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commune fine clair (Fig. 159: 2). Het baksel van de tweede beker was te zeer aangetast om te
kunnen determineren (Fig. 159: 3). Deze beker heeft een ribbel op de overgang van de hals
naar de schouder. De beide bekers waren zowel sterk aangetast door de bodem, als sterk
gefragmenteerd ten gevolge van de landbouwactiviteiten. Deze fragmentatie contrasteerde
sterk met de handgevormde beker, die wel nog quasi intact was.

Fig. 159. Materiaal uit C. I-A-1328.
1 handgevormd in ijzertijdtraditie, kookpot
2 beker, oxiderend gebakken
3 beker, oxiderend gebakken

De handgevormde kookpot in ijzertijdtraditie heeft als urne gediend en was gevuld met
verbrand bot die duidelijk zichtbaar waren op de CT-scan (Afb. 202). De kookpot bevatte in
totaal slechts 41 g bot dat onderzocht is door Stichting LAB.370
Het fysisch antropologisch onderzoek wees uit dat het gecremeerd bot van een kind van
tussen de 4 en 7 jaar afkomstig is. Doordat het om een onvolwassen individu ging, kon er
geen geslachtsbepaling worden gedaan. De fragmentatiegraad van het botmateriaal was vrij
hoog, wat deels kan verklaard worden door het feit dat het om een kind gaat met een minder
robuust skelet. Het lage gewicht en het ontbreken van een groot deel van het skelet wijst op
een sterke selectie bij het deponeren van het botmateriaal in de urne. Het lijkt er bovendien
sterk op dat de extremiteiten zijn achtergehouden of elders zijn gedeponeerd.
De datering van de context ligt op basis van de pot met schuine spatelindrukken tussen 50
v.Chr. - 150 n.Chr. met een voorkeur voor de 1ste eeuw n.Chr.371

370 Onderstaande paragraaf is parafrase van Veselka 2016. Voor een uitgebreide analyse van de resultaten verwijzen we naar het rapport in bijlage.
371 Datering door Prof. Dr. Guy De Mulder.
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Afb. 202. CT-scan van de handgevormde pot I-A-1337.

7.4.3.1.4. Graf C. I-A-1329 en C. I-A-1398
Contexten C. I-A-1329 en C. I-A-1398 vormen de restanten van een sterk verstoord urnengraf.
Context C. I-A-1329 bestaat uit I-A-1329 (aardewerkvondsten) en I-A-1340 (grafkuil) (Afb. 203),
C. I-A-1398 is een concentratie aardewerk met verbrand bot.
Grafkuil I-A-1340 bevatte verschillende fragmenten aardewerk en stukjes verbrand bot, maar
kon niet duidelijk afgelijnd worden door de sterke bioturbatie. Ook bij het couperen was het
niet mogelijk om de kuil te herkennen (Afb. 204).
Bij het opschaven rond het verstoorde graf C. I-A-1329 kwam nog een concentratie aardewerk
met verbrand bot aan het licht C. I-A-1398. Deze concentratie was niet af te lijnen in het
grondvlak, maar gezien de positie van de concentratie, is het waarschijnlijk dat ze deel heeft
uitgemaakt van hetzelfde verstoorde graf.
In het zeefresidu van C. I-A-1329 is slechts een kleine hoeveelheid verbrand bot teruggevonden.
De hoeveelheid verbrand bot in het residu van C. I-A-1398 is beperkt waardoor de beide
contexten niet in aanmerking kwamen voor verder fysisch antropologisch onderzoek.
In context C. I-A-1329 zijn er 102 fragmenten aardewerk aangetroffen. Daarvan zijn er 46
gereduceerd gebakken (commune fine sombre) en afkomstig van een (of meerdere) beker(s)
(Fig. 160: 1). Daarnaast zijn er 52 stuks afkomstig van een pot vervaardigd in ijzertijdtraditie
(Fig. 160: 1).
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Afb. 203. C. I-A-1329 en C. I-A-1398 in grondvlak.
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Afb. 204. Doorsnede op de grafkuil I-A-1340 en de aardewerkconcentratie C. I-A-1329.

Er zijn 128 stukken aardewerk gerecupereerd uit de concentratie C. I-A-1398. Het overgrote
deel (125 stukken) is afkomstig van tenminste twee verschillende bekers in gereduceerd
gedraaid aardewerk (commune fine sombre) (Fig. 160: 3-4). Daarnaast zijn er drie scherven
in handgevormde techniek (ijzertijdtechniek). De wandscherven zijn versierd met ribbels en
groeven (Fig. 160: 5).

Fig. 160. Materiaal uit C. I-A-1329 en C. I-A-1398.
1 gereduceerd gebakken (commune fine sombre) beker
2 pