)
georganiseerd en politiek geïntegreerd
(vgl. Van Enckevort 2001, 340). Zie ook
paragraaf 6.6.
156 Zie voor de juridische status van
militaire vici, Willems 1984, 108, met
verwijzingen.
157 Vgl. bijvoorbeeld Manning (1975,
116), Davies (1997) en Mattingly
(2007) die allemaal schrijven dat de
garnizoenen voor de bevoorrading in
principe in eerste instantie afhankelijk zijn, indien mogelijk, van de
lokale omgeving. Als de goederen daar
niet voorhanden zijn wordt naar het
dichtstbijzijnde beschikbare gebied
gezocht. Zie ook Mattingly (2007, 224
ff) bijvoorbeeld over verschillende
soorten ‘contracten’ die het Romeinse
leger afsloot.
158 Zie hiervoor Willems 1983,
115-119; idem 1984, 261 ff (met
verwijzingen).

meer versnipperd zijn en zich ook buiten de regio hebben uitgestrekt. Toch
is uit het kaartbeeld wel af te leiden dat elke grote site over hoge stroomruggronden en lage veeteeltgebieden kon beschikken (fig. 6.4). Vervolgens lijken
de grote nederzettingen redelijk gelijkmatig verdeeld over het studiegebied, dat
wil zeggen dat er (voor zover bekend) ongeveer een gelijk aantal grote sites valt
binnen de straal van elk van de militaire vici.170
Een overtuigende verband tussen het oppervlak van een polygoon en het aantal
kleine sites binnen een polygoon kon niet worden vastgesteld. Op het eerste
gezicht lijkt in het oostelijke deel van het Kromme-Rijngebied nog een zekere
regelmaat aanwezig, waardoor het aantal kleine sites per polygoon ongeveer
even groot is. Dit heeft echter vooral te maken met de gelijkmatige verspreiding
van de sites over het studiegebied, met de grootste dichtheid op de Houtense
stroomrug (fig. 2.3). Daaruit volgt logischerwijs dat naarmate het oppervlak
van een polygoon groter wordt, ook het aantal kleine sites per polygoon vaak
toeneemt, vooral ter plekke van de dichtbevolkte Houtense stroomrug.
Een andere manier om een beter idee te krijgen van de ontwikkeling van grote
sites in relatie tot de kleine sites, is door te kijken naar enkele landschappelijke factoren die bepalend zijn geweest voor de locatiekeuze van de (grote)
nederzettingen. Twee van die locatiebepalende factoren zijn de aanwezigheid
van water en die van wegen in het landschap. We zien over het algemeen dan
ook dat nederzettingen in de buurt van restgeulen en langs landroutes waren
gesitueerd. Op het AHN is die relatie tussen sites en restgeulen regelmatig goed
zichtbaar (fig. 6.5). Landwegen zijn onder meer aantoonbaar door een serie van
nederzettingslocaties denkbeeldig met elkaar te verbinden. Indien dergelijke
lijnpatronen, samen met andere indicatoren, worden toegepast, ontstaat een
kaartbeeld van verschillende hoofd- en zijwegen in het Kromme-Rijngebied (fig.
6.6).171 Wanneer daarin vervolgens de grote sites worden geplaatst en de positie
van die grote nederzettingen wordt geanalyseerd, komt een aantal opmerkelijke zaken naar voren. Allereerst blijkt een aantal grote nederzettingen zich te
concentreren nabij de splitsing van stroomruggen.172 De verklaring hiervoor is te
vinden in de locatie van de wegen die de hoge stroomruggen volgden.
Ten tweede blijkt dat de meeste grote nederzettingen op de Houtense/Jutphase stroomrug hebben gelegen. De uitzonderingen hierop betreffen de
sites 75 (Honswijkse stroomrug) en 103 (Werkhovense stroomrug), terwijl de
Kromme-Rijnse stroomrug in het geheel leeg is gebleven. Hier mag mogelijk
als verklaring dienen dat deze laatstgenoemde stroomrug misschien deels
gevrijwaard is van ‘inheemse bebouwing’ in verband met de militaire infrastructuur.173 Het is opvallend dat vooral in het oostelijke deel van het gebied
veel grote sites op relatief geringe afstand van elkaar gevonden zijn. Een
precieze verklaring hiervoor ontbreekt, maar wellicht speelt de nabijgelegen
limesweg een rol, al moet gezegd dat het achterliggende gebied ook uitstekend
was ontsloten. Ten derde valt uit de gegevens over het wegenpatroon af te leiden dat alle routes in principe een stenen verharding kunnen hebben gehad en
dat dit niet per se was voorbehouden aan de via militaris in het gebied.174 Daaruit mag worden afgeleid dat de lokale overheid zich actief bemoeide met het
wegennet in het gebied, hetgeen niet verbaast want goede verbindingen met
het achterland waren van belang voor bijvoorbeeld lokale bevoorrading van de
legerkampen en ook voor de ontsluiting en controle van het grensgebied.
Tenslotte mag worden aangenomen dat in het Romeinse wegennet waarschijnlijk grotendeels de prehistorische routes worden gecontinueerd. Alleen de
limesweg is nieuw en een toevoeging op een bestaand wegenpatroon in het
gebied. Het is niet precies duidelijk of dit aanleiding vormt voor veranderingen
van het nederzettingspatroon, want afgezien van de opkomst van grote nederzettingen in het gebied en de toegenomen dichtheid van sites verandert er
weinig.175
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Fig. 6.7. De verspreiding van Laat-Romeinse sites gerelateerd aan de Midden-Romeinse grote
sites en hun Thiessen-polygonen.

Een voorlopig laatste analyse die van belang kan zijn om greep te krijgen op de
grote sites is gericht op de Laat-Romeinse bewoning en het daaruit af te leiden
nederzettingspatroon (vgl. fig. 5.12 en fig. 6.4). Het hypothetische uitgangspunt zou kunnen zijn dat bij de terugloop van het aantal sites in de 3de eeuw, de
grote nederzettingen continueren omdat de bewoning zich op die plekken zou
kunnen gaan concentreren. Er lijkt inderdaad enig verband te bestaan tussen
beide aspecten; de grote sites en continuering naar de Laat-Romeinse periode
(tabel 6.8): zo blijken 8 van de 15 grote Midden-Romeinse nederzettingen in de
Laat-Romeinse tijd bewoond te zijn geweest, waarbij bovendien geldt dat 5 van
de 8 steenbouwsites voortbestaan (fig. 6.7).176
Wie waren toch de bewoners van die laatstgenoemde steenbouwsites? Zijn
het afgezwaaide militairen, die hun kennis, netwerk en geld (!) gebruikt hebben om deze positie in de samenleving te krijgen of te verstevigen? Het is erg
aantrekkelijk om die relatie te leggen.177 Maar het zijn niet de enige woonplaatsen van ex-militairen, zoals sommige data uitwijzen. Zo mogen de typische
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159 Ik wil hiermee niet beweren dat
het verzamelen en distribueren van
goederen en diensten ook altijd letterlijk via deze weg heeft plaatsgevonden.
Ik zie het niet als ‘de taak’ van militaire
vici om goederen van het direct omringende platteland te verzamelen of te
verspreiden. De bevoorrading van het
leger is ingewikkelde materie, zeker als
het gaat om de verschillende ‘bronnen’
van lokale, regionale, provinciale en
bovenprovinciale afstand. Zie verscheidene artikelen in Stallibrass/Thomas
2008 en Goldsworthy/Haynes 1999.
Daarnaast hebben ongetwijfeld ook
‘marskramers’ en andere negotiatores
een rol gespeeld bij de distributie van

Grote sites  
(* = steenbouw)

Laat-Romeinse
sites

kruisboogfibula/
drieknoppenfibula

gordelgarnituur

1*
2*

plaats/toponiem

Houten-Molenzoom
2*

Houten-Burgemeester Wallerweg

3

Houten-Tiellandt

8*

Houten-Schalkwijkseweg terrein 14

9

Houten-Hofstad terrein16

26*

10

10

21

21

10

Houten-De Geer

25

Houten-Langeweg

26*

Houten-Oud Wulfseweg

31

31

31

32

40*

Houten-Binnenweg terrein 21/22

Wijk bij Duurstede-De Geer
Wijk bij Duurstede-De Horden

38

Wijk bij Duurstede-Lage Maat II

40*

Cothen-De Zemelen

41

Cothen-Kapelleweg I/II

43

43

Cothen-De Dom

47

47

Cothen-Dwarsdijk

50
53*

Cothen-Trechtweg
53*

t Goy-Tuurdijk

58

t Goy-Groenedijkje / Beusichemseweg I

75*

Schalkwijk-Pothuizerweg II
87
90

98*

103
totaal 15

Bunnik-Rijsbruggerwetering
90?

Odijk-Vinkenburgweg De Vork

96

Odijk-Schoudermantel

98*

Werkhoven-Zure Maat

101

Werkhoven-Oostromsdijkje-Noord

103
19

103
4

Werkhoven-De Klaproos

3

Tabel 6.8 Vergelijking tussen het voorkomen van Midden-Romeinse grote sites en
Laat-Romeinse rurale nederzettingslocaties, inclusief de aanwezigheid van kenmerkend LaatRomeins ‘militair geassocieerd’ vondstmateriaal.
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Laat-Romeinse kruisboog- en/of drieknoppenfibulae, evenals de gordelgarnituur met Kerbschnitt ook geassocieerd worden met (hoge?) militairen en dus
veteranen.178 Helaas is slechts één van die stukken teruggevonden op een
(voormalige) grote site in de Laat-Romeinse periode (site 103) en zijn opmerkelijk genoeg de andere metalen afkomstig van kleine nederzettingen. Daaruit
mag worden afgeleid dat de situatie ontegenzeggelijk complexer is dan in een
modelmatig nederzettingspatroon te vangen is. Opmerkelijk is wel dat in
vrijwel elke polygoon (zie fig. 6.7) een nederzetting blijft bestaan tot in de late
oudheid. Dat hoeft dus niet altijd een grote site te zijn, zoals blijkt uit bovenstaande materiaalcategorieën. Het Laat-Romeinse patroon is dus in algemene
termen goed vergelijkbaar met het Midden-Romeinse verspreidingspatroon, zij
het dat de dichtheid van de nederzettingen sterk is uitgedund.
Tot slot kunnen nog enkele elementen worden aangehaald die het Romeinse
nederzettingspatroon verder “kleur” geven of de differentiatie benadrukken,
waardoor het landschap in onze ogen wat meer ‘Romeins aan doet’.179 Eén van
de aspecten die in hoofdstuk 3 al uitgebreid aan de orde is geweest betreft de
lay-out van nederzettingen en de daaraan gekoppelde veldsystemen die soms
over relatief grote afstand in het landschap navolgbaar zijn. De sterke mate
van structurering bij bijvoorbeeld Wijk bij Duurstede-De Horden en De Geer
doen een hogere organisatiegraad vermoeden dan de lokale gemeenschap. De
precieze betekenis van dit ruimtegebruik is moeilijk exact te herleiden, maar
ongetwijfeld gaan er veranderingen achter schuil die te maken hebben met
Romeinse regels over hoe het platteland werd bestuurd, ingericht en gecontroleerd.180 Het lijkt erop dat vrijwel alle nederzettingsterreinen vanaf de Flavische
periode worden omgreppeld.181 Dat is op dit moment weliswaar niet bij elke
opgegraven nederzetting in het Kromme-Rijngebied aantoonbaar, maar dat lijkt
veroorzaakt door een gebrek aan grote opgravingsvlakken. Daardoor ontbreekt
het overzicht en zijn de omvang en begrenzing van veel nederzettingsterreinen
onbekend, en zijn er dus ook geen greppelsystemen aangetroffen.
Het betekent niet dat de geconstateerde omgreppelde sites zoals HoutenOverdam (terrein 8A) en Houten-Doornkade allemaal in hetzelfde grid of
landinrichtingssysteem liggen. Eerder lijkt het een lokale aangelegenheid te
zijn, waarbij de bovenlokale civiele instanties (civitas-bestuur, provincie) de
grote lijnen uitzetten, maar de rurale gemeenschappen zelf op lokaal niveau
hun veldsystemen inrichten. Ook bij de twee hierboven aangehaalde Wijkse
sites kan dat het geval zijn geweest. Daarbij kunnen verschillende sites best op
elkaar zijn afgestemd maar dat wil niet zeggen dat hele landschappen als zodanig zijn verkaveld en ingedeeld. Centuriatio is dus niet aan de orde.182
Uit het voorgaande valt te concluderen dat de omgreppelingen op nederzettingsniveau vast van enig (lokaal) belang waren, maar voor het algemene,
regionale nederzettingspatroon van geringe waarde zijn geweest en geen
invloed heeft uitgeoefend op de verspreiding van sites of hun specifieke locatie. Het gaat ook niet om nieuwe locaties maar telkens om (zowel grote als
kleine) sites die vanaf de Flavische periode een ontwikkeling doormaken, die is
beschreven in paragraaf 3.5 en waarvan het beste voorbeeld in het studiegebied afkomstig is van ‘De Horden’.
Een ander aspect dat differentiatie binnen het nederzettingspatroon aangeeft,
betreft de steenbouw waarover al het één en ander in voorgaande hoofdstukken is geschreven. Wanneer we kijken waar wel en waar geen steenbouw heeft
bestaan, is helaas weinig systematiek herkenbaar (zie fig. 6.6). Alleen het gegeven dat een aantal steenbouwlocaties op de splitsing van stroomruggen (en dus
ook wegen) liggen, laat de mogelijkheid open dat hier een verband zou kunnen
bestaan. Het laat de kernvraag onbeantwoord die bij de steenbouw hoort,
namelijk waarom op slechts enkele nederzettingen steenbouw ontstaat, terwijl
op de meeste andere gelijktijdige sites geen stenen gebouwen werden opge236

Romeinse goederen naar de rurale gemeenschappen, en kan er dus ook afzet
van goederen plaats hebben gevonden
buiten het leger om. Zie Wells 2001,
141ff; Eck 2007, 216 ff; Mattingly
2007, 221 ff. Vergelijk verder Tacitus
(Hist.IV.15) die in de aanloop naar de
Bataafse Opstand schrijft over de rondreizende handelaren en kooplieden,
die van de ene plaats naar de andere
trokken verspreid over het land.
160 De precieze afstand tussen de vici
kan niet worden achterhaald, omdat
de ligging van de Romeinse weg tussen
beide castella/vici niet bekend is, maar
mogelijk bedraagt die 1 tot 2 km meer
dan 17 km (zie paragraaf 2.3.2).
161 Dat is goed vergelijkbaar met de
afstanden die Sommer (1999, 90-92,
fig. 8) heeft berekend voor Germania
superior. In praktijk zijn de afstanden
in het Kromme-Rijngebied misschien
nog iets groter omdat de sites langs de
Honswijkse stroomrug, in het zuidelijke
deel van het studiegebied, buiten de
cirkels vallen en dus op grotere afstand
liggen van één van de bewuste militaire
vici. Indien deze methodiek verder
wordt voortgezet in oostelijke en
westelijke richting, blijkt er een overlap
te bestaan met de cirkels die om de
castella van Maurik en Utrecht kunnen
worden getrokken. Die overlap ontstaat
doordat de onderlinge afstanden tussen
Levefanum-Mannaricium en FectioTraiectum kleiner zijn dan de 17 km in
het Kromme-Rijngebied.
162 Vgl. Taylor (2007) voor verschillende regio’s in Britannia en ook
bijvoorbeeld Mattingly (2006). Zie
verder Millett (2001) voor NW-Iberia
(Portugal); Woolf 1998, 145-146.
163 Zie verder paragraaf 6.4.
164 Op basis van fosfaatkartering gaat
het om Cothen-De Zemelen (site 40
- 15 ha), Cothen-Kapelleweg I/II (site
41 - 8,6 ha), Cothen-De Dom (site 43
- 11,3 ha), Cothen-Dwarsdijk (site 47
- 10,1 ha), Cothen-Trechtweg (site 50
- 7,6 ha), Werkhoven-Zure Maat (site
98 - 9,7 ha), Houten-Schalkwijkseweg
(site 8 - 14,7 ha) en Houten-Hofstad
(site 9 - 7,7 ha). Daarbij kan het resterende aantal van vijf steenbouwsites
worden opgeteld en mogen tot slot de
sites Wijk bij Duurstede-De Horden
(site 32) en Werkhoven-De Klaproos
(site 103) worden toegevoegd.
165 Zie Steenbeek 1983.

166 In de westelijke helft van het
onderzoeksgebied onttrekt waarschijnlijk nog een aantal grote sites zich aan
onze waarneming. Dit is af te leiden uit
de grote omvang van de polygonen in
het noordwestelijke en het middendeel
van het studiegebied. Vooral ten zuidoosten van het castellum van Vechten,
op de Werkhovense stroomrug en op
het midden van de Houtense stroomrug
ter hoogte van ’t Goy mogen nog grote
sites verwacht worden.
167 Dat lijkt legitiem omdat ik vermoed dat de steenbouwsites een meer
dan gemiddelde omvang hadden en
passen in de bovenmodale categorie,
d.w.z. tussen de kleine nederzettingen en de rurale centra in. Voor het
Kromme-Rijngebied is het echter niet
helemaal sluitend te maken, omdat
geen van de steenbouwsites volledig is
onderzocht. We weten dus niet zeker of
de steenbouwsites óók altijd grote vindplaatsen zijn geweest. Andersom geldt
dat overigens beslist niet, want niet op
alle grote sites komt steenbouw voor.
168 Dergelijke analysen vallen grotendeels buiten mijn onderzoek. Zie
verder Van Enckevort 1991a, 99-101;
Jeneson, in prep.
169 Pers. meded. N. Roymans (ACVU).
170 Onbekend is hoe dat voor de
eventuele grote sites is die buiten het
Kromme-Rijngebied lagen maar wel
binnen de straal van de vici van Levefanum en Fectio. Het beeld kan dus wat
dat betreft nog behoorlijk veranderen.
171 Zie ook paragraaf 2.3.2.
172 Houtense, Jutphase en Hoonse
stroomrug: sites 1 en 2; Houtense,
Werkhovense en Kromme-Rijnse
stroomrug: site 98; Houtense, Zouwense en Honswijkse stroomrug: sites
40 en 41.
173 Dat geldt ook voor de overzijde
van de Rijn. Vgl. Tacitus, Ann. XIII,
54-55; zie ook Bloemers 1978, 97-99;
Von Petrikovits 1979, 239-240; Willems
1984, 255; zie Vos/Blom (2003, 95-98;
idem 2004, 58) voor twee verschillende
vindplaatsen langs de (Oude) Rijn waar
is aangetoond dat landelijke bewoning
op een steenworp afstand van de Romeinse limesweg heeft bestaan.
174 Contra Hessing/Sueur/Jansen
(2006, 13) die er vanuit gaan dat dit
een indicator is die hoort bij de limesweg. Vgl. ook Waasdorp 2003, 45-56.

trokken.183 We moeten ons afvragen of het concept van een stenen behuizing
in de Bataafse civitas wel voldoende is aangeslagen. Steenbouw valt binnen
de veranderende smaak en geleidelijke adoptie van het gebruik van Romeinse
bouwmaterialen, technieken en stijlen waarvan het maar zeer de vraag is of
de rurale Bataafse gemeenschappen daar vatbaar voor zijn geweest. Gelet op
de continuïteit van de traditionele huizenbouwmethode, die zijn wortels heeft
in de prehistorie, lijken deze concepten maar weinig wortel te schieten in de
Bataafse wereld. Maar schijn bedriegt wellicht, zoals blijkt uit de analyse van
een laatste aspect met betrekking tot de nederzettingen: het voorkomen van
zogenaamde porticushuizen.
Samengevat zijn de belangrijkste conclusies van deze paragraaf aangaande het
nederzettingspatroon als volgt te omschrijven. In het Kromme-Rijngebied zijn
de sites over het algemeen vrij klein, gelijkvormig en gelegen op betrekkelijk
regelmatige afstand van elkaar. Hun positie op de hoge stroomruggen is mede
bepaald door de aanwezigheid van restgeulen en landwegen. Er is weinig differentiatie aantoonbaar, maar er lijkt enige hiërarchie te hebben bestaan tussen
grote en kleine sites. Het belangrijkste verschil betreft de omvang. Naast een
groot aantal kleine sites met een omvang van minder dan 2 ha, komt een klein
aantal grote sites voor met een minimale fosfaatplek van 5,5 ha. Andere bijzonderheden betreffen het voorkomen van stenen gebouwen en de zogenaamde
porticusboerderijen. Dit is het onderwerp van de volgende paragraaf.
6.4 Huizen met buitenstijlen en porticusboerderijen
Op een groot aantal plaatsen in het Nederlands rivierengebied en de aangrenzende noordelijke rand van de Zuid-Nederlandse zandgronden zijn huizen uit
de Romeinse tijd aangetroffen met zogenaamde buitenstijlen (tabel 6.9). Deze
stijlen hebben dikwijls een regelmatige onderlinge interval en staan buiten de
wanden van de gebouwen op wisselende afstand daarvan. De stijlen worden
meestal verklaard vanuit een dakvoetondersteunende functie. Zelden is hierop
echter dieper ingegaan en dat is wat ik in deze paragraaf wel wil doen.
De aanwezigheid van stijlen aan de buitenzijde van de wanden is niet iets
nieuws van de Romeinse tijd. In de IJzertijd komen buitenstijlen bijvoorbeeld
voor bij Noord-Nederlandse huizen van het type Hijken en in Zuid-Nederland bij
huizen van het type Haps (zie fig. 3.3).184 Dat betekent echter niet dat er sprake
is van een continue ontwikkeling naar de Romeinse tijd. Haps-huizen dateren
uit de Midden-IJzertijd, maar huizen met buitenstijlen uit de Late IJzertijd zijn
schaars en bijna op de vingers van een hand te tellen.185 Ik denk dat het principe van buitenstijlen dus niet evolueert vanuit de Haps huizenbouwtraditie. De
sporadische aanwezigheid van huizen met buitenstijlen uit de Vroeg-Romeinse
periode bevestigt dit beeld (zie tabel 6.9). Pas in de Flavische periode zien
we op meerdere rurale nederzettingen steeds vaker huizen met buitenstijlen
ontstaan. We moeten ons afvragen wat de oorzaak is geweest voor die bouwstijlverandering of –toevoeging.
Allereerst zou kunnen worden geopperd dat hier een landschappelijke reden
aan ten grondslag heeft gelegen. De redenering kan dan zijn dat de buitenstijlen noodzakelijk waren om de bouwconstructie, en speciaal die van het dak, in
de lager gelegen en nattere gebieden (met een minder solide funderingsbasis
zoals op zand) te ondersteunen. Nadere analyse wijst weliswaar uit dat huizen
met buitenstijlen minder frequent voorkomen op de zandgronden, maar het is
zeker niet zo dat buitenstijlen alleen worden aangetroffen bij huizen die op een
‘slappe’ ondergrond zijn gebouwd zoals veen of klei. Sterker nog, buitenstijlen
zijn afwezig in bijvoorbeeld opgravingen te Midden-Delfland, Assendelft en
Zeeland die hoofdzakelijk uit veenbodems bestaan.186 Ook in het rivierengebied
waar klei- en zavelsedimenten bestaan, zijn nauwelijks huizen te vinden in de
laaggelegen natte gebieden, maar bevinden de gebouwen zich juist op de hoge237

plaats

huisnr

datering

globale afstand
lange wand-buitenstijl

globale afstand
korte wandbuitenstijl

oriëntatie
‘veranda’

aan korte zijde
van woon- en/ of
staldeel

‘veteranenboerderij’?

Wijk bij DuurstedeDe Horden

4

1a

nvt

2 meter

ZW / NO

woon/stal

ja?

Wijk bij DuurstedeDe Horden

7

1d-2A

1 meter

2 meter

ZW

woon

ja

Wijk bij DuurstedeDe Horden *

9

2B-3a

1,75 meter

3 meter

rondom

Wijk bij DuurstedeDe Horden

10

2A

1 meter

2 meter

NO

stal?

ja

Wijk bij DuurstedeDe Horden

11

2b-2c

1 meter

2 meter

ZW / NO

woon/stal

ja

Wijk bij DuurstedeDe Horden

14

2B

1 meter

2 meter

W

woon

ja

Wijk bij DuurstedeDe Horden

21

2a-2c

1 meter

1 meter

Wijk bij DuurstedeDe Horden *

25

2B-3a

1,75 meter

3 meter

Houten-Doornkade A

1a-1c

1 meter

1 meter

Houten-Doornkade B

1d-2A

1 meter

2 meter

Houten-Schalkwijk1
seweg

1d

1 meter

1 meter

1B-2A

2,5 meter

?

Houten-Wulven

5

Houten-Tiellandt

geen nr 2A

1,5 meter

2 meter

Tiel-Passewaaijse
Hogeweg

1

1A

1 meter

?

Tiel-Passewaaijse
Hogeweg

7

1d-2A

1 meter

Tiel-Passewaaijse
Hogeweg

10

2A

Tiel-Passewaaijse
Hogeweg *

14

1d-2A

Druten-Klepperhei

8

1B-2A

Druten-Klepperhei

9

1B-2A

Druten-Klepperhei

10

Druten-Klepperhei * 11

ja

rondom

ZW / NO

ja

woon/stal

ja

ja?
ZW / NO

woon/stal

ja

2 meter

O

?

ja

1 meter

3 meter

W

woon

ja

1 meter

2,5 meter

W/O

woon/stal

ja

1B-2A

1 meter

1 meter

1d-2A

1,25 meter

2,5 meter

ZW / NO

woon/stal

ja

Harnaschpolder *

1

2B-3a

2 meter

2,5 meter

rondom

ja

Oosterhout *

1

2B

2 meter

3 meter

rondom

ja

Breda

47

3B?

1 meter

2 meter

ZW

Breda *

52

2

1,75 meter

3 meter

rondom

woon

ja
ja

Breda

60

2B-3a

nvt

2,5 meter

ZW

woon

ja

Breda

62

2B

1 meter

2 meter

ZW

?

ja

Breda-Westrik

20

1B-2A

0,8 meter

1,8 meter

ZW / NO

woon/stal

ja?

GeldermalsenHondsgemet

F8020

Romeins

1 meter

1 meter

Tabel 6.9 Overzicht van houten huizen met buitenstijlen uit het rivierengebied en de noordelijke randzone van de Zuid-Nederlandse
zandgronden.
*zekere porticusboerderijen met rondom buitenstijlen die op een verre afstand van de wanden staan.
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plaats

huisnr

datering

globale afstand
lange wand-buitenstijl

globale afstand
korte wandbuitenstijl

Oss-Vijver

40

Oss-Zomerhof

1

Romeins

0,5 meter

nvt

1d-2a

1 meter

1 meter

Oss-Zomerhof

5

2b-2c

0,5 meter

0,5 meter

Oss-Zomerhof

13

Oss-Schalkskamp

134

2B
1 meter
1a (dendro
17 na Chr.) 0,5 meter

0,5 meter

Oss-Westerveld

70

1c

0,5 meter

Oss-Westerveld

71

1d

0,5 meter

0,5 meter

Oss-Westerveld

72A

1

1 meter

1,5 meter

Oss-Westerveld

72B

1d

1 meter

?

Oss-Westerveld

74

1b-1c

0,5 meter

1 meter

Oss-Westerveld

75

1d

1 meter

1 meter

Oss-Westerveld *

78

1d-2A

2 meter

3 meter

Oss-Westerveld

82

1

0,5 meter

?

Oss-Westerveld

84

2A

1 meter

1 meter

Oss-Westerveld

98

1c

0,5 meter

nvt

Oss-Westerveld

99

Oss-Westerveld

101

1d-2a
1 meter
1a-1c
(dendro 12
voor Chr.) 0,5 meter

0,5 meter

Oss-Westerveld

104A

1b-1c

1 meter

1 meter

Oss-Westerveld

104B

Romeins

1 meter

1 meter

Oss-Westerveld

105

1d

1 meter

1 meter

Oss-Westerveld

106

1 meter

0,5 meter

aan korte zijde
van woon- en/ of
staldeel

‘veteranenboerderij

?

rondom

ja

1 meter

Oss-Westerveld

111

1d-2a
1 meter
1d (dendro
79 na Chr.) 1,25 meter

Oss-Westerveld

115

1d-2a

0,5 meter

1 meter

Oss-Westerveld

117

1c-1d

0,5 meter

0,5 meter

Oss-Westerveld

119

2A

0,5 meter

1 meter

Oss-Westerveld

120

2

1 meter

1 meter

Nistelrode-Zwarte
Molen

5

2b-2c

1 meter

1 meter

Nistelrode-Zwarte
Molen

6

2b

1 meter

1 meter

Nistelrode-Zwarte
Molen

44

2b-2c

1 meter

1 meter

Nistelrode-Zwarte
Molen

54

2A

1 meter

1 meter

55

1d

1,5 meter

2,5 meter

Nistelrode-Zwarte
Molen *

oriëntatie
‘veranda’

?

ja?

rondom

ja

Tabel 6.9 Vervolg.
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re stroomruggen en oeverwallen die van nature veel zavel en zand bevatten.
Kenmerkend zijn bovendien de ‘zand’-opgravingen van Oss en Breda, waar ook
huizen met buitenstijlen voorkomen.187 Samengevat kan de geologische ondergrond dus wel een rol spelen, maar is van ondergeschikt belang.188 Landschap
kan dus als oorsprongsvariabele factor van buitenstijlen worden afgewezen.
Ten tweede zou men kunnen denken aan een constructietechnische reden om
buitenstijlen te gaan plaatsen, bijvoorbeeld om een zwaardere daklast op te
vangen. Ik denk echter dat er geen constructietechnische noodzaak aan de
basis ligt van de aanwezigheid van buitenstijlen in de Romeinse periode. Dat
is af te leiden uit het feit dat in veel nederzettingen naast huizen met buitenstijlen, gelijktijdig óók gebouwen hebben bestaan zónder buitenstijlen. Daarbij
dient opgemerkt dat de dimensies van beide typen gebouwen overeenkomstig
zijn, dat wil zeggen dat de lengte-/breedteverhoudingen en de positie van
dakdragende middenstijlen min of meer gelijk zijn.189 Het is daarmee duidelijk
dat de aanwezigheid van buitenstijlen niet zozeer iets met de overspanning
van huizen te maken heeft, maar wellicht eerder iets met een veranderde
dakconstructie. Dat is ook de reden dat de stijlen vaak zijn geassocieerd met
een dakvoetondersteunende functie. Toch weten we hier nog maar weinig
van. Dat komt vooral doordat dakconstructies niet bewaard zijn gebleven in de
archeologische data en dat er ook maar zelden bouwtechnisch georiënteerd
reconstructieonderzoek is uitgevoerd en gepubliceerd, helemaal als het gaat
om het bredere kader van provinciaal-Romeins Nederland.190
Men mag dus vermoeden dat een anders ingevulde dakconstructie de bouwers
heeft aangezet om de daklast gedeeltelijk op te vangen met buitenstijlen. Maar
hoe ziet zo’n dak er dan uit? Daar kan slechts naar gegist worden. Het is denkbaar dat de dakbedekking niet uit riet, maar bijvoorbeeld (deels) uit planken is
gemaakt of uit houten schaliën (engels: shingles) van dunne bekapte plankjes
(zie fig. 6.11). Ook kan de kap hoger - of juist lager (!) - zijn geweest dan naar
de huidige inzichten wordt aangenomen.191 Verder mag de aanwezigheid van
een groot aantal spijkers bij enkele 2de-eeuwse huisplattegronden als kenmerkend worden gezien voor nieuwe bouwconstructies en houtbewerkings- en
bevestigingstechnieken.192 Al met al lijkt er iets te veranderen vanaf de Flavische periode en neemt de variëteit binnen de huizenbouwtraditie toe.
Binnen de huizen met buitenstijlen zijn twee bijzondere varianten herkend. Het
is de vraag óf en, zo ja, hoe deze varianten zijn geëvolueerd uit de huizen met
buitenstijlen. Het gaat specifiek om gebouwen waarbij de buitenstijlen zo ver
van de wanden afstonden, dat er sprake kan zijn geweest van een aparte dakconstructie. Bij de eerste variant zijn alle buitenstijlen op grote afstand van de
wanden geplaatst. De afstand varieert enigszins maar is in elk geval groter dan
1 meter (tabel 6.9). De huizen van deze variant zijn in eerdere publicaties dikwijls porticushuizen genoemd.193 Bij de tweede variant betreft het buitenstijlen
die aan minimaal één van de korte zijden van een huis op vergelijkbaar grote
afstand van de wand staan als bij de porticushuizen, zodat daar deels sprake is
van een porticusconstructie of misschien beter gezegd een soort veranda.194
De porticusboerderijen ontlenen hun benaming aan de gedachte dat de buitenstijlen een omgang of porticus om een huis hebben gevormd (zie fig. 6.8, 6.9
en 6.13). Belangrijke bij de definitie van het begrip is dat bij de porticus een
overdekt afdak op minimaal stahoogte valt te reconstrueren. Dat kan door de
buitenstijlen op een aanzienlijke afstand van de wanden te plaatsen. Echter, bij
de reconstructie van het bouwwerk dienen nog twee variabelen in het oog te
worden gehouden: 1) de dakhellingshoek, 2) de hoogte van de wanden in relatie
tot die van de buitenstijlen en de nok. Wanneer de buitenstijlen toch een deel
van de daklast hebben ondersteund, betekent dat bij een dakhoek van 45° en
een wandhoogte van 2 meter de buitenstijlen slechts enkele decimeters boven
het toenmalige loopniveau uitstaken (fig. 6.8A). Het grote oppervlak tussen
buitenstijlen en wanden is in dat geval nauwelijks bruikbaar, aangezien men
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175 Zie verder paragraaf 6.4.
176 Bunnik-Vechten-fort (site 83) en
een losse vondst nabij Rijswijk-Roodvoet (site 35) zijn hier niet meegenomen bij de Laat-Romeinse sites.
177 Zie verder de paragrafen 6.4 en
6.5.
178 Vgl. Nicolay 2007a, 216, 255, fig.
3.10, met verwijzingen; zie ook Van der
Roest 1994a.
179 Zie bijvoorbeeld Woolf (1998, 145)
voor voorbeelden van ‘distinguishing a
Roman from a native landscape’.
180 Vgl. Woolf 1998, 142 ff.
181 Zie ook het ontwikkelingsmodel
van de type-site ‘De Horden’ in paragraaf 3.5. Heeren (in prep) constateert
eveneens een zelfde soort ontwikkeling
in de door hem onderzochte wijdere
regio van Tiel.
182 Zie verder paragraaf 6.5; vgl.
Bonnie 2008.
183 Zie verder paragrafen 6.4 en 6.5.
184 Huijts 1992, met verwijzingen;
Verwers 1972.
185 Zie enkele voorbeelden in tabel
6.8. De ontwikkelingen zijn goed
navolgbaar in de regio Oss waar uit alle
perioden huizen zijn opgegraven (zie
Van der Sanden 1987a; idem 1987e;
Schinkel 1994; Wesselingh 2000). Zie
verder ook Slofstra (1991) en Hiddink
(2005a, 114-128) voor de ontwikkeling naar robuustere huisvormen en
de evolutie van het type Oss 5 met
verscheidene tussenvormen.
186 Zie Van den Broeke/Van Londen
1995, 39-41; Van Londen 2006a;
Brandt et al. 1987; Sier 2003; Van der
Heijden/Sier 2006.
187 Er kan bovendien nog op gewezen
worden dat prehistorische Haps-huizen
met buitenstijlen juist ook voorkomen
op de zandgronden.
188 Buitenstijlen ontbreken bij
verscheidene Limburgse en Brabantse
grote opgravingen in het zandige
Maas-Demer-Schelde-gebied waar het
Alphen-Ekerentype de norm is zoals te
Lieshout (Hiddink 2005a), Nederweert
(Hiddink 2005b), Riethoven (Slofstra/
Lammers/Aarts 1993) en Hoogeloon

A

(Slofstra 1987; Jeneson 2004). Vgl. ook
Van Hoof 2007.

45 ˚

189 Over ‘hoogte’ zijn we niet geïnformeerd, hoewel niet is uitgesloten dat
dit soort gebouwen uitzonderlijk hoog
zijn gebouwd met een grote zolderverdieping. Vgl. Van Haaff 1987, 84.

5,5 m
190 Voor Noord-Nederland beschikken
we over de uitvoerige studie van Huijts
(1992), terwijl binnen de Romeinse
rijksgrenzen, in ons land, mij alleen een
artikel van Van Haaff (1987) bekend is
dat ingaat op de constructie van een
Cananefaatse boerderij.
191 Er is een relatie tussen de dakhellingshoek en de levensduur van een
met riet bedekt dak, waarbij geldt hoe
droger het dak des te langer de levensduur. Huijts (1992, 23, 53) gaat voor de
Noord-Nederlandse huizen uit van een
hellingshoek van 45° tot 80° met een
optimum van 60° tot 70°. Hij baseert
zich op de hedendaagse Nederlandse
en Duitse bouwtechnische richtlijnen
maar stelt nadrukkelijk dat het een
aanname betreft. Tegenwoordig wordt
door rietdekkers een hellingshoek van
tenminste 45° geadviseerd waarmee
een levensduur van ca. 25 jaar kan
worden gegarandeerd. Onder de 25°
wordt het gebruik van riet beslist
afgeraden.
192 Zoals voor het enkel of dubbel
vastspijkeren van shingles bijvoorbeeld
(vgl. Shirley 2000, 26). Significante
hoeveelheden spijkers zijn in elk geval
vastgesteld bij enkele Midden-Romeinse huizen uit Wijk bij Duurstede-De
Horden, Tiel-Passewaaij (pers. meded.
S. Heeren, ACVU) en Den HaagWateringseveld (pers. meded. H.A.R.
Siemons, Hazenberg Archeologie), en
in alle gevallen mogelijk geworden door
intensief gebruik van de metaaldetector. Sommige spijkers kunnen voor het
bevestigen van shingles hebben gediend, andere voor nieuwe constructietechnieken. De studie naar het gebruik
van nieuwe materialen en technieken
valt echter buiten het kader van mijn
onderzoek.
193 Zie bijvoorbeeld Slofstra 1991,
149-150, 163-165; Vos 2002, 82 ff;
Jansen 2007, 103.
194 Shirley (2000, 29) prefereert de
term ‘walkway’ omdat veranda meer
verbonden zou zijn met de functie van
ontspanning. ‘Walkway’ is te vertalen
als kuierruimte.
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Fig. 6.8 Drie gereconstrueerde doorsneden van een huis met buitenstijlen.

vrijwel nergens rechtop kon staan. Als het oppervlak tussen wanden en buitenstijlen wél op stahoogte werd gebruikt en de buitenstijlen ongeveer 1,50 meter
hoog waren, zouden bij een dakhoek van 45° de wanden een extreme hoogte
van 3 meter bereiken (fig. 6.8B). De nok van het dak zou in dat geval minimaal 6,5 meter boven het loopniveau uitsteken, hetgeen minder waarschijnlijk
lijkt.195 Ik meen daarom dat huizen met ver van de wand geplaatste buitenstij241

Fig. 6.9. Mogelijke reconstructie van een porticusboerderij uit Wijk bij Duurstede-De Horden.
Tekening Mikko Kriek (ACVU-HBS).

len een andere constructie hebben gehad en dat de verandering vooral in de
dakhellingshoek gezocht moet worden (zie fig. 6.8C en zie discussie verderop).
De houten porticus kan als Romeins architectonisch stijlelement worden
opgevat en de Romeinse identiteit van de bewoners van een huis symboliseren.
Het is echter de vraag of de bewoners van de rurale gemeenschappen werkelijk
alleen het doel hadden om Romeinse ‘zuilengalerijen’ na te bootsen.
Porticusboerderijen op het Romeinse platteland zijn betrekkelijk bijzondere
gebouwtypen die niet op elke rurale nederzetting worden aangetroffen. In het
Kromme-Rijngebied kennen we, naar de huidige maatstaven, alleen uit Wijk bij
Duurstede-De Horden twee duidelijke porticushuizen (H9 en H25) die gelijktijdig hebben bestaan. Ook elders in het Nederlandse rivierengebied zijn “pure”
porticusplattegronden zeldzaam. We kennen ze van onder andere de opgravingen te Druten, Oosterhout, Nistelrode, Tiel, Breda en Oss.196 Alleen op de
laatstgenoemde vindplaats heeft het porticusgebouw volgens sommige auteurs
deels een pannendak gehad.197 Hier was volgens Slofstra de ontwikkeling naar
een stenen gebouw of villa een aantrekkelijke gedachte en dat was ook precies
wat hij toentertijd betoogde over dit soort sites met porticushuizen: ‘It appears
to be the architectural expression of second-rate native chiefs who were not
wealthy enough to build a Roman-style villa.’198 Slofstra noemde dit proto-villa’s, de residenties van een lokale elite die architectuurelementen leenden uit
de villawereld en die toepasten in hun eigen omgeving. Tegenwoordig wordt de
term ‘proto-villa’ weer vermeden, omdat de aan de term ten grondslag gelegen
gedachten voor het Nederlandse rivierengebied niet als algemeen geldend
worden aangenomen.199 Ook de veronderstelde ontwikkeling dat stenen villa’s
zich telkens hebben ontwikkeld uit omheinde en omsloten nederzettingen (met
porticusboerderijen) zoals is vastgesteld in het villagebied van NoordwestFrankrijk, is in Nederland beslist niet het geval.200
Dat neemt niet weg dat tot op heden unaniem werd geopperd dat de nieuwe
bouwstijlelementen en -technieken zoals de porticus onder (Gallo)-Romeinse
invloed zijn toegepast en geleend van de villa-architectuur.201 In de Bataafse
civitas die Roymans terecht als non-villalandschap heeft bestempeld,202 wordt
behalve de porticus ook de sporadisch aangetroffen steenbouw in villa-termen
bekeken. Essentieel is de vraag of het door Slofstra gehanteerde concept van
de (proto-)villa in het non-villalandschap eigenlijk wel juist is. In wezen bedoelt
hij er niets anders mee dan het systeem dat we kennen uit het lössgebied en
meer zuidelijke streken, uitgaande van de definitie dat “een Romeinse villa
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195 Vgl. Verwers/Kooistra 1990, 280;
Hiddink 2005a, 285; Huijts (1992, 23)
betoogt: “Een, volgens de tegenwoordige norm optimale, kaphelling van
ca. 60° zou een huishoogte opleveren
die gelijk was aan bijna 0,9 maal de
huisbreedte plus de wandhoogte. Een
dakhelling van 45° daarentegen zou
een nokhoogte geven van de halve
huisbreedte plus de wandhoogte.
Bij brede huizen levert het verschil
in kaphelling een flink verschil in
kaphoogte op.” Huijts wijst tevens op
het grotere houtgebruik, de toename
van winddruk en het warmteverlies
bij hogere ruimten als gevolg van
steile kaphellingen. Dat bepaalt onder
meer de keuze voor zo laag mogelijke
gebouwen, waarbij ruimtes over het
algemeen niet veel hoger zijn geweest
dan strikt noodzakelijk.
196 Hulst 1978, 140, afb. 6; Verwers/
Kooistra 1990, 266, fig. 11; Jansen
2007, 102, fig. 5.4; Heeren 2006, 234236, fig. 17.19; Hoegen 2005, 224-235;
Lanzing 2006, 260-264; Wesselingh
2000, 83, fig. 82a.
197 Van der Sanden 1987a, 64-65;
Slofstra 1991, 163; Roymans 1996a,
74; zie echter Wesselingh 2000, 78,
134-135. Ik geloof hier weinig van,
vooral omdat getwijfeld moet worden
aan de functionele interpretatie van de
grondsporen van de porticus. Kernen
van buitenstijlen zijn slechts twee maal
herkend of opgetekend. De opvallende
komvormige greppelsporen van de buitenstijlen zijn vervolgens geassocieerd
met nabij gevonden dakpanfragmenten
(Van der Sanden 1987a, 64-65), maar
een precieze relatie en reconstructie
zijn mij niet duidelijk. Het is denk ik
waarschijnlijker dat deze komvormige
greppelsporen juist als de uitgraafkuilen
van de buitenstijlen moeten worden
gezien, temeer daar de plattegrond
grote overeenkomsten vertoont met
de ‘gewone’ porticusboerderijen van
‘De Horden’. Een bijkomende discussie
betreft de geringe aantallen, maar
vooral de heterogeniteit van het baksteenmateriaal, waaruit nauwelijks een
fatsoenlijk dak valt te reconstrueren (zie
Wesselingh 2000, 134; vgl. Lammers
1994).
198 Slofstra 1991, 163.
199 Roymans 1996, 74-75.

gekarakteriseerd wordt door een systeem van afhankelijke arbeid en het creëren van een surplus voor een markt”.203 Deze vraag komt verder aan de orde
in paragraaf 6.5. Hier wordt nu eerst ingegaan op de vraag uit welk cultureel
milieu de porticus als bouwkundig element eigenlijk afkomstig was en wat dat
betekent voor de interpretatie van porticushuizen in het onderzoeksgebied.

200 De omgreppelde sites van
Houten-Doornkade, Houten-Overdam/
terrein 8A, Wijk bij Duurstede-De Geer,
Tiel-Passewaaijse Hogeweg, NijmegenWaalsprong en Geldermalsen-Hondsgemet groeien geen van allen uit tot
nederzettingen met steenbouw of
andersoortige nederzettingen met villaachtige pretenties.
201 Vgl. Roymans 1990, 190; idem
1995a, 52; idem 1996a, 74; Derks
1998, 65; Van Enckevort 2001,348351; Slofstra 1991, 163; idem 2002,
36, 57; Wesselingh 2000, 249; Vos
2002, 82-83; Willems 2005, 119;
Jansen 2007, 101-105.
202 Roymans 1996a, 61 ff; zie ook
Slofstra 1991, 182; Woolf 1998, 142168.
203 Slofstra 1991, 161, 179; idem
2002, 37; zie echter ook Woolf (1998,
149 ff) die juist stelt dat ‘villas represent a specific form of consumption
and not of production’ en dat men de
verspreiding van de villa juist moet
zien als een toenemende, stijgende
smaak voor het gebruik van Romeinse
bouwmaterialen, technieken en stijlen,
i.p.v. het verschil van nieuwe sociale
en economische vormen. Zie verder
paragraaf 6.5.
204 Zie Johnson (1983, 166-176) voor
de algemene indeling van barakken in
Romeinse legerkampen en De Hingh/
Vos (2005) in het bijzonder voor de
goed gedocumenteerde plattegronden
van het castellum van Valkenburg ZH.
Het gemiddelde oppervlak van een
contubernium was nog ruim vergeleken
met de standaard legertent waar 8-10
soldaten een ruimte van 3 bij 3 meter
moesten delen met een nokhoogte van
1,20 m en zijwanden van ca. 35 cm.

De kans dat een gewone Bataaf op de overgang van 1ste naar de 2de eeuw een
‘echte’ Romeinse villa heeft aanschouwd in zijn directe leefomgeving in het
rivierengebied, zoals we die kennen uit bijvoorbeeld Voerendaal-Ten Hove,
Mook-Plasmolen of Noord-Gallië, is weliswaar aanwezig maar moet niet als
uitzonderlijk groot worden gezien. Niet alleen betrof het aantal echte villa’s in
de civitas hooguit een tiental exemplaren, waarvan de meeste ook nog van vrij
bescheiden omvang waren, maar ook is het merendeel van latere datum dan
rond deze eeuwwisseling. Huizen met een porticus bestaan dan soms al enige
tijd en daarmee is het de vraag hoe de rurale bewoners dan begin 2de eeuw aan
het referentiekader kwamen om dergelijke zuilenomgangen te ‘imiteren’ en
te incorporeren in hun verder prehistorisch aandoende boerderijen. Dat kan
in theorie natuurlijk de stad zijn geweest, bijvoorbeeld Noviomagus, waaraan
bewoners van de rurale gemeenschappen vast wel eens een bezoek hebben gebracht. Zelfs Rome is als inspiratiebron niet uitgesloten, aangezien er
Bataafse militairen dienden in de lijfwacht van de Julisch-Claudische keizers
en later ook in de keizerlijke garde. Verder hebben Bataafse militairen tijdens
campagnes door heel Noordwest-Europa ongetwijfeld verschillende ‘geromaniseerde’ landschappen aanschouwd en zijn ze zo bekend geraakt met de
Romeinse architectuur. Daartussen kunnen zich natuurlijk ook villa’s (met
een porticus) hebben bevonden. Toch denk ik dat die villa-architectuur niet de
inspiratiebron is geweest waaruit de plattelandsbewoners putten om Romeinse
bouwstijlelementen, zoals de porticus, aan hun huizen toe te voegen. Naar mijn
mening moeten we daarvoor naar de plek waar de grootste kans bestond voor
een Bataaf op het aanschouwen en vooral het ‘beleven’ van dergelijke bouwkundige elementen: het Romeinse legerkamp!
In een Romeins legerkamp is de porticus voor verschillende gebouwen overtuigend aangetoond. Allereerst hadden de commandantswoning (praetorium) en
het stafgebouw (principia) zuilengangen, ook in de houtbouwfasen. Verder is
ook bij de gewone manschapsbarakken de porticus een gebruikelijke architectonische constructie die de verschillende contubernia aan de voorzijde van een
barak met elkaar verbond (fig. 6.10). De soldatenbarak zelf was onderverdeeld
in kleine woon/slaapvertrekken (papiliones) en wapenkamers (armae) en had
per contubernium slechts een oppervlak van gemiddeld 20 m2. Dat mag als een
krappe behuizing worden gezien voor de zes tot acht soldaten die er verbleven.204 Hier bood de overdekte galerij of veranda een welkome aanvulling op de
leefruimte. Het is belangrijk te constateren dat de porticus de plek is waar een
groot deel van het sociale leven van de soldaat zich afspeelde.
Hoe is de porticus vervolgens op het platteland terecht gekomen en toegepast
in de rurale huizenbouw? Ik denk dat het alles te maken heeft met de Bataafse
militairen die na afloop van hun diensttijd terugkeren naar hun geboortegrond.
Deze veteranen passen het veranda-element, waar ze 25 jaar onder geleefd
hebben en aan gewend zijn geraakt, naadloos aan op de traditionele huizenbouwstijl van hun boerderijen. Ook het gebruik van nieuwe bouwmaterialen,
-stijlen en –technieken, bijvoorbeeld het eerder genoemde veelvuldig voorkomen van spijkers in de 2de-eeuwse huizen van ‘De Horden’ en Tiel, zijn uit
diezelfde context van het legerkamp afkomstig (zie verderop).
De constatering dat de porticus als bouwkundig element aan de architectuur
van het legerkamp gekoppeld dient te worden, in plaats van aan die van de
villawereld, is eigenlijk niet verbazingwekkend maar eerder logisch. Het is een
aspect dat wederom duidt op de sterke militaire link die tussen het Romeinse
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Fig. 6.10 Zicht op de kampstraat (spatium conversantibus) tussen twee manschapsbarakken
met elk een houten porticus in het gereconstrueerde castellum van de Saalburg. (Naar De
Hingh/Vos 2005, 102).

leger en de Bataafse gemeenschappen heeft bestaan. In die zin is het complementair aan het recent gevormde beeld dat we van de Bataafse rurale wereld
hebben aan de hand van de materiële cultuur van bijvoorbeeld zegeldoosjes
en militaria.205 De rol van militairen en vooral veteranen hierin lijkt mij erg
overtuigend. Het is dan ook plausibel om de porticusboerderijen aan hen te
verbinden. Daarmee hebben we vermoedelijk een nieuwe indicator voor de
aanwezigheid van veteranen op het Bataafse platteland.
Deze vaststelling roept een veelvoud aan vragen op die om nader onderzoek
vragen.206 Te denken valt - in willekeurige volgorde - aan het gelijktijdig voorkomen van porticusboerderijen in dezelfde nederzetting, de datering van de
vroegste voorbeelden van het fenomeen en de relatie met andere typen huizen
in een nederzetting inclusief de aanwezigheid van steenbouw. Ook het samengaan van materiële cultuur (zegeldoosjes en militaria) en porticusboerderijen
moet in het licht van de veteranendiscussie onder de loep worden genomen.
Tevens kunnen vragen over de (re)constructie van de gebouwen worden
gesteld, waarbij vooral de hellingshoeken van dak, afdak en de dakbekleding de
nodige aandacht verdienen. Vervolgens moet over de definitie en benaming het
een en ander worden gezegd. Tot slot dient de verspreiding van porticusboerderijen te worden bekeken, waarbij zou moeten worden onderzocht in welke mate
porticusboerderijen ook voorkomen in andere delen van Germania inferior.
Als eerste kan de definitie van porticusboerderijen opnieuw worden bekeken
en dient de vraag te worden gesteld hoe andere gebouwtypen met buitenstijlen
zich verhouden tot de zogenaamde porticusboerderijen. Voor wat betreft die
244

205 Respectievelijk Derks/Roymans
2002; Nicolay 2007a.
206 In het hiernavolgende zal zo goed
als mogelijk antwoord worden gegeven
op bovenstaande aspecten. Echter, er
kan niet uitputtend worden ingegaan
op alle daaraan verbonden facetten,
omdat daarvoor veel meer onderzoek
en onderzoeksgegevens noodzakelijk
zijn.

Fig. 6.11 Een recent voorbeeld van het gebruik van shingles (foto wikipedia).

207 Het gaat dan bij de lange wanden
meestal om een afstand van ongeveer
1 meter, terwijl dikwijls bij de korte
wanden een grotere afstand van rond
de 2 meter aantoonbaar is. Zie de plattegronden in hoofdstuk 3 en tabel 6.8.
208 Shirley 2000, 22 ff. Bij haar
reconstructie steekt het dak van een
kernbouw over dat van de porticus.
De porticusconstructie rust in een
houten muurbalk aan de bovenzijde
van de wand. Hierdoor zijn kernbouw
en porticus losstaande constructies en
kunnen de daken dus ook verschillende
hellingshoeken hebben (vgl. fig. 6.9,
fig. 6.12 en 6.13), in Inchtuthil geschat
op 20° tot 30°. In het castellum van
Heidenheim (D) wordt de hellingshoek
van de porticus zelfs op 15° gesteld en
die van de kernbouw op 20° (Scholz
2005, 850-854, afb. 3).

andere huizen met buitenstijlen kan specifiek gekeken worden naar Wijk bij
Duurstede-De Horden waar nog zes huizen zijn opgegraven waarvan de buitenstijlen dicht bij de wand(en) hebben gestaan (H4, H7, H10, H11, H14, H21). De
gemiddelde afstand tussen buitenstijl en wand is bij deze huizen veel geringer
dan bij twee andere huizen van ‘De Horden’ (H9 en H25) die als porticushuizen
kunnen worden aangemerkt.207 Ook elders in het rivierengebied, maar ook in
Oss, Breda, Oosterhout en Harnaschpolder-Schipluiden, zijn huizen aangetroffen met buitenstijlen. Uit een overzicht blijkt dat meestal de afstand tot de
lange wanden vrij gering is en varieert tussen de 0,5 en 1 meter. Langs enkele
korte wanden daarentegen komt geregeld een grotere afstand voor van 2 meter
of meer (bijv. H7, H10, H11 en H14 van ‘De Horden’). Die manifesteert zich
dikwijls aan de (zuid)westelijke zijde van het gebouw, daar waar vaak het woongedeelte was gesitueerd (tabel 6.9).
Het is de vraag in wat voor soort constructie de buitenstijlen hebben gestaan.
Ik denk dat de aanbouwen op de kopse kanten van boerderijen als aparte,
overdekte afdaken of veranda’s mogen worden gezien, die met een afwijkende
dakhoek ook feitelijk los staan van de huisconstructie. Ook hier is een vergelijking met de militaire barakkenarchitectuur op zijn plaats zoals volgt uit de
reconstructies in bijvoorbeeld de legioensvesting Inchtuthil of het ruiterlegerkamp van Heidenheim.208 Of ook de buitenstijlen langs de lange wanden altijd
losstaande elementen zijn geweest, valt te bezien. Vermoedelijk ondersteunen
deze stijlen wanneer ze dicht bij de wanden staan wel de dakvoet en maakt
het dak dezelfde hellingshoek als bij de wandstijlen. Bij de porticusboerderijen
is de dakconstructie langs de lange wanden niet zeker. Het kunnen aparte,
overdekte afdaken zijn geweest met een knik ter hoogte van de porticusdakbedekking (fig. 6.9) of het dak kan in dezelfde hellingshoek van de wandstijlen
naar de buitenstijlen hebben gelopen (fig. 6.12 en 6.13). Essentieel daarbij is
de vraag hoe hoog de buitenstijlen zijn geweest (zie fig. 6.8). Men mag aannemen dat een porticus minimaal op stahoogte was uitgevoerd. Verder is van
belang onder welke hellingshoek een (rieten?) dak moet zijn gebouwd om enerzijds voldoende water- en sneeuw(!)afvoerend te zijn en anderzijds een afdak
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Tabel 6.10 Jaarinkomen in sestertiën van verschillende rangen bij de hulptroepen en legioenen ten tijde van Augustus, Domitianus, Septimius Severus en Caracalla. Naar Van Daele
2003, tabel 2.

op stahoogte te reconstrueren.209 Zonder hier uitgebreid op die materie in te
gaan, veronderstel ik dat de hellingshoek veel minder steil is dan normaliter
wordt verondersteld (zie fig. 6.8C, vgl. fig. 6.9 en fig. 6.13).210 Ook moet wellicht worden overwogen of de dakbedekking (van porticus en/of kernbouw) uit
een andere materiaalsoort dan riet heeft bestaan, bijvoorbeeld houten planken
of plankjes van gekliefde houtblokken, schaliën of shingles (fig. 6.11).211 Dat
heeft consequenties voor de draagconstructie, de hellingshoek van het dak en
de hoeveelheid hout dat gebruikt werd zowel voor de bouw als om het bouwwerk te kunnen verwarmen.212 Hoe het ook zij, zoals eerder gezegd zijn vanuit
constructietechnisch oogpunt buitenstijlen bij Romeinse boerderijen in elk
geval niet noodzakelijk.
De functie van de ruimte onder de afdaken is deels af te leiden uit archeologische data. Daar waar de buitenstijlen ver van de wanden hebben gestaan, is in
de ‘kuierruimte’ ook plaats voor extra opslag zoals blijkt uit de vondst van een
dolium onder het afdak van een huis uit Wijk bij Duurstede-De Horden (vgl. fig.
6.12).213 Maar ook bij gebouwen waar de stijlen en wanden slechts een meter
uiteen stonden, kan natuurlijk al functionele opslag hebben plaatsgevonden.
Daarnaast kunnen identiteit, symboliek, status en sociale gewoonten een
rol spelen.214 Ik denk dat dit in ieder geval geldt voor de boerderijen met een
porticus rondom en de huizen waar op één of twee van de kopse zijden een
‘veranda’ heeft bestaan. Weliswaar zijn die immateriële zaken moeilijker uit
de archeologische gegevens vast te stellen, maar het wordt aannemelijk als
we de oorsprong van de porticus in ogenschouw nemen. Daarbij mogen we,
in vergelijking met gelijktijdige huizen zonder buitenstijlen, veronderstellen
dat een porticus een zekere uitstraling heeft gehad en een bepaalde identiteit
van de bewoner(s) kan hebben uitgedrukt. Ik denk hierbij aan veteranen uit
het leger waarbij het bouwelement het symbool kan zijn van de veteranenstatus. Desalniettemin blijven de huizen gewoon van ‘hout en leem’, net als in de
late prehistorie. Wel kan aan de term ‘porticusboerderij’ een nieuwe sociale
interpretatie worden gekoppeld. Ik vind het begrip ‘veteranenboerderij’ voor
speciaal dit type bouwwerken een mooie, aanvullende benaming. Hoewel de
term enigszins tendentieus klinkt en lijkt te suggereren alsof elke veteraan
in een dergelijke woning leeft, drukt het wel duidelijk de verbintenis met het
Romeinse leger uit en benadrukt het bovendien dat de huisvorm de traditie van
het ‘inheemse’ boerenhuis heeft behouden.
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209 Huijts (1992, 23, met verwijzingen) wijst op het grotere houtgebruik
bij steile dakhellingen, de toename
van winddruk en het warmteverlies bij
hogere ruimtes. Het is opvallend dat bij
de Romeinse militaire architectuur met
veel lagere hellingshoeken wordt gerekend (bijv. Shirley 2000; Scholz 2005)
en ook stedelijke bebouwing andere
hellingshoeken hebben gehad (zie bijv.
Buijtendorp 1993).
210 Contra Van Haaff 1987; zie ook
Huijts 1992 en eerdere voetnoten
aangaande dit onderwerp. Ik ga hier
verder niet specifiek in op de reconstructie van gebouwen, alleen al omdat
die kennis grotendeels speculatief zou
zijn, aangezien een degelijke studie
over de reconstructie van dit soort
plattegronden ontbreekt. Wel bestaan
enkele studies over reconstructies van
militaire bouwwerken in bijvoorbeeld
Inchtuthil (Shirley 2000) en Heidenheim (Scholz 2005).
211 Shirley (2000, 26) stelt dat rieten
daken in castella een niet erg waarschijnlijke optie was i.v.m. brandgevaar
en problemen met lokale aanvoer; vgl.
echter Vegetius, Epit.rei milit. II.23.
Opvallend is de aanwezigheid van een
groot aantal dennenhouten shingles
die onlangs zijn gevonden in de haven
van Forum Hadriani (pers. meded. M.J.
Driessen, Universiteit van Amsterdam).
De meest waarschijnlijk gebruikte
houtsoort voor shingles is elzenhout,
gelet op de natuurlijke, regionale
vegetatie (pers. meded. P. van Rijn,
BIAX Consult).
212 Vgl. Shirley (2000, 27) die berekeningen maakt over het gewicht van
verschillende dakbedekkingen zoals

dakpannen (86 kg/m2) en shingles (21
kg/m2). Tegenwoordig wordt voor riet
een gewicht van 40 kg/m2 gehanteerd.
213 Vgl. paragraaf 3.2.1; zie Shirley
(2000, 29) voor het begrip kuierruimte
dat de vertaling is van het Engelse
‘walkway’.
214 Ik bedoel hier niet zozeer ‘status’
in de zin van onderscheid en macht,
want er zijn legio veteranen in het
Bataafse gebied. Eerder moet gedacht
worden in termen van ‘aanzien’ waartegen zowel in letterlijke (de aanblik van
een huis) als figuurlijke zin (de sociale
identiteit van een persoon) kan worden
aangekeken.
215 Zie voor het ontbreken van
gebouwen met buitenstijlen verscheidene Limburgse en Brabantse grote
opgravingen in het zandige MaasDemer-Schelde-gebied, zoals Lieshout
(Hiddink 2005a), Nederweert (Hiddink
2005b), Riethoven (Slofstra/Lammers/
Aarts 1993) en Hoogeloon (Slofstra
1987; Jeneson 2004). Vgl. ook Van Hoof
2007, 256-258.
216 Het gaat daar overigens om driebeukige huizen met buitenstijlen, zoals
blijkt uit een aantal plattegronden uit
de Harnaschpolder-Schipluiden (Goossens 2006a; idem 2006b; zie ook tabel
6.8). Huizen met buitenstijlen ontbreken in de rurale nederzettingen van
Den Haag-Scheveningseweg (Waasdorp 1999), Den Haag-Wateringseveld
(Siemons/Lanzing in prep.), Leidschendam-Leeuwenbergh (Wiepking
1997), Katwijk-Zanderij (pers. meded.
H.M. van der Velde, ADC), MonsterPoeldijk (Blom/Van der Feijst 2007),
Rijswijk-De Bult (Bloemers 1978, 189
ff) uitgezonderd ‘gebouw 5’, maar dat
wordt als tempeltje geïnterpreteerd
door de opgraver, Alphen-Goudse rijpad (Vos/Blom 2004), Midden-Delfland
(Van Londen 2006a), Zaltbommel-De
Wildeman (pers. meded. E. Blom, ADC)
en Poortugaal (De Bruijn 2003). Kodde
(2007, 196-198, 217-227) noemt voor
West-Nederland nog Velsen-Noord,
Simonshaven en Valkenburg-Marktveld
als sites waar buitenstijlen voorkomen.
Maar zoals in paragraaf 3.3 al is vermeld zijn dit allemaal uitzonderingen.
Alleen in Valkenburg bestaan beslist
enkele driebeukige boerderijplattegronden met buitenstijlen (Van Haaff
1987; De Hingh/Vos 2005, 132; Vos,
in prep.). Ook daar is feitelijk echter
sprake van een uitzonderlijke situatie,
namelijk van rurale gebouwen in de
context van een militaire vicus.

Als we vervolgens kijken naar het verspreidingsgebied van tweebeukige huizen
met buitenstijlen, is er iets opmerkelijks aan de hand. Dit type huizen beperkt
zich tot een vrij strikt afgebakende zone namelijk het rivierengebied en de
noordelijke rand van de Zuid-Nederlandse zandgronden, de Maaskant (zie tabel
6.9). Het kerngebied van de verspreiding van het Alphen-Ekerentype blijkt dus
te zijn verstoken van dit gebouwtype.215 Ook in het West-Nederlandse kustgebied komt dit type eigenlijk niet of nauwelijks voor.216 Waarop kan dit beperkte
verspreidingsgebied duiden en welke betekenis moet eraan worden gegeven?
Zoals gezegd komen huizen met buitenstijlen nauwelijks voor in het
West-Nederlandse kustgebied (civitas Cananefatium) en ook niet op de
Zuid-Nederlandse zandgronden (civitas Tungrorum). Het lijkt erop dat het
verspreidingsgebied van huizen met buitenstijlen zich beperkt tot de Bataafse
civitas. Als dit vermoeden juist blijkt te zijn, kunnen de gebiedsgrenzen van het
Bataafse bestuursdistrict (voorlopig) scherper worden bepaald. In het westen
loopt de lijn dan ruwweg van Utrecht over Gorinchem naar Breda. De zuidgrens
gaat van Breda naar Den Bosch, over Oss langs de Maaskant tot aan Cuijk
richting Nijmegen/Arnhem.217 Huizen met buitenstijlen mogen dan als typisch
Bataafse inventies worden gezien. Eerder werd het voorkomen van de deels
twee, deels driebeukige huisvariant al als kenmerkend beschouwd voor de
bewoners van het rivierengebied,218 maar ik geloof dat we daarin dus nog wel
wat verder kunnen gaan.
Tenslotte kan men zich afvragen of alle huizen met buitenstijlen als Bataafse
‘veteranenboerderijen’ zijn te bestempelen. Dat gaat wellicht wat ver, maar
ik denk dat dit zeker geldt voor de gebouwen waarbij de buitenstijlen op een
betrekkelijk grote afstand van de wanden rondom staan. Wellicht gaat het ook
op voor de gebouwen waar aan de korte zijden afdaken zijn toegevoegd, die
misschien als aparte constructies aan de boerderij zijn te beschouwen. De
afdaken hebben naast een functionele waarde als veranda’s, ook een symbolische waarde die een zekere identiteit uitdrukken en iets zeggen over de
eigenaar/bewoner.
Wat in dit kader nog niet aan de orde is geweest, is de aanwezigheid van
steenbouw in het studiegebied en het overige deel van de Bataafse civitas.
Daarover kan nog wel wat gezegd worden in het licht van de discussie over
bijzondere huisvormen, veteranen en de voorheen vermeende verbintenis met
de Romeinse villawereld. De vraag is of we de steenbouw op het Bataafse platteland nog als echte villa’s, zoals we die uit de lösszone kennen, moeten blijven
interpreteren? Ik meen dat dit bij veel steenbouw niet het geval is, zeker voor
de gebouwen die feitelijk stenen vertalingen zijn van een houten boerderij.219
Uit morfologisch oogpunt, maar ook vanuit een functionele invalshoek, kunnen
we dit soort gebouwen ook anders gaan benoemen.220 Naar mijn mening kunnen ook zij als veteranenboerderijen worden bestempeld, zij het van een iets
andere ‘morfologische orde’ omdat ze een stenen sokkel hebben gehad. Verder
zijn ze opgetrokken in houtlemen vakwerk dat aan de binnenzijde bepleisterd
en beschilderd kan zijn geweest. Ook is bij sommige huizen de mogelijkheid van
één of meer door een hypocaust verwarmde vertrekken aangetoond. Dergelijke
luxe was een zeldzaamheid in het Bataafse gebied en beslist geen gemeengoed. Goede voorbeelden uit het Kromme-Rijngebied zijn Cothen-De Zemelen
(site 40) en Houten-Burgemeester Wallerweg (site 2), en uit het Cananefaatse
gebied de steenbouw van Rijswijk-De Bult. Naar mijn mening kunnen ook
deze versteende boerderijen beter onder de sociale noemer ‘veteranenboerderij’ worden geplaatst dan dat ze als villa’s worden bestempeld. Wie waren
de bewoners van deze steenbouwen? Waarschijnlijk betreft het hier lieden
die 1) kapitaalkrachtig genoeg waren om de bouwmaterialen te bekostigen en
2) beschikten over de netwerken om aan die materialen te komen. Ten derde
zullen ze een bepaalde smaak hebben gehad om deze Romeinse technieken en
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stijl toe te willen passen in hun woonhuizen, waarbij persoonlijke keuzes een
rol speelden.221 Dan komen ongetwijfeld veteranen in beeld, maar niet elke
afgezwaaide militair was kapitaalkrachtig genoeg om zich een (deels) stenen
huis te veroorloven. Dat geldt wel voor de hogere militaire rangen, de officieren
dus, die bovendien ook in de legerkampen een meer luxe leefomgeving gewoon
waren dan de doorsnee milites.222
De Rijswijk-De Bult-ontwikkeling van houtbouw naar steenbouw moet dus niet
(alleen) verklaard worden uit een elitemodel, waarbij toenemende rijkdom
verdiend met de landbouw en contacten tussen lokale elite en Romeinen er uiteindelijk voor zorgen dat een welgestelde dorpeling zich een stenen optrek kon
veroorloven.223 Ik denk eerder dat veteranen hier een stempel hebben gedrukt
op de ontwikkeling en kan me een ander (hypothetisch) scenario voorstellen,
dat ik hieronder verder zal uitwerken.
Een jongeman uit een lokale gemeenschap diende in het leger bij de auxilia en
nadat hij eervol was ontslagen verkreeg hij burgerrecht evenals zijn familie.224
Veel geld zal hij niet hebben overgehouden aan zijn diensttijd, in ieder geval te
weinig om zich een steenbouw te kunnen veroorloven.225 De zoon ging daarop
ook in dienst, maar kon gelet op zijn burgerrecht nu tekenen voor het legioen.226 Op het moment dat hij afzwaaide, kan hij aanzienlijk meer vermogen
hebben gehad dan zijn vader als auxiliarius ooit had kunnen verwerven (zie
tabel 6.10). Wellicht kon hij nu zijn verkregen financiële middelen en ook zijn
afzwaaipremie (!)227 investeren in een stenen optrek.
Drie belangrijke kanttekeningen kunnen echter bij dit scenario worden
gemaakt. Allereerst dient hier iets over de rang van vader en zoon te worden
vermeld. Als ze beiden gewone milites zijn geweest, liepen hun inkomens niet
eens zo bijzonder veel uiteen. Wanneer het daartegen om een officiersfamilie
zou gaan, is een veel groter inkomensverschil (en ook afzwaaipremie) aannemelijk tussen vader en zoon (zie tabel 6.10). Ten tweede gaat het bij het hierboven
beschreven traject over enkele generaties. Niet alleen was het moeilijk om
überhaupt het 40ste levensjaar te halen, maar zeker onder de wapenen was er
een extra grote kans dat men stierf in actieve krijgsdienst zonder ooit eervol af
te zwaaien. In dat geval verwierf een soldaat natuurlijk geen burgerrecht voor
zichzelf en zijn familie, en stopte het hierboven beschreven “traject”. Pas in de
2de eeuw als de oorlogshandelingen waarbij Bataven betrokken waren enigszins
afnemen, worden de kansen groter om het hiervoor beschreven proces te voltooien. Dat kan een belangrijke reden zijn, waarom we pas zo rond het midden
van de 2de eeuw steenbouw zien ontstaan. De derde kanttekening betreft de
toekenning van burgerrecht. Daarachter zitten enkele ingewikkelde constructies als het gaat om het trouwverbod voor militairen, onwettige huwelijken en
daaruit geboren kinderen, en de feitelijke toekenning van het burgerrecht.228 In
algemene zin gold dat steeds meer inwoners van het Romeinse rijk burgerrecht
verkregen naarmate de tijd vorderde totdat Caracalla in de 3de eeuw alle vrije
inwoners van het Romeinse Rijk burgerrecht verleende. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat we niet weten hoe dat eigenlijk precies ging bij de Bataafse
jongemannen van 17 – 20 jaar die gerekruteerd werden: waren ze al getrouwd
voordat ze in dienst gingen en hadden ze misschien al één of meer kinderen?229
Keerden ze tussentijds terug op verlof om hun gezinsgrootte op sterkte te
houden, om zo zorg te dragen voor voldoende aanwas en dus voor continuïteit
van de etnische rekrutering? Dit moet haast wel het geval zijn geweest, zeker
als men bedenkt dat de gemiddelde levensverwachting bij geboorte tussen de 20
en 30 jaar lag.230 Het kan dus haast niet anders dan dat terugkerende peregrine
veteranen al een “illegaal” gezin hadden, en niet pas een familie stichtten na
hun diensttijd. De vraag blijft dan wat de rechten waren van die vrouw en kinderen bij terugkeer van de dan afgezwaaide Romeinse burger en hoe het zit met de
nadien nog geboren kinderen.231 Het kan het hierboven beschreven “traject” nog
gecompliceerder maken.
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217 Vgl. Van Hoof (2007, afb. 1) die op
grond van typen huisplattegronden en
bouw- en verlatingsoffers een onderscheid maakt in drie zones. Zijn zone
‘rivierengebied en Maaskant’ komt vrijwel overeen met de door mij geopperde
begrenzingen, behalve dat bij mij de
westgrens niet bij Houten ligt maar bij
Utrecht, en dat de zuidgrens in elk geval
zuidelijker dan Breda heeft gelegen. Van
Hoof (2007, 266) verbindt hieraan geen
verregaande conclusies, terwijl hij wel
stelt dat ‘het riviergebied en de Maaskant geen overgangsgebied zijn of een
regio met ‘relicten van driebeukigheid’
maar het een streek is waar mensen op
een eigen manier hun huizen bouwden
en gebruikten en daarbij op hun eigen
wijze rituelen vorm gaven’.
218 Van Es 1979, 120-121; idem 1989;
Slofstra 1991, 141; Wesselingh 2000;
Van Hoof 2007, 255.
219 Er zijn enkele uitzonderingen die
wel als villa mogen worden geïnterpreteerd: 1) steenbouw die is gekarteerd
langs (hoofdzakelijk) de Waal, waar
soms bijvoorbeeld mozaïekstenen zijn
aangetroffen (Willems 1981, 112: EwijkDe Grote Aalst), en die vermoedelijk
in verband kan worden gebracht met
Noviomagus of het Tiende Legioen.
Vgl. Willems 1981, 95-132; idem 1984,
118-121; onder meer Ewijk, Winssen,
Lienden, Deest, Druten (Hulst 1978)
en Beneden Leeuwen (Vos 2003); 2)
het type Mook (Willems 1984, 117)
gebaseerd op het grote luxe landhuis
van Mook-Plasmolen (Braat 1934;
Hazenberg/Vos 1999). Binnen het
Kromme-Rijngebied zou Houten-Molenzoom tot deze categorie kunnen worden
gerekend, maar de precieze interpretatie van deze vindplaats blijft moeizaam.
220 Vgl. Creighton 2002, 43-44, contra
Slofstra 2002; zie verder paragraaf 6.5.
221 Vgl. Woolf 1998, 146.
222 Vgl. Roymans 1995a, 52-53.
Het betekent natuurlijk niet dat
elke voormalige officier een stenen
woonhuis heeft opgetrokken. Zo is in
Tiel een helmkam van een vermoedelijk
afgezwaaide centurio gevonden ( een
officier dus), terwijl er geen stenen gebouw op de nederzetting is aangetroffen (Den Hartog/Heeren 2008, 58-59).
223 Zie bijv. Millett (1990, 38) en Slofstra (1991, 175) voor dat zogenaamde
‘elitemodel’. Hier dient overigens
vermeld dat het steeds om dezelfde

Fig. 6.12 Een gereconstrueerde doorkijk van onder de porticus. Tekening Mikko Kriek (ACVUHBS).
groep (lokale elite) kan gaan met
verschillende identiteiten, namelijk
die van welgestelde dorpelingen,
veteranen, officieren en middlemen of
social agents.
224 Zie voor een verdere nuancering
verderop en vooral ook Pferdehirt
2002, 178 ff.
225 Roymans/Derks/Heeren 2007, 16.
226 Er wordt even voorbijgegaan
aan andere variabelen die eveneens
mogelijk kunnen zijn, namelijk dienst
nemen bij de ruiterij (alae) of bij de
Julisch-Claudische lijfwacht (Germani
corporis custodes) of de keizerlijke
garde (equites singulares Augusti).
227 Auxiliarii kregen volgens Van Daele
(2003, 70) geen ontslagpremie en evenmin geldelijke bonussen of uitdelingen
(donativa) zoals dat bij legionairs wel
het geval was. Vgl. Tacitus, Ann. I.17.
228 Zie Pferdehirt 2002 voor een uitvoerig overzicht van deze materie aan
de hand van militaire diploma’s. Verder
ook Derks 2004.

Wat tot slot ook nog meespeelt is dat auxiliarii in de 1ste eeuw na Chr. niet automatisch burgerrecht werd toegekend, zelfs niet na 25 jaar diensttijd.232 Geluk
en toeval speelden een grote rol. Daarbij moet men denken aan de toekenning
van burgerrecht aan een hele eenheid233 of individuele toekenning op basis van
getoonde dapperheid. Zij die het burgerrecht verkregen, vormden daarmee
haast een uitzondering. Onder Trajanus en Hadrianus werden de omstandigheden voor de gewone auxiliarii verbeterd. Er volgde een meer berekenbare, en
niet compleet van toeval afhankelijke individuele toekenning van burgerrecht
en het recht op een erkend huwelijk (conubium). Ook werd de positie van erfgenamen, waarvan die van de onofficiële kinderen van soldaten, verbeterd.234
Conclusie: de kansen op het verkrijgen van burgerrecht zijn lange tijd niet
eenvoudig en vanzelfsprekend, zelfs niet voor een auxiliarius die een 25 jarige
diensttijd erop had zitten. Ook voor zijn (peregrine) vrouw, met wie hij tijdens
(of voor!) de toetreding tot het leger een duurzame relatie was aangegaan, al
dan niet bezegeld in een voor de Romeinse wet “illegaal” huwelijk, was de burgerrechtverlening moeilijk toegankelijk.235 Datzelfde geldt voor de kinderen die
werden geboren uit zo’n illegaal huwelijk voor en/of tijdens de diensttijd van de
soldaat. De sociale mobiliteit en het stijgen op de maatschappelijke ladder was
in die zin vrij beperkt en er zijn meerdere generaties overheen gegaan voordat
het hierboven beschreven scenario van vader op zoon daadwerkelijk heeft
plaats kunnen vinden. De kansen daarop waren sowieso groter vanaf het begin
van de 2de eeuw, wanneer niet alleen het burgerrecht calculeerbaar werd voor
de auxiliarius, maar ook doordat de Bataafse rekruut een grotere kans had om
te overleven omdat grote oorlogshandelingen achter de rug waren.
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Terugkerend naar de ‘veteranenboerderijen’ kan de vraag worden gesteld of
in alle versteende boerderijen of in alle boerderijen met (rondom) veranda’s
veteranen hebben gewoond. Ik kan dat niet bewijzen, maar het lijkt me wel
aannemelijk. Omgekeerd geredeneerd lijkt me niet verdedigbaar, dat alle
veteranen in boerderijen met buitenstijlen of in versteende hoeves woonden.
Zijn identiteit kan een veteraan ook op andere manieren benadrukken. Verder
kunnen andere sociale mechanismen op een bepaald moment een rol gaan
spelen. Zo kan het zijn dat tweede en derde generatie bewoners een geleidelijk
aan ingesleten ‘modieus’ verschijnsel voortzetten, omdat nu eenmaal dit soort
Romeinse architectonisch stijlelementen werden gebruikt in de bestaande
lokale bouwtraditie. Hoe het ook precies zij, de oorsprong, de ideeënwereld en
het culturele milieu moet mijns inziens hoofdzakelijk worden teruggevoerd op
de militaire (kazerne)bouw en niet op de villacultuur die zich amper openbaart
in civitas Batavorum.
De gelijktijdigheid van porticusboerderijen is op een aantal sites aantoonbaar
zoals in Wijk bij Duurstede en Tiel (tabel 6.9), maar binnen andere nederzettingen is daarvan juist geen sprake en lijken de veteranenboerderijen elkaar
eerder op te volgen. Wat moeten we hieruit afleiden? Mogelijk gaat het om
gebouwen van vooraanstaande, militaire families in een gemeenschap die zo’n
‘veteranenboerderij’ bouwen. Aan de andere kant kan de bouwstijl ook een
geleidelijk opkomende mode hebben veroorzaakt, die na verloop van tijd steeds
meer werd nagebootst. Nader onderzoek zal dit verder moeten uitwijzen.
Behalve op een bouwkundige analyse dient dit onderzoek ook gericht te zijn op
de materiële cultuur waarvan sommige mobilia geassocieerd kunnen worden
met de aanwezigheid van veteranen.236
Opmerkelijk is verder het gegeven dat dit soort ‘veteranenboerderijen’ hoofdzakelijk voorkomen binnen de Bataafse civitas en in veel geringere mate lijken
doorgedrongen tot andere bestuursdistricten. Onduidelijk is hoe dat precies
verklaard moet worden.237 Ook in andere civitates woonden immers ongetwijfeld veteranen, maar die hebben blijkbaar niet gekozen voor een vergelijkbaar
boerderijtype. Vermoedelijk gaat het om individuele keuzes, waarbij men in
Bataafse kringen ervoor koos om soms dit soort uitzonderlijke bouwwerken op
te trekken.238 Het is trouwens niet zo dat andere regio’s volledig verstoken zijn
gebleven van het gebruik van houten ‘zuilengangen’, zoals blijkt uit sites binnen de Cananefaatse civitas te Harnaschpolder-Schipluiden en Den Haag239 en
binnen de civitas Tungrorum in Hoogeloon.240 Ook de versteende varianten van
de ‘veteranenboerderijen’ komen buiten de Bataafse civitas voor, bijvoorbeeld
in Rijswijk-De Bult. Een systematische inventarisatie en analyse van andere
bestuursdistricten dan de Bataafse civitas heeft nog niet plaatsgevonden. Hier
zou verder onderzoek zeer gewenst zijn.
Tot slot van deze paragraaf kan hier nog iets gezegd worden over de datering
van de huizen met buitenstijlen in het algemeen en de huizen met een porticus
in het bijzonder. Bij nadere beschouwing van deze gebouwen vallen drie dingen
op (zie tabel 6.9):
- huizen met buitenstijlen dateren vanaf de Flavische periode.
-	huizen met ‘veranda’s’ aan één van de kopse kanten dateren dikwijls ook
vanaf 70 na Chr., maar vooral op de overgang van de 1ste naar de 2de eeuw.
-	porticushuizen dateren over het algemeen wat later, meestal uit de tweede
helft van de 2de eeuw.
Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat het ver naar buiten plaatsen van
buitenstijlen een geleidelijk proces is geweest. Daarbij kan het principe eerst
alleen aan de kopse kanten van gebouwen hebben plaatsvonden en in latere
instantie geheel rondom gebouwen zijn uitgevoerd. Een dergelijke ontwikkeling is echter niet overal te bewijzen, temeer daar ook in de Flavische periode
incidenteel al porticushuizen voorkomen, bijvoorbeeld in de nederzettingen
Nistelrode-Zwarte Molen en Oss-Westerveld (tabel 6.8). Dit doet echter gen
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229 Pferdehirt (2002, 209) vermeldt
dat dergelijke peregrine huwelijken
hun geldigheid verloren en de daaruit
geboren kinderen als ‘illegitim angesehen werden konnten’.
230 Scheidel 1996, 117.
231 Een mogelijke variant hierop kan
zijn dat vrouw en kinderen ‘meegingen’
in het leger, dat wil zeggen in de nabijheid van de standplaats gingen wonen,
bijvoorbeeld de vicus. Het is echter de
vraag of dat soort gezinnen dan ook
terugkeerden naar hun oorspronkelijke
geboortegrond.
232 Pferdehirt 2002, 241 ff.
233 Vgl. Derks (2004, 48, met verwijzingen) die aannemelijk maakt dat
zowel de cohors I en II Batavorum milliaria collectief burgerrecht is verleend
omstreeks de Tweede Dacische oorlog.
234 Pferdehirt 2002, 248; vgl. ook
tabel 1 bij Roymans/Derks/Heeren
2007, 13 waar zichtbaar wordt dat
vanaf de 2de eeuw vrijwel iedere, ons
uit inscripties bekende, Bataaf het
Romeinse burgerrecht bezat afgaande
op zijn tria nomina.
235 Maar zelden blijken auxiliarii
een vrouw uit hun oorspronkelijke
thuisland te hebben gehad zo blijkt uit
Pferdehirt’s onderzoek. Enkele Bataven
(en Helvetiërs) vormen hierop een
uitzondering (zie Derks 2004, tabel D
en E). Meestal echter gingen soldaten
een relatie aan met vrouwen die in de
buurt van hun standplaats woonden.
Vgl. Nicolay 2007a, 161 ff.
236 Onlangs is in het Cananefaatse
landelijke gebied (Den Haag-Wateringseveld) een huis geassocieerd met een
veteraan (Siemons/Lanzing, in prep.).
Naast enkele bijzondere vondsten
zoals inktpotten van terra sigillata, drie
zegeldoosjes, een bronzen stilus met
een opmerkelijke ijzeren schrijfpunt,
militaria en massa’s importaardewerk
in vergelijking met andere, gelijktijdige
huishoudens, blijkt de huisconstructie
(H107) te bestaan uit een kernbouw
zonder buitenstijlen, maar bevindt zich
aan de zuidzijde een toegevoegde rij
stijlen die als porticus kan worden geïnterpreteerd. De constructie is min of
meer vergelijkbaar met die van huizen
in Druten (Hulst 1978, 140-141) en
Hoogeloon (Slofstra 1991, 178, fig. 26).

afbreuk aan de interpretatie, omdat zowel de huizen met veranda’s als de
porticushuizen als ‘veteranenboerderijen’ zijn te interpreteren. Essentieel is
mijns inziens het aanzicht van zo’n type boerderij, dat gelet op een ander type
dakconstructie (fig. 6.13) als kenmerkend element kan worden gezien om het
aanzien of de Romeinse identiteit van de bewoner uit te drukken, namelijk die
van een ex-militair.
237 Het aantal Bataafse militairen - en
dus ook het aantal veteranen - ten opzichte van andere civitates speelt hier
vermoedelijk een bepalende rol.
238 Anderzijds waren er ook Bataafse
veteranen die dit bouwstijlelement niet
hebben toegepast in hun boerderij. Ook
daar speelt naast identiteit de individuele keuze een rol in het toepassen van
bepaalde aspecten van het “veteranenrepertoire” (zie ook tabel 6.11).
239 Respectievelijk Goossens (2006a)
en Siemons/Lanzing (in prep.).
240 Gedoeld wordt op het zogenaamde
houten porticushuis (zie Slofstra 1991,
178, fig. 26; Jeneson 2004).
241 Zie voor de nieuwe elite Roymans
2004, 257-258.
242 Slofstra (2002) noemt dit de ‘villa
mode of production’.
243 Slofstra 2002, 37; vgl. Slofstra
1991, 161, 179. Enige voorzichtigheid
is op zijn plaats, want zoals Woolf
(1998, 148) zegt, kan niet uit het
gebouw of type gebouw/villa worden
afgeleid hoe en wat er geproduceerd
werd en datzelfde geldt voor het vaststellen van ‘agricultural labour’. Verder
stelt hij dat ‘a villa building represents
expenditure of wealth acquired in ways
that are no longer recoverable.’
244 Dark/Dark 1997, 43-51; zie ook
Hingley 1989, 20-25; Slofstra 1991;
idem 2002, 37; Roymans 1996a.
245 Zie paragraaf 6.4. De enige
uitzondering hierop is misschien
Houten-Molenzoom (site 2), maar dat
nederzettingsterrein is door de onvolledige opgravingsplattegrond moeilijk
precies te interpreteren. Zie verder
paragraaf 4.3.2.
246 Roymans 1996a, 61 ff. Een dieper
gaande discussie valt buiten het bestek
van mijn onderzoek en wordt op dit
moment uitgewerkt in een door NWO
gehonoreerd project over villa’s dat
eveneens aan de VU wordt uitgevoerd.
247 Roymans 1990, 95 ff; idem 1996a,
44-60.

Relevant is verder de aanvangsfase van de gebouwen in de Flavische periode.
De precieze betekenis hiervan heb ik (nog) niet kunnen doorgronden. Het is
opvallend dat in dezelfde periode ook de greppelsystemen rond rurale nederzettingen worden aangelegd, de provincie wordt ingericht en er vermoedelijk
allerlei zaken met betrekking tot census, landeigendom en belasting worden
geregeld en georganiseerd. Bovendien ontwikkelt zich na de Bataafse opstand
een nieuwe militaire elite, die niet (alleen) op adellijke afkomst is geënt, maar
die carrière heeft gemaakt in het Romeinse leger.241 Kunnen de ontwikkelingen
in de huizenbouw hier ook iets mee te maken hebben? Dat is goed voorstelbaar.
Ongetwijfeld spelen veteranen hier een intermediaire rol tussen de rurale en
militaire wereld. In de pre-Flavische periode wordt dit benadrukt in de mobilia
van de materiële cultuur, maar vanaf de Flavische tijd vindt dit vermoedelijk
ook zijn weg in het uiterlijk van hun woning.
6.5 De sociaal-economische basis van het Kromme-Rijngebied
Aan deze paragraaf liggen twee essentiële vragen ten grondslag die bepalend
zijn voor de sociaal-economische basis van de bewoners uit de Romeinse tijd in
mijn studiegebied. Als eerste betreft het de vraag of het door Slofstra gehanteerde concept van het villasysteem qua productiewijze242 eigenlijk wel van
toepassing is op het Kromme-Rijngebied. De tweede vraag gaat over het effect
van de grootschalige rekrutering op het agrarische systeem in termen van
mankracht en surplus.
Met het eerste onderwerp wordt niets anders bedoeld dan het villasysteem
uitgaande van de definitie dat “een Romeinse villa gekarakteriseerd wordt door
een systeem van afhankelijke arbeid en het creëren van een surplus voor een
markt”.243 Dit dient niet te worden verward met de meer morfologische definitie
die vaker wordt gehanteerd en die feitelijk gaat om het uiterlijk van de bewuste
complexen. Het beeld van een Romeinse villa is immers vooral dat van een luxe
stenen landhuis met hypocaustum, bepleisterde en beschilderde muren en een
nabijgelegen badgebouw.244 Dergelijke complexen kunnen op velerlei wijzen
variëren in uiterlijk, oppervlak, ruimtelijke organisatie en rijkdom. Feit is dat
uitgaande van deze definitie er mijns inziens geen villa’s voorkomen in mijn
studiegebied,245 maar dat op vrijwel alle rurale nederzettingen die we kennen
woonstalhuizen waren opgetrokken die meestal van hout waren en een enkele
keer een stenen basis hebben gehad. Dit gegeven is door Roymans gedefinieerd
als één van de belangrijkste kenmerken van een ‘non-villalandscape’, ter onderscheiding van de villa-landschappen waar volgens de hierboven beschreven
morfologische kenmerken hoofdzakelijk villa’s bestaan.246
Bij het onderscheid tussen villa- en niet-villalandschappen is ook een
landschappelijk factor van belang, die het mogelijk maakt respectievelijk
akkerbouw boven veeteelt te prefereren en (in ons gebied) omgekeerd. Dergelijke verschillen bestonden al in de pre-Romeinse periode tussen groepen
die zich hoofdzakelijk richten op akkerbouw en zij die een accent legden op
veeteelt.247 De (culturele) scheidslijn tussen beide groepen komt ruwweg
overeen met de vruchtbare lössgebieden die grote delen van Noord-Frankrijk,
Centraal-België, Nederlands Zuid-Limburg en het Duitse Neder- en Middenrijnse gebied omvatten. Dat zich in de Romeinse tijd in de lösszone een ander type
landschap ontwikkelde dan het noordelijk daarvan gelegen gebied is onbetwist.
251

Fig. 6.13 Mogelijke reconstructie van een porticusboerderij of ‘veteranenboerderij’ met een
lage dakhellingshoek uit Wijk bij Duurstede-De Horden. Tekening Mikko Kriek (ACVU-HBS).

Voortgaande agrarische intensivering met een specialisatie in de productie
van graan moeten als voornaamste onderdelen van dit proces worden gezien,
waarbij marktoriëntatie, gericht op de stedelijke en militaire afzetgebieden, als
belangrijke stimulans kan worden bestempeld.248
De focus richt zich, afgezien van de discussie over culturele achtergronden,249
dikwijls op de verschillen tussen akkerbouw en veeteelt, waarbij vaak de
verschillen tussen löss en zand/klei, graan en vee, stenen villa’s en woonstalhuizen, en villa- en niet-villalandschap in één adem worden genoemd. Daarmee
wordt voorbijgegaan aan het feit dat nederzettingen in landschappen zónder
villa’s zich ook kunnen richten op een markt en dat de organisatie daarvan misschien vergeleken kan worden met die van de villalandschappen.250 Er zijn twee
zaken waardoor we worden misleid als een vergelijking wordt gemaakt tussen
de zuidelijke lössrijke en de noordelijke lössarme gebieden:251 1) het gegeven
dat er nauwelijks steenbouw is aangetroffen in het gebied ten noorden van de
lösszone, 2) het gegeven dat hier geen uitgestrekte goede landbouwarealen
aanwezig zouden zijn, zoals in het lössgebied.
Het eerste gegeven is ontegenzeggelijk waar en is in de voorgaande paragraaf en in hoofdstuk 2 uitgewerkt en besproken. Hier moet in gedachten
worden gehouden dat de stenen gebouwen uit mijn studiegebied beslist niet
als villa(hoofd)gebouwen zijn te interpreteren, maar gerekend kunnen worden tot de categorie versteende woonstalhuizen of porticusboerderijen (zie
paragraaf 6.4). Bij het tweede gegeven, aangaande het ontbreken van goede
landbouwgronden, is niet alleen de definitie van ‘goede grond’ bepalend, maar
moet vooral gekeken worden naar het gebruik van die grond in landbouweconomische zin. Als die van de niet-villalandschappen wordt vergeleken met
de uitgestrekt lössgebieden is het een feit dat de ‘arme’ zandgronden en de
verschillende - weliswaar vruchtbare gronden van - rivierafzettingen minder
akkerbouwopbrengsten leveren per hectare. Echter, als de productie voor
de markt is gericht op veeteelt, en akkerbouw zich grotendeels beperkt tot
zelfvoorziening, kan een ander beeld worden geschetst. Met name in het rivierengebied zijn uitstekende, uitgestrekte komgronden beschikbaar die als goede
weidegrond hebben gediend waar “het vee welig kan tieren”, om met Tacitus te
252

248 Zie bijvoorbeeld Roymans 1996a,
58-60; Thomas 1997.
249 Roymans 1996a.
250 Slofstra (1991, idem 2002) noemt
dit de ‘villa mode of production’. Woolf
(1998, 159) daarentegen beweert dat
‘a villa represents a specific form of
consumption, not of production.’
251 Vgl. Slofstra 2002, 36-37.
252 Tacitus, Germ. 5. Weliswaar zijn
deze goede gronden niet het hele jaar
te gebruiken, omdat ze deels onder
water staan.
253 Cf. Slofstra 1991; idem 2002.
254 Creighton 2002, 44; Slofstra 2002,
57.

255 Lauwerier 1988; zie ook Roymans
1990; idem 1996; Groot 2007; Thomas/
Stallibrass 2008.
256 Bijv. Taayke 1984; Lauwerier
1988; Laarman 1996b; Groot 2007;
Groot 2008; Groot/Heeren/Kooistra/
Vos, in druk.
257 Laarman 1996b, 377 (tabel 67);
Groot/Heeren/Kooistra/Vos, in druk.
258 Zie Laarman 1996b; Vos 2002.
259 Lange 1990, 146; Groot/Heeren/
Kooistra/Vos, in druk. Dit is des te opmerkelijker omdat grassoorten meestal
minder goed bewaard zijn gebleven,
wat zou kunnen betekenen dat het
werkelijk aandeel van 38% wellicht nog
hoger is geweest.
260 Zie Groot 2008, 93, fig. 6.6, met
verwijzingen; Lauwerier/IJzereef
1994, 240. Wel vindt de omslag naar
paardenfok soms wat later plaats (rond
de overgang naar de 2de eeuw) zoals in
Tiel-Passewaaij, en intensiveerde men
daar eerst in het fokken van schapen.
261 Dergelijke afstanden zijn geen
enkel probleem om vee op te drijven
van de productiesites (platteland) naar
de consumptiesites (stad en leger); vgl.
Stallibrass/Thomas 2008, 151-158.
262 Adams (1999, 121, met verwijzingen) noemt de duplicarius in het
Romeinse leger, in rang eigenlijk een
optio, die de verantwoordelijke taak
had om in opdracht van de kampcommandant de voorraden te regelen, te
verzamelen en te transporteren voor
hun eenheid.
263 De aanname dat vee ‘op de hoef’
van productie- naar consumptiesite
gaat, levert wel enige methodologisch
problemen op bij het identificeren van
de hoeveelheid surplus. Zie daarvoor
bijv. Thomas/Stallibrass 2008, 6 ff;
Groot 2008, 86; Stallibrass/Thomas
2008, 158.
264 De belangrijkste consumptienederzettingen in het studiegebied zijn
de castella en vici. Vermoedelijk spelen
die militaire vici nog een speciale rol
bij het verzamelen en distribueren van
goederen bij gebrek aan civiele vici of
rurale centra in het studiegebied.
265 Vgl. Hiddink 1991, 214-215, 219220; vgl. Stallibrass/Thomas 2008, 156.

spreken.252 Daaruit concludeert Slofstra dat ook in het rivierengebied een soort
van villasysteem heeft gefunctioneerd met op veehouderij gerichte boerenbedrijven (cattlefarms), dat vergelijkbaar is met het systeem dat we kennen van
de op akkerbouw gerichte lösszone. Anders gezegd, een systeem dat produceert voor een markt met enige vorm van afhankelijke arbeid.253
Kan dat inzichtelijk worden gemaakt en hoe uit zich dat in de archeologische
data, speciaal in het onderzoeksgebied? Dat is niet zo eenvoudig, maar er zijn
enkele aanknopingspunten. Voordat die worden beschreven, wil ik eerst een
meer fundamenteel aspect aan de orde stellen, namelijk het gebruik van de
term ‘villasysteem’. Zonder hier de polemiek tussen Creighton en Slofstra te
herhalen,254 lijkt het me verstandig een andere term te kiezen als economische
definitie, omdat het villasysteem te sterk verbonden is met de villawereld. Ik
stel voor om in plaats daarvan de neutralere term ‘surplussysteem’ te gebruiken, waaruit duidelijk volgt dat er meer geproduceerd werd dan alleen voor
zelfvoorziening. Bovendien impliceert de term de betrokkenheid van een markt
waar het surplus wordt afgezet.
Waaruit bestaat dat surplus dan in het rivierengebied en in het studiegebied in
engere zin? Allereerst is het zo dat op elke onderzochte site in het gebied altijd
grote hoeveelheden bot worden gevonden, hoofdzakelijk van runderen. Daaruit
mag worden afgelezen dat rund het belangrijkste veeproduct is geweest, niet
alleen voor het vlees maar ook voor melk, mest, trekkracht en leer.255 Naast
rundvee zijn ook paarden van belang, want vooral in het rivierengebied is voor
verschillende sites aangetoond dat de relatieve aantallen paardenbot binnen
het totale bottenspectrum sterk toeneemt in de Romeinse tijd.256 Als voorbeeld
geldt hier het onderzoek te Wijk bij Duurstede-De Horden, waar vanaf de
Claudisch-Neroonse periode een betekenisvolle stijging van het aandeel van
paardenbotten waarneembaar is van ca. 10 tot 36%.257 Dit hoge percentage
paardenbot houdt gedurende de gehele Midden-Romeinse tijd aan totdat de
nederzetting ophoudt te bestaan. Uit de grote toename is geconcludeerd dat,
gezien de gelimiteerde lokale vraag naar paarden, er geproduceerd is voor een
markt.258 Andere disciplines bevestigen (indirect) dit relatieve belang van vee,
bijvoorbeeld het archeobotanisch onderzoek waaruit een toename viel af te
leiden van het aantal grassoorten ten nadele van akkerbouwgewassen.259 Ook
bij de nederzettingsstructuren zijn veranderingen waarneembaar die zinspelen
op bedrijfsmatige veranderingen binnen de nederzetting (zie verderop). Wijk bij
Duurstede-De Horden staat hierin niet alleen, want voor andere rurale nederzettingen in het rivierengebied zoals Tiel, Houten, Huissen, Geldermalsen,
Ewijk, Oss en Kesteren kunnen vergelijkbare conclusies worden getrokken.260
Naast het rundvee mag dus voor (delen van) het rivierengebied een specialisatie in paarden worden aangenomen dat als surplus diende voor een markt. De
meest in aanmerking komende markt is die van het Romeinse leger, dat vanaf
de 1ste eeuw na Chr. met een groot aantal manschappen in het rivierengebied
was gestationeerd en behoefte had aan deze dieren. Maar ook de stad Noviomagus, ondanks het feit dat die hemelsbreed op 50 km afstand lag van het
Kromme-Rijngebied, mag als afzetgebied worden aangenomen.261
Uit de gegevens mag worden geconcludeerd dat de rurale nederzettingen
waren geïntegreerd in een economisch netwerk dat produceerde voor een
markt. Hoe dat precies in zijn werk ging, valt grotendeels buiten ons gezichtsveld, maar een rol voor het leger mag worden aangenomen.262 Er zijn geen
bewijzen voor het centraal verzamelen en aanleveren van bijvoorbeeld paarden
en ook de hoeveelheid rundvee, dat als leverantie naar de markt ging vanuit
de rurale nederzettingen, is haast onmogelijk vast te stellen.263 Ongetwijfeld
echter is er sprake van een Romeins administratief systeem, waarbij in de vorm
van belastingen en/of (militaire) contracten was vastgelegd hoeveel goederen
er van productie- naar consumptiesites dienden te worden verplaatst.264 Misschien treden middlemen265 hier als bemiddelaars op bij het coördineren en
verzamelen van de goederen en “betalingen”. Daarbinnen spelen vermoedelijk
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cat. plaats
nr

toponiem

grote site
‘veteranen- horreum zegeldoosje, militaria terra sigil- Laat(soms steen- boerderij’
schrijfstift,
lata met
Romeinse
bouw)
inktpot
graffito
fibula,
gordelbeslag

1*

Houten

Molenzoom

x steenbouw

2*

Houten

Burgemeester
Wallerweg Oude
Dorp

x steenbouw

4*

Houten

Wulven

x?

5*

Houten

Doornkade

x

6*

Houten

Rietsloot terrein 7

x

7*

Houten

Overdam terrein
8A

x

8*

Houten

Schalkwijkseweg

9*

Houten

Hofstad terrein 16 x

x

x

x steenbouw?

x

x
x

10 * Houten

Binnenweg

11 * Houten

Houtense
Wetering

x

12 * Houten

Hoogdijk I

x

13 * Houten

Leedijk II terrein 9

x

20

Loerik terrein 6

Houten

x

x

x

x

21

Houten

De Geer

x

23

Houten

Wayense dijk

x

24

Houten

Houtenseweg

x

26

Houten

Oud Wulfseweg

x steenbouw?

De Geer

32 * Wijk bij
Duurstede

De Horden

34

Wijk bij
Duurstede

Wijkersloot I

x

38

Wijk bij
Duurstede

Lage Maat II

x

x

x

x

x

x

x

40 * Cothen

De Zemelen

x steenbouw

43

Cothen

De Dom

x

47

Cothen

Dwarsdijk

x

x

50

Cothen

Trechtweg

x

x

53

t Goy

Tuurdijk

x steenbouw

x

58

t Goy

Groenedijkje

67

Schalkwijk

Goyerdijk II

x

70

Schalkwijk

Goyerbrug

x

75

Schalkwijk

Pothuizerweg II

90 * Odijk

Vinkenburgweg

x

x

x
x

x

x steenbouw?

x

x

31 * Wijk bij
Duurstede

x

x
x

x

x

x
x

x

Tabel 6.11. Overzicht van de rurale nederzettingen waar verschillende indicatoren duiden op de aanwezigheid van veteranen in het
Kromme-Rijngebied. * = (deels) opgegraven terrein.
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cat. plaats
nr

toponiem

98 * Werkhoven Zure Maat
101

Werkhoven OostromsdijkjeNoord

103

Werkhoven De Klaproos

108

Werkhoven Klein Sonsbeek

112

Houten

Veerwagenweg

113

Houten

Loerik

grote site
‘veteranen- horreum zegeldoosje, militaria terra sigil- Laat(soms steen- boerderij’
schrijfstift,
lata met
Romeinse
bouw)
inktpot
graffito
fibula,
gordelbeslag
x steenbouw?

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

Tabel 6.11. Vervolg.
266 Adams 1999; zie ook Vegetius
(Epit.rei milit. III.3) die overigens ook
schrijft dat legers vaker ten gronde
worden gericht door gebrek aan voedsel dan door gevechten, en dat honger
vaak erger is dan het zwaard.
267 Mattingly 2007, 222-225; Adams
(1999) geeft een uitvoerige beschrijving van het bevoorradingsysteem voor
het Romeinse leger en de controle en
bureaucratie die daarmee gemoeid was
in Egypte. In Germania inferior zullen
vergelijkbare mechanismen hebben gewerkt en werd de bevoorrading op provinciaal niveau georganiseerd, terwijl
de uitvoering zoals het daadwerkelijk
inzamelen van de goederen, door lokale
functionarissen werd verzorgd.
268 Zie voor de data hoofdstuk 2 en
paragraaf 6.1.
269 Van Driel-Murray 2003a, 58; idem
2003b, 205; vgl. Van Rossum 2004, 128
ff; zie ook paragraaf 6.2.
270 Kooistra 1996, 70-73; idem 2006,
409 ff. Verder ook Groot/Heeren/
Kooistra/Vos (in druk) die hun onderzoek baseren op twee ‘grote’ rurale
nederzettingen Tiel-Passewaaij en Wijk
bij Duurstede-De Horden met als uitgangspunten het tweeslagstelsel, extra
zaaigoed, en een dagelijkse energiebehoefte die bestaat uit 70% graan, 10%
vlees en 20% overige producten.
271 Mogelijk valt dit getal nog wat
gunstiger uit omdat de uitgangswaarden van 24 ha gebaseerd zijn op sites
van meer dan gemiddelde omvang.
Het werkelijk aantal ha ten behoeve
van zelfvoorzienende akkerbouw van
een gemiddelde site (2-3 huishoudens)

ook veteranen een actieve rol (zie verderop). De Romeinse overheid organiseerde dit alles en zorgde ervoor dat de militaire kampen voldoende voedsel
kregen aangevoerd.266 Ten behoeve van het Romeinse leger zijn daarbij drie
verschillende zones te onderscheiden: 1) de nabije omgeving van een legerkamp, 2) de provincie, en 3) de buiten de provincie gelegen ‘bronnen’.267 Voor
het onderzoek naar het surplussysteem in het Kromme-Rijngebied is hier
alleen de eerste zone van belang. De belangrijkste vraag die daarbij kan worden opgeworpen, luidt: valt er eigenlijk wel genoeg te produceren in die nabije
omgeving?
In het Kromme-Rijngebied - en ook andere delen van het rivierengebied - is de
nederzettingsdichtheid hoog en de afstand tussen verschillende sites gering.268
Daaruit is weleens geconcludeerd dat er (te) weinig ruimte beschikbaar zou
zijn voor de lokale gemeenschappen om zelfvoorzienende akkerbouw en
veeteelt te bedrijven, laat staan om eventueel surplus te produceren.269 Dat
beeld kan echter worden herzien. Recent onderzoek heeft aangetoond dat om
zelfvoorzienend te kunnen zijn op akkerbouwgebied er ongeveer 24 ha grond
per nederzetting noodzakelijk was.270 Wanneer we die aanname extrapoleren
naar het gehele hooggelegen (!) Kromme-Rijngebied (87 km2=8700 ha) en dat
vervolgens verdelen over het aantal potentiële rurale nederzettingen (120)
blijkt er minimaal twee keer zoveel grond per nederzetting beschikbaar te zijn
dan voor zelfvoorziening strikt noodzakelijk is.271 Wat we echter niet weten,
is hoe groot het areaal aan weidegronden minimaal moet zijn geweest om het
veronderstelde surplus aan vee te kunnen voortbrengen.272 Afgaande op de
‘resterende’ hoeveelheid hoge gronden op de stroomruggen en de laaggelegen
komgronden (23 km2) blijkt in theorie 19 ha weidegronden per nederzetting
beschikbaar te zijn.273 Concluderend mag dus gezegd worden dat het rivierengebied weliswaar dichtbevolkt is geweest, maar dat dit beslist niet betekende
dat er in potentie te weinig graanproducten vandaan konden komen om de
rurale gemeenschappen te voeden.
Maar kon dat óók nog voor de militaire gemeenschappen? Er valt weliswaar
genoeg te produceren, maar werd dit eveneens gedaan ten gunste van het
leger? Zonder hier uitvoerig op in te gaan, toont recent lopend onderzoek aan
dat dit zeker niet het geval was.274 De rurale gemeenschappen hielden voor wat
betreft de graankeuze bijvoorbeeld grotendeels vast aan het prehistorische
voedselspectrum. Er bestaan geen aanwijzingen dat de bij militairen favoriete
graansoorten als brood- en spelttarwe geproduceerd werden in het KrommeRijngebied. Dus mag worden aangenomen dat deze soorten zijn geïmporteerd
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Fig. 6.14 Veldtekening van onder meer enkele horrea rond huis 14 in de nederzetting Wijk bij
Duurstede-De Horden. Tekening Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

van buiten het rivierengebied.275 Wel werd haver, emmertarwe en gerst verbouwd. Vooral die laatstgenoemde soort kan als veevoer276 hebben gediend en
ook als zodanig zijn geproduceerd voor en opgekocht door het leger.
Terugkerend naar de vraag op welke wijze inzichtelijk kan worden gemaakt
binnen het nederzettingspatroon of er geproduceerd werd voor een markt (met
enige vorm van afhankelijke arbeid), moeten we verder kijken naar de onderlinge relaties tussen nederzettingen. Deze verbintenissen zijn maar moeilijk
precies vast te stellen. Misschien bestaan er aanwijzingen voor onderlinge
afhankelijkheid en daaruit voortvloeiende hiërarchische verhoudingen. Om
dit te onderzoeken gaan we uit van het nederzettingsbeeld zoals geschetst in
voorgaande hoofdstukken.277 Kort samengevat zijn er vijftien grote sites en een
veelvoud aan veelal onbepaalde, maar vermoedelijk kleinere sites. De hypothese is dat er afhankelijkheidsrelaties hebben bestaan tussen deze grote sites
en kleine sites en dat die relaties mogen worden opgevat in termen van een
nederzettingshiërarchie.278
Een onderbouwing voor deze theorie kan deels worden gehaald uit de analyse
van bijgebouwen. Op elke nederzetting zijn opslagstructuren te vinden, maar
het lijkt alsof alleen op bepaalde sites omvangrijke horreum-achtige opslagstructuren voorkomen (zie fig. 3.18 en 6.14). Wanneer berekend wordt hoeveel
opslag deze structuren konden herbergen, blijkt de capaciteit vele malen groter
te zijn dan voor de zelfvoorziening van de lokale gemeenschap noodzakelijk
was.279 Vermoedelijk zijn in de horrea die voorraden verzameld en opgeslagen dat misschien afkomstig was van meer dan één nederzetting. Daaruit
kan worden afgeleid dat sommige nederzettingen mogelijk als collection sites
functioneerden voor omliggende (satelliet)nederzettingen. In theorie zouden
die collection sites vooral de grote sites kunnen zijn.280 De bewoners daarvan
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komt waarschijnlijk daardoor iets lager
uit. Daarentegen vallen binnen de 87
km2 van de bewoonbare (en beakkerbare!) stroomruggen van het KrommeRijngebied ook de oppervlaktes van
de nederzettingsterreinen zelf en de
grafvelden, die er dus moeten worden
afgetrokken. Al met al blijft er naar
mijn mening voldoende grondcapaciteit om in elk geval zelfvoorzienende
landbouw uit te kunnen voeren.
272 Daarbij moet men bedenken dat
alleen het fokvee en de jonge dieren
vermoedelijk op stal stonden en de
andere dieren buiten verbleven (vgl.
Laarman 1996b; Groot 2008; Groot/
Heeren/Kooistra/Vos, in druk).
273 In werkelijkheid kunnen grote verschillen tussen nederzetingen hebben
bestaan. Immers, niet elke nederzetting grensde voor wat betreft haar
territorium direct aan het komgebied.
Zodoende zal het voor die nederzettingen misschien moeilijk zijn om claims
te leggen op verder weg gelegen land.
Om dit soort ‘grondproblemen’ op te
lossen, kunnen verschillende scenario’s
worden aangedragen waarvan gemeenschappelijk landgebruik, verschillend
landgebruik tussen bijvoorbeeld grote
en kleine sites of sites in de omgeving
van de kom en sites op de stroomrug

enkele voorbeelden zijn. Vgl. Gerritsen
2003, 188 ff.
274 Dit is één van de zwaartepunten
van het NWO-onderzoeksprogramma
“A sustainable frontier? The establishment of the Roman frontier in the
Rhine delta” dat op dit moment wordt
uitgewerkt op de Radboud Universiteit
Nijmegen.
275 Kooistra 1996, 102-127; Cavallo/
Kooistra/Dütting 2008.
276 Ook bier en graanpap behoren tot
de mogelijkheden (cf. Kooistra/Heeren
2007, 174).
277 Zie hoofdstuk 2 en de paragrafen
6.1 en vooral 6.3.
278 Ook wel uitgedrukt met de term
‘satellietnederzetting’. Zie ook de paragrafen 3.7 en 6.3. Vgl. Van Es/Verwers
(2000, 30, 38) voor de veronderstelde
afhankelijkheidsrelatie tussen Wijk bij
Duurstede ‘De Horden’ en ‘De Geer’.
Zie ook Heeren (2006) voor Tiel-Passewaaijse Hogeweg en Oude Tielseweg;
Wesselingh (2000) voor Oss-Westerveld, Schalkskamp en Vijver.
279 Hier wordt voorbij gegaan aan het
gegeven dat een spieker of horreum
niet geheel gevuld hoeft te zijn.
280 Horrea blijken op zowel kleine
(Houten-Tiellandt (site 3); HoutenDoornkade (site 5) als grote sites (Wijk
bij Duurstede-De Horden (site 32) voor
te komen, maar om daaraan verregaande conclusies te verbinden zijn meer opgravingen nodig. Zie ook Heeren (2006;
idem, in prep.) die in de regio Tiel een
grote site met horreum (Passewaaijse
Hogeweg) heeft aangetroffen en een
kleine site zonder grote opslagstructuur
(Oude Tielseweg). Vgl. Derks (1998, 61,
noot 168, met verwijzingen) voor horrea
bij villa’s, die echter nog beweerde dat
dergelijke bouwsels ‘do not occur with
other types of rural houses’.
281 Dat ‘verplaatsen’ kan in een verplichte vorm zijn, hoewel dat in contrast
lijkt te staan met het gegeven dat de
Bataven (in de pre-Flavische periode)
alleen manschappen leverden en waren
vrijgesteld van andere belastingen. Dit
gold ook voor de Flavische periode en
het begin van de 2de eeuw. We weten
echter niet of de inhoud van het verdrag
met de Romeinen na de Bataafse
opstand is gewijzigd. Ook kan het als
surplus verkocht zijn op een markt. Zie
ook Stallibrass/Thomas 2008, 155-160.

organiseren, verzorgen en verzamelen de overschotten van de productiesites
om dat surplus vervolgens “centraal te verplaatsen” naar de markt.281 Dat
geldt niet alleen voor de akkerbouwproducten (hoofdzakelijk veevoer), maar
zou ook kunnen opgaan voor de veeteelt. Wanneer de hierboven beschreven
beweringen voor waar worden aangenomen, is de stap naar afhankelijke arbeid
eveneens een stuk aannemelijker geworden.282 Hoe het ook precies geregeld
was, het is duidelijk dat de militaire gemeenschap en haar supply network
directe invloed heeft gehad op de economische ontwikkelingen van het grensgebied.283 Duidelijk is dat de rurale nederzettingen economisch geïntegreerd
waren in de regio en over netwerken beschikten waarmee (in)direct toegang
kon worden verkregen tot de markt.
Resteren de vragen of er genoeg mankracht voorhanden was en welke invloed
het rekruteringssysteem had op de sociaal-economische basis van het studiegebied? Ik denk dat met de theoretische calculaties zoals gepresenteerd
in paragraaf 6.2, duidelijk is geworden dat er genoeg landbouw kon worden
bedreven door de ‘achtergebleven’ bevolking, ondanks het gemis van duizenden
potentiële arbeidskrachten284 die (in de bloei van hun leven) in het Romeinse
leger dienden. Het gebied is vruchtbaar en rijk aan goede gronden op zowel
akkerbouw- als veeteeltgebied. Weliswaar zal de opbrengst van graan voor
het Romeinse leger beduidend minder per hectare hebben opgeleverd dan op
de lössgronden, en dus waagden de bewoners zich daaraan ook niet. Het werd
bovendien niet gestimuleerd door de Romeinse overheid. De graanschuur
voor het leger moet dan ook niet gezocht worden in het Bataafse gebied, maar
bevindt zich zuidelijker in de lösslandschappen.285
Uit het voorgaande betoog zou kunnen worden afgeleid dat het “een keuze”
van de rurale gemeenschappen is geweest hoe ze omgingen met hun akkerbouw- en veeteeltbronnen. Dat is echter maar gedeeltelijk het geval. Naar goed
gebruik legde de Romeinse overheid ‘de overwonnenen’ flinke schattingen op
en onderwierp zij de veroverde gebieden aan systematische exploitatie van
hun hulpbronnen.286 De beslissing om in het gebied van de Bataven vooral de
rekrutering als exploitatiemiddel te doen gelden, zal o.a. zijn beïnvloed door
het ontbreken van alternatieven die een gelijkwaardig profijt zouden kunnen
opleveren.287 Er zijn immers geen strategische delfstoffen en het rivierengebied
heeft een beperkt potentieel voor grootschalige graanverbouw. Dat neemt
echter niet weg dat er geen landbouwsurplus kon worden geproduceerd ten
behoeve van het Romeinse leger of de markt in algemene zin. De data tonen
aan dat het platteland naast rundvee en paarden ook een akkerbouwsurplus
van traditionele gewassen in de vorm van veevoer kon leveren.
Bovendien paste het aanbod zich aan op de vraag. Archeozoölogische data
laten zien dat veel landelijke nederzettingen zich naast rundvee in de loop
van de Romeinse tijd ook gaan toeleggen op paardenfok. Dit is ongetwijfeld
ontstaan vanuit de marktvraag of, anders gezegd, de vraag van het leger. Ook
is duidelijk dat bestaande economische structuren uit de Late IJzertijd/VroegRomeinse periode, zoals de schapenteelt (bijv. wol) in Tiel-Passewaaij, zijn
gehandhaafd of gestimuleerd waardoor vormen van specialisatie ontstaan.288
Ook uit deze mechanismen kan worden afgelezen dat de rurale nederzettingen
betrekkelijk snel integreren in bredere economische netwerken met als belangrijkste consument het Romeinse leger.
Tot slot kan hier nog het principe van de landindeling en de veldsystemen
worden genoemd die bij rurale nederzettingen optreden vanaf de Flavische
periode. Veel is hierover al gezegd in eerdere hoofdstukken,289 maar hier
kunnen nog enkele zaken aan worden toegevoegd. De precieze reden voor de
introductie van de veldsystemen, op welke nederzettingen en door welk (centraal?) gezag is nog met veel vraagtekens omgeven. Vermoedelijk hebben de
provinciale overheid, het civitas-bestuur en het Romeinse leger belangrijke rol257

len gespeeld in administratieve, bureaucratische zin.290 Van groot belang in de
grenszone van Germania inferior is de (lokale) bevoorrading van de soldaten en
de controle op de uitvoering daarvan. Voor die foeragering was het onder meer
noodzakelijk om te weten welke variatie en potentie het landschap bood, wat
en hoeveel het (lokale) achterland kon leveren, wat dus ook de omvang was in
grondoppervlak en hoeveel mensen er leefden om die producten te verbouwen
en/of de goederen te leveren.291 Daartoe had de Romeinse overheid verschillende mechanismen tot haar beschikking waarvan hier census en landindeling
(veldsystemen, actus, etc.) kunnen worden genoemd.
Ook op landbezit en -gebruik kunnen militairen hun stempel hebben gedrukt,
zeker als het gaat om de “prata cohortis”, de weidegronden die het leger nodig
had om haar vee te laten grazen.292 Het ligt voor de hand dat daarvoor land van
de lokale bevolking werd onteigend of simpelweg werd geclaimd, zoals blijkt
uit een voorval dat Tacitus vermeldt.293 Het lijkt mij echter onwaarschijnlijk dat
daarvoor overal grootschalige onteigeningen van de lokale gemeenschappen
hebben plaatsgevonden om nadien bij wijze van spreken de geconfisqueerde
grond opnieuw uit te geven of te verpachten.294 Zelfs in echte villalandschappen
in Zuid-Gallië zijn dergelijke onteigeningen en nieuwe uitgiftes van land moeilijk aantoonbaar. Er heeft ook geen directe relatie bestaan tussen bijvoorbeeld
villa’s en het gebruik van het systeem van centuriatio.295 Als dit soort principes
daar al niet gelden, dan zouden we het bij lokale, “inheemse” veldsystemen in
de grenszone van het Romeinse rijk al helemaal niet verwachten.296 Dat neemt
niet weg dat het landschap wel in cultuur is gebracht, waarbij een geordende
en systematische indeling van bijvoorbeeld privaat en gemeenschappelijk
gebruik van grond werd geaccentueerd aan de hand van veldsystemen. Dergelijke systemen zijn ook in het Kromme-Rijngebied aangetroffen, overigens
bij zowel grote als kleine nederzettingsterreinen. Het is denkbaar dat het
Romeinse kadaster met als maatvoering de actus hiertoe als basis is gebruikt,
ook al is die bij de terreinen ‘De Horden’ en ‘De Geer’ in Wijk bij Duurstede niet
overtuigend aangetoond.
Van belang is verder de vraag waartoe deze veranderingen eigenlijk dienden?
Zoals hierboven al regelmatig naar voren is gekomen, is een eenduidig - en
zeker een eenvoudig - antwoord op die vraag niet mogelijk. Ongetwijfeld
hebben sociaal-economische ontwikkelingen hier een rol gespeeld. Maar ook
watermanagement en de beheersing van het natuurlijke milieu kunnen van
belang zijn geweest, maar ze zijn volgens mij minder evident, zeker als het gaat
om de Flavische periode.
Resteert de vraag wie deze veldsystemen hebben gecoördineerd en georganiseerd vanuit de rurale gemeenschappen. Wie initiëren deze processen en
veranderingen waarbij nederzettingen omschakelen en andere accenten gaan
leggen in hun bedrijfsvoering? Wie hebben de leidende rol bij het verzamelen
van het surplus en de belastingen? Wellicht spelen hier (sommige?) veteranen
een bemiddelende rol tussen de rurale gemeenschappen en het Romeinse
leger.297 Zij spreken immers de taal (letterlijk en figuurlijk) en kennen, gelet op
hun militaire achtergrond, de handel en wandel van de Romeinse overheid en
-administratie.
Is het misschien mogelijk om hun woonplaatsen specifiek te duiden? Dat is
haast ondoenlijk, vooral omdat we theoretisch in elk huishouden een veteraan
kunnen verwachten, omdat vrijwel elk gezin een rekruut heeft geleverd.298 Desondanks is hier een poging ondernomen. We hebben immers enkele indicatoren
uit de materiële cultuur die veteranen op het platteland zichtbaar maken. Dat
geldt voor de vondstcategorieën van militaria, zegeldoosjes, stili en inktpotten, maar vermoedelijk ook voor de terra sigillata met graffiti die eveneens als
persoonlijke memorabilia uit het leger mogen worden geïnterpreteerd.299 Daaraan kunnen worden toegevoegd – voor de Laat-Romeinse tijd – die sites waar
drieknoppenfibulae, kruisboogfibulae en gordelbeslagen met Kerbschnitt-versiering zijn gevonden. Naast de mobiele vondstgroepen kunnen ook immobiele
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282 Dergelijke verbintenissen kunnen
volgens Slofstra (1991) gezien worden
als patroon-cliënt relaties.
283 Mattingly 2007, 225.
284 Hiermee wordt gedoeld op de
afwezige Bataafse mannen die onder
de wapenen zijn.
285 Vgl. Roymans 1996a.
286 Cf. Mattingly 2006, 491 ff.
287 Cf. Roymans in prep.
288 Groot 2007; idem 2008.Vgl. Willems 1984, 237 ff; Roymans 1996a,
84 ff; vgl. ook Van Rossum (2004,
128-129) die benadrukt dat voor een
op veeteelt gerichte economie minder
mankracht nodig is dan bij akkerbouweconomieën zodat meer mannen
konden worden ontrokken ten behoeve
van het Romeinse leger!
289 Vgl. de paragrafen 3.7 en 6.3.
290 Vgl. Adams 1999.
291 We kennen ook voorbeelden uit
het Romeinse rijk van soldaten die goederen opkopen van de lokale bevolking;
weliswaar voor een vaste prijs die ver
onder de marktprijs lag en dus eigenlijk
ook is op te vatten als een vorm van
taxatie (Adams 1999, 123, noot 25).
292 Dergelijke weidegronden zouden
ook bij de legerkampen van hulptroepen
kunnen hebben bestaan, naar analogie
van de prata legionis, hoewel dat door
antieke schrijvers niet wordt vermeld.
Vgl. echter Willems 1984, 254 ff, met
verwijzingen. Deels kunnen die gronden
aan de overzijde van de Rijn hebben
gelegen, zoals valt af te leiden uit
Tacitus (Ann. XIII, 54-55). Vgl. Van Es
1982, 153.
293 Tacitus (Ann. XIII.54) beschrijft
dat de Friezen zich ten tijde van Nero
op de braakliggende (noordelijke?)
oever van de Rijn hadden gevestigd
dat bestemd was voor het gebruik door
Romeinse soldaten, maar dat ze van de
Romeinen moesten terugkeren naar
hun oude woonplaatsen.
294 Overigens is al het land binnen de
Romeinse rijksgrenzen staatseigendom, maar het (vrucht)gebruik kan wel
in particuliere handen zijn.
295 Cf. Woolf 1998, 149; Mattingly
2006, 358-363.

296 Zie Woolf 1998, 161.
297 Vgl. Slofstra 1991, 174-175, die
in het Maas-Demer-Schelde-gebied de
“elite”, op het niveau van de pagus, een
leidende rol toe bedeelt bij het verzamelen van belastingen en de aanvulling
met rekruten in de auxilia-eenheden.
Verder is het interessant om hier op
te merken dat ook voor de Bataafse
opstand landbezit en –eigendom een
issue kan zijn geweest bij de elite,
tenminste als we Tacitus woorden letterlijk nemen wanneer hij spreekt over
de ‘agros villasque’ van Julius Civilis
(Hist. V.23).
298 Het betekent natuurlijk niet dat
ze allemaal ook zijn teruggekeerd na
afloop van hun diensttijd. Het precieze
aantal terugkomende veteranen blijft
ongewis. Wanneer we uitgaan van
een gemiddelde van 120 veteranen
per jaar (Scheidel 1996), waarvan
een deel in de buurt van hun laatste
standplaats blijft wonen (Nicolay
2007a, 161 ff), mag worden gecalculeerd dat een betrekkelijk gering aantal
daadwerkelijk terugkeerde naar de
civitas. Zij vestigen zich in één van de
ca. 1250 tot 1500 nederzettingen in
het Bataafse gebied. Indien dit wordt
omgerekend naar de 120 rurale sites
van het Kromme-Rijngebied, kan het
jaarlijks hooguit om enkele soldaten
zijn gegaan. Zie paragraaf 6.6.
299 Zie voor graffiti bijvoorbeeld Van
den Broeke 2002, 18; Heeren 2007d,
147.
300 Wellicht lag het binnen de “prata
cohortis” van Levefanum en is de militaire hand vrij letterlijk aanwezig. In
elk geval wordt het “inheemse bedrijf”
nu verder georganiseerd.
301 Vgl. Roymans 1996a, 85-87.
302 Heeren 2005a; Fontijn/Jansen
2007, 248-249.
303 Van Driel-Murray (2003b, 214)
schrijft verder: “Since the Romans do
not seem to have used Batavians, or
other ethnic units for internal security,
the cessation of expansion and the
changing strategic insights of the later
2nd century may simply have made
ethnic units irrelevant.”
304 Van Driel-Murray 2003b; Van Rossum 2004. Het is opvallend dat onder
de equites singulares Augusti een vergelijkbare trend wordt geconstateerd
door Scheidel (1996, 116, noot 57).

indicatoren worden aangedragen zoals de ‘veteranenboerderijen’, inclusief de
steenbouwsites en daarmee vermoedelijk ook de andere grote sites en wellicht
ook de nederzettingen met de grote opslagstructuren als horrea. Frappant is
dat wanneer al deze variabelen op een rij worden gezet, hun aanwezigheid zich
steeds op dezelfde groep van ongeveer 40 sites blijkt te concentreren. Toch is
het niet zo vreemd aangezien het voor de helft nederzettingen betreft die of
zijn opgegraven, of die uitvoerig zijn gekarteerd. Daar is dikwijls relatief veel en
variabel vondstmateriaal aangetroffen, zodat de kans op het vinden van meer
dan één veteranen-indicator op een site aanzienlijk wordt vergroot.
Hoe kan de betekenis van deze veteranen-indicatoren worden toegepast op de
op veehouderij gerichte boerenbedrijven in het onderzoeksgebied? Als theoretisch voorbeeld mag gelden de type site van het Kromme-Rijngebied, Wijk bij
Duurstede-De Horden. Met enige fantasie kan ik me voorstellen dat achter de
ontwikkelingen op dit nederzettingsterrein, zoals geschetst in hoofdstuk 3, een
veranderende organisatie schuilgaat waarbij het bedrijf misschien overgaat
in andere familiaire en/of militaire (?) handen.300 Vanaf de Flavische periode,
na inrichting van de provincie, was overal bekend hoeveel grond men had en
wat dat aan belastingen zou kunnen opleveren. De nederzetting werd gereorganiseerd, agrimensores zetten de basis van het landbezit uit, en de bewoners
bakenden die af door middel van sloten. De akkerbouw en veeteelt werden
verdergaand geïntensifieerd en gespecialiseerd, waarbij de productie van de
rurale gemeenschappen zo werd georganiseerd dat er lokaal gericht surplus
(runderen, paarden en veevoer) kon worden gerealiseerd voor de markt. Dit
hoeft niet als nadelig te worden uitgelegd, integendeel, hier kon men geld mee
verdienen!301
De organisatie kan in handen zijn van een figuur (of meer dan één?) die uit
een lokaal leidende familie is (terug?) gekomen; vermoedelijk een veteraan
dus. Dergelijke veteranen kunnen voor de structurering en nieuwe organisatie
van nederzettingen verantwoordelijk zijn geweest en hun know-how over het
Romeinse leger hebben toegepast in netwerken, waardoor een leidende positie
in de lokale gemeenschap werd verkregen. Zijn dit dan de typische bewoners
van de grote sites? Of mogen dit soort gestructureerde ‘farms’ ook in kleiner
verband worden verondersteld? Gelet op de kleine omgreppelde sites van Wijk
bij Duurstede-De Geer, Houten-Overdam en Houten-Doornkade kan dat laatste
eveneens worden aangenomen. De boven beschreven processen die we op de
key-site ‘De Horden’ veronderstellen, zouden daarmee representatief kunnen
zijn voor de gehele regio. Maar deze interpretatie blijft enigszins speculatief.
Ter afsluiting van deze paragraaf kunnen hier nog enkele opmerkingen gemaakt
worden over het economische systeem in de 3de eeuw en de Laat-Romeinse
periode. Zoals in vorige paragrafen aan de orde is geweest, blijft er in de
Laat-Romeinse tijd slechts een fractie van het aantal Midden-Romeinse sites
voortbestaan. Dit geldt niet alleen voor het Kromme-Rijngebied, maar in
bredere zin voor de hele civitas en provincie. Een oorzaak hiervoor kan gezocht
worden in de frequente Germaneninvallen die vanaf het midden van de 3de
eeuw het Rijk bedreigden en die zorgden voor instabiliteit, onrust en teruglopende welvaart. Maar er zijn aanwijzingen dat al enkele decennia daarvoor een
economische terugval binnen het Bataafse gebied heeft plaatsgevonden. Veel
sites houden op te bestaan rond het begin van de 3de eeuw na Chr. Deze teruggang is beslist niet toe te schrijven aan de ‘grensoverschrijdende barbaren’.302
Maar waaraan is het dan wel te wijten?
Van Driel-Murray vermoedt dat veranderingen in het rekruteringssysteem ten
grondslag liggen aan de economische ineenstorting van het rivierengebied.303
Zij gaat, evenals Van Rossum, ervan uit dat de etnische rekrutering stopt in
de loop van de 2de eeuw en dat daardoor de Bataven in een moeilijke situatie
terechtkomen.304 Hun afhankelijkheid van het leger en daarmee de kwetsbaar259

heid van de samenleving komen onder druk te staan. De effecten hiervan, in
sociaal-economische en demografische zin, zouden pas een generatie later
zichtbaar kunnen worden in de archeologische data. In theorie mag men dan
eerst verwachten dat de rurale gemeenschappen enigszins groter worden,
omdat minder jonge mannen naar het leger afvloeien.305 Dat zou demografisch
gezien kunnen uitmonden in een groter aantal gelijktijdige huizen en nederzettingen. Uiteindelijk zou dat kunnen leiden tot overbevolking, een tekort
aan goede gronden, bodemerosie, -verschraling en -verarming met als uiteindelijke resultaat een tekort aan voedsel op de middellange termijn.306 Indien
het vermoeden van Van Driel-Murray wordt aangenomen, verandert er ook in
financieel opzicht wat voor de Bataven. Het leger is, naast de landbouw, van
wezenlijk belang als inkomstenbron voor de rurale gemeenschappen,307 maar
bij het teruglopen van het aantal (etnische) rekruten neemt ook de toevloed
van Romeins geld af in de vorm van soldij.
Het gevolg van het bovenstaande kan zijn dat men wegtrekt en zijn heil ergens
anders gaat zoeken. Of er kan bijvoorbeeld hongersnood uitbreken met alle
gevolgen van dien. Geen van de hierboven veronderstelde effecten is echter
duidelijk traceerbaar, noch in archeologische data, noch in de historische bronnen. Alleen het eindresultaat is aantoonbaar aanwezig, namelijk de terugloop
van nederzettingen op de overgang van de 2de naar 3de eeuw.
Kunnen ‘klassieke’ oorzaken hierbij nog een verklarende rol spelen? Te denken valt dan aan de Chaukeninvallen omstreeks 170-180 na Chr. of aan de
fameuze pestepidemie onder het bewind van Marcus Aurelius, waarbij het
leger ongetwijfeld een negatieve rol heeft gespeeld in de verspreiding van deze
ziekte.308 Verder is in het Kromme-Rijngebied ook een landschappelijke ontwikkeling, namelijk de geleidelijke vernatting van het gebied door de stijgende
grondwaterspiegel, een betekenisvolle factor geweest waardoor bewoning
werd afgebroken.309 Wellicht vormen de ‘klassieke’ aanleidingen, samen met
de hiervoor beschreven rekruteringsproblematiek en de vernatting van sommige vindplaatsen, enkele doorslaggevende factoren die ervoor zorgen dat het
nederzettingssysteem uiteenvalt en het aantal sites terugloopt, al voordat de
Laat-Romeinse tijd werkelijk was ingezet.
6.6 Concluderende beschouwingen: integratie in een wereldrijk
De belangrijkste onderzoeksvraag, zoals gesteld in paragraaf 1.5, is als volgt
geformuleerd: Op welke wijze integreerden de Bataafse plattelandsgemeenschappen in het Romeinse rijk en (hoe) kan dat worden afgelezen aan de
ruimtelijke ontwikkelingen van hun woonplaatsen in het Kromme-Rijngebied,
in het bijzonder die binnen de microregio’s Wijk bij Duurstede en Houten. Het
antwoord op deze vraag is in de voorgaande hoofdstukken verspreid, op diverse
manieren aan de orde gekomen en zal hier nog eens worden samengevat. De
integratie van de rurale gemeenschappen in het Romeinse rijk kan op verschillende wijzen worden bekeken, zowel vanuit een sociaal-economisch als
cultureel oogpunt.310 Het economische aspect is uitvoerig in de vorige paragraaf aan bod gekomen, waar geconcludeerd werd dat economische integratie
van de rurale gemeenschappen op meerdere vlakken duidelijk aantoonbaar is.
Hier betreft het nu vooral een analyse van de sociale en culturele integratie
en de invloed daarvan op de ruimtelijke organisatie van nederzettingen in het
studiegebied.
Voor mijn onderzoeksgebied, evenals de rest van het platteland in de Nederrijnse
regio, gaat het om de vaststelling dat het integratieproces wezenlijk anders blijkt
te zijn verlopen dan bijvoorbeeld in Gallië.311 Er is sprake van een betrekkelijk
langzaam proces van romanisering, tenminste als we het afmeten aan bijvoorbeeld de materiële cultuur of de stedelijke ontwikkeling.312 De gestage toevloed
van geïmporteerde keramiek betekende bijvoorbeeld niet dat het handgevormde
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Voor 193 na Chr. kwamen grote aantallen uit de noordwestelijke regionen van
het Rijk. Na 193 nam dat aantal aanzienlijk af en werd de voorkeur gegeven
aan meer zuidoostelijke herkomstgebieden en werd er gerekruteerd uit de
legioenen. Als een dergelijk principe
voor de elitetroepen van de keizerlijke
garde gemeengoed is, op de overgang
van de 2de naar de 3de eeuw, wat mag
men dan verwachten van de ‘gewone’
lichtingen van auxiliarii?
305 Dat wil natuurlijk niet zeggen dat
er vanaf dat moment geen enkele Bataaf meer in het leger zou gaan, zoals
Derks (2004, tabel B) dan ook aantoont
op basis van epigrafische bronnen.
306 Vgl. Van Enckevort 2001, 386;
Bridger 2001, 201; zie ook Van Rossum
2004, 129-130.
307 Vgl. Scheidel (1996, 95) die
schrijft dat ‘(...) military service the
second most important single profession [is] after farming, both in demographic and in financial terms.’
308 De zogenaamde Pestis Antoniniana brak uit in 166 na Chr. en is
beschreven door Claudius Galenus.
309 Zie ook hoofdstuk 1 en verder ook
Berendsen 1982; Hessing/Steenbeek
1990; Vos 2002.
310 Kernbegrippen hierbij zijn ‘being
and becoming Roman’, identiteit en romanisering. Hierover is al veel geschreven en daarvoor verwijs ik naar het
werk van bijvoorbeeld Hingley 2005;
Mattingly 1997; idem 2004; Roymans/
Derks/Heeren 2007; Wells 2001, 99 ff;
Woolf 1998.
311 Roymans 1995a; idem 1996a;
Slofstra 2002. Zie Raepsaet-Charlier
(1999, 278-282) en Roymans (2004,
195 ff) voor de discussie over de vroege
introductie van een formeel Romeins
administratief systeem contra Slofstra
(2002).
312 Cf. Roymans 1995, 48; Van DrielMurray 2008, 82.

313 Woolf 1998, 15; zie ook Hingley
2005, 93-94, met verwijzingen;
Mattingly 2006, 166 ff.
314 Mattingly 2006, 520 ff; vgl. verder
bijvoorbeeld Woolf 1998; Hingley 2005;
Roymans 1995a; idem 2004.
315 Zie verder paragraaf 6.2 voor de
uitwerking van deze stereotypering
die deels werd bevorderd door de Romeinse overheid; ook Derks 2004.
316 Hingley (2005, 94) omschrijft het
als: ‘Military identity may be identified
as another form of non-elite Roman
culture, or ‘subordinate’ culture, one
shared, at least to an extent, by serving
soldiers and retired veterans.’ Vgl. ook
Alston 1999, 186-187.

aardewerk volledig verdween, en ook de groei van Noviomagus bleef achter bij
de stedelijke ontwikkelingen in Gallië. De politiek-geografische situering van het
Nederrijnse gebied als frontierzone speelt hierbij een rol, waarbij een belangrijke verklarende factor de stationering van het Romeinse leger is. De specifieke
integratie van het studiegebied in het Romeinse imperium is vanzelfsprekend
nauw verbonden met die van de Bataven. Van hen mag worden aangenomen
dat ze behoorlijk snel in contact zijn gekomen met de Romeinse cultuur, omdat
vele mannen dienst namen in het Romeinse leger en na afloop van hun diensttijd
terugkeerden naar hun geboortegrond. Daarbij moet echter wel direct worden
opgemerkt dat het leger een specifiek, minder elitaire vorm van de Romeinse
cultuur vertegenwoordigde en als subcultuur of contact culture313 kan worden
gekenmerkt. De kennismaking van lokale rurale groepen met ‘Romeinen’ gaf dus
een selectief beeld van de Romeinse wereld. Desondanks is er beslist sprake van
beïnvloeding van de rurale gemeenschappen door het Romeinse gedachten- en
cultuurgoed. Dat betekende echter niet dat men zich volledig aanpaste aan de
Romeinse cultuur en een Romeinse identiteit aannam.
Mattingly, onder andere, schrijft treffend dat er geen uniforme Romeinse
identiteit heeft bestaan. Er is geen gemeenschappelijke set van normen,
waarden en begrippen gehanteerd om het Romeins-zijn invulling te geven en
ook had men niet hetzelfde idee ‘to become Roman’.314 Groepen gebruiken
cultuur dus niet als middel om het universele van de Romeinse maatschappij
te benadrukken, maar juist meer om zichzelf als groep te onderscheiden van
andere groepen in de maatschappij. Dit is zeker zo bij de gemeenschappen van
soldaten. Voor de Bataven geldt dat in het bijzonder, aangezien zij zich onderscheiden van andere ‘frontiersamenlevingen’ door het naar verhouding enorme
aantal dienstnemende militairen en hun aanwezigheid in de keizerlijke garde en
lijfwacht. Hun loyaliteit aan de keizer, dapperheid en excellente paardrijkunst
werden geroemd en soms geïdealiseerd. Het gevolg was dat Bataven, naast het
feit dat ze Romeinen waren, ook hun Bataafse identiteit uit bleven dragen en
zich tot in de 3de eeuw als zodanig bekend bleven maken.315
In algemene zin geldt voor militaire gemeenschappen dat hun belangrijkste bron
van eenheid niet in een soort overkoepelende Romeinse ideologie is te vinden,
maar in het Romeinse leger. Die militaire identiteit uit zich ondermeer in een
gemeenschappelijkheid van kleding, de discipline en dagelijkse routine zoals
aangeleerd in het leger, en de onderlinge kameraadschap. Het zijn elementen die
hen als groep aan elkaar verbindt, ook als ze niet meer in actieve dienst waren.
Dit heeft ervoor gezorgd dat militairen en veteranen vaak een sociale subgroep
zijn met een cultuur die gebaseerd was op hun militaire achtergrond.
Die militaire subcultuur is zo op gevarieerde wijze een afgeleide van de
Romeinse cultuur.316 Een belangrijk sociaal bindmiddel in deze was de
gemeenschappelijke taal die het leger hanteerde. Weliswaar betreft het hier
zogenaamd ‘leger-Latijn’ (sermo militaris), maar dat neemt niet weg dat men
een overeenkomstige taal sprak die toegang verschafte tot de Romeinse maatschappij. De voordelen hiervan zijn evident. Bij de Bataven valt te denken aan
de rol van middlemen of social agents die veteranen kunnen hebben gespeeld in
de rurale gemeenschappen. De Bataafse lokale gemeenschappen zijn daarmee,
door het web van connecties dat soldaten en ex-soldaten met elkaar verbond,
sociaal geïntegreerd in de wijdere Romeinse wereld. Voor de bewoners van het
Kromme-Rijngebied bestond die hoofdzakelijk uit een militaire wereld, maar
relaties met de verder weggelegen stad Noviomagus mogen ook verondersteld
worden, hoewel we voor het studiegebied daarover geen informatie hebben.
Naast de sociale integratie is nog het één en ander over de culturele integratie te
zeggen. Die uit zich archeologisch gezien bijvoorbeeld door het gebruik van allerlei goederen die na verloop van tijd in de rurale nederzettingen van de Bataafse
civitas worden geïntroduceerd en zijn teruggevonden tijdens veldkarteringen en
opgravingen. In andere grensgebieden zoals bij de rurale sites van bijvoorbeeld
Schotland ten zuiden van de ‘Muur van Hadrianus’, zijn in tegenstelling tot het
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Bataafse gebied maar weinig Romeinse importen aangetroffen en zijn nederzettingen op een soort van IJzertijdniveau blijven steken.317 Het Bataafse platteland
daarentegen is zeker vanaf de Flavische periode bekend geraakt met geïmporteerde Romeinse materialen. Die materialen variëren van gedraaid aardewerk
en baksteen tot munten, glas, pijpaarden en bronzen godenbeeldjes, olielampjes
en allerlei metalen gebruiksvoorwerpen. Al die voorwerpen werpen licht op de
veranderende leefgewoonten van de rurale gemeenschappen, hoewel men zich
soms kan afvragen of de voorwerpen ook altijd op dezelfde wijze zijn gebruikt
als waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren.318 De goederen zullen via sociaaleconomische netwerken in het bezit zijn geraakt van de rurale gemeenschappen.
Bij de verspreiding ervan op het platteland spelen in het Kromme-Rijngebied
enerzijds de militaire vici van Levefanum en Fectio en anderzijds de veteranen
een bepalende rol (zie paragraaf 6.3 en 6.4).
Wel kan men zich afvragen hoeveel veteranen er eigenlijk in het gebied zijn
teruggekeerd en wat precies hun invloed op de rurale samenleving is geweest.
Als we de berekeningen van Scheidel als uitgangspunt nemen, kunnen de
volgende conclusies worden getrokken.319 Uitgaande van 120 afzwaaiende veteranen per jaar en ca. 1200 nederzettingen in de civitas, zou jaarlijks in 1 op de
10 nederzettingen een veteraan kunnen zijn teruggekeerd; voor het KrommeRijngebied geldt dat in theorie dus voor 12 van de 120 rurale sites op jaarbasis.
Al na 10 jaar zou elke nederzetting in het Kromme-Rijngebied een veteraan
kunnen herbergen. Op huishoudniveau, uitgaande van een gemiddelde van
twee tot drie gelijktijdige huizen, betekent dit dat na 20-30 jaar elk huishouden
in theorie een veteraan in haar gelederen kan hebben gehad. Deze “veteranisering” of beter gezegd de militarisering van de rurale gemeenschappen
kan zich op zijn snelst binnen één generatie hebben voltrokken. In de praktijk
zal het langzamer zijn gegaan, alleen al gezien het feit dat niet elke veteraan
terugkeert naar zijn geboortegrond. Een aanzienlijk deel blijft in de buurt van
de voormalige standplaats wonen, in de militaire vicus bijvoorbeeld.320 Ook is
het natuurlijk niet zo dat de terugkeer op een evenredige manier gaat; alsof er
steeds bij elk gezin, waar nog geen ex-soldaat was teruggekeerd, een veteraan
thuiskomt totdat ieder gezin “een veteraan heeft”. Maar met dit eenvoudige
rekenkundige voorbeeld mag wel worden beredeneerd dat de militarisering van
de rurale gemeenschappen snel kan hebben plaatsgevonden.321
Samengevat mag dus worden aangenomen dat de Bataven geïntegreerd waren
in de wijdere Romeinse wereld, zowel op economisch, sociaal als cultureel
gebied. De resterende vraag voor mijn onderzoek is hoe dat in ruimtelijke zin is
af te lezen bij de nederzettingen in het studiegebied. Veel daarover is al gezegd
in eerdere hoofdstukken. Zo is op site-niveau geopperd dat nederzettingen zich
volgens een model ontwikkelen (paragraaf 3.5), waarbij een steeds verdergaande, systematische ordening van huizen binnen het landschap plaatsvond.
Dit vormt een grote verandering ten opzichte van de nederzettingen uit de
voorgaande IJzertijd.
Nader inzoomend op huisniveau kunnen eveneens grote verschillen met
voorgaande periode aantoonbaar worden gemaakt. Hoewel het woonstalhuis
als meest gebruikte huisvorm in het gebied blijft bestaan, vinden er veelbetekenende veranderingen binnen de boerderijen plaats. Romeinse gebouwen zijn
robuuster gebouwd en zwaarder gefundeerd dan prehistorische boerderijen
en hebben soms buitenstijlen gehad, waarvan sommige zover van de wanden
waren geplaatst dat er sprake is van een soort omgang of veranda’s (paragraaf
6.4). Het referentiekader voor deze bouwkundig toegevoegde elementen is
naar mijn mening te vinden in de Romeinse militaire architectuur. Deze zogenaamde porticusboerderijen hebben naast houtbouw ook versteende varianten
voortgebracht, wat een nog groter contrast heeft gevormd met de prehistorische huizenbouwtraditie.
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317 Mattingly 2006, 422 ff. Een
verklaring hiervoor kan waarschijnlijk
gevonden worden in het ontbreken
van grootschalige rekrutering in deze
regio. Daardoor zijn de contacten/
relaties minder ontwikkeld, wat zich uit
in de geringe neerslag van Romeinse
materiële cultuur in de “inheemse”
nederzettingen.
318 Vgl. bijvoorbeeld Heeren 2007d.
Daar komt nog bij dat sommige Romeinse gebruiken, zoals wijnconsumptie waarschijnlijk minder aansloegen,
zoals wellicht valt af te leiden uit het
feit dat de Bataven in Vindolanda hun
eigen bier brouwden (Mattingly 2006,
222; vgl. Van Driel-Murray 2008,
88-89).
319 Scheidel 1996, 122; zie ook
paragraaf 6.2.
320 In vooral de 1ste eeuw moeten we
rekening houden met een hoger percentage terugkerende veteranen dan in
de daarop volgende eeuwen, aangezien
ze bij afzwaaien ‘niets’ hebben overgehouden aan hun diensttijd behalve in
het beste geval het Romeinse burgerrecht. Financiële middelen en kansen
om elders een bestaan op te bouwen
zijn daarmee vrijwel uitgesloten.
Bovendien kunnen ze ‘thuis’ een gezin
hebben gehad, waarnaar ze terugkeren als ze afzwaaien. Verder speelt
etnische rekrutering een rol. Zie ook
Derks/Roymans 2006, 133-134; Nicolay
2007a, 161-164.
321 Daarnaast mag worden aangenomen dat door het veronderstelde,
tussentijdse ‘verlof’ van Bataafse militairen, de rurale gemeenschappen ook
op die wijze versneld kennis maakten
met de leger-(sub)cultuur.

322 Mattingly 2006, 522.
323 Een uitzondering hierop kan
bijvoorbeeld de grafpijler van
Werkhoven-Zure Maat (site 115) zijn
geweest, maar hiervan is de primaire
context niet helemaal zeker; zie verder
paragraaf 2.3.5.

Ook de veldsystemen die vanaf de Flavische periode duidelijk aantoonbaar
zijn, bepalen vanaf het einde van de 1ste eeuw in ruimtelijke zin het beeld van
de doorsnee Bataafse nederzetting. De sloten omgreppelden niet alleen de
nederzettingslocaties maar verliepen over grote afstanden naar het voor- en achterland, waardoor grootschalige verkavelingspatronen ontstonden. Bij sommige
van deze veldsystemen is een achterliggende maatvoering in Romeinse actus in
meer of mindere mate aannemelijk te maken. Dat kan enerzijds duiden op veranderingen in landgebruik en eventueel landeigendom, anderzijds op de registratie,
belasting en controle vanuit de Romeinse civiele overheid op landbezit.
Het landschap waarbinnen de rurale nederzettingen liggen, geeft dus ruimtelijk gezien ook een sterk veranderde aanblik. Niet alleen is het voor het eerst
grootschalig in cultuur gebracht, maar ook is de diversiteit van het aantal type
nederzettingen op het platteland toegenomen. Binnen de gehele provincie
Germania inferior bestond de variabiliteit van nederzettingen uit steden, kleine
dorpen en gehuchten in allerlei gradaties. Er ontstaan nieuwe bewoningsvormen van ruraal gebruik van het landschap zoals de Romeinse villa’s. Ook
kennen we tempels en omvangrijke grafmonumenten. Tot slot dient natuurlijk
de militaire infrastructuur niet te worden vergeten. Die bestaat uit militaire
kampementen langs de limes en daaromheen gebouwde vici welke gezamenlijk
als ankerpunten in het landschap liggen. Daarbij horen verschillende soorten verbindingswegen waarlangs voorzieningen als stationes en mutationes
stonden, maar waar ook havens, herbergen, wachttorens, mijlpalen en andere
grensmarkeringen waren aangelegd.
Ook in andere grensprovincies vinden we een gelijksoortig palet aan typen
nederzettingen in de Romeinse periode. Het betekent echter niet dat er
één enkelvoudig ruimtelijk concept of model bestaat voor de evolutie van
nederzettingen in provinciale en regionale landschappen.322 Voor het KrommeRijngebied bijvoorbeeld geldt een geringere variabiliteit aan nederzettingen
zoals hierboven geschetst. Steden en dorpen ontbreken, tempels zijn nog niet
herkend en villa’s zijn afwezig. Dat neemt niet weg dat er ruimtelijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, zeker als dat vergeleken wordt met de
voorgaande IJzertijd. Kenmerkend voor het Kromme-Rijngebied is allereerst
het grote aantal, voornamelijk kleine sites van gemiddeld twee tot hooguit
drie gelijktijdige boerenbedrijven, afgemeten aan de omvang van het studiegebied. Ten tweede is de dichtheid groot want binnen elke 0,9 km2 bevond
zich gemiddeld een nederzetting (zie tabel 6.4). Van een clustering van sites
tot bijvoorbeeld kleine dorpen was geen sprake. Tussen de rurale nederzettingen bestonden geen grote verschillen. Wel was er een kleine categorie
nederzettingen die net wat groter was dan gemiddeld en die in de voorgaande
paragrafen ‘grote sites’ zijn genoemd. Dat dit in de praktijk betekende dat er
een nederzettingshiërarchie heeft bestaan tussen deze ca. vijftien grote sites
en negentig kleine sites is aannemelijk, maar erg sterk zullen die hiërarchische
verhoudingen vermoedelijk niet zijn geweest. Grote rijkdom etaleert zich dan
ook nauwelijks, noch in de graven,323 noch in de bewoning op het platteland.
Of het moeten de spaarzame steenbouwcomplexen zijn geweest die op het
eerste gezicht het enige tastbare overblijfsel lijken te zijn van enige differentiatie op woningbouwgebied. Wie echter verder kijkt, ontdekt een andersoortige
verscheidenheid. Ik heb duidelijk gemaakt dat sommige boerderijen in ‘gewone’
gehuchten op het Kromme-Rijnse platteland afwijken van het doorsnee-woonstalhuis. Deze huizen met een veranda of zogenaamde ‘veteranenboerderijen’
hebben waarschijnlijk niet alleen speciale bewoners gekend (namelijk exmilitairen), maar hadden vermoedelijk ook een opvallend uiterlijk door een
afwijkende, lagere hellingshoek van het dak. In het stenen equivalent van een
dergelijke veteranenboerderij, waarvan we binnen het Kromme-Rijngebied er
minimaal vier maar vermoedelijk acht kennen, hebben ex-militairen gewoond
die hoger in functie zijn geweest en die daardoor na hun afzwaaien financieel
beter af waren.
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Op een nog hoger niveau dan de vijftien grote nederzettingen, waarvan een
achttal dus steenbouw herbergde, mag een nog grotere plaats worden verwacht waar centrale functies op bijvoorbeeld economisch of religieus gebied
zijn vertegenwoordigd. In het Kromme-Rijngebied is zo’n plaats op het eerste
gezicht niet aanwezig op het platteland, tenzij men Houten toch als ruraal
centrum wil zien (paragraaf 6.3). Aannemelijker is echter dat de twee militaire
vici bij de legerkampen van Levefanum324 en Fectio een centrale rol hebben
gespeeld bij het inzamelen en distribueren van (im)materiële goederen en
diensten van en naar het platteland. Wegen zijn hierbij van groot belang, zowel
over het water als op het land, waarvan de Rijn, de restgeulen, de limesweg en
vele secundaire wegen hier kunnen worden genoemd. Hoewel veel van deze
wegen strikt genomen niet zijn aangetoond in het Kromme-Rijngebied, mogen
de routes op basis van secundaire factoren voldoende zeker worden gesteld (zie
fig. 2.11 en fig. 6.6).
Ter afsluiting moet hier nog iets gezegd worden over de mensen die toentertijd
leefden in het studiegebied. Hoe er ook gerekend wordt met bevolkingsaantallen en potentiële rekruten, en hoeveel sites we ook categoriseren of opgraven,
we hebben deze mensen nauwelijks in beeld en kennen hun namen zelden,
uitgezonderd zij die op grafstenen en militaire diploma’s worden genoemd. In
algemene zin kan de doorsnee bevolking natuurlijk wel worden geschetst. Het
zijn agrarische families die zelfvoorzienende landbouw bedrijven en wat extra
geld verdienen met een gering surplus aan akkerbouwproducten. Ze leggen
zich echter voornamelijk (als vanouds) toe op veeteelt, waarbij rundvee en
het fokken van paarden een way of life is. Binnen deze Bataafse plattelandsgemeenschappen vertrekt een aanzienlijk aantal jongemannen jaarlijks naar
het Romeinse leger om pas na een mensenleven - of misschien wat eerder als
gewonde of dikwijls ook nooit meer - terug te keren in de rurale gemeenschap.
Zowel die jaarlijkse lichting rekruten als de huiswaarts kerende gewonden en
afgezwaaide militairen hebben een verregaande militarisering van de rurale
gemeenschappen in de hand gewerkt. Maar ook die constatering heeft nog iets
oppervlakkigs en brengt ons niet dichter bij de dagelijkse beslommeringen van
individuele families en gezinnen, en hun gevoelens, ervaringen en beleving
omtrent het leven in het Romeinse wereldrijk.
Vele vragen hieromtrent zullen altijd onbeantwoord blijven. Toch zijn ze de
moeite waard om te stellen, alleen al omdat archeologen en historici daardoor nieuwe invalshoeken kunnen krijgen, waardoor archeologische relicten
misschien anders worden bekeken en geïnterpreteerd. Te denken valt aan
het perspectief vanuit de vrouwelijke helft van de samenleving, zoals Van
Driel-Murray meermaals heeft verwoord. Maar ook het perspectief van de
terugkerende veteranen kan op verschillende wijzen worden belicht. Hoe
reageerden de families van de veteranen bij terugkeer na hun jarenlange
afwezigheid? Men kan zich afvragen in wat voor ‘mental state’ die veteranen
eigenlijk terugkwamen: gewond, gezond of juist ‘verknipt’, vergelijkbaar met de
vroegere Vietnam of hedendaagse Irak-veteranen die kunnen lijden aan allerlei
trauma’s en sociale stoornissen wanneer ze terugkeren in de ‘gewone’ burgermaatschappij.325 Op dit soort vragen aangaande de Bataafse ex-militairen
moeten we het antwoord schuldig blijven. We weten eenvoudigweg niet of
sommige veteranen hun terugkomst ervoeren als ‘terechtkomen in een andere
wereld’ met andere regels en gewoonten, en of een deel van hen de weg niet
meer terugvond en zich een vreemde voelde in hun eigen land of gemeenschap.
Aan de andere kant kan men zich afvragen of de afstand tussen de legercultuur
en het dagelijkse leven destijds, wel zo groot is geweest als in de hedendaagse,
Westerse samenleving.
Samengevat kan men zich tot slot afvragen of de Bataven nu wel zo
“beschaafd” of “geciviliseerd” waren. Het antwoord hierop ligt natuurlijk aan
de definitie ervan, maar vast staat wel dat het geen flinterdunne integratie is
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324 De naam Levefanum, afkomstig
van Haevae Fanum (Stolte 1963;
paragraaf 2.3.1), zou kunnen duiden
op een ‘centraal’ heiligdom ter plekke
wat uitstekend past in de functie van
de vicus.
325 Vgl. Shay (2003) die een boeiende
vergelijking maakt tussen Homerus’
Ilias en de daarin beschreven oorlogservaringen van Achilles met die van
veteranen uit de oorlog in Vietnam.
Hij schetst de overeenkomstige, uit
oorlogen voortkomende trauma’s en
de zogenaamde PTSD (post-traumatic
stress disorder) symptomen.

geweest van alleen de top van een Bataafse, stedelijke elite.326 Soms lijkt het
zelfs enigszins contrasterend: een Bataaf met Romeins burgerrecht die Latijn
sprak en schreef, maar desondanks bleef wonen in een prehistorisch aandoend
woonstalhuis; hoewel men zich bij de ‘veteranenboerderijen’ mag afvragen in
hoeverre dat laatstgenoemde daadwerkelijk opgaat. Ondanks dat vasthouden
aan een aantal “inheemse” gewoonten en tradities, mag de toeëigening van
vele Romeinse culturele gewoonten en gebruiken als bewijs gelden voor een
diepgaande integratie van de Bataafse rurale gemeenschappen. We moeten
ons er echter voor hoeden te overdrijven. De eenwording van de Bataafse,
militaire gemeenschappen met de Romeinse beschaving blijft toch van een
aanzienlijke ‘lompheid’. Integratie en civilisatie gebaseerd op de Romeinse
militaire (sub)cultuur is natuurlijk toch wat anders dan de stedelijke cultuur
van de elite uit het Middellandse Zeegebied, maar dat neemt niet weg dat ook
het Bataafse platteland in het Kromme-Rijngebied op zijn eigen wijze culturele
veranderingen onderging en deel uitmaakte van het Romeinse wereldrijk.

326 Cf. Roymans/Derks/Heeren 2007,
30-31.
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nr.
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Rietsloot terrein 7

Doornkade

Wulven

Tiellandt

141500

138200

138100

139100

Burgemeester 139500
Wallerweg
Oude Dorp

Molenzoom

toponiem

448570

450500

449150

448650

448750

449250

y-coord

kleine nederzetting

kleine nederzetting

kleine
nederzetting, losse
graven

kleine
nederzetting, losse
graven

grote nederzetting,
steenbouw

grote nederzetting,
steenbouw

type site

Houten

Jutphaas

Jutphaas

Jutphaas

Jutphaas

Jutphaas

stroomrug

0,07 ha

2,5 ha

1,5 ha

7 ha

0,03 ha

0,4 ha

1,1 ha

5,5 ha

opgraving omvang
fosfaat

92-3/92-4

42-W-3

Steenbeek
1983a

1,7 ha

5,5 ha

3515

12077

omvang amk
amk
terrein/
terrein
monument

Van Dockum 1994b; Toncman
1995; Vos 2000b; Hazenberg/
Vos 2000a; Van der Velde/Vos
2001; Wttewaall 2003

Taayke 1984; Van Tent 1986;
Van Tent 1987; Van Tent 1988,
13-19; Van Dockum/Hessing
1994; Van Tent 1995

Van Tent 1992, 21-22; Van Es/
Hessing 1994; Van Tent/Van
Dockum 1994; Van der Roest
1995; Van Dockum 1997b; Van
der Roest 1998

Van Es/Hessing 1985; Kooistra/
Hessing 1988; Van der Roest
1988b; Van Es/Hessing 1990;
Van Tent 1992, 14-21; Van
Dockum/Hessing 1994; Van Es/
Hessing 1994; Kooistra 1996;
Laarman 1996a; Van Tent 1996c

Bogaers 1957; Bogaers 1959;
Van Es et al. 1978; Noordam/
Van Tent 1979; Van Tent 1979;
Van Dierendonck 1990; Van
Dockum 1990a; Van Dockum
1990b; Van Dockum/Hessing
1994; Van Es/Hessing 1994

Van Tent 1993; Van Dierendonck
1994; Van Dockum/Hessing
1994; Van Es/Hessing 1994;
Van Tent 1996b; Van Dockum
1997a; Van Dockum 1998a; De
Jager 2001, cat.nr.16; Derks/
Van Rooijen 2002; Derks 2003;
Derks 2004

literatuur

Bijlage 1. Catalogus van de nederzettingen

309

517

448, 450, Houten
453

455

458

515

445

456

7

8

9

10

11

12

13

Bijlage 1. Vervolg

Houten

Houten

Houten

Houten

Houten
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Vossen plaats
vindplaatsnr

cat.
nr.

141560

x-coord

Leedijk II terrein 9

Hoogdijk I

Houtensche
Wetering terrein 24

Binnenweg
terrein 21/22

Hofstad terrein16

141150

141960

139550

141240

141000

Schalkwijkse- 141700
weg terrein 14

Overdam terrein 8A

toponiem

448000

446780

448070

448200

447250

446800

448300

y-coord

Houten

Houten

Houten

stroomrug

onbepaalde Houten
nederzetting?

onbepaalde Houten
nederzetting ?

onbepaalde Jutphaas
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

grote nederzetting

grote nederzetting,
steenbouw?

kleine
nederzetting, losse
graven

type site

0,02 ha

0,12 ha

0,2 ha

1,4 + 0,6
ha

0,1 ha

0,42 ha

3,8 ha

1,3 ha

1,9 ha

Loerik

3523

3521

1,3 ha

1,3 ha

3517

-

2932

8,1 + 2,1 829, 7131
ha

20-W2/20-7 7,7 ha

literatuur

Van Dockum 1994b; Toncman
1995; Hielkema 2003; Wttewaall
2003; Dijkstra/Van Benthem
2004; Huisman/Hielkema 2004;
Dijkstra 2007

Van Dockum 1998b

Van Dockum 1994b; Toncman
1995; Van Rooijen 1996; Van
Rooijen 1998; Hazenberg/Vos
2000b; Vos 2000b; De Vries/
Laarman 2000; Van der Velde/
Vos 2001; Wttewaall 2003

Van Dockum 1994b; Toncman
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1995; Vos 2000a; Vos 2000b;
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omvang amk
amk
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terrein
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20-W2/20-7 14,7 ha

19-W-2

Steenbeek
1983a

1,4 + 1,2 ha Loerik

7 ha

12,6 ha

1,5 ha

opgraving omvang
fosfaat
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Houten

Houten

Houten

Houten

Houten

Houten

Houten

Houten

Houten

Vossen plaats
vindplaatsnr

cat.
nr.

141220

x-coord

Wayense Dijk

De Klomp

De Geer

Loerik terrein 6

Odijkerweg

Albert Pistoriusweg

Hoogdijk II

Leeweg

137820

138660

141270
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140650

140550

142150

140830

Schonauwen- 140900
seweg

De Trip

toponiem
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451850

450450

448640

449750

448360

446600

447720

446630

446540

y-coord

stroomrug

onbepaalde Hoon
nederzetting

onbepaalde Oudwulnederzetverbroek
ting
/ Kromme
Rijn

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

type site

19-4

17-W1/17-4

18-7

22-T-1

20-W1/20-5

21-3

Steenbeek
1983a

0,7 + 2 ha

88-1

89-3

0,4 + 1,4 ha 43-W-1

2 ha

0,4 + 0,75
ha

0,9 ha

2,5 ha

0,88 ha

0,6 ha

opgraving omvang
fosfaat

10,8 ha

1,6 ha

2 ha

2,3 ha

0,4 ha

1,3 ha

8883, 2225

3514,
11424

-

11365

3578

-

3582

-
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amk
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terrein
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Bogaers 1950; Haefkens 1950;
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De Jager 2001, cat.nr. 15
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Van Dockum 1994b; Toncman
1995; Van Rooijen 2000a; Wttewaall 2003; Blom/Jeneson 2006;
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De Jager 2001, cat.nr. 17; De
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Modderman 1955

Wttewaall 2003

Blommesteijn 1986, cat.nr.1; De
Jager 2001, cat.nr. 22

De Jager 2002

literatuur
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26

27
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30
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Houten

Houten

Houten

Houten

Houten

29

499

508

24

Houten

Vossen plaats
vindplaatsnr

cat.
nr.

De Geer

Wulfsedijk

Oud Wulven
Jongerius

Nieuwoord

Julianaweg

Oud Wulfseweg

Langeweg

Houtenseweg

toponiem

151110

138960

138770

138900

139700

139100

137410

137470

x-coord

443570

448800

450590

449820

448560

450300

450330

450740

y-coord

stroomrug

Jutphaas

Jutphaas

kleine
nederzetting, losse
graven
Houten

onbepaalde Jutphaas
nederzetting

grafveld

onbepaalde Jutphaas
nederzetting

onbepaalde Jutphaas
nederzetting

grote nederzetting,
steenbouw?

onbepaalde Jutphaas
nederzetting

onbepaalde Jutphaas
nederzetting

type site

2 ha

5,5 ha

1,2 ha

opgraving omvang
fosfaat

92-1

89-1

Steenbeek
1983a

8,6 ha

1,4 ha

5,8 ha

0,9 ha

3,1 ha

11517

11269

-

-

825

5632

5633

omvang amk
amk
terrein/
terrein
monument

Van Es/Lutter/Van Dockum
1990; Van Es et al. 1991; Van Es
et al. 1992; Van Es et al. 1993;
Van Es 1994e; Van Es/Hessing
1994; Van Es et al. 1995; Van
Dockum 1996; Van Dockum
1997c; Van Dockum 1997d; Van
Doesburg 1998; Van Es/Verwers
in prep

Modderman 1955; Van de Graaf
et al.1990, cat.nr. 21

Marinelli 1997, cat.nrs. 15 en 16

Marinelli 1997, cat.nr. 16

literatuur

312

500

1175

32

33

Rijswijk

547

480

481

482

483

422

35

36

37

38

39

40

Bijlage 1. Vervolg

Cothen

Wijk bij
Duurstede

Wijk bij
Duurstede

Wijk bij
Duurstede

Wijk bij
Duurstede

Wijk bij
Duurstede

34

Wijk bij
Duurstede

Wijk bij
Duurstede

Vossen plaats
vindplaatsnr

cat.
nr.

De Zemelen

Wijkersloot II

Lage Maat II

Lage Maat I

De Eng

Roodvoet

Wijkersloot I

De Horden

De Horden

toponiem

146550

149750

149450

149020

149820

153100

151.530

151200

151100

x-coord

444500

443370

443220

443480

441850

441750

443.100

442900

442750

y-coord

Kromme
Rijn / Lek

Werkhoven

Werkhoven

Werkhoven

stroomrug

grote nederzetting,
steenbouw

Houten

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Werkhoven
nederzetting

castellum

grafveld en
akkercomplex

grafveld

grote
nederzetting, losse
graven

type site

0,04 ha

1,6 ha

1,9 ha

14 ha

15 ha

3,3 ha

2,9 ha

2,3 ha

opgraving omvang
fosfaat

Steenbeek
1983a

20,3 ha

4,2 ha

4,5 ha

1,2 ha

4 ha

?

327, 3592,
11421,
12134

1659,
11422

3593

3527

1668, 1669

-

-

11303

11303

omvang amk
amk
terrein/
terrein
monument

Peddemors 1975; Van Doesburg
2002a; Van Doesburg 2003;
Müller/Van Doesburg 2008

Bogaers/Ruger 1974, 67; Van Es
1984a; Van Es/Hessing 1994

Verwers 1975

Van Es/Hessing 1994; Hessing
1994

Van der Voort et al. 1979; Steenbeek 1983b; Van Es 1984b; Van
der Werff 1987; Van der Roest
1988a; Van Tent 1988, 36-46;
Hessing/Steenbeek 1990;
Lange 1990; Van der Vin 1990;
Van Tent 1992, 24-27; Van Es/
Hessing 1994; Hessing 1993;
Hessing 1994; Lammers 1994;
Vos 1994; Laarman 1996b;
Taayke 2002; Vos 2002; Groot et
al.in druk.

literatuur

313

423, 424 Cothen

425

426

427

429

430

431

524

861

865

866

867

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Bijlage 1. Vervolg

Cothen

Cothen

Cothen

Cothen

Cothen

Cothen

Cothen

Cothen

Cothen

Cothen

Cothen

Vossen plaats
vindplaatsnr

cat.
nr.

Casa Cara

Caspargauw

Trechtweg

Smidsdijk I

Wilhelminahoeve

Dwarsdijk

Smidsdijk II

De Hoop

Bredeweg

De Dom

De Spiegel

Kapelleweg
I/II

toponiem

145400

146700

150300

146820

150350

148150

147360

147660

149100

149550

148650

147000

x-coord

445600

445500

444150

445140

444560

444950

445360

445870

445100

444650

444100

444670

y-coord

Houten

stroomrug

Houten

Houten

Houten

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Werkhoven
nederzetting

grote nederzetting

onbepaalde Werkhoven
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

grote nederzetting

onbepaalde Werkhoven
nederzetting

onbepaalde Kromme
nederzetRijn
ting

onbepaalde Kromme
nederzetRijn
ting

grote nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

grote nederzetting

type site

7,6 ha

2 ha

10,1 ha

0,9 ha

0,6 ha

11,3 ha

0,8 + 0,4 ha

8,6 ha

opgraving omvang
fosfaat

25-3

4-W-1

117

4-9

5/9-W-1

10-3

Steenbeek
1983a

3,5 ha

1,6 ha

11,5 ha

2,5 ha

27,4 ha

2,4 ha

2,1 ha

5,4 ha

27,6 ha

8,4 ha

11,7 ha

3551

3538

4760,
(12152)

3604

-

3530

3537

3533

3526

3528

3529

3539

omvang amk
amk
terrein/
terrein
monument

Kok et al. 1998a

Kok et al. 1998b; Van Rooijen
2007b

Van de Graaf et al. 1990, cat.
nr. 34

Van Tent 1996a, 22

Peddemors 1975

Modderman 1955

Van Tent 1996a, 20-22

literatuur

314

438

436

437

434

439

440

441

443

868

869

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Bijlage 1. Vervolg

‘t Goy

‘t Goy

‘t Goy

‘t Goy

‘t Goy

‘t Goy

‘t Goy

‘t Goy

‘t Goy

‘t Goy

Vossen plaats
vindplaatsnr

cat.
nr.

Oosterlaak I

Enghsloot

Wickenburgseweg III

Wickenburgseweg I

Groenedijkje
/ Beusichemseweg I

Tuurdijk I

Nachtdijk I

Sportveld

De Hoogt

Tuurdijk

toponiem

143940

144360

142640

142750

143300

143750

145500

144250

144400

144750

x-coord

446500

446540

446500

446190

445950

446270

444850

445950

445270

445900

y-coord

Houten

stroomrug

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting, losse
graven?

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

grote nederzetting,
steenbouw

type site

0,02 ha

0,35 ha

1,8 ha

3 ha

4,5 ha

3,6 ha

opgraving omvang
fosfaat

23-3

Steenbeek
1983a

2,3 ha

1,3 ha

7,5 ha

5,4 ha

7,4 ha

2,7 ha

4,1 ha

1,1 ha

6,1 ha

11,3 ha

12108

3572

3579

831

833

3571

3574

3573

3575

834

omvang amk
amk
terrein/
terrein
monument

Modderman 1955

Van Tent 1992, 33; Van Tent
1996a, 29

Modderman 1955

Marinelli/De Boer 1999, cat.nr. 1

Modderman 1955; Bogaers
1957; Marinelli/De Boer 1999,
vindplaats 2; Tuinstra 2003;
Tuinstra/DeWit 2004a; Tuinstra/
De Wit 2004b

literatuur

315

871

872

416

417

418

419

420

421

472

473

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Bijlage 1. Vervolg

Schalkwijk

Schalkwijk

Schalkwijk

Schalkwijk

Schalkwijk

Schalkwijk

Schalkwijk

Schalkwijk

‘t Goy

‘t Goy

Vossen plaats
vindplaatsnr

cat.
nr.

140600

143170

143200

x-coord

Noorder
Lekdijk

Achterdijk II

Goyerbrug

Den Oord

Goyerdijk III

Goyerdijk II

141580

140900

145650

146260

143100

142400

Polder Biester 141720

Polder Vuylkoop

Oosterlaak II

Schone
Hofstede

toponiem

442400

442900

444000

443840

445400

445630

446000

445600

446540

447400

y-coord

stroomrug

onbepaalde Honswijk /
nederzetLek
ting

onbepaalde Honswijk
nederzetting,
pottenbakkersoven

onbepaalde Zouwe
nederzetting

onbepaalde Dwarsdijk
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Vuylkoop
nederzetting, losse
graven?

onbepaalde Vuylkoop
nederzetting

onbepaalde Vuylkoop
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

type site

36-1

23-6

Steenbeek
1983a

0,3 + 1,2 ha 106-2/106W-2

2,7 + 0,4 ha 105-W-1,
110-W-2

1,2 + 0,5 ha

0,3 ha

0,5 ha

3 ha

opgraving omvang
fosfaat

3549

3591

3547

3546

3544,
11390,
11391

3570

12132

7,3 ha

14 ha

3542

3543,
11395

6,6 + 2,6 3548
ha

2,6 ha

2,6 ha

1,5 ha

7 ha

6,3 ha

2,6 ha

8,3 ha

omvang amk
amk
terrein/
terrein
monument

Blommesteijn 1986; Van de
Graaf et al.1990, cat.nr. 35

Modderman 1955; Blommesteijn
1986

Blommesteijn 1986, cat.nr. 93

Blommesteijn 1986

Blommesteijn 1986

Modderman 1955; Blommesteijn
1986, cat.nr. 15

Blommesteijn 1986, cat.nr. 12

Blommesteijn 1986, cat.nrs. 5,
6, 82

literatuur

316

475

476

477

478

479

518

862

873

74

75

76

77

78

79

80

81

Schalkwijk

Schalkwijk

Schalkwijk

Schalkwijk

Schalkwijk

Schalkwijk

Schalkwijk

Schalkwijk

Schalkwijk

Bijlage 1. Vervolg

82

474

73

Schalkwijk

Vossen plaats
vindplaatsnr

cat.
nr.

Fort Honswijk

Goyerdijk I

Achterdijk I

Inundatiekanaal

Pothuizerweg V

Pothuizerweg
IV

Pothuizerweg III

Pothuizerweg II

Pothuizerweg I

Honswijckse
Wetering

toponiem

139180

142150

140550

139400

143550

143000

142740

143230

142520

141900

x-coord

443130

445800

443250

445360

442890

442770

442780

442920

442610

442350

y-coord

stroomrug

Honswijk

onbepaalde Honswijk
nederzetting

onbepaalde Vuylkoop
nederzetting

onbepaalde Blokhoven
nederzetting

onbepaalde Vuylkoop
nederzetting

onbepaalde Honswijk
nederzetting

onbepaalde Honswijk
nederzetting

onbepaalde Honswijk
nederzetting

grote nederzetting,
steenbouw?

onbepaalde Honswijk
nederzetting

onbepaalde Lek
nederzetting

type site

0,4 ha

0,4 ha

3 + 0,9 ha

1,8 ha

2 ha

1,3 ha

1,2 ha

0,6 ha

opgraving omvang
fosfaat

36-*344

110-W-1

104-1/104W-1

103-7

103-5

103-2

103-3

106-3

Steenbeek
1983a

1 ha

3,4 ha

2 ha

10,5 ha

2,8 ha

3,6 ha

5 ha

4,3 ha

6,1 ha

3545

3606

2955

3524

3522

3522

3522

3522

3541

omvang amk
amk
terrein/
terrein
monument

Blommesteijn 1986, cat.nr. 14

Blommesteijn 1986; Van de
Graaf et al.1990, cat.nr. 36

Blommesteijn 1986, cat.nr. 27

Blommesteijn 1986, cat.nr. 45

Blommesteijn 1986

Blommesteijn 1986

Blommesteijn 1986

Blommesteijn 1986, cat.nrs. 38,
40, 42

Blommesteijn 1986, cat.nr. 48

literatuur

317

1176

1177

496

497

498

84

85

86

87

88

464

91

Bijlage 1. Vervolg

Odijk

493, 494 Odijk

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Bunnik

90

89

502

83

Bunnik

Vossen plaats
vindplaatsnr

cat.
nr.

Atteveld

Vinkenburgweg De Vork

A12

Groeneweg

Rijsbruggerwetering

Groeneweg/
Achterdijk

Marsdijk

Marsdijk-Zuid

Vechten-fort

toponiem

142980

143900

143.091

141620

142100

141950

140000

140350

139550

x-coord

449970

451400

452471

451870

451670

452030

452500

452400

452200

y-coord

Oudwulverbroek
Kromme
Rijn

stroomrug

Houten

Houtense

onbepaalde Werkhoven
nederzetting

onbepaalde Kromme
nederzetRijn
ting, losse
graven?

wachttoren

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Kromme
nederzetRijn
ting

onbepaalde Kromme
nederzetRijn
ting

militaire
vicus

militair
Houten
grafveld(en)

castellum

type site

0,6 ha

0,01 ha

1,75 ha

2,1 ha

40 ha

opgraving omvang
fosfaat

19-3

50-4

52-4

55-W-2

Steenbeek
1983a

10,7 ha

8,,6 ha

3,9 ha

104 ha

-

2217, 2218

2228

2230

322, 2231

322

322, 2231,
5635,
12016

omvang amk
amk
terrein/
terrein
monument

Dijkstra 2000; Lohof 2000; Thanos 2000; Van Kempen 2002;
Prangsma/Lohof 2002; Hessing
2007; Schurmans/Verhelst 2007;
luchtfoto ten zw van site

Kluit 2007

Van Tent 1992, 31; Marinelli
1997, cat.nr. 13

Polak/Wynia 1991; Van Es/Hessing 1994; Hessing et al. 1997

Polak/Wynia 1991; Van Es/Hessing 1994; Hessing et al. 1997

Bogaers/Ruger 1974, 62-66; Van
Tent 1988, 33-34; Polak/Wynia
1991; Van Tent 1992, 30-31;
Berendsen/Wynia 1993; Van Es/
Hessing 1994; Van Tent 1996a,
13-16; Van Tent 1996d; Hessing
et al. 1997; Van Dockum 1998c;
Vos/Ter Brugge 1998; Polak
2000; Van Rooijen 2000b; De
Jager 2001, cat.nr. 14

literatuur

318

489

490

491

492

495

92

93

94

95

96

Werkhoven

432

433

465

466

98

99

100

101

Bijlage 1. Vervolg

Werkhoven

Werkhoven

Werkhoven

Odijk

97

Odijk

Odijk

Odijk

Odijk

Odijk

Vossen plaats
vindplaatsnr

cat.
nr.

143180

145400

145950

142085

143750

142600

142930

142400

141700

x-coord

Oostromsdijk- 143780
je-Noord

Achterdijk

Hollende
Wagen III

Zure Maat

Houtenseweg III

Schoudermantel

Houtenseweg II

‘t Vagevuur

Houtenseweg I

Rietsloot

toponiem

448540

449500

446500

445950

450085

451900

450700

450370

450300

451100

y-coord

stroomrug

Werkhoven

onbepaalde Werkhoven
nederzetting

onbepaalde Werkhoven
nederzetting

onbepaalde Werkhoven
nederzetting

grote nederzetting,
steenbouw?

onbepaalde Werkhoven
nederzetting

onbepaalde Kromme
nederzetRijn
ting

onbepaalde Werkhoven
nederzetting

onbepaalde Werkhoven
nederzetting

onbepaalde Werkhoven
nederzetting

onbepaalde Houten
nederzetting

type site

43-1

Steenbeek
1983a

9,7 ha

0,3 ha

16-3

3-*339

43-6

50-11

41-1

0,2 + 0,8 ha 43-*318

1,4 ha

opgraving omvang
fosfaat

8,8 ha?

3,5 ha

2 ha

12 ha

1,4 ha

3,8 ha

3,2 ha

22 ha

3 ha

12125,
12126

3564

3553

3552

2224

2219

2223

324

2227

omvang amk
amk
terrein/
terrein
monument

Modderman 1955; Van Tent
1996a, 17

Theunissen et al. 2008.

Van der Graaf et al.1990, cat.
nr. 16

Marinelli/De Boer 1999, cat.nr. 5

Marinelli 1997, cat.nr. 12

literatuur

319

468

469

470

471

870

103

104

105

106

107

Houten

Bijlage 1. Vervolg

112

Houten

111

113

Werkhoven

Werkhoven

109

110

Werkhoven

Werkhoven

Werkhoven

Werkhoven

Werkhoven

Werkhoven

108

1174

467

102

Werkhoven

Vossen plaats
vindplaatsnr

cat.
nr.

Veerwagenweg

Wulven

Oostromsdijkje-Midden

Watertoren

Klein Sonsbeek

Enghsloot

Veldzicht

Hollende
Wagen II

Hollende
Wagen I

De Klaproos

Oostromsdijkje-Zuid

toponiem

139200

138100

143260

146700

144930

144120

144530

145220

144920

144600

142850

x-coord

448200

449150

448020

446780

448780

447090

449470

446890

447330

448450

447950

y-coord

stroomrug

Werkhoven

Jutphaas

onbepaalde Jutphaas
nederzetting

grafveld

onbepaalde Werkhoven
nederzetting

onbepaalde Kromme
nederzetRijn
ting

onbepaalde Kromme
nederzetRijn
ting

onbepaalde Houten
nederzetting

onbepaalde Kromme
nederzetRijn
ting

onbepaalde Werkhoven
nederzetting

onbepaalde Werkhoven
nederzetting

grote
nederzetting, losse
graven?

onbepaalde Werkhoven
nederzetting

type site

0,93 ha

1 ha

0,7 ha

1,1 ha

1,3 ha

opgraving omvang
fosfaat

92-3/92-4

1-4

8-W-1

15-W-1

23-W-1

15-8

3-2

3-1

1-1

Steenbeek
1983a

3,4 ha

3,3 ha

1 ha

5,3 ha

1,8 ha

1,8 ha

2,5 ha

23,4 ha

8,4 ha?

12121

7768

9006

3556,
11420

3561

3554

3555

3559, 3584

3560,
12121

omvang amk
amk
terrein/
terrein
monument

Van Tent 1992; Van Dockum
1997

Marinelli 1998; Ter Brugge/
De Jager 2000; Van Doesburg
2002b

Marinelli/De Boer 1999, cat.nr. 3

Blommesteijn 1986; Kok/Van
Dockum/Vogelzang 1996;
luchtfoto ten zuidwesten van
Achterdijk; Verniers 2006

Van Tent 1996a, 17

literatuur

320

Houten

Cothen

Werkhoven

Rijswijk

Rijswijk

113

114

115

116

117

Bijlage 1. Vervolg

Vossen plaats
vindplaatsnr

cat.
nr.

Roodvoet

Roodvoet

Zure Maat

Dwarsdijk

Loerik

toponiem

153100

153100

145950

148450

140600

x-coord

441750

441750

445950

444700

447875

y-coord

stroomrug

Kromme
Rijn / Lek

Werkhoven/
Kromme
Rijn?

militair
Kromme
grafveld(en) Rijn / Lek

militaire
vicus

grafpijler

losse
graven

onbepaalde Houten
nederzetting

type site

opgraving omvang
fosfaat

Steenbeek
1983a

omvang amk
amk
terrein/
terrein
monument

Van Schip 1982; Van Schip
1983; Van Schip 1999; Hessing
1994a; Van Tent 1996a, 19; Van
Rooijen 2007a

luchtfoto bij Bredeweg /
Dwarsdijk

De Jager 2001, 34

literatuur

Bijlage 2. La Tène-armbanden
cat.nr

plaats

toponiem

aantal

bron

x-coord.

y-coord.

Verniers-nr bijzonderheden

3

Houten

Tiellandt

6

collectie B. Elberse (Bunnik)

139100

448650

10

4

Houten

Wulven

1

Vossen, in prep./ARCHIS

138100

449150

5

Houten

Doornkade

1

Vossen, in prep./ARCHIS

138200

450500

7

Houten

Overdam terrein
8A

1

Vos 2000a

141560

448300

8

Houten

Schalkwijkseweg

2

collectie B. Elberse (Bunnik); Peddemors 1975

141700

446800

17

10

Houten

Binnenweg

5

collectie B. Elberse (Bunnik); Peddemors 1975; Vos/Lanzing 2001;
Van Schip 2004

141240

448200

3 en 11

20

Houten

Loerik terrein 6

55

collectie B. Elberse (Bunnik)

141200

448640

301

21

Houten

De Geer

6

collectie B. Elberse (Bunnik)

141270

450450

7

24

Houten

Houtenseweg

6

collectie B. Elberse (Bunnik)

137470

450740

1

25

Houten

Langeweg

1

Peddemors 1975

137410

450330

6

31

Wijk bij
Duurstede

De Geer

13

collectie B. Elberse (Bunnik);
Van Es et al. 1991; Van Dockum
1997c

151110

443570

32

32

Wijk bij
Duurstede

De Horden

2

Vos 2002

151200

442900

38

Wijk bij
Duurstede

Lage Maat II

2

Joustra/Van Rooijen 2004

149020

443480

40

Cothen

De Zemelen

4

Peddemors 1975; Muller/Van
Doesburg, 2008; collectie C.
Leenheer

146550

444500

26

41

Cothen

Kapelleweg I/II

69

collectie B. Elberse (Bunnik); Van
Rooijen 2007b

147000

444670

27

42

Cothen

De Spiegel

1

collectie B. Elberse (Bunnik)

148650

444100

43

Cothen

De Dom

185

collectie B. Elberse (Bunnik); Van
Rooijen 2007b

149550

444650

46

Cothen

Smidsdijk II

1

Vossen, in prep./ARCHIS

147360

445360

47

Cothen

Dwarsdijk

2

Peddemors 1975

148150

444950

28

48

Cothen

Wilhelminahoeve

2

Peddemors 1975

150350

444560

30

49

Cothen

Smidsdijk I

10

collectie B. Elberse (Bunnik)

146820

445140

25

50

Cothen

Trechtweg

6

collecties B. Elberse (Bunnik), M.
Duurland

150300

444150

31

53

’t Goy

Tuurdijk

1

Peddemors 1975

144750

445900

22

56

t Goy

Nachtdijk I

5

collectie H. Elsevier Stokmans
(Vleuten); J. Koning (Bolsward); C.
Leenheer

145500

444850

58

’t Goy

Groenedijkje

10

collectie B. Elberse (Bunnik); Peddemors 1975

143300

445950

18 en 20

59

’t Goy

Wickenburgseweg I

2

Peddemors 1975

142750

446190

16

61

’t Goy

Enghsloot

2

collectie B. Elberse (Bunnik)

144360

446540

23

2 secundair verbrand

9 secundair verbrand
29

8 secundair verbrand

1 secundair verbrand

1 secundair verbrand

1 secundair verbrand

321

cat.nr

plaats

toponiem

aantal

bron

x-coord.

y-coord.

62

t Goy

Oosterlaak I

1

collectie B. Elberse (Bunnik)

143940

446500

64

’t Goy

Oosterlaak II

3

collectie B. Elberse (Bunnik)

143170

446540

19

83

Bunnik

Vechten-fort

1

collectie B. Elberse (Bunnik)

139550

452200

2

86

Bunnik

Groeneweg/Achterdijk

1

Van Tent 1992

141950

452030

87

Bunnik

Rijsbruggerwetering

1

collectie B. Elberse (Bunnik)

142100

451670

88

Bunnik

Groeneweg

1

Vossen, in prep./ARCHIS

141620

451870

90

Odijk

Vinkenburgweg

13

collectie B. Elberse (Bunnik);
Schuuring 2007

143900

451400

93

Odijk

Houtenseweg I

9

collectie B. Elberse (Bunnik)

142400

450300

8

98

Werkhoven

Zure Maat

27

collectie B. Elberse (Bunnik)

145950

445950

24 en 371

100

Werkhoven

Achterdijk

1

Vossen in prep./ARCHIS

143180

449500

102

Werkhoven

OostromsdijkjeZuid

1

collectie B. Elberse (Bunnik)

142850

447950

13

103

Werkhoven

De Klaproos

326

collectie B. Elberse (Bunnik)

144600

448450

9, 12 en 14

107

Werkhoven

Enghsloot

1

collectie B. Elberse (Bunnik)

144120

447090

21

108

Werkhoven

Klein Sonsbeek

10

collectie B. Elberse (Bunnik)

144930

448780

15

Totaal

Bijlage 2. Vervolg

322

797

Verniers-nr bijzonderheden

4

5

1 secundair verbrand

14 secundair
verbrand

37 secundair
verbrand

Cothen

Cothen

Cothen

Cothen

Bunnik

Bunnik

Werkhoven

43

44

47

50

83

83

98

Zure Maat

Vechten-fort

Vechten-fort

Trechtweg

Dwarsdijk

Bredeweg

De Dom

De Dom

145950

139550

139550

150300

148150

149100

149925

149550

445950

452200

452200

444150

444950

444900

444625

444650

444500

triquetrum

triquetrum

triquetrum

triquetrum

triquetrum

triquetrum

geen nr

geen nr

1006649
tm
1006651

1006652
tm
1006654

geen nr

geen nr

koper

koper

geen nr

1088597,
1088598

koper/zilver 1088398

onbekend

electrum/
zilver

koper

koper

zilver

triquetrum
triquetrum

koper

triquetrum

97

11

9

10

Roymans
XVI b

Roymans
XVI b

1

2

1

1

1

3

3

1

2

4

1

1

Cothen

146550

koper/zilver geen nr

triquetrum

Roymans
XVI / XVII

43

De Zemelen

444500

106

105

Cothen

146550

koper/zilver geen nr

triquetrum

1050945

40

De Zemelen

442750

koper

triquetrum

Cothen

151100

443570

40

De Horden

151110

Roymans
2001,
type s

Wijk bij
Duurstede

115

Scheers 31 1
(klasse I)

32

De Geer

koper

triquetrum

1088399

1072412

aantal

Wijk bij
Duurstede

goud

Roymans- catalogi
nr

31

446800

Eburones
stater

NUMIS

1

Schalkwijkseweg terrein
14

141700

446903

type

Houten

141531

y-coord.

8

Schalkwijkseweg terrein
14

x-coord.

1

Houten

8

toponiem

Sub-totaal gouden staters

plaats

cat.nr

Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed,
Amersfoort

F. Lindeman (Amersfoort)

F. Lindeman (Amersfoort)

B. Elberse (Bunnik)

B. Elberse (Bunnik)

W. Keylard (Zaandam)

R. van Ton (Zoelmond)

B. Elberse (Bunnik)

J. Henzen (Overberg)

G. Henzen (Amerongen)

Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed,
Amersfoort

Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed,
Amersfoort

ARC, Groningen

M.R. Degenaars
(Haarlem)

bron

Theunissen/Muller/Van Bergeijk,
2008

Van Rooijen 2007b

4,6 gram, goudsporen aan beide
zijden, gevonden in 1993

waarschijnlijk van ‘De Dom’

5,2 gram, gevonden in 1978

gevonden in 1995; Muller/Van
Doesburg 2008; Van Es 1994a, 24,
fig. 12

gevonden in 1995

Aarts 2000, 284

877-1-3

Koopstra 2002

verguld met koperen kern; 3,161
gram

opmerkingen

Bijlage 3. Keltische munten

323

324

Bijlage 3. Vervolg

De Geer

151110

443570

443570

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

koper

koper

koper

koper

geen nr

1050417

geen nr

1015464
1

1

Scheers
217

2

Scheers
1
217 klasse
II

Scheers
217

Scheers
217

Scheers
217

Wijk bij
Duurstede

151110

448640

446500

1088494,
1088502

1

31

De Geer

141200

141300

koper

Roymans
XVI b

1

Wijk bij
Duurstede

Loerik terrein 6

De Trip

Schalkwijkseweg terrein
14
AVAVCIA

1040839

47

31

446800

koper

1088599

1

1

1

Houten

141700

triquetrum

koper

Roymans
XVIa

Roymans
XVI b

1

20

exacte
vindplaats
onbekend

triquetrum

90

104

104

aantal

Houten

Cothen

nvt

exacte
vindplaats
onbekend

1047143

1032807

geen nr

koper/zilver 1050372

koper

triquetrum
triquetrum

koper

triquetrum

koper

Roymans- catalogi
nr

14

Houten

nvt

exacte
vindplaats
onbekend

448260

triquetrum

NUMIS

2

Wijk bij
Duurstede

nvt

Pothuizerweg

144800

448450

type

Houten

Schalkwijk

nvt

De Klaproos

144600

y-coord.

8

Werkhoven

103

De Klaproos

x-coord.

28

Werkhoven

103

toponiem

Sub-totaal triquetrum-munten

plaats

cat.nr

J. van de Wetering
(St. Oedenrode)

H. Laponder

J. Vogel (Harmelen)

J. Stakenborg
(Houten)

ARC, Groningen

J. van de Wetering
(St. Oedenrode)

J. van der Sneppen

D. Jansen (Wijchen)

B. Elberse (Bunnik)

bron

Vossen, in prep.

mogelijk 1043094 of 1043095,
archief Geldmuseum; Vossen in
prep.

akker buiten rondweg nabij brug
Schalkwijk

Koopstra 2002

nabij Kapelleweg bij A’dam Rijnkanaal

gevonden in 1989; rondweg Oost,
kant van Odijk

Onbekend toponiem: Trekweg III,
Heilige berg

exacte vindplaats onbekend

gevonden in 1995; 3,6 gram

opmerkingen

325

Wijk bij
Duurstede

Cothen

Cothen

Cothen

Cothen

Cothen

Cothen

Cothen

Cothen

Bunnik

Bunnik

32

40

40

41

43

44

44

50

50

83

83

Bijlage 3. Vervolg

plaats

cat.nr

Vechten-fort

Vechten-fort

Trechtweg

Trechtweg

Bredeweg

Bredeweg

De Dom

Kapelleweg
I/II

De Zemelen

De Zemelen

De Horden

toponiem

139550

139550

150300

150300

149100

149100

149550

147600

146650

146550

151100

x-coord.

452200

452200

444150

444150

445100

445100

444650

444400

444750

444500

442750

y-coord.

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

type

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

1088397

1030099,
1049498

geen nr

1006740
tm
1006742

1006656,
1006658

1006655

geen nr

1040834

1006733

1075055

1050740,
1050877,
1050879,
1050884,
1050902,
1050910

NUMIS

aantal

3

1

1

Scheers
1
217 klasse
II

Scheers
2
217 klasse
II

Scheers
217

Scheers
3
217 klasse
I/II

Scheers
2
217 klasse
I/II

Scheers
1
217 klasse
I/II

Scheers
217

Scheers
1
217 klasse
II

Scheers
1
217 klasse
I/II

Scheers
217

Scheers
8
217 klasse
II/III

Roymans- catalogi
nr

D. Jansen (Wijchen)

R. Evingaard

M. Duurland

W. Keylard (Zaandam)

W. Keylard (Zaandam)

R. Ton (Zoelmond)

J. Henzen (Overberg)

B. Nijman

J. Koning (Bolsward)

A. Veenhof (Houten);
Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed,
Amersfoort

Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed,
Amersfoort

bron

Kok et al. 1997a, 40

Van Doesburg 2003; Muller/Van
Doesburg 2008

Aarts 2000, 284; 539-1-15; 542-11; 542-1-52; 611-1-142; 611-2-32;
611-4-34; 616-3-23; 618-3-29 (6
stuks in NUMIS)

opmerkingen

326

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Bunnik

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

Bijlage 3. Vervolg

plaats

cat.nr

Vechten-fort

Vechten-fort

Vechten-fort

Vechten-fort

Vechten-fort

Vechten-fort

Vechten-fort

Vechten-fort

Vechten-fort

Vechten-fort

Vechten-fort

Vechten-fort

toponiem

139550

139550

139550

139550

139550

139550

139550

139550

139550

139550

139550

139550

x-coord.

452200

452200

452200

452200

452200

452200

452200

452200

452200

452200

452200

452200

y-coord.

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

type

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

1030102
tm
1030104

1030101

1030100

1030098

1030097

1030096

1030095

1030094

1030093

1030091

1030092

1088595,
1088596

NUMIS

aantal

Scheers
3
217 klasse
II/III

Scheers
1
217 klasse
II

Scheers
1
217 klasse
II

Scheers
1
217 klasse
II

Scheers
1
217 klasse
II

Scheers
1
217 klasse
II

Scheers
1
217 klasse
I/II

Scheers
1
217 klasse
I/II

Scheers
1
217 klasse
I/II

Scheers
1
217 klasse
II

Scheers
1
217 klasse
II

Scheers
2
217 klasse
I/II

Roymans- catalogi
nr

J. Scheliingerhout

collectie PUG
Utrecht

T. de Goijer

H.A. Sax

H.A. Sax

Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed,
Amersfoort

S. Storms

collectie RMO Leiden

H.A. Sax

Tammes, (zoon van
J. Tammes)

D. Jansen (Wijchen)

bron

ROB opgraving 1995/1996;
melding J.W. Prins

opmerkingen

327

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Bunnik

Odijk

Werkhoven

Werkhoven

Houten

Cothen

83

83

83

83

83

83

83

90

103

103

112

nvt

Bijlage 3. Vervolg

plaats

cat.nr

Veerwagenweg

De Klaproos

De Klaproos

Vinkenburgweg

Vechten-fort

Vechten-fort

Vechten-fort

Vechten-fort

Vechten-fort

Vechten-fort

Vechten-fort

toponiem

149700

139200

144600

144600

143900

139550

139550

139550

139550

139550

139550

139550

x-coord.

445700

448200

448450

448450

451400

452200

452200

452200

452200

452200

452200

452200

y-coord.

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

AVAVCIA

type

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

koper

1006657

1015491

1050204
tm
1050206

geen nr

1088532

1049198
tm
1049204

1049197

1049153

1048965,
1049073

1048810

1048459,
1048460,
1048511

1030105
tm
1030109

NUMIS

aantal

1

1

1

Scheers
1
217 klasse
I/II

Scheers
217
klasse I

Scheers
3
217 klasse
II

Scheers
217

Scheers
217

Scheers
7
217 klasse
II/III

Scheers
1
217 klasse
II

Scheers
1
217 klasse
II

Scheers
2
217 klasse
II

Scheers
1
217 klasse
II/III

Scheers
3
217 klasse
II/III

Scheers
5
217 klasse
II/III

Roymans- catalogi
nr

W. Keylard (Zaandam)

D. van de Pol (Soest)

A. Veenhof (Houten)

B. Elberse (Bunnik)

ACVU-HBS,
Amsterdam

H.A. Sax

H.A. Sax

T. de Goijer

collectie PUG
Utrecht

collectie RMO Leiden

J. Scheliingerhout

H.A. Sax

bron

voormalig AMK terrein (12136) ten
n.van Cothen

Verhelst 2007

opmerkingen
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143900

451400

452200

Keltisch

Ubii

Keltisch

Keltisch

quinarius

koper

koper

koper

potin-munt

aes

1088540

1032023

1049660

1049438

1033569

1050407,
1050562

2

1

1

1

Scheers 57 1

onbekend

onbekend

onbekend

Scheers
1
197, (BN
7873-7876)

SNG Cop,
376

Bijlage 3. Vervolg

115

Vinkenburgweg

139550

452200
452200

Keltisch

Clunia

Scheers
57; Forrer
351

TOTAAL KELTISCHE MUNTEN

Odijk

90

fort Vechten

139500

139500

443570

443570

1015330

8

Bunnik

83

fort Vechten

fort Vechten

151110

151110

quinarius

Scheers
1
217 klasse
II

Sub-totaal overige munten

Bunnik

Bunnik

83

83

De Geer

De Geer

Binnenweg
terrein 21

Ubii

1045929

Scheers
1
217 klasse
I/II

1

Wijk bij
Duurstede

448200

koper

1040864

Scheers
217

31

141240

AVAVCIA

koper

geen nr

Scheers
1
217 klasse
III

Scheers
1
217 klasse
III

aantal

Wijk bij
Duurstede

exacte
vindplaats
onbekend

AVAVCIA

koper

1043094

1043095

Roymans- catalogi
nr

31

Odijk

nvt

exacte
vindplaats
onbekend

AVAVCIA

koper

koper

NUMIS

1

Cothen

nvt

exacte
vindplaats
onbekend

AVAVCIA

AVAVCIA

type

Houten

Houten

nvt

exacte
vindplaats
onbekend

y-coord.

10

Houten

nvt

exacte
vindplaats
onbekend

x-coord.

78

Houten

nvt

toponiem

Sub-totaal Avaucia-munten

plaats

cat.nr

ACVU-HBS,
Amsterdam

H.W.J. Remkes (Rotterdam)

Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed,
Amersfoort

ADC, Amersfoort

J. van der Sneppen

bron

Verhelst 2007

2x of toch dubbeling (?) vnr. 770-413, Hispania/Keltiberisch (100-50
v.C) ook in Nijmegen

Vos/Lanzing 2001; herzien door
Kemmers 2005, 39

noordwesten van oude dorpskern;
Aarts 2000, 290

mogelijk 1043094 of 1043095,
archief Geldmuseum

opmerkingen

Bijlage 4. Militaria
cat.nr plaats

toponiem

x-coord.

y-coord.

omschrijving

aantal

periode

bron

Nicolay
2007a-nr

3

Houten

Tiellandt

139100

448650

paardentuig: bit

1

12 v.Chr.-120
n.Chr.

Van der Roest 1994b,
fig. 124

136

4

Houten

Wulven

138100

449150

militaire uitrusting: heupriem

1

12 v.Chr.-120
n.Chr.

collectie F. en H. van
Renswoude (Oud Zuilen)

124

4

Houten

Wulven

138100

449150

paardentuig:
bronzen knop
met zilver

1

5

Houten

Doornkade

138200

450500

paardentuig

1

6

Houten

Rietsloot terrein 7

141500

448570

paardentuig:
riembeslag

1

12 v.Chr.-120
n.Chr.

7

Houten

Overdam terrein 8A

141560

448300

militaire uitrusting: schild?,
speer/lans,
heupriem

4

50 v.Chr. - 450 Van der Chijs 2000; col128
n.Chr.
lectie A. Veenhof (Houten)

7

Houten

Overdam terrein 8A

141560

448300

paardentuig:
5
riembeslag, riemverdeler, hanger

12 v.Chr.Van der Chijs 2000, 117250/300 n.Chr. 118, afb. 49

128

8

Houten

Schalkwijkseweg

141700

446800

paardentuig:
riembeslag

4

12 v.Chr.collecties B. en N.
250/300 n.Chr. Verburgh (Amersfoort), D.
van de Pol (Soest)

135

9

Houten

Hofstad terrein
16

141000

447250

paardentuig:
sluiting, hanger

2

12 v.Chr.-120
n.Chr.

collectie B. Elberse
(Bunnik)

131

9

Houten

Hofstad terrein
16

141000

447250

militaire uitrusting: helm
wangplaten

7

40-100 n.Chr.

Schurmans 2005

10

Houten

Binnenweg

141240

448200

militaire uitrusting: pilum,
heupriem

2

50 v.Chr. - 450 Vos/Lanzing 2001, afb.
n.Chr.
45

126

10

Houten

Binnenweg

141240

448200

paardentuig:
riembeslag

5

12 v.Chr.Vos/Lanzing 2001; col250/300 n.Chr. lecties B. en N. Verburgh
(Amersfoort), B. Elberse
(Bunnik)

126, 13

11

Houten

Houtense
Wetering

139550

448070

paardentuig:
riembeslag,
zadelplaat

4

12 v.Chr.Hazenberg/Vos 2000b, 23 127
250/300 n.Chr.

12

Houten

Hoogdijk I

141960

446780

paardentuig:
bronzen ring

1

13

Houten

Leedijk II terrein 9

141150

448000

paardentuig: bel,
hanger, riembeslag, spoor

4

13

Houten

Leedijk II terrein 9

141150

448000

militaire uitrusting: speer/lans

1

20

Houten

Loerik terrein 6

141200

448640

militaire uitrusting: pantser

1

50 v.Chr.-450
n.Chr.

collectie J. Vogel (Harme- 123
len); Van Rooijen 2000a;
Bink 1999, nr.94

20

Houten

Loerik terrein 6

141200

448640

paardentuig:
riembeslag

1

12 v.Chr.-120
n.Chr.

collectie J. Vogel (Harme- 123
len); Van Rooijen 2000a

21

Houten

De Geer

141270

450450

paardentuig:
hanger

1

Van der Roest 1998

Provinciaal Depot Utrecht
collectie F. en H. van
Renswoude (Oud Zuilen)

132

Van Dockum 1998b
12 v.Chr.-120
n.Chr.

Hielkema 2003; Dijkstra/
Van Benthem 2004, 70

133

Dijkstra/Van Benthem
2004, 70

collectie G. de Wit

329

cat.nr

plaats

toponiem

x-coord.

y-coord.

omschrijving

aantal

23

Houten

Wayense dijk

137820

451390

paardentuig:
beslagstuk

1

24

Houten

Houtenseweg

137470

450740

paardentuig:
riemeindbeslag

1

12 v.Chr.-120
n.Chr.

collectie B. Elberse
(Bunnik)

129

26

Houten

Oud Wulfseweg 139100

450300

militaire uitrusting: heupriem

1

120 - 250/300
n.Chr.

collectie F. en H. van
Renswoude (Oud Zuilen)

134

26

Houten

Oud Wulfseweg 139100

450300

paardentuig:
riembeslag

1

120 - 250/300
n.Chr.

collectie F. en H. van
Renswoude (Oud Zuilen)

134

31

Wijk bij
Duurstede

De Geer

151110

443570

militaire uitrusting: pantser,
speer/lans,
heupriem

27

50 v.Chr.-450
n.Chr.

Van Es 1994d, fig. 59;
collecties B. Elberse
(Bunnik), A. Veenhof
(Houten), F. en H. van
Renswoude (Oud Zuilen)

288, 289

31

Wijk bij
Duurstede

De Geer

151110

443570

paardentuig: bel,
sluiting, hanger,
riembeslag,
riemverdeler

28

12 v.Chr.collecties A. Veenhof
288
250/300 n.Chr. (Houten), F. en H. van
Renswoude (Oud Zuilen),
A. Troost (Huis ter Heide);
Van der Roest 1994b,
fig. 124

32

Wijk bij
Duurstede

De Horden

151100

442750

militaire uitrusting, pantser, pijl,
katapult, pilum,
slingerkogel,
speer/lans,
zwaard, schede,
heupriem

36

50 v.Chr. - 450 collectie T. van der Lee
n.Chr.
(Wijk bij Duurstede); Van
der Roest 1994b, fig.
126; Verwers 1978; Hulst
1986

291

32

Wijk bij
Duurstede

De Horden

151100

442750

paardentuig:
bit, bel, sluiting,
beslag, hanger,
riemverdeler,
riembeslag

75

50 v.Chr. collectie T. van der Lee
250/300 n.Chr. (Wijk bij Duurstede); Van
der Roest 1994b, fig. 124

291

34

Wijk bij
Duurstede

Wijkersloot I

151530

443100

signaalhoorn

1

38

Wijk bij
Duurstede

Lage Maat II

149450

443220

paardentuig:
riembeslag

1

40

Cothen

De Zemelen

146550

444500

paardentuig: beslagstuk, hanger

2

Muller/Van Doesburg
2008; collectie C. Leenheer

43

Cothen

De Dom

149550

444650

paardentuig:
4
riembeslag, riemverdeler, hanger

12 v.Chr.collecties B. Elberse
250/300 n.Chr. (Bunnik), J. Stakenborg
(Houten), M. Duurland

43

Cothen

De Dom

149550

444650

militaire uitrus3
ting: beslag o.a.
Minervabuste (?),
umbo-spijker?

collecties H. ElsevierStokmans (Vleuten), H.
Vroon (Eck en Wiel), D.
van de Pol (Soest)

47

Cothen

Dwarsdijk

148150

444950

paardentuig: beslag, riemhanger

2

collectie H. ElsevierStokmans (Vleuten)

50

Cothen

Trechtweg

150300

444150

paardentuig:
sluiting

1

50

Cothen

Trechtweg

150300

444150

paardentuig:
beslag

1

Bijlage 4. Vervolg

330

periode

bron

Nicolay
2007a-nr

ARCHIS waarnemingsnummer 26370; Bogaers
1950

Verwers 1975
120 - 250/300
n.Chr.

12 v.Chr.-120
n.Chr.

291

collectie T. van der Lee
292
(Wijk bij Duurstede);
Joustra/Van Rooijen 2004

collectie F. en H. van
Renswoude (Oud Zuilen)
collectie H. ElsevierStokmans (Vleuten)

42

43

cat.nr

plaats

toponiem

x-coord.

y-coord.

omschrijving

aantal

53

t Goy

Tuurdijk

144750

445900

militaire uitrusting: gordelring

1

58

t Goy

Groenedijkje

143300

445950

paardentuig:
sluiting, hanger,
riembeslag

3

67

Schalkwijk

Goyerdijk II

142400

445630

paardentuig:
hanger

2

collectie H. ElsevierStokmans (Vleuten)

70

Schalkwijk

Goyerbrug

145650

444000

paardentuig:
beslag

2

collectie H. ElsevierStokmans (Vleuten)

70

Schalkwijk

Goyerbrug

145650

444000

militaire uitrusting: speer/lans

1

collectie H. ElsevierStokmans (Vleuten)

90

Odijk

Vinkenburgweg

143900

451400

militaire uitrusting: zwaard,
pijlpunt

2

50 v.Chr.- 4de
eeuw

Verhelst 2007

90

Odijk

Vinkenburgweg

143900

451400

paardentuig: beslag, riemverdeler, hangers, bel

10

12 v.Chr.-450
n.Chr.

Verhelst 2007

98

Werkhoven

Zure Maat

145950

445950

militaire uitrusting: beslagstukken

2

collectie B. Elberse
(Bunnik)

101

Werkhoven

Oostromsdijkje- 143780
Noord

448540

paardentuig:
hanger, riemverdeler

2

12 v.Chr.collectie B. Elberse
250/300 n.Chr. (Bunnik)

282

103

Werkhoven

De Klaproos

144600

448450

militaire uitrusting: katapult,
pilum, heupriem,
gordel

9

50 v.Chr.-450
n.Chr.

281

103

Werkhoven

De Klaproos

144600

448450

paardentuig: hanger,
riem(eind)beslag

7

12 v.Chr.collecties A. Veenhof
250/300 n.Chr. (Houten), B. Elberse
(Bunnik)

108

Werkhoven

Klein Sonsbeek 144930

448780

paardentuig:
hanger

2

collecties A. Veenhof
(Houten), B. Elberse
(Bunnik)

108

Werkhoven

Klein Sonsbeek 144930

448780

militaire uitrusting: beslag,
schildbeslag?

2

collectie B. Elberse
(Bunnik)

112

Houten

Veerwagenweg

139200

448200

militaire uitrusting: pantser

1

112

Houten

Veerwagenweg

139200

448200

paardentuig:
12
riembeslag, riemverdeler, hanger

113

Houten

Loerik

140600

447875

paardentuig:
onbepaald

1

nvt

Wijk bij
Duurstede*

De Heul

militaire uitrusting: speer/lans

1

Totaal

periode

bron

Nicolay
2007a-nr

collectie H. ElsevierStokmans (Vleuten)
12 v.Chr.-120
n.Chr.

12 v.Chr.-120
n.Chr.

collecties A. Veenhof
(Houten), J. Stakenborg
(Houten)

collecties A. Veenhof
(Houten), B. Elberse
(Bunnik), M. Duurland

collectie A. Troost (Huis
ter Heide)

261

281

137

12 v.Chr.collecties A. Schoen137
250/300 n.Chr. maker (Driebergen), A.
Troost (Huis ter Heide), D.
van de Pol (Soest), B. en
N. Verburgh (Amersfoort)
collectie B. Elberse
(Bunnik)
50 v.Chr.-450
n.Chr.

RMO, inv.nr. f1992/1 (exc. 290
nr. 140.7.3); losse vondst,
site onbepaald

292

Bijlage 4. Vervolg
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Bijlage 5. Vroege importen
cat.nr

plaats

toponiem

x-coord.

y-coord.

opmerkingen

bron

3

Houten

Tiellandt

139100

448650

Italische sigillata

documentatiearchief Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, Amersfoort

6

Houten

Rietsloot terrein 7

141500

448570

Holwerda 1941, type 94
kurkurn

Hazenberg/Vos 2000a

7

Houten

Overdam terrein 8A 141560

448300

Stuart 16 (Lyonner waar),
Dres.7-11, 2 kapfibulae

Wiepking 2000b; Van der Chijs
2000

8

Houten

Schalkwijkseweg

141700

446800

terra rubra/terra nigra, 3
Aucissa-fibulae, 1 ogenfibula

Krist/De Voogd/Schoneveld
2002; Koopstra 2002

10

Houten

Binnenweg

141240

448200

Nauheim en Aucissa-fibulae
en knik-, ogen- en kapfibula;
militaria;

Nicolay 2007a

23

Houten

Wayense Dijk

137820

451390

Italische sigillata Ritt.5, bodemstempel ATEI

Bogaers 1950; Haefkens 1950

31

Wijk bij Duurstede

De Geer

151110

443570

Italische sigillata; Aucissafibulae en knik-, ogen- en
kapfibulae, en ijzeren fibula

ROB opgraving: werkput 858,
spoor 23, vondstnr.6

32

Wijk bij Duurstede

De Horden

151200

442900

Italische sigillata, Oberaden
83, diverse militaria, Aucissafibulae en knik-, ogen- en
kapfibulae

Vos 2002; Van de Werff 1987;
Nicolay 2007a

53

t Goy

Tuurdijk

144750

445900

terra rubra

Tuinstra 2004

58

’t Goy

Groenedijkje

143300

445950

Zuid-Gallische sigillata stempel ARCHIS waarnemingsnr. 26763
OFAQV; Aucissa-fibulae, knik-,
ogen- en kapfibulae

75

Schalkwijk

Pothuizerweg II

143230

442920

Italische sigillata (verbrand);
determinatie onbetrouwbaar

ARCHIS waarnemingsnr.
404103

81

Schalkwijk

Goyerdijk I

142150

445800

Italische sigillata; determinatie
onbetrouwbaar

ARCHIS vondstmeldingsnr.
243857

82

Schalkwijk

fort Honswijk

139180

443130

ogenfibula

pers.meded. Archeologische
werkgroep ‘Leen de Keijzer’,
Houten

83

Bunnik

Vechten-fort

139550

452200

o.a. Italische sigillata

Polak/Wynia 1991; Hessing et
al. 1997; ARCHIS waarn.nrs
26286, 26294, 26296

90

Odijk

Vinkenburgweg

143900

451400

gevestring La Tene-zwaard

Verhelst 2007

96

Odijk

Schoudermantel

143750

451900

(Vroeg-) Romeinse sigillata

ARCHIS vondstmeldingsnr.
243170

98

Werkhoven

Zure Maat

145950

445950

kapfibula Nijmegen, ogenfibulae

ARCHIS waarnemingsnrs.
59115, 400039

103

Werkhoven

De Klaproos

144600

448450

Nauheim fibula, Aucissa fibulae, knik-, ogenfibulae

collectie A. Veenhof (Houten)

333

Bijlage 6. Laat-Romeinse nederzettingsterreinen
cat.nr plaats

toponiem

x-coord.

y-coord.

omschrijving vondsten

bron

2

Houten

Burgemeester
Wallerweg

139500

448750

Argonnen sigillata type Chenet 304

ARCHIS waarn.nr. 26522

3

Houten

Tiellandt

139100

448650

Laat-Romeinse kuil met graanresten

Kooistra 1996, 302-322; idem 1997

10

Houten

Binnenweg

141240

448200

Argonnen sigillata type Chenet
318/320;ruwwandige potten o.a. Alzei
32/33; 2 kruisboogfibulae; 1 drieknoppenfibula; 2 Wijsternaalden; gordelbeslag
met Kerbschnitt; munten: 2 antoniniani
Postumus, Tetricus I, 8 follis, 1 siliqua, 3
aes II, 1 gehalveerde aes II (GratianusValentinianus II), 2 aes III, 3 aes IV

Vos/Lanzing 2001; Nicolay 2007a

21

Houten

De Geer

141270

450450

verzilverde kruisboogfibula

ARCHIS waarn.nr. 402729

25

Houten

Langeweg

137410

450330

ruwwandige pot

ARCHIS waarn.nr. 1557

26

Houten

Oud Wulfseweg 139100

450300

ruwwandig bord type Alzei 34

ARCHIS waarn.nr. 5966

31

Wijk bij
Duurstede

De Geer

443570

Argonnen sigillata o.a. type Chenet 302
(christelijke motieven); 24 gordelbeslagen
o.a. met Kerbschnitt; bronzen hanger
Kerbschnitt; zilveren kruisboogfibula;
Germaanse drieknoppenfibula; Laat-Romeinse graven (inhumaties); schelpgruis
gemagerd handgevormd aardewerk; veel
(?) Laat-Romeinse munten en meer dan 20
Wijsternaalden

Van Es 1994d, 73, afb. 61; idem
1994e; Van Es et al. 1995; Nicolay
2007a; Van Dockum 1996; idem
1997c; idem 1997d; Van Doesburg
1998

35

Rijswijk

Roodvoet

153100

441750

Gordelbeslag

Nicolay 2007a

40

Cothen

De Zemelen

146550

444500

Argonnen sigillata o.a. type Chenet
324; verschillende ruwwandige potten
en wrijfschalen in Eifelbaksel o.a. Gose
540/7, Alzei 28; schelpgruis gemagerd
handgevormd aardewerk; munt 3de/4de
eeuw; centenionalis Constans 337-350;
Wijsternaald

Van Doesburg 2002a; idem 2003;
Muller/Van Doesburg 2008; ARCHIS
waarn.nr. 23849

43

Cothen

De Dom

149550

444650

4de-eeuwse munt; follis (RIC 540) Constan- ARCHIS vondstm.nr. 243843; waarn.
tius 330-332 n.Chr.; Argonnen sigillata
nrs. 26566, 26562

47

Cothen

Dwarsdijk

148150

444950

wrijfschaal eerste kwart 5de eeuw (Trier)

ARCHIS waarn.nr. 26576

53

t Goy

Tuurdijk

144750

445900

glas van een fles (determinatie Isings)

ARCHIS waarn.nr. 59128

58

t Goy

Groenedijkje

143300

445950

Argonnen sigillata type Chenet 319/320

ARCHIS waarn.nr. 26767

83

Bunnik

Vechten-fort

139550

452200

muntgewicht, Wijsternaald, Argonnen
sigillata type Chenet 320

Van Es 1991, 16; idem 1994e, 67;
ARCHIS waarn.nrs. 23381, 26377

151110

335

cat.nr plaats

toponiem

x-coord.

y-coord.

omschrijving vondsten

bron

87

Bunnik

Rijsbruggerwetering

142100

451670

Argonnen sigillata randfragment

ARCHIS waarn.nr. 26392

90

Odijk

Vinkenburgweg

143900

451400

ruwwandige kommen type Alzei 27, 28,
Verhelst 2007; Van Kerckhove 2007;
32/33; terra nigra-achtige voetbeker
ARCHIS waarn.nrs. 44576, 50473,
type Chenet 342; schelpgruis gemagerd
404105
handgevormd aardewerk; Laat-Romeinse
haarnaalden o.a. type Wijster; verscheidene fibula-typen o.a. voetboogfibulae; 10
Laat-Romeinse munten (aes II, III en IV)

96

Odijk

Schoudermantel

Argonnen sigillata

Van Rooijen 2007a

98

Werkhoven

Zure Maat

145950

445950

onbekend

Van Es 1994d, 73, afb. 62

101

Werkhoven

Oostromsdijkje- 143780
Noord

448540

Laat-Romeinse munt; aardewerk

ARCHIS waarn.nrs. 5894, 59107

103

Werkhoven

De Klaproos

448450

Laat-Romeinse munt; munt van Constantinus II (RIC 91); ruwwandige kan type
Alzei 30; Alzei 27; Chenet 320; Argonnen
sigillata; 3 Wijsternaalden; 5 gordelbeslagen; schelpgruis gemagerd handgevormd
aardewerk; voetboogfibula type Haalebos
15cB

ARCHIS waarn.nrs. 23056, 26693,
26694, 27437, 59217; Blommesteijn
1986; collectie Veenhof (Houten)

Bijlage 6. Vervolg
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144600

Bijlage 7. Zegeldoosjes, schrijfstiften en inktpotten
cat.nr

plaats

cat.
nr

plaats

toponiem

x-coord. y-coord.

aantal soort

collectie

Derks/
Roymans
2002-nr

Houten

5

Houten

Doornkade

138200

450500

1

stilus

opgraving ROB (Amersfoort)

Houten

10

Houten

Binnenweg

141240

448200

1

zegeldoosje:
vierkant

collectie J. Vogel (Harmelen)

14

Houten

20

Houten

Loerik terrein 6

141200

448640

1

zegeldoosje:
bladvormig

collectie F. van Renswoude
(Oud Zuilen)

13

31

Wijk bij
Duurstede

31

Wijk bij
Duurstede

De Geer

151110

443570

1

stilus

opgraving ROB (Amersfoort)

18

31

Wijk bij
Duurstede

31

Wijk bij
Duurstede

De Geer

151110

443570

2

zegeldoosje:
vierkant, rond

Museum Dorestad (Wijk bij
Duurstede);
collectie A. Veenhof (Houten)

18

32

Wijk bij
Duurstede

32

Wijk bij
Duurstede

De Horden

151100

442750

1

zegeldoosje:
rond

opgraving ROB (Amersfoort)

19

43

Cothen

43

Cothen

De Dom

149550

444650

1

zegeldoosje:
vierkant

collectie B. Elberse (Bunnik)

17

58

t Goy

58

t Goy

Groenedijkje

143300

445950

2

zegeldoosje:
rond, bladvormig

collectie J. Henzen (Wijk bij
Duurstede)

16

75

Schalkwijk

Pothuizerweg II

143230

442920

1

inktpot: brons,
deksel

Blommesteijn 1986, 14

5

83

Bunnik

85

Bunnik

Marsdijk

139550

452200

4

stilus

opgraving ROB (Amersfoort)

83

Bunnik

83

Bunnik

Vechten
fort

139550

452200

34

zegeldoosje:
diverse vormen

diverse collecties; RMO,
Leiden; opgraving ROB
(Amersfoort)

3

103

Werkhoven 103

Werkhoven

De Klaproos

144600

448450

1

zegeldoosje:
rond

collectie A. Veenhof (Houten)

15

112

Houten

Houten

Veerwagenweg

139200

448200

2

zegeldoosje:
rond, bladvormig

collecties A. Schoenmaker
(Driebergen), B. Verburg
(Amersfoort)

12

112
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Samenvatting
Mijn thesis heeft als titel “Bataafs platteland. Het Romeinse nederzettingslandschap in het Nederlandse Kromme-Rijngebied”. Het maakt deel uit van het
onderzoeksprogramma Rural communities in the civitas Batavorum and their
integration into the Roman empire dat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
wordt uitgevoerd. Hoofdthema van mijn studie is de ruimtelijke ontwikkeling van
Romeinse nederzettingen in het Kromme-Rijngebied. De belangrijkste doelstelling is om aan de hand van die nederzettingen een beeld te presenteren hoe de
Bataafse rurale gemeenschappen waren geïntegreerd in het Romeinse imperium. Daartoe is een analyse uitgevoerd naar landelijke nederzettingspatronen.
Daarbinnen is de optredende bewoningsdynamiek onderwerp van studie, inclusief de sociaal-economische en culturele ontwikkelingen die aan deze dynamiek
ten grondslag hebben gelegen. Uit een ruimtelijke analyse van nederzettingen
in twee microregio’s, Houten en Wijk bij Duurstede, en de gereconstrueerde
wegeninfrastructuur in het studiegebied, kan een synthese worden geformuleerd
over de landelijke bewoning van het Kromme-Rijngebied in de eerste eeuwen van
onze jaartelling. Deze synthese mag in de toekomst als uitgangspunt dienen om
voor de rest van het rivierengebied tot verantwoorde generalisaties te komen.
De informatie die ik voor mijn studie heb gebruikt, is voor een deel afkomstig
uit standaardrapporten die vanaf het midden van de jaren negentig van de
vorige eeuw zijn gepubliceerd. Een ander - en ook in omvang veel groter - bronnenbestand komt van opgravingen uit de periode vóór 1992, de zogenaamde
pre-Malta fase. Van die opgravingen zijn maar weinig gegevens op basisniveau
toegankelijk en is de informatie in hoge mate versnipperd en onuitgewerkt.
Toch heb ik gepoogd de gegevens zo goed als mogelijk te ontsluiten. Daartoe
zijn de structuren, de datering ervan, de chronologie binnen de nederzettingen
en de meest belangwekkende vondsten onderzocht, beschreven en schematisch zijn afgebeeld.
Het openingshoofdstuk beschrijft als eerste de algemene thematiek en de
historische achtergronden. Daarbij zijn vanzelfsprekend de eerder uitgevoerde
studies over de Bataven van groot belang. Zij werden in grote getale gerekruteerd voor het Romeinse leger en in hun nederzettingen is de impact daarvan
na verloop van tijd goed zichtbaar. We vinden daar allerlei gebruiksgoederen
terug die duiden op de veranderende, dagelijkse gebruiken van een gemiddeld
Bataafs agrarisch gezin. Andere objecten wijzen op directe contacten met het
Romeinse leger. Zegeldoosjes en militaria, zoals wapens en paardentuig, zijn
hiervan de meest aansprekende voorbeelden en benadrukken de verbintenis
met de militaire materiële cultuur.
Daarna is het studiegebied beschreven en zijn kenmerkende landschappelijke
elementen in kaart gebracht. Drie omvangrijke stroomruggen, de Houtense/
Jutphase, de Werkhovense en de Kromme-Rijnse stroomrug zijn van belang
voor de genese van het studiegebied en de bewoningsmogelijkheden. Die bewoning is op microregionaal niveau vooral bekend geworden door grootschalige
opgravingen in en rond het tegenwoordige Houten en Wijk bij Duurstede.
Wat volgt in hoofdstuk 1 is een uiteenzetting van de doelstellingen van het
onderzoek en een verhandeling over de methodologische aanpak. De belangrijkste onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: Op welke wijze integreerden
de Bataafse plattelandsgemeenschappen in het Romeinse rijk en (hoe) kan dat
worden afgelezen aan de ruimtelijke ontwikkelingen van hun woonplaatsen in
het Kromme-Rijngebied, in het bijzonder die binnen de microregio’s Wijk bij
Duurstede en Houten.
De onderzoeksstrategie bestaat eenvoudig gezegd uit een inventarisatie en
selectie van de nederzettingsterreinen binnen het studiegebied. Daarbij kan
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voor wat betreft de informatievoorziening een onderscheid worden gemaakt
tussen sites die zijn opgegraven en nederzettingsterreinen die door veldverkenningen, vondstmeldingen en/of fosfaatkarteringen bekend zijn geworden.
Tegelijkertijd zijn al deze sites geclassificeerd naar verschillende categorieën
rurale vindplaatsen, respectievelijk kleine nederzettingen, grote nederzettingen en regionale of rurale centra. Het geheel resulteert in een overzicht van
ruim honderd verschillende sites in het studiegebied.
In het tweede hoofdstuk worden de rurale sites nader uitgewerkt en in een
regionaal kader geplaatst. Bovendien zijn militaire sites zoals castella, de
wegeninfrastructuur en grafvelden daaraan toegevoegd, als zijnde wezenlijke
elementen in de structurele inrichting van het Kromme-Rijnse landschap.
Ondanks de veelheid aan gegevens zijn we matig geïnformeerd over de hoeveelheid gelijktijdige huishoudens en de chronologische ontwikkeling van de rurale
sites. Mogelijk kan dit soort informatie worden afgeleid uit de bestudering van
één van de meest compleet onderzochte inheems-Romeinse nederzettingen
van Nederland (en dus ook van het Kromme-Rijngebied), Wijk bij DuurstedeDe Horden. Problematisch is echter het gegeven dat we maar één ‘De Horden’
kennen. Andere (grote) nederzettingsterreinen zouden een vergelijkbare
ontwikkeling kunnen hebben meegemaakt, maar dat is niet zeker. Het blijft dus
van belang voorzichtig om te gaan met generalisaties gebaseerd op waarnemingen op site-niveau. Verder is geprobeerd de ontwikkeling van individuele
nederzettingen in verband te brengen met processen op bovenlokaal niveau.
Om op deze materie enigszins greep te krijgen heb ik als hypothese ‘De Horden’
kenmerkend en representatief gesteld voor andere (grote) nederzettingsterreinen in het Kromme-Rijngebied. Deze veronderstelling vormt de basis voor een
belangrijke onderzoeksvraag: hoe was de ontwikkeling en dynamiek van het
landelijk gebied gedurende de Romeinse periode?
In hoofdstuk 3 wordt de nederzetting Wijk bij Duurstede-De Horden uitgewerkt
en gepresenteerd. Op de site, daterend van de Late IJzertijd tot en met de
Midden-Romeinse periode, zijn grondsporen aangetroffen van een aanzienlijke
nederzetting waarbinnen verscheidene huisplaatsen zijn herkend. De huisplaatsen bestaan op zichzelf weer uit meerdere, elkaar in de tijd opvolgende
woonstalhuizen met bijbehorende erven, waarop nevengebouwen stonden
en waterputten waren ingegraven. De meeste nederzettingselementen zijn
na verloop van tijd ondergebracht in een omvangrijk verkavelingsysteem van
brede greppels. Die greppels brachten structuur aan binnen de nederzetting en
verzorgden tegelijkertijd de drainage van het nederzettingsterrein en omgeving, want ook het omliggende gebied, waar akkerbouw en veeteelt plaatsvond,
was verkaveld in percelen van gevarieerde omvang.
Naast de publicatie van de individuele plattegronden van hoofdgebouwen zijn
ook bijgebouwen besproken. Ook komen de chronologische, typologische en
functionele kenmerken van de gebouwen aan de orde. Daarna volgen een
beschrijving van de verschillende bewoningsfasen en een analyse van de
genese van de nederzettingsvorm. Vooral het gebruik van omheiningsgreppels
resulterend in een rechthoekig systeem met sloten richting voor- en achterland, is kenmerkend voor de ontwikkeling van deze site. De opeenvolgende
ruimtelijke stadia van ‘De Horden’ kunnen typerend zijn voor de nederzettingsgenese van de regio. Daarmee mogen ook de daarachter schuilgaande
sociaal-economische en culturele processen als algemeen kenmerkend worden
verondersteld voor nederzettingen in mijn studiegebied. Het geheel is gevat
in een ontwikkelingsmodel dat als voorbeeld dient voor nederzettingen op het
Bataafse platteland.
Hierna komt nog een andere, grootschalig onderzochte site uit de Romeinse
tijd in Wijk bij Duurstede aan de orde, genaamd ‘De Geer’. Daarvan zijn de
grondsporen beduidend slechter overgeleverd dan op ‘De Horden’.
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Het vervolg van hoofdstuk 3 spitst zich toe op een vergelijking tussen deze
beide sites, waarbij vooral greppelsystemen en de daaraan verbonden theorieën over landinrichting zijn beschreven. Nieuw is de constatering dat de
greppels rondom beide nederzettingen in hetzelfde patroon georiënteerd
liggen. Daaruit mag een ‘hogere’ planvorming dan het nederzettingsniveau
worden afgeleid. Vermoedelijk is deze stelselmatige inrichting gebaseerd op de
Romeinse actus, hoewel die veronderstelling niet helemaal zeker kan worden
gesteld. Een ander meetkundig principe gebaseerd op de Gulden Snede is eveneens onderzocht, maar wordt als indelingsmechanisme verworpen.
In hoofdstuk 4 zijn de opgegraven nederzettingsterreinen uit de tweede
microregio van het onderzoeksgebied, Houten, beschreven. Hier zijn sinds de
vijftiger jaren van de vorige eeuw opgravingen uitgevoerd in het centrum van
Houten en later op verscheidene nederzettingsterreinen eromheen. Hoewel
geen van deze opgravingen op basisniveau is uitgewerkt, leveren ze een keur
aan informatie over huisplaatsen, greppelsystemen, begravingen en opmerkelijk vondstmateriaal. Andere nederzettingslocaties zijn recenter opgegraven en
betrekkelijk goed ontsloten door standaardrapportages. Het gaat in de meeste
gevallen om sites ten zuidoosten van de hedendaagse kern van Houten. In alle
gevallen betreft het rurale nederzettingen van wisselende omvang die vrijwel
allemaal dateren vanaf de Late IJzertijd en continueren tot in de MiddenRomeinse periode. Op enkele sites gaat de bewoning nog verder door tot in de
Laat-Romeinse tijd.
Voor een juiste analyse van de nederzettingssporen is het van belang te
vermelden dat de begrenzingen van de sites vaak onbekend zijn, omdat de
vindplaatsen vrijwel nergens compleet zijn onderzocht. Dit bemoeilijkt de
interpretatie waardoor de chronologie van veel Houtense sites niet konden
worden vastgesteld. Echter, het ontwikkelingsmodel zoals eerder vastgesteld
op ‘De Horden’ is hier soms behulpzaam. Verder dient hier vermeld dat ik me in
mijn studie heb geconcentreerd op de centrale elementen van een site, zoals
de (woonstal-)huizen en de omgreppelingen van een nederzettingsterrein, en
dat ik me minder heb gericht op bijgebouwen, waterputten, kuilen en andere
erfgebonden structuren, omdat die vaak niet met voldoende zekerheid aan een
hoofdgebouw of bewoningsfase zijn toe te schrijven.
Twee opgegraven locaties in Houten zijn meer uitvoerig beschreven, omdat
ze bijzondere bewoningssporen opleverden. Het gaat om de nederzettingsterreinen aan de ‘Burgemeester Wallerweg’ en ‘Molenzoom’ waar steenbouw is
aangetroffen en waar bijvoorbeeld ook beschilderd pleisterwerk tot het vondstmateriaal behoorde. Soms leverde de analyse van de data nieuwe interpretaties
op.
Het hierop volgende hoofdstuk 5 is gewijd aan de materiële cultuur op grond
waarvan uitspraken kunnen worden gedaan over bewoningsdynamiek en
–intensiteit van nederzettingen. Sommige vondstgroepen lenen zich hier
uitstekend voor, omdat ze als gidstype kenmerkend zijn voor een periode of
een specifieke ontwikkeling. Voor de periode voorafgaand aan of de overgang
met de Romeinse tijd zijn dit bijvoorbeeld bepaalde typen glazen armbanden en Keltische munten, die kenmerkend zijn voor de late La Tène-periode.
Door hun verspreiding na te gaan, kunnen aannames worden gedaan over de
bewoningsdichtheid vanaf de Late IJzertijd. De inventarisatie naar het La Tèneglas leverde bovendien aanwijzingen op voor twee productieplaatsen in het
Kromme-Rijngebied. De munten van vooral het triquetrum type zijn Bataafse
emissies en circuleren binnen een sociaal-politieke achtergrond waarbij
tribale elites hun netwerken bewerkstelligen en onderhouden. De bronzen
Avaucia-munten, waarvan de helft van het totaal afkomstig is uit het Romeinse
legerkamp bij Bunnik-Vechten, zijn vaak in militaire context aangetroffen en
circuleren daar als supplement van Romeinse, kleine denominaties. Het feit dat
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we ook Avaucia-munten terugvinden in rurale contexten mag worden verklaard
uit het feit dat sinds de Vroeg-Augusteïsche periode Bataafse eenheden dienen
in het Romeinse leger. Ze bezochten waarschijnlijk geregeld hun woonplaatsen op het platteland tijdens hun verlof en bij die bezoeken zullen ze het geld,
dat ze niet hadden besteed in de legerkampen en de militaire vici, hebben
meegenomen naar huis en daar misschien zijn verloren. Anderzijds kunnen de
munten ook de weerslag zijn van prestaties, leveranties of andere transacties
tussen het leger en de lokale bevolking in het begin van de 1ste eeuw na Chr.
De overgang van de Late IJzertijd naar de Vroeg-Romeinse tijd is een interessante periode omdat toen de afgesplitste deelgroep van de Chatten zich in het
rivierengebied vestigde en integreerde met de autochtone bevolking van het
gebied, waarna de etnogenese van een nieuwe gemeenschap plaatsvond, de
Bataven. Tegelijkertijd is het de periode waar we weinig houvast hadden met
betrekking tot de nederzettingen. Aan de hand van mijn inventarisatie is nu
een beter beeld te schetsen van de dynamiek en intensiteit van bewoning in
het Kromme-Rijngebied en zijn vragen te beantwoorden over welke rurale sites
er al bestonden in de Late IJzertijd en in hoeverre deze continueerden in de
Vroeg-, Midden- en Laat-Romeinse periode.
Naast de hierboven genoemde armbanden en munten zijn in hoofdstuk 5 nog
andere vondstcategorieën bestudeerd, bijvoorbeeld militaria die een beeld
kunnen geven van de “militarisering” van het platteland. Ook Italische terra
sigillata en ander Vroeg-Romeins aardewerk zijn geïnventariseerd. Aan de
hand van die materiële en culturele neerslag van vondsten krijgen we een
idee in welke mate in de Vroege Keizertijd de Romeinen en Bataven contact
hadden met elkaar en hoe dit contact verliep. De aanwezigheid van bepaalde
Vroeg-Romeinse fibulatypen op de nederzettingsterreinen draagt hier ook aan
bij. Ook voor de Laat-Romeinse tijd zijn sommige metaalvondsten (fibulae,
haarnaalden, gordelbeslag) typerend en uit hun aanwezigheid kan de bewoningsintensiteit van het platteland vanaf 270 na Chr. worden achterhaald.
Hoofdstuk 5 heeft tot een aantal belangrijke conclusies geleid: 1) dat het
Kromme-Rijngebied beslist niet een ‘cultureel vacuüm’ was bij de komst van de
Romeinen in de 1ste-eeuw na Chr.; 2) dat de regio in de pre-Romeinse periode
reeds geïntegreerd was in interregionale netwerken; 3) dat minimaal 1 op de 3
Midden-Romeinse rurale sites haar oorsprong heeft in de Late IJzertijd/VroegRomeinse periode; 4) dat op minstens 1/3 deel van de nederzettingen militaria
zijn gevonden; 5) en dat op slechts 15 % van het totaal aantal Midden-Romeinse nederzettingen continuïteit plaats heeft gevonden naar de Laat-Romeinse
periode.
Mijn studie wordt afgesloten met hoofdstuk 6 waarin de relevante conclusies
van het onderzoek worden bediscussieerd en waarin de onderzoeksvragen
worden beantwoord. In deze synthese komen verschillende onderwerpen aan
de orde. Het eerste betreft de demografische ontwikkeling van het studiegebied. Over het algemeen wordt de Midden-Romeinse tijd gezien als de periode
waarin grote bevolkingsgroei plaatsvindt. Dit kan onderbouwd worden door de
stijging van het aantal nederzettingen ten opzichte van voorgaande perioden.
Er dient echter een forse kanttekening te worden gemaakt: doordat vondstgroepen uit de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse periode vaak moeilijk herkenbaar
zijn in de materiële cultuur, wordt het aantal pre-Flavische vindplaatsen
stelselmatig te laag ingeschat. Demografisch is dit moeilijk vertaalbaar, temeer
daar grafveldgegevens uit de vroegste perioden ontbreken in het studiegebied.
Toch kunnen aan de hand van twee modellen, het nederzettingsmodel en het
rekruteringsmodel, aannames worden gedaan over de bevolkingsomvang uit de
Midden-Romeinse tijd en van daaruit terug geredeneerd ook voor de voorgaande en daarop volgende bewoningsperioden. Het rekruteringsmodel gebruikt
historische documentatie over de Bataafse troepen van waaruit de minimale
demografische basis kan worden berekend die nodig was om de manschappen
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te kunnen leveren. Het nederzettingsmodel gaat uit van een bevolkingsomvang
op basis van 1) het gereconstrueerde aantal nederzettingen, 2) het gemiddeld aantal huizen per nederzetting en 3) het gemiddelde aantal personen per
huishouden.
Berekend is dat het Kromme-Rijngebied beslist als een dichtbevolkt gebied mag
worden gekenschetst, vergeleken met de Pleistocene zandgronden, het Oostelijke rivierengebied en ook enkele buitenlandse regio’s. Alleen in de microregio
van Tiel zijn vergelijkbare getallen berekend voor wat betreft dichtheid aan
nederzettingen en bevolkingsomvang per km2. Ook is het totaal aantal inwoners
van het Kromme-Rijngebied geschat, inclusief de militaire aanwezigheid in het
studiegebied en de bewoners van de vici.
De rekruteringsproblematiek ten dienste van het Romeinse leger is het tweede
onderwerp van hoofdstuk 6. Het gaat om de vraag wat de demografische en
sociale consequenties zijn voor de lokale rurale gemeenschappen als gevolg
van het grote aantal dienstdoende Bataven. Dikwijls wordt verondersteld dat
minimaal één man per gezin/familie in het Romeinse leger diende, maar we
kennen ook voorbeelden van Bataafse broers die gelijktijdig dienst hebben
genoten in vaak hetzelfde regiment. Ik heb de door anderen reeds uitgevoerde
calculaties aangaande rekrutering opnieuw bekeken, omdat sommige uitgangspunten zijn veranderd. Het belangrijkste verschil is het aantal gelijktijdige
huishoudens per nederzetting dat door de meeste auteurs te hoog wordt
geschat en waarbij volgens mij, gebaseerd op opgravingsgegevens uit het
Kromme-Rijngebied, twee à drie gelijktijdige huishoudens de norm is.
Beredeneerd is dat jaarlijks 330 Bataafse rekruten onder de wapenen moesten
om de bekende Bataafse eenheden op peil te houden in verband met verliezen,
gewonden, afzwaaien, verloop en oneervolle ontslagenen. Vervolgens kunnen
er berekeningen worden gemaakt met het aantal rekruten per gezin, het aantal
huishoudens dat daarvoor noodzakelijk was, en de omvang van de populatie in
de civitas. Daaruit volgt dat bij een aantal van 1500 nederzettingen in de civitas
en 2½ huishouden per nederzetting (zoals in het Kromme-Rijngebied het geval
was), het aantal weerbare mannen per gezin tussen de 1½ en 2 personen lag.
Het daaruit gereconstrueerde bevolkingsaantal bedraagt ongeveer 25.000
personen en dat komt wat lager uit dan vanuit het nederzettingsmodel werd
verondersteld.
Ook komt uit mijn studie naar voren dat er een disbalans kan zijn ontstaan
tussen het aantal achterblijvende mannen en vrouwen op het Bataafse platteland. Dat betekent echter niet dat de rurale gemeenschappen volledig
bestonden uit vrouwen, kinderen en ‘ouden van dagen’, zoals veteranen. Een
vrouwenoverschot duidt bovendien niet per se op een mannentekort of een
complete afwezigheid van ‘weerbare mannen’. Het feit dat veel jonge mannen
in dienst gingen hoeft niet als een remmende factor te worden gezien, maar
kan juist ook een stimulus hebben gevormd voor de agrarische gemeenschappen, omdat daardoor de economische druk op de rurale gemeenschappen met
betrekking tot goede landbouwgronden voldoende werd verdeeld. Het leger is
dan te beschouwen als een ‘drain’ en een geldschieter, want militair verkregen
financiële vergoedingen vloeiden deels terug naar de rurale wereld.
Uiteindelijk lijken de demografische problemen ten gevolge van het hoge aantal
rekruten voor de rurale gemeenschappen overkomelijk. Waarschijnlijk betrof
het een geleidelijk aan gegroeide praktijk, waarop de rurale gemeenschappen
zich sinds jaar en dag hebben ingesteld en van waaruit een traditie ontstond
in de levering van soldaten. De sociale consequenties van de rekrutering zijn
moeilijker vast te stellen. Het is denkbaar dat door de afhankelijkheid van
het Romeinse leger met betrekking tot inkomen en sociale positie een zekere
kwetsbaarheid van de Bataafse gemeenschappen ontstond. Ook is niet uitgesloten dat het demografische evenwicht in de samenleving langzaam is gaan
wankelen door een geleidelijk gegroeid overschot aan vrouwen. Anderzijds
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gaf het wegtrekken van een deel van de mannelijke bevolking ook ‘lucht’ aan
de achterblijvende rurale bevolking en werden claims op goede gronden voor
zowel akkerbouw als veeteelt verminderd.
In de derde paragraaf komt het nederzettingspatroon aan de orde. Met de
weliswaar schaarse informatie die we hebben, kan een betrekkelijk eenvoudig
patroon worden herleid. Het gaat om een beperkt aantal typen nederzettingen
waarbij het onderscheid tussen die typen mogelijk enige hiërarchie suggereert.
Aan de basis liggen de kleine agrarische nederzettingen. Deze sites vormen de
grootste groep en zij liggen verspreid over het hele studiegebied op de hoge
stroomruggen. Feitelijk wijkt dit patroon nauwelijks af van het IJzertijdmodel. Alleen de aantallen en de dichtheid aan sites nemen aanzienlijk toe in de
Romeinse periode vergeleken met die van de IJzertijdnederzettingen. Boven
deze kleine sites zijn de grote nederzettingen gerangschikt met minimaal vier
gelijktijdige boerenbedrijven. Op sommige van deze locaties is sprake van deels
stenen boerderijplaatsen, maar het kan ook gaan om sites die omsloten zijn
door greppels en waar een zogenaamde houten porticusboerderij is aangetoond. Het bekendste voorbeeld is ‘De Horden’ in Wijk bij Duurstede. In totaal
gaat het in het Kromme-Rijngebied om maximaal vijftien grote sites.
Bovenaan de nederzettingsrangorde staan de vici die als rurale centra hebben
gediend. In het Kromme-Rijngebied is zo’n type nederzetting, een vicus, niet
aangetroffen, hoewel het speculeren blijft of Houten deze functie mag worden toegedicht. Ik meen echter dat de militaire vici bij Fectio en Levefanum
deze rol spelen in het regionale nederzettingssysteem. Hun lokale of regionale
marktfunctie voor het platteland zou kunnen bestaan uit op- en overslag van
goederen en uitwisseling in de breedste zin van het woord. De drijvende kracht
hierachter is het leger. De twee militaire vici liggen aan de uiteinden van het
studiegebied en beslaan een theoretisch ‘verzorgingsgebied’ met een doorsnede van een kleine 10 km.
Om verder greep te krijgen op vooral de hiërarchische verhoudingen tussen
de kleine en grote sites in het onderzoeksgebied zijn verschillende analyses
uitgevoerd, waaronder die van het model volgens de Thiessenpolygonen. Ook
is de relatie met het wegenpatroon bekeken en de continuïteit naar de LaatRomeinse periode. Verder is vastgesteld dat de helft van de Midden-Romeinse
gróte sites continueren naar de late oudheid, waaronder de sites die steenbouw
hebben opgeleverd. Een nadere analyse van die laatstgenoemde nederzettingslocaties moet uitwijzen wat voor bewoners in die versteende boerderijen
hebben gewoond, waarbij een relatie met afgezwaaide militairen uit het
Romeinse leger, veteranen, een aantrekkelijke hypothese is.
Tot slot zijn nog twee elementen aangehaald die het Romeinse nederzettingspatroon verder “kleur” hebben gegeven, 1) de lay-out van nederzettingen en
de daaraan gekoppelde veldsystemen, en 2) de steenbouwlocaties. De sterke
mate van structurering van lay-out en veldsystemen bij bijvoorbeeld Wijk
bij Duurstede doen een hogere organisatiegraad vermoeden dan de lokale
gemeenschap. Voor wat betreft de steenbouw moeten we ons afvragen of
het concept van een stenen behuizing in de Bataafse civitas wel voldoende is
aangeslagen. Gelet op de continuïteit van de traditionele huizenbouwmethode,
die zijn wortels heeft in de prehistorie, lijkt het maar weinig wortel te hebben
geschoten in de Bataafse rurale wereld. Maar schijn bedriegt wellicht, zoals
blijkt uit de analyse van het voorkomen van zogenaamde porticusboerderijen.
Dat is dan ook het onderwerp van de daaropvolgende vierde paragraaf van
hoofdstuk 6, waarbij ook in algemene zin ‘huizen met buitenstijlen’ aan de
orde komen. Ik heb gesteld dat dit soort huizen zich beperken tot een vrij
strikt afgebakende zone die overeenkomt met de begrenzing van het Bataafse
bestuursdistrict. Binnen de huizen met buitenstijlen komen twee bijzondere
varianten voor. Het gaat om gebouwen waarbij de stijlen zo ver van de wanden
afstaan dat er geen sprake lijkt van een dakvoetdragende functie, maar van een
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afdak aan de korte zijden van een huis of een omgang (porticus) om het hele
huis. Laatstgenoemde porticushuizen zijn betrekkelijk bijzondere gebouwtypen
die niet op elke rurale nederzetting worden aangetroffen. We kennen ze van
opgravingen uit Wijk bij Duurstede, Druten, Oosterhout, Nistelrode, Tiel, Breda
en Oss. Alleen op de laatstgenoemde vindplaats heeft het porticusgebouw volgens sommige auteurs deels een pannendak gehad. Hier was volgens Slofstra
de link met een ontwikkeling naar een stenen gebouw of villa een aantrekkelijke gedachte en dat was ook precies wat hij toentertijd betoogde over dit
soort sites met porticushuizen die hij proto-villa’s noemde. Tegenwoordig wordt
die term weer vermeden maar dat neemt niet weg dat tot op heden unaniem is
geopperd dat de nieuwe bouwstijlelementen en -technieken zoals de porticus
onder (Gallo-)Romeinse invloed zijn toegepast en geleend zijn van de villaarchitectuur. Ook steenbouw wordt in het niet-villalandschap van de Bataafse
civitas, vaak in villa-termen verklaard.
Ik bestrijd dit en beweer dat het referentiekader voor dit soort nieuwigheden
het Romeinse legerkamp is geweest. Daar was de porticus een gebruikelijke constructie aan de voorzijde van een soldatenbarak, en dat is waar de
gemiddelde Bataaf veelvuldig mee in aanraking is gekomen in zijn leven. Die
overdekte ‘veranda’ bood bovendien een welkome aanvulling op de geringe leefruimte in de barak en de porticus is dé plek waar een groot deel van het sociale
leven van de soldaat zich kan hebben afgespeeld. De porticus is vervolgens
door Bataafse militairen op het platteland terecht gekomen en toegepast in de
huizenbouw. Zij keerden na afloop van hun diensttijd terug naar hun geboortegrond en passen het “veranda-element”, waaronder ze 25 jaar geleefd hebben
en waaraan ze gewend zijn geraakt, naadloos aan op de traditionele boerderijbouw.
Deze constatering, dat dit soort bouwkundige elementen als de porticus uit het
legerkamp komen in plaats van uit de villawereld, is niet verbazingwekkend.
Het is een aspect dat wederom duidt op de sterke militaire link die tussen het
Romeinse leger en de Bataafse rurale gemeenschappen heeft bestaan. En het
sluit aan bij het recent gevormde beeld dat we van de Bataafse rurale wereld
hebben aan de hand van de materiële cultuur van bijvoorbeeld zegeldoosjes
en militaria. Met de porticusboerderijen hebben we vermoedelijk een nieuwe
indicator te pakken voor de aanwezigheid van veteranen op het Bataafse platteland. Nieuw is de sociale interpretatie van dit soort porticusgebouwen die
ik ‘veteranenboerderijen’ heb genoemd. Ook is denkbaar dat de dakbedekking
van dit soort bouwwerken niet uit riet maar bijvoorbeeld (deels) uit planken is
gemaakt of uit houten schaliën (engels: shingles) van dunne bekapte plankjes.
Verder vermoed ik dat de hellingshoek van de kap lager is geweest dan naar de
huidige inzichten wordt aangenomen en visuele overeenkomsten heeft met het
uiterlijk van een barak.
Ik meen dat ook veel van de stenen gebouwen op het Kromme-Rijnse platteland
– en elders - in dat licht zijn te verklaren, namelijk als stenen varianten van
‘veteranenboerderijen’. Ik vermoed dat in deze meer luxueuze gebouwen afgezwaaide officieren hebben gewoond. Zij beschikten immers over netwerken
om aan het schaarse bouwmateriaal te komen en waren bovendien kapitaalkrachtig genoeg om het te bekostigen.
In de vijfde paragraaf van hoofdstuk 6 beschrijf ik de sociaal-economische
basis van het studiegebied. Het rivierengebied is vruchtbaar en hoewel het niet
dezelfde kwaliteiten bezit als het lössgebied, betekende dit niet dat er te weinig
graanproducten vandaan konden komen om de eigen rurale gemeenschappen
te voeden. Er zijn daarentegen nauwelijks aanwijzingen dat de bij militairen
favoriete graansoorten als brood- en spelttarwe geproduceerd werden in het
studiegebied. Dus kan worden aangenomen dat deze soorten door het leger
werden geïmporteerd van buiten het rivierengebied. De rurale gemeenschappen hielden voor wat betreft de verbouw van graan vast aan het prehistorische
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voedselspectrum zoals haver, emmertarwe en gerst. Gerst kan echter ook als
veevoer hebben gediend en als zodanig zijn verkocht op ‘de markt’ of opgekocht
door het leger. Daaruit mag geconcludeerd worden dat een surplussysteem
heeft bestaan en dat de rurale nederzettingen geïntegreerd waren in een
economisch netwerk dat produceerde voor een markt, het leger. Dat is overigens geen vrijblijvende keuze van de rurale gemeenschappen, want naar goed
gebruik legde de Romeinse overheid ‘de overwonnenen’ flinke schattingen op
en onderwierp zij de veroverde gebieden aan systematische exploitatie van hun
hulpbronnen.
In de Laat-Romeinse tijd klapt dit economische systeem in elkaar. Een oorzaak
hiervoor kan gezocht worden in de frequente Germaneninvallen die vanaf het
midden van de 3de eeuw het Rijk bedreigden en die zorgden voor instabiliteit
en teruglopende welvaart. Maar er zijn aanwijzingen dat al enkele decennia
daarvoor een economische terugval binnen het Bataafse gebied heeft plaatsgevonden. De oorzaken daarvan zijn niet precies duidelijk.
Ik eindig mijn boek met een paragraaf over de integratie van de rurale Bataafse
gemeenschappen in het Romeinse wereldrijk. Dat integratieproces blijkt
wezenlijk anders te zijn verlopen dan bijvoorbeeld in Gallië, waarbij de politiekgeografische situering van het Nederrijnse gebied en de stationering van het
Romeinse leger een bepalende rol spelen. Niet alleen door de vele jonge mannen die dienst namen in het leger en na afloop van hun diensttijd terugkeerden
naar hun geboortegrond, maar ook de gemeenschappelijke taal die het leger
hanteerde en die toegang gaf tot de Romeinse maatschappij, zijn bindmiddelen
tussen de rurale en militaire wereld. De Bataafse lokale gemeenschappen zijn
daarmee, door het web van connecties dat soldaten en ex-soldaten met elkaar
verbond, sociaal geïntegreerd in de wijdere Romeinse wereld. Veteranen hebben daarbij een bemiddelende rol gespeeld. Wel kan men zich afvragen hoeveel
veteranen er eigenlijk in het gebied zijn teruggekeerd. Dat hoeft niet overmaar ook niet onderschat te worden. Wanneer immers de berekeningen van
Scheidel als uitgangspunt worden genomen, kan worden gesteld dat de militarisering van de rurale gemeenschappen zich op zijn snelst binnen één generatie
kan hebben voltrokken.
Hoe is de integratie in ruimtelijke zin verder af te lezen aan de hand van de
nederzettingen in mijn studiegebied? Op site-niveau is geopperd dat nederzettingen zich volgens een model ontwikkelden (paragraaf 3.5), waarbij een steeds
verdergaande, systematische ordening van huizen plaatsvond binnen een in
cultuur gebracht landschap. Die nieuwe inrichting van dat landschap en de
plaats van nederzettingen (en de huizen) daarbinnen, staan ontegenzeggelijk in
scherp contrast vergeleken met de voorgaande IJzertijd. Veldsystemen bepalen
in ruimtelijke zin het beeld van de doorsnee Bataafse nederzetting vanaf het
einde van de 1ste eeuw. Bij sommige van deze verkavelingen is een achterliggende maatvoering in Romeinse actus min of meer aannemelijk te maken. Dat kan
duiden op veranderingen in landgebruik en/of op belasting en controle vanuit
de Romeinse civiele overheid op landbezit en -opbrengsten.
Meer algemeen bekeken geeft het landschap van de provincie Germania inferior
een sterk veranderde aanblik, niet alleen omdat het voor het eerst grootschalig in cultuur is gebracht, maar ook omdat de diversiteit van het aantal type
nederzettingen is toegenomen. Het betekent echter niet dat er één enkelvoudig
ruimtelijk concept of model heeft bestaan voor de evolutie van nederzettingen
in Romeinse regionale landschappen. Voor het Kromme-Rijngebied bijvoorbeeld
geldt een geringe variabiliteit aan nederzettingen. Steden en dorpen ontbreken,
tempels zijn nog niet herkend en villa’s zijn afwezig, maar dat neemt niet weg
dat er ruimtelijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Het feit dat deze
ruimtelijke ontwikkelingen ook plaatsvonden in het Kromme-Rijngebied, duidt
op een verregaande mate van integratie van de regio in de Romeinse wereld.
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Verder ondergaat ook het woonstalhuis veranderingen, ondanks dat het als
meest gebruikte huisvorm in het gebied blijft bestaan. Romeinse gebouwen zijn
robuuster en zwaarder gefundeerd dan prehistorische boerderijen en hebben soms buitenstijlen gehad, waarvan sommige zover van de wanden waren
geplaatst dat er sprake is van een soort omgang of veranda’s. Het referentiekader voor deze bouwkundig toegevoegde elementen is naar mijn mening te
vinden in de Romeinse militaire architectuur. De zogenaamde porticusboerderijen kunnen bovendien een afwijkend uiterlijk hebben door een lagere
dakhellingshoek dan die van een gemiddelde boerderij. Naast houtbouw zijn
ook versteende varianten voortgebracht, wat het contrast met de prehistorische huizenbouwtraditie heeft versterkt.
Grote rijkdom etaleert zich nauwelijks, noch in de graven, noch in de bewoning
op het platteland. Wie echter verder kijkt, ontdekt een andersoortige verscheidenheid. Ik heb duidelijk gemaakt dat sommige boerderijen in ‘gewone’
gehuchten op het Kromme-Rijnse platteland afwijken van het doorsnee-woonstalhuis. Deze huizen met een veranda of porticus zijn vanuit sociaal oogpunt
te beschouwen als zogenaamde ‘veteranenboerderijen’. Ze hebben waarschijnlijk ex-militairen als bewoners gekend en hadden vermoedelijk een opvallend
uiterlijk door een afwijkende, lagere hellingshoek van het dak. In het stenen
equivalent van een dergelijke boerderij hebben veteranen gewoond die hoger
in functie zijn geweest en die daardoor na hun afzwaaien financieel beter af
waren zodat ze iets kostbaars konden neerzetten.
Op een hoger nederzettingsniveau mag een grotere plaats worden verwacht
waar centrale functies op bijvoorbeeld economisch of religieus gebied zijn
vertegenwoordigd. In het Kromme-Rijngebied zijn dit de militaire vici bij de
legerkampen van Levefanum en Fectio die een centrale rol hebben gespeeld in
het verzamelen en distribueren van (im)materiële goederen en diensten van en
naar het platteland. Al met al mag op basis van het voorgaande worden gesteld
dat ook op basis van verschillende ruimtelijke ontwikkelingen van huizen en
nederzettingen, valt af te lezen dat het Bataafse platteland van het KrommeRijngebied diepgaand was geïntegreerd in de wijdere Romeinse wereld.
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Summary
My thesis “The Batavian countryside. The Roman settlement region in the
Dutch Kromme-Rijn river area” is part of the research program Rural communities in the civitas Batavorum and their integration into the Roman empire,
conducted at the Vrije Universiteit in Amsterdam, the Netherlands. The theme
of this study is the spatial development of Roman settlements in the KrommeRijn area. The main objective is to develop a view of how rural Batavian
communities were integrated in the Roman Empire. To do so, rural settlement
patterns and their dynamics were analysed. This is contextualised by research
into the socio-economical and cultural developments, which were the driving
forces behind the dynamics. From the spatial analysis of the settlements in two
micro regions, namely Houten and Wijk bij Duurstede, and the reconstructed
road infrastructure in the study area, a synthesis concerning rural residence in
the Kromme-Rijn area during the first centuries AD is formulated. In the future
this synthesis may be used as a basis for reliable generalisation of the remaining Dutch River Area.
The information, which I used in this study, partly came from standardised
Cultural Resource Management (CRM) reports that have been published from
the mid 1990’s onwards. Excavations conducted before 1992, the so-called preMalta phase, supply a much larger dataset. Little data from these excavations
are accessible on a basic CRM report level and the information is fragmented
and unanalysed. I have tried to disclose the data as well as possible and therefore the field structures, the dates, the chronology within the settlement and
the most important finds were studied, described and schematically presented.
The opening chapter first describes the general themes and historical backgrounds. In addition, previous studies on the Batavians are reviewed. It is
generally accepted that large numbers of Batavians were recruited for the
Roman army and the impact of this recruitment is clearly visible in their settlements over time. A wide variety of consumption goods that indicate changing
daily practices of the average Batavian peasant family are found in the settlements. Other objects indicate direct contact with the Roman army. Seal-boxes
and militaria, such as weaponry and horse gear, are the most appealing examples and emphasise the link with military material culture.
Subsequently, I describe the study area and the characteristic environmental
elements. Three large channel belts, namely Houtense/Jutphase, the Werkhovense and the Kromme-Rijnse stream ridges, are important in the genesis of the
study area and the formation of areas suitable for habitation. Due to the largescale excavations in and around modern day Houten and Wijk bij Duurstede,
the occupation on a micro-regional level was documented.
In the last parts of the opening chapter the goals of my research are discussed,
as is the methodology. The main research question is as follows: In what way
did Batavian rural communities integrate in the Roman Empire and how is this
recognised in the spatial developments of their residential areas in the Kromme-Rijn area and in particular within the micro regions of Wijk bij Duurstede
and Houten?
The research strategy consists of making an inventory and selection of the
residential areas within the study region. The dataset is composed of excavated
sites and residential areas, which were found through field survey, find reports
and phosphate mapping. All the rural sites were categorised, from relatively
small sites to large settlements and regional or rural centres. This resulted in
an overview of more than 100 different sites in the study area.
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In the second chapter, the rural sites are discussed and placed in a regional
framework. Additionally, military sites, such as castella, the road infrastructure
and cemeteries were added to the site-database because they are elements of
the structural lay-out of the Kromme-Rijn landscape. Despite the large amount
of data, little is known about the number of households that were contemporaneous and about the chronological development of the rural sites. Perhaps
this can be distilled from studies on Wijk bij Duurstede-De Horden. This is the
key-site of the Kromme-Rijn area. Although, ‘De Horden’ is the only site of this
dimension it is likely that other (large) settlements developed in the same way.
Therefore, generalisations, which are based on site-level observations, should
only be used with great care.
I attempted to link individual settlement developments to (micro) regional processes. To do so I assumed that ‘De Horden’ is representative and characteristic
for other (large) settlements in the Kromme-Rijn area. This assumption is the
basis of the important question: what were the developments and dynamics of
the rural landscape in the Roman period?
In Chapter Three, the settlement Wijk bij Duurstede-De Horden is presented
and analysed. At the site, which dates from the Late Iron Age to the Middle
Roman period, features of a large settlement with several farmsteads were
found. The yards consist of several chronologically successive longhouses
with courtyards on which outbuildings and wells were present. From the
Flavian period onwards most settlement elements were incorporated in large
allotments or land division systems consisting of wide ditches. The ditches
structured the settlement and arranged the drainage of the residential areas
and also of surrounding farming and pasture plots.
Besides the individual floor plans of the main buildings, the outbuildings are
also discussed and presented in maps. The chronological, typological and
functional characteristics of the buildings are also reviewed. Subsequently,
the different residential phases are described and I analyse the genesis of the
settlement type. The use of demarcating ditches, which resulted in a rectangular system with ditches directed to the hinterland, is characteristic for the
development of this site. The consecutive spatial stages of ‘De Horden’ may be
typical for settlement genesis in this region. The socio-economic and cultural
processes, which are behind the spatial development, may therefore also be
characteristic for the study area. The information from Wijk bij Duurstede-De
Horden is used in a ‘development-model’ that serves as an example for settlements in the Batavian countryside.
Another well-researched site from the Roman period in this area is Wijk bij
Duurstede-De Geer. At this site the features are of a poorer quality than at ‘De
Horden’.
The remaining part of Chapter Three compares these two sites and the ditch
systems and theories on landscape design in particular. A new finding is the
similar pattern and orientation of the ditches surrounding the settlements at
both sites. A higher level of planning than one on settlement level is inferred.
The systematic planning and design is probably based on the Roman actus. A
different geometric principle, based on the Golden Section, is also reviewed,
but eventually rejected as classification mechanism.
Chapter Four describes the excavated settlement areas from the second micro
region of the study area, Houten. The town centre and several surrounding
areas/fields were excavated from the 1950’s onwards. Although the excavations were not analysed to a basic CRM report level, they present a wide variety
of data on residential areas, ditch systems, burials and remarkable finds. Some
settlement areas were excavated more recently and are published in CRM
reports. Most sites are located southeast of the present day centre of Houten
and they are all rural settlements. The settlement sizes are variable and most
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were founded in the Late Iron Age and continue to the Middle Roman period. At
a few sites occupation continues to the Late Roman period.
The boundaries of the sites are generally unknown. Most sites were not fully
excavated and this complicates interpretation. As a result the chronology of
many Houten sites was not established. However, the development-model from
‘De Horden’ was useful to study these sites. In this part of the analysis I focused
on the central elements of a site, such as the longhouses and ditch systems of
the settlement area. Because it is difficult to assign outbuildings, wells, pits
and other courtyard related structures to a period or main building, I paid less
attention to these structures.
Two excavated localities at Houten are discussed in depth because they produced unusual occupation features. At the sites ‘Burgemeester Wallerweg’ and
‘Molenzoom’ evidence for stone construction and pained stucco was found.
The following Chapter Five is dedicated to the material culture, which is used
to reconstruct occupation dynamics and -intensity of the settlements. Some
find categories are particularly useful because they are so-called guide fossils
and they are characteristic for specific periods or developments. Several types
of glass bracelets and Celtic coins are distinctive for the late La Tène-period,
which precedes the Roman period. By studying their distribution, the population density from the Late Iron Age can be reconstructed. The study of the La
Tène-glass presents clues for two production sites in the Kromme-Rijn area.
The coins, and in particular the triquetrum type, were made and used by the
Batavians in the context of establishing and maintaining the networks of the
tribal elites. The bronze Avaucia coins, of which many came from the castellum Bunnik-Vechten, are often from military contexts and they circulate as
supplement of the small Romans denominations. However, Avaucia coins are
also found in rural contexts and the Batavian units that served in the Roman
army since the Early Augustan period may explain this. They probably regularly
visited their home villages in the countryside during leave. On the occasion
of those visits they spent or perhaps lost the money left over from the army
camps and military vici. On the other hand, the coins may also be the result of
achievements, deliveries or other transactions between the army and the local
population at the beginning of the first century AD.
The transition from the Late Iron Age to the Early Roman period is an interesting one. In this period a split-off group from the Chatti established themselves
in the River Area and integrated with the native population; this ethno-genesis
led to a new local community, the Batavians. Little is known about the settlements during this period of transformation, but my analysis of the finds
is useful to understand the dynamics and intensity of the populations in the
Kromme-Rijn area. It is possible to reconstruct which rural sites already
existed during the Late Iron Age and to what extend they continued in the Early,
Middle and Late Roman times.
Besides the bracelets and coins, Chapter Five discusses other find categories,
such as militaria, which allow a better understanding of the ‘militarisation’ of
the countryside. Italian-type terra sigillata and other Early Roman pottery are
also assessed. By analysing the material and cultural remains, the amount and
manner of contact between the Batavians and Romans during the Early Empire
is reconstructed. Particular Early Roman fibula types found at the settlements
areas, aid in this reconstruction. For the Late Roman period the presence of
some metal finds, such as fibulae, hairpins and belt fittings are characteristic
and improve the understanding of the population intensity of the countryside
from 270 AD onwards.
Chapter Fives leads to several main conclusions: 1) the Kromme-Rijn area is
not a ‘cultural vacuum’ when the Romans arrived in the first century AD; 2)
in the pre-Roman period the area was an integrated part of an inter-regional
network; 3) at least one in three Middle Roman rural sites originates from Late
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Iron Age/Early Roman settlements; 4) at least at one third of the settlements
militaria was found; 5) at only 15% of all Middle Roman settlements continuation to the Late Roman period took place.
Chapter Six is the final chapter of this thesis and the relevant conclusions of
the research are discussed and the research questions answered. Different
subjects are considered in this synthesis. At first I discuss the demographic
developments of the study area. In general the Middle Roman period is seen
as a time of rapid population expansion and the number of settlements in this
period grows compared to preceding times. However, because find categories from the Late Iron Age/Early Roman period are difficult to recognise, the
number of pre-Flavian settlements have a systematic low estimate. In addition,
the cemeteries are missing from the earliest periods and these issues complicate demographic analysis. By using two models, the settlement model and
the recruitment model, it is possible to determine the population size in the
Middle Roman period. From this reconstruction the population in the preceding
and following periods is also estimated. The recruitment model uses historic
documentation on the Batavian troops, which is used to calculate the minimal
demographic basis that was needed to draft the soldiers. The settlement model
calculates population size based on 1) the reconstructed number of settlements, 2) the average number of houses per settlement and 3) the average
number of people per household. During the Middle Roman time the population
size in the Kromme-Rijn area was relatively large. The Kromme-Rijn area was
densely populated compared to the neighbouring Pleistocene sand region, the
Eastern River Area and also several foreign territories. Only in the micro region
Tiel are comparable numbers available concerning the settlement and population density per km2. The total number of residents in the Kromme-Rijn area in
the Middle Roman period, including military presence and residents of the vici,
is estimated at approximately 4000 people.
The recruitment issue regarding the service in the Roman army is another consideration of Chapter Six. The central question is: what were the demographic
and social consequences of the large numbers of Batavians that enrolled in
the army for the local rural communities? It is often thought that at least one
man per household took service, but there are historical examples of Batavian
brothers who served simultaneously and often in the same regiment. Because I
use a different and higher population density number I re-examined old recruitment numbers. The main difference of my analysis compared to other authors
is that their estimates for contemporaneous households per settlement are
too high. My calculations, based on the excavation data from the Kromme-Rijn
area, demonstrate that two to three contemporary households per settlement
are standard.
To maintain the known Batavian troops, after losses in battle, wounded, discharges, natural labour turnover and dishonourable discharge, 330 recruits
were annually needed to join the army. Subsequent, the number of recruitments per nuclear family, the number of households that was needed for this
and the population size in the civitas is calculated. With 1500 settlements in
the civitas and two and a half households per settlement (as was the case in the
Kromme-Rijn area), the number of able men per nuclear family was probably
between one and a half and two persons. The reconstructed population size of
the civitas could be then circa 21.000-29.000 people and this is less than the
estimated population from the settlement model (16.000-37.500).
My analysis also presents a potential imbalance between the numbers of
remaining men and women at the Batavian countryside. This does, however,
not imply that the rural communities completely consisted of women, children and elderly, such as veterans. A surplus of women also does not imply
a shortage of men or absence of able men. The large numbers of young men
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who enrolled in the army were not an inhibiting factor, but may have been a
stimulus for the farming communities because economic pressure concerning
good farmland was distributed evenly over the rural community. In addition,
the young men escaped poverty by joining the army. The army should not only
be seen as a drain, but also as contributor, because military compensations and
rewards partly went back to the rural areas.
It appears that the demographic issues caused by the large number of recruitments were surmountable for the rural communities. This practice of supplying
soldiers most likely started gradually and developed to a long-standing tradition
on which the communities relied. It is more difficult to establish the social consequences of the recruitment. Because the communities relied on the Roman
army for income and a certain social position, it is likely that Batavian communities became dependable on the Roman Empire and therefore vulnerable in
economic terms. The gradually acquired surplus of women may have destabilised the demographic balance of the Batavian society. On the other hand, the
departing men found a better future in the army and perhaps gave more space
to the remaining population as explained above.
The settlement patterns are also discussed in this last chapter. Although there
is little information, a relatively simple pattern can be discerned. There are a
limited number of types of settlements and the differences between the types
may suggest some form of hierarchy. Small agricultural settlements form the
base of this pattern. This type of sites is the largest group and is spread over
the higher stream ridges of the entire study area. This settlement pattern
hardly differs from the Iron Age pattern. Only the numbers and density of sites
increase during Roman times compared to the (Late) Iron Age. Next to these
small sites there are larger settlement types with a minimum of four contemporary farms. At some of these locations the farm buildings are partly made out
of stone, but there are also sites with so-called wooden porticus farms that are
enclosed by ditches. ‘De Horden’ at Wijk bij Duurstede is the best-known example of this type of settlement. In the Kromme-Rijn area there is a maximum 15
of these larger sites in use at the same time.
At the top of the settlement hierarchy are the vici, which served as rural
centres. Although perhaps Houten may have had this function, this type of
settlement was not found in the Kromme-Rijn area. However, I think that the
military vici near Fectio and Levefanum fulfilled this part in the regional settlement pattern. Their local or regional market function may have consisted of the
storage and transhipment of goods and exchange in the broadest sense. The
driving force behind this was the army. The two military vici are located at the
ends of the study area and theoretically cover a service area of ten km wide.
Different types of analyses were conducted to understand the hierarchical
relations between the small and large sites in the research area. One of these
analyses is the Thiessen-polygon model. In addition, the road patterns were
also studied and compared for continuity to the Late Roman period. I found
that half of the large Middle Roman sites continued to the Late Roman period,
including the sites with stone constructions. The latter settlements should be
studied in more detail to understand who lived in these stone farms. A connection with discharged soldiers from the Roman army, the veterans, is a
promising hypothesis.
Finally, two other elements regarding the Roman settlement pattern are discussed, 1) the layout of the settlements and the connected field systems, and 2)
the sites with stone construction. The systematic layout of the settlements and
field systems perhaps indicate a higher level of organisation than one at the
local community level. Regarding the stone construction one may wonder if the
concept of stone housing ever became ingrained in the Batavian civitas. The
persistent continuity of the traditional wooden farmhouse construction, which
originates in the prehistory, indicates that this was not the case. However,
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the analysis of the so-called porticus farmhouses perhaps presents a different
view.
These porticus farmhouses and other houses with outposts only appear in a
strict zone that probably concurs with the boundaries of the Batavian administrative district. Of the houses with outposts, there are two distinct exceptional
types. The posts in these buildings were so far removed from the walls that
they could not have carried the eaves of the roof. The wooden posts created
a porch roof at the short ends of a house or one around the whole house,
a so-called porticus. The latter are special constructions and not found at
every rural settlement. These porticus farmhouses were excavated at Wijk bij
Duurstede, Druten, Oosterhout, Nistelrode, Tiel, Breda and Oss. According to
some authors only the building at Oss may have had a tiled roof. Slofstra suggested a development from wooden to stone buildings or villas and he argued
that the porticus farmhouses at these sites were proto-villas. Presently, the
term proto-villa is avoided, but researchers all agree that the new construction
styles and techniques, such as the porticus, were applied under (Gallo) Roman
influences and borrowed from villa architecture. Stone construction is also
often explained in villa-terms, even in the non-villa landscape of the Batavian
civitas.
I challenge these ideas and advocate that the Roman army camp was the frame
of reference for these new types. The porticus was a common construction
at the front of the soldier barracks, which the average Batavian would have
encountered regularly. This roofed veranda offered welcome additional space
to the small barracks. A large part of the social life of a soldier probably took
place under the porticus. Subsequently, after 25 years of service and living
under this type of veranda the discharged Batavian soldiers introduced the
porticus to their rural homelands, where it was applied in traditional farmhouse construction. It is no surprise that many architectural elements, such as
the porticus, originate from the army camps and not from the villa-world. It is
one indication that there was a strong military link between the Roman army
and Batavian rural communities. The material culture, including for example seal-boxes and militaria, is another indication for this link. The porticus
farmhouses are probably also a clue that veterans were present in the Batavian countryside. The social interpretation of these porticus buildings, which
I named ‘veteran farmhouses’, is new. In addition, it is likely that the roofing
of these farms was not made of reeds, but for example from timber planks or
wooden shingles. I expect that the angle of the roof was lower than is generally
assumed and that it shows visual resemblance to the exterior of a barrack.
Furthermore, I argue that many of the stone buildings in the Kromme-Rijn
countryside -and elsewhere- may be explained in a similar light and these buildings are stone variants of the ‘veteran farmhouses’. It is likely that discharged
officers lived in these more luxurious residences. Their networks supplied the
opportunity to obtain these scarce building materials and their wealth made it
possible to buy them.
Another part of Chapter Six is devoted to the socio-economic basis of the study
area. The River Area was fertile and although it did not have the same excellent
farming qualities as the southern loess area, the local rural communities were
able to live off the land. However, there are only a few clues for the cultivation of cereals popular with the army in the study area. It is therefore assumed
that spelt and bread wheat were imported by the army from regions outside
the River Area. The rural communities continued to cultivate cereals from
the traditional prehistoric food range, such as oat, emmer wheat and barley.
Barley may have been used as fodder and sold as such at marketplaces or to
the army. It is apparent that there was a surplus system and that the rural communities were integrated in an economic network, which was producing for a
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larger market, namely the army. Incidentally, this was not optional for the rural
groups as the Roman Empire always imposed considerable levies on conquered
people and all subjected areas underwent systematic exploitation of resources.
This economic system collapsed during the Late Roman period. The decline in
wealth and stability was caused by frequent invasions of Germanic tribes from
the mid-third century AD onwards. There are also clues that the economic
decline in the Batavian region already started several decennia before these
invasions. It is unclear what the causes were.
The final paragraph of Chapter Six deals with the integration of Batavian
rural communities and the Roman Empire. This integration process clearly
developed along different lines than in, for example, Gallia, because the political-geographic location of the Lower Rhine area and the deployment of the
Roman army played a major role. Not only the many young men who enrolled
into service and later returned to their homelands, but also the common
army language, which gave access to the Roman society, acted as a cohesive
between the rural and military world. Through the network that connected soldiers and ex-soldiers, the local Batavian communities were socially integrated
in the larger Roman world. Veterans played a mediating role. One may question, however, how many veterans returned to this area and as a result how
quickly this rural society underwent militarisation. Although there are different opinions on the number of actual returnees, it does not matter if under- or
overestimates are used to resolve this issue. If one considers the calculations
by Scheidel, the supposed ‘militarisation’ of the rural communities will take at
least one generation.
How can settlements in the study area be used to understand the integration in
a spatial sense? I suggested that at site-level the settlements develop according to a model (paragraph 3.5) in which continuous and further systematic
organisation of the houses occurred within an acculturated landscape. This
new organisation of the landscape and the place of the settlements and houses
in this landscape are in sharp contrast with the preceding Iron Age. In a spatial
sense the field systems determine the average Batavian settlement from the
end of the first century AD onwards. For some allotments the systematic planning and design is probably based on the Roman actus. This may imply changes
in land use and/or taxes and a change in Roman control on the civil administration of land ownership and land returns.
The landscape of the province Germania inferior appears different compared
to the Iron Age in a general sense. For the first time the land was cultivated
and acculturated on a large scale and the diversity of the settlement types
increased. This, however, does not mean that there was one spatial concept or
model for the evolution of settlements in regional Roman landscapes. There is,
for example, little variability between the settlements in the Kromme-Rijn area.
Although towns and villages still appear absent and no temples have been recognised and villa’s are not present, spatial developments did take place. These
developments point to a far-reaching level of integration with the Roman world.
The native farmhouse also underwent some changes, but it remained the most
common house in this region. Roman farmhouses are more robust and have a
heavier foundation than prehistoric farms. Additionally, some had outposts that
were placed so far from the walls that they created a type of roofed veranda.
The frame of reference for these added architectural elements is, in my opinion, Roman military architecture. The so-called porticus farmhouses may also
have looked different because the roof slope was much more gradual compared
to average farms. The contrast with traditional prehistoric construction was
emphasised by (partly) stone build houses in addition to the wooden types.
There are no signs of great wealth from the graves or the rural residency. There
is, however, a different diversity. I demonstrated that some farms in ordinary
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hamlets in the Kromme-Rijn countryside differ from the average longhouse.
From a social perspective these houses with a veranda or porticus are considered ‘veteran farmhouses’. Ex-soldiers probably lived in these houses, which
also appeared different because of the gradual roof slope. The stone counterparts of these farms probably belonged to veterans with higher military ranks.
After their discharge they were better off financially and capable of building
something more valuable than ordinary soldiers.
At a higher settlement level a larger village with central economic and religious
functions is expected. In the Kromme-Rijn area the military vici near the Levefanum and Fectio army camps played this central role. Here (im)material goods
and services were collected and redistributed from and to the countryside. In
conclusion, based on a variety of spatial and architectural developments of
houses and settlements it is clear that the Batavian rural communities in the
Kromme-Rijn area were fully integrated in the wider Roman world.
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Figuren en tabellen
Figuren
Hoofdstuk 1
Fig. 1.1 	Wijk bij Duurstede-De Horden: reconstructie van het gemeenschappelijk, door
greppels omsloten gebied van (een deel van) de 2de-eeuwse nederzetting. Foto
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Fig. 1.2
Overzicht van het studiegebied.
Fig. 1.3
De stroomgordels binnen het onderzoeksgebied.
Fig. 1.4
De microregio Houten.
Fig. 1.5
De microregio Wijk bij Duurstede.
Fig. 1.6
Tijdschema.

Hoofdstuk 2
Fig. 2.1
Overzicht van de civitas Batavorum met omkaderd het Kromme-Rijngebied.
Fig. 2.2 	Overzicht van alle waarnemingen uit de Romeinse tijd in het Kromme-Rijngebied.
Geomorfologische ondergrond is bewerkt naar Berendsen/Stouthamer 2001.
Fig. 2.3 	Globaal overzicht van waarnemingen en nederzettingsterreinen uit de Romeinse
tijd in het Kromme-Rijngebied per stroomrug. A. Houtense en Jutphase stroomruggen, B. Kromme Rijn stroomrug, C. Werkhovense stroomrug
Fig. 2.4
Romeinse sites in het Kromme-Rijngebied.
Fig. 2.5 	Het Actuele Hoogtebestand Nederland van het Kromme-Rijngebied met daarop
geprojecteerd de Romeinse sites.
Fig. 2.6 	De genummerde Romeinse sites in het Kromme-Rijngebied geprojecteerd op de
geomorfologie naar Berendsen/Stouthamer 2001 en met de fosfaatkarteringen
van Steenbeek 1983a.
Fig. 2.7 	Romeinse Vechten met de sites van het castellum (83), de vicus (85) en de grafvelden (84). Naar Hessing/Polak/Vos/Wynia 1997, afb. 10.
Fig. 2.8 	Luchtfoto uit de jaren vijftig van de 20ste eeuw met sporen van een wegtracé
(streeplijn) ten westen van castellum Vechten en ten zuiden van Waterliniefort
‘Het Hemeltje’. Bron: Archeologische werkgroep ‘Leen de Keijzer’, Houten.
Fig. 2.9 	Luchtfoto met sporen van een waarschijnlijk Middeleeuws wegtracé ten westen
van Wijk bij Duurstede-De Geer (site 31). Bron: Provincie Utrecht en GoogleEarth.
Fig. 2.10 	Overzicht van de Romeinse sites en fosfaatplekken tussen Wijk bij Duurstede en
Cothen met daarop geprojecteerd het hypothetische traject van een Romeinse
weg. Bewerkt naar Hessing/Sueur/Jansen 2006, afb. 11.
Fig. 2.11
Overzicht van de Romeinse wegen in het Kromme-Rijngebied en hun indicatoren.
Fig. 2.12 	De nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd in het Kromme-Rijngebied, waarbij de genummerde sites (deels!) zijn opgegraven; zie bijlage 1.
Fig. 2.13 	Opgraving uit de jaren vijftig van de vorige eeuw van een pottenbakkersoven (site
71) te Schalkwijk. Foto’s Radboud Universiteit Nijmegen (archief Bogaers).
Fig. 2.14 	De westelijke hoek van de steenbouw op Cothen-De Zemelen (site 40). Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Fig. 2.15 	Overzicht en interpretatie van de steenbouw op Cothen-De Zemelen (site 40) na
afloop van het onderzoek in 2003. Bewerkt naar ADC-ArcheoProjecten, Amersfoort.
Fig. 2.16
Gereconstrueerd overzicht van de steenbouw van ’t Goy-Tuurdijk (site 53).
Fig. 2.17 	Werkhoven-Zure Maat (site 115): delen van een natuurstenen grafmonument.
Naar Pleyte 1877-1903.
Fig. 2.18 	’t Goy-Groenedijkje (site 58): zandstenen mannenkopje van een grafmonument.
Foto Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’, Houten.
Fig. 2.19 	Cothen-Dwarsdijk (site 114): luchtfoto met net boven het vliegtuigwiel de sporen
van ronde randstructuren van graven. Opname naar het noorden met op de achtergrond Cothen. Bron: Provincie Utrecht.
Fig. 2.20 	Odijk-De Vinkenburgweg (site 90): luchtfoto van een aantal ronde grondsporen die
mogelijke grafheuvels voorstellen. Opname vanuit het zuidwesten. Bron: Provincie Utrecht.
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Hoofdstuk 3
Fig. 3.1
Topografie Wijk bij Duurstede.
Fig. 3.2 	Geschematiseerd structurenoverzicht van de bewoningssporen uit de Late IJzertijd en Romeinse periode van Wijk bij Duurstede-De Horden.
Fig. 3.3 	Huisplattegronden van de typen Haps (naar Verwers 1972, fig. 48) en AlphenEkeren (naar Van der Sanden 1987a, fig. 6).
Fig. 3.4
Huisplattegronden van het type De Horden 1A.
Fig. 3.5 	Wijk bij Duurstede-De Horden: de uitstekend bewaarde grondsporen van boerderij
H1. Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Fig. 3.6
Huisplattegronden van het type De Horden 1B
Fig. 3.7
Huisplattegrond van het type De Horden 1C
Fig. 3.8
Huisplattegronden van het type Horden 1D.
Fig. 3.9 	Wijk bij Duurstede-De Horden: de uitgegraven paalkuilen van huis 4 met zicht op
de korte zuidwestwand. Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Fig. 3.10
Huisplattegronden van het type De Horden 2A.
Fig. 3.11
Huisplattegrond van het type De Horden 2B.
Fig. 3.12
Huisplattegronden van het type De Horden 2C.
Fig. 3.13
Huisplattegrond van het type De Horden 3A.
Fig. 3.14
Huisplattegronden van het type De Horden 3B.
Fig. 3.15
Huisplattegrond van het type De Horden 3C.
Fig. 3.16
Enkele voorbeelden uit ‘De Horden’ van spiekers van het type 1.
Fig. 3.17
Enkele voorbeelden uit ‘De Horden’ van spiekers van het type 2.
Fig. 3.18 	Wijk bij Duurstede-De Horden: enkele uitgegraven voorbeelden van spiekers van
het type 3 even ten westen en ten noorden van huis 14. Foto Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Fig. 3.19
Bijgebouwen van ‘De Horden’ met een wandgreppelconstructie.
Fig. 3.20
Plattegronden van overige bijgebouwen van ‘De Horden’.
Fig. 3.21 	Wijk bij Duurstede-De Horden: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit periode 1 van 1-50 na Chr.
Fig. 3.22 	Wijk bij Duurstede-De Horden: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit periode 2A van 50-70 na Chr.
Fig. 3.23 	Wijk bij Duurstede-De Horden: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit periode 2B van 70-100 na Chr.
Fig. 3.24 	Wijk bij Duurstede-De Horden: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit periode 3 van 100-150 na Chr.
Fig. 3.25 	Wijk bij Duurstede-De Horden: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit periode 4 van 150-200 na Chr.
Fig. 3.26 	Wijk bij Duurstede-De Horden: bronzen beeldje van Mercurius. Foto Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Fig. 3.27 	Wijk bij Duurstede-De Horden: luchtfoto van enkele opgravingsputten op het
grafveld gezien vanuit het noordwesten. Zichtbaar zijn enkele randstructuren van
graven langs de perceelsloot die het grafveld in twee delen scheidt. Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Fig 3.28 	Geschematiseerd ontwikkelingsmodel ‘De Horden’
	A. 1-50 na Chr., B. 40-70 na Chr., C. 70-100 na Chr., D. 100-150 na Chr., E. 150200 na Chr.
Fig. 3.29
Overzicht van de Romeinse bewoningssporen op Wijk bij Duurstede-De Geer.
Fig. 3.30 	Gereconstrueerde oriëntaties van greppelsystemen tussen Wijk bij Duurstede ‘De
Geer’, ‘De Horden’ en ‘Wijkersloot I’ in de 2de eeuw na Chr.
Fig. 3.31 	De gereconstrueerde, verlengde greppels uit Wijk bij Duurstede ‘De Geer’, ‘De
Horden’ en ‘Wijkersloot I’ met daarin geplaatst de afmetingen van werkelijk opgegraven greppeldelen in afgeronde pedes monetales.
Fig. 3.32 	Een kadastraal grid over Romeins Wijk bij Duurstede met afmetingen van 600 bij
600 en 300 bij 300 Romeinse voeten (pedes monetales), globaal gebaseerd op het
grote en kleine vierkant van ‘De Horden’ en het kleine vierkant van ‘De Geer’.
Fig. 3.33 	De exacte gulden snede verhoudingen toegepast op de 2de-eeuwse greppelsystemen van Wijk bij Duurstede-De Horden met als uitgangspunt de beide opgegraven
kavels.
Fig. 3.34 	De exacte gulden snede verhoudingen toegepast op de 2de-eeuwse greppelsystemen van Wijk bij Duurstede-De Horden met als uitgangspunt alleen de grote
kavel.
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Hoofdstuk 4
Fig. 4.1
Overzicht van de microregio Houten met de verschillende opgravingslocaties.
Fig. 4.2
De opgravingsterreinen in de zone Houten Noord West.
Fig. 4.3 	Houten-Doornkade: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen
uit de IJzertijd (grijs) en Vroeg-Romeinse periode (donkergrijs).
Fig. 4.4 	Houten-Doornkade: Vroeg-Romeinse (A) en Midden-Romeinse (B) huisplattegronden op het zuidelijke deel van het nederzettingsterrein. Naar Van Tent 1988,
afb. 8.
Fig. 4.5 	Houten-Doornkade: plattegrond van een Vroeg-Romeins bijgebouw op het zuidelijke deel van het nederzettingsterrein.
Fig. 4.6 	Houten-Doornkade: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen
uit de Midden-Romeinse periode van 70 tot 150 na Chr.
Fig. 4.7 	Houten-Doornkade: plattegrond van een Midden-Romeinse tweebeukige boerderij op het noordelijke deel van het nederzettingsterrein. Naar Van Tent 1988, afb.
9.
Fig. 4.8 	Luchtfoto en interpretatie van een vindplaats langs de Langeweg (site 25) ongeveer 1 km ten westen van Houten-Doornkade.
Fig. 4.9 	Houten-Wulven: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit
periode 1 van 50 tot 120 na Chr.
Fig. 4.10
Houten-Wulven: schematische plattegrond van boerderij H5.
Fig. 4.11 	Houten-Wulven: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit de
2de eeuw na Chr.
Fig. 4.12 	Houten-Wulven: bronzen beeldje van de godin Isis-Fortuna. Foto Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Fig. 4.13 	Houten-Tiellandt: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit
de Romeinse tijd.
Fig. 4.14 	Houten-Tiellandt: uitsnede van het vereenvoudigde structurenoverzicht met de
oudste boerderijplattegrond uit de Romeinse tijd ten zuiden van de restgeul(en).
Fig. 4.15 	Houten-Tiellandt: uitsnede van het vereenvoudigde structurenoverzicht met de
jongste boerderijplattegrond en het horreum uit de Romeinse tijd ten zuiden van
de restgeul(en).
Fig. 4.16 	Houten-Tiellandt: altaar gewijd aan Hercules Magusanus. Foto Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Fig. 4.17 	Houtense Wetering (terrein 24): belangrijkste bewoningssporen uit de IJzertijd
en Romeinse periode.
Fig. 4.18 	De buurtschap Houten-Loerik met daarbinnen de archeologische terreinen.
FIg. 4.19 	Houten-Binnenweg (terrein 21/22): vereenvoudigde weergave van de bewoningssporen uit de IJzertijd.
Fig. 4.20 	Houten-Binnenweg (terrein 21/22): vereenvoudigde weergave van de bewoningssporen uit de Romeinse tijd.
Fig. 4.21 	Houten-Binnenweg (terrein 21/22): ijzeren voetboeien van ‘terrein 21’ uit de
Romeinse tijd. Foto/tekening ADC-Archeoprojecten, Amersfoort.
Fig. 4.22 	Houten-Overdam (terrein 8A): landschappelijke situering van het opgravingsterrein.
Fig. 4.23 	Houten-Overdam (terrein 8A): vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit periode 1 van 1-50 na Chr.
Fig. 4.24 	Houten-Overdam (terrein 8A): Het meest noordelijke gebouw uit periode 1.
Opname vanuit het westen. Zichtbaar zijn het tweebeukige woongedeelte op de
voorgrond (en enkele Middeleeuwse grondsporen), de noordelijke ingang in de
lange zijde van de wandgreppel en op de achtergrond het driebeukige huisdeel.
Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Fig.4.25 	Houten-Overdam (terrein 8A): vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit periode 2 van 40-70 na Chr.
Fig. 4.26 	Houten-Overdam (terrein 8A): vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit periode 3 van 70-100 na Chr.
Fig. 4.27 	Houten-Overdam (terrein 8A): vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit periode 4 van 100-150 na Chr.
Fig. 4.28 	Houten-Overdam (terrein 8A): vereenvoudigd structurenoverzicht van bewoningssporen uit periode 5 van 150-200 na Chr.
Fig. 4.29 	Houten-Rietsloot (terrein 7): grondsporen van greppels uit de Romeinse tijd.
Fig. 4.30 	Houten-Schalkwijkseweg (terrein 14): topografisch en geomorfologisch overzicht van de vindplaats en omgeving.
Fig. 4.31 	Houten-Schalkwijkseweg (terrein 14): vereenvoudigd structurenoverzicht van de
bewoningssporen uit de Romeinse tijd.
Fig. 4.32 	Houten-Hofstad (terrein 16): paleogeografische reconstructie van het gebied
rond terrein 16. Naar Schurmans 2005, fig. 9.
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Fig. 4.33 	Houten-Hofstad (terrein 16): Romeinse grondsporen van het terrein met daarop
aangegeven de positie van het gevonden metaaldepot en als inzet enkele wangkleppen.
Fig. 4.34 	Houten Leedijk II (terrein 9): zilveren ogenfibula. Foto ARC, Groningen; naar
Hielkema 2003, afb. 4.1.
Fig. 4.35 	Houten-Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp): schematisch overzicht van alle
paalkuilen in het gebouw.
Fig. 4.36 	Houten-Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp): schematisch overzicht van de
Romeinse houtbouwfase volgens Bogaers en Woudstra, aangevuld naar de dagrapporten en tekeningen van Woudstra uit ca. 1957.
Fig. 4.37 	Houten-Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp):Woudstra’s tekening waarop de
zuidoostelijke hoek van de houtbouw zichtbaar is. Archief Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Fig. 4.38 	Houten-Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp): schematisch overzicht van de
eerste Romeinse houtbouwfase. Gedeeltelijk naar Van Dockum 1990a en verder
aangevuld.
Fig. 4.39 	Houten-Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp): schematisch overzicht van de
tweede Romeinse houtbouwfase. Gedeeltelijk naar Van Dockum 1990a en verder
aangevuld.
Fig. 4.40 	Houten-Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp): muurwerk tijdens de opgraving
van 1957. Bron: Archeologische werkgroep ‘Leen de Keijzer’, Houten.
Fig. 4.41 	Houten-Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp): schematisch overzicht van de
steenbouwfase.
	A: muurwerk gefundeerd op Grauwackeschiefer, B: muurwerk of porticus
gefundeerd op aangestampte klei met losse steenfundamenten, C: gereconstrueerd muurwerk, D: verwarmde en/of bepleisterde vertrekken afgewerkt met een
betonvloer (west) of dieper gefundeerd (oost), E: afvoergoot, F: kuil met delen van
muur- en pleisterwerk.
Fig. 4.42 	Houten-Molenzoom: vereenvoudigd sporenoverzicht van de eerste bewoningsfase
uit de Late IJzertijd / Vroeg-Romeinse periode.
Fig. 4.43 	Houten-Molenzoom: geschematiseerd overzicht van de Midden-Romeinse bewoningsfasen.
Fig. 4.44 	Houten-Molenzoom: de verzaagde 1ste-eeuwse grafsteen van Tiberius Julius
Probus en de mogelijke reconstructie van de kalkstenen grafstèle. Foto/tekening
ACVU, Amsterdam, naar Derks 2003, fig. 9.

Hoofdstuk 5
Fig. 5.1 	Verspreiding van La Tène-armbanden over de rurale nederzettingen in het
Kromme-Rijngebied; zie verder bijlage 2 voor de aantallen.
Fig. 5.2 	Verdeling van de kleur van de armbanden per regio. Bewerkt naar Verniers 2006,
fig. 7.7.
Fig. 5.3 	Verdeling van het aantal ribben van de armbanden per regio. Bewerkt naar Verniers 2006, fig. 7.6.
Fig. 5.4 	Verspreiding van gouden triskeles-munten van het type Scheers 31, toegeschreven aan de Eburonen. Naar Roymans 2008, fig. 7. (a: 1-5 exemplaren, b: > 20
exemplaren, c: schatvondst).
Fig. 5.5 	Voor- en keerzijde van een gouden stater van het type Scheers 31, toegeschreven
aan de Eburonen en afkomstig van Houten-Schalkwijkseweg (site 8). Foto Geldmuseum, Utrecht.
Fig. 5.6 	Verspreiding van zilveren munten met het dansende mannetje (type Scheers 57).
Naar Roymans 2008, fig. 10. (a: munten behorend tot de oudere groep geslagen
in rechts-Rijnse gebied, b: munten van de jongere groep vermoedelijk geslagen in
Nederrijnse gebied).
Fig. 5.7 	Verspreidingskaart van Keltische munten in het onderzoeksgebied; zie verder
bijlage 3 voor gedetailleerde informatie.
Fig. 5.8 	Eén van de helmen uit de Rijn bij Rijswijk. Foto Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, Amersfoort.
Fig. 5.9 	Deel van een pre-Flavische vertinde en met niëllo ingelegde hanger van paardentuig van een parade-uitrusting, afkomstig van site 58. Foto en collectie Joop
Stakenborg (Houten).
Fig. 5.10 	Verspreidingskaart van militaria op rurale nederzettingen in het Kromme-Rijngebied; zie verder bijlage 4 voor een gedetailleerd overzicht.
Fig. 5.11 	Bronzen mondstuk van een blaasinstrument afkomstig van het akkercomplex bij
Wijk bij Duurstede-Wijkersloot I (site 34). Naar Verwers 1978, fig. 2.
Fig. 5.12 	Overzicht van nederzettingsterreinen waar vroege importen zijn gevonden; zie
verder bijlage 5 voor een gedetailleerd overzicht.
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Fig. 5.13 	Verspreidingskaart van de Laat-Romeinse nederzettingsterreinen in het studiegebied; zie verder bijlage 6 voor een gedetailleerd overzicht.

Hoofdstuk 6
Fig. 6.1 	Verspreiding van zegeldoosjes in het Kromme-Rijngebied. Naar Derks/Roymans
2002, fig. 7.6, appendix 1. Zie voor de aantallen bijlage 7.
Fig. 6.2 	Model van een dendritisch nederzettingssysteem. Bewerkt naar Willems 1984,
261, fig. 134.
Fig. 6.3 	Het hypothetische afzetgebied van de militaire vici in het Kromme-Rijngebied op
het omliggende platteland.
Fig. 6.4 	De hypothetische begrenzingen van grote sites in het Kromme-Rijngebied aan de
hand van Thiessen-polygonen.
Fig. 6.5
Uitsnede van het AHN met daarop geprojecteerd de Romeinse sites.
Fig. 6.6 	Het hypothetische wegennet in het Kromme-Rijngebied en de positie van de grote
sites daarbinnen.
Fig. 6.7 	De verspreiding van Laat-Romeinse sites gerelateerd aan de Midden-Romeinse
grote sites en hun Thiessen-polygonen.
Fig. 6.8 	Drie gereconstrueerde doorsneden van een huis met buitenstijlen.
Fig. 6.9 	Mogelijke reconstructie van een porticusboerderij uit Wijk bij Duurstede-De
Horden. Tekening Mikko Kriek (ACVU-HBS).
Fig. 6.10 	Zicht op de kampstraat (spatium conversantibus) tussen twee manschapsbarakken met elk een houten porticus in het gereconstrueerde castellum van de
Saalburg. Foto Hazenberg Archeologie; naar De Hingh/Vos 2005, 102.
Fig. 6.11 	Een recent voorbeeld van het gebruik van shingles. Bron: wikipedia.
Fig. 6.12 	Een gereconstrueerde doorkijk van onder de porticus. Tekening Mikko Kriek
(ACVU-HBS).
Fig. 6.13 	Mogelijke reconstructie van een porticusboerderij of ‘veteranenboerderij’ met
een lage dakhellingshoek uit Wijk bij Duurstede-De Horden. Tekening Mikko Kriek
(ACVU-HBS).
Fig. 6.14 	Veldtekening van onder meer enkele horrea rond huis 14 in de nederzetting Wijk
bij Duurstede-De Horden. Tekening Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
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Tabellen
Hoofdstuk 2
Tabel 2.1

De classificatie van de Romeinse sites in het onderzoeksgebied.

Hoofdstuk 3
Tabel 3.1 Typologie van de huisplattegronden van Wijk bij Duurstede-De Horden.
Tabel 3.2 Overzicht van het aantal huizen per (sub)type in Wijk bij Duurstede-De Horden.
Tabel 3.3 Verspreiding in de tijd van de huisplattegronden in Wijk bij Duurstede-De Horden.
Tabel 3.4 	Overzicht van elkaar oversnijdende huisplattegronden uit Wijk bij Duurstede-De
Horden. Legenda: wit is relatief ouder dan groen in één kolom.
Tabel 3.5 	Verspreiding in de tijd van de huisplattegronden met stal van Wijk bij DuurstedeDe Horden.
Tabel 3.6 	Verspreiding in de tijd van de huisplattegronden met buitenstijlen van Wijk bij
Duurstede-De Horden.
Tabel 3.7 Typologische indeling van de spiekers van Wijk bij Duurstede-De Horden.
Tabel 3.8 	Overzicht van het grondoppervlak van spiekers en het draagvermogen van vloerdragende palen van Wijk bij Duurstede-De Horden.

Hoofdstuk 5
Tabel 5.1 	Onderlinge procentuele verhoudingen tussen het aantal ribben en de kleur van de
armbanden zoals aangetroffen op de nederzetting Werkhoven-De Klaproos (site
103). N=326.

Hoofdstuk 6
Tabel 6.1 	Nederzettingsterreinen die op basis van de data uit de vorige hoofdstukken kunnen worden toegeschreven aan de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse periode.
Tabel 6.2 	Het aantal en de dichtheid van Midden-Romeinse nederzettingen per stroomrug in
het Kromme-Rijngebied. De (onbewoonbare) komgronden zijn niet meegerekend.
Tabel 6.3 	Geschatte bevolkingsaantallen en – dichtheden op het platteland van enkele
microregio’s in de Midden-Romeinse tijd.
Tabel 6.4 	Verhoudingen tussen oppervlakte en het aantal sites in verschillende regio’s van
de Bataafse civitas.
Tabel 6.5 	De dichtheid van Midden-Romeinse nederzettingen in enkele regio’s van het
Duitse Rijnland vergeleken met die van het Kromme-Rijngebied, Tiel en twee
Brabantse microregio’s.
Tabel 6.6 	Bevolkingsaantal en hypothetische potentieel aan rekruten in de civitas Batavorum (A en B) en het Kromme-Rijngebied (C) op een willekeurig moment in de
Midden-Romeinse periode gebaseerd op het nederzettingsmodel en het totaal
aantal gelijktijdige huishoudens. De civitasgegevens van kolom A gaan uit van de
(gecombineerde) berekeningen van Willems (1984, 237) en Vossen (2003). Kolom
B is doorgeredeneerd vanuit de Kromme-Rijnse situatie met een gemiddelde van
2½ gelijktijdige huizen per nederzetting.
Tabel 6.7 	Calculatieoverzicht van de consequenties van rekrutering in de Midden-Romeinse
tijd.
Tabel 6.8 	Vergelijking tussen het voorkomen van Midden-Romeinse grote sites en
Laat-Romeinse rurale nederzettingslocaties, inclusief de aanwezigheid van kenmerkend Laat-Romeins ‘militair geassocieerd’ vondstmateriaal.
Tabel 6.9 	Overzicht van huizen met buitenstijlen uit het rivierengebied en de noordelijke
randzone van de Zuid-Nederlandse zandgronden. * zekere porticusboerderijen
met rondom buitenstijlen die op een verre afstand van de wanden staan.
Tabel 6.10 	Jaarinkomen in sestertiën van verschillende rangen bij de hulptroepen en legioenen ten tijde van Augustus, Domitianus, Septimius Severus en Caracalla. Naar
Van Daele 2003, tabel 2.
Tabel 6.11 	Overzicht van de rurale nederzettingen waar verschillende indicatoren duiden op
de aanwezigheid van veteranen in het Kromme-Rijngebied.
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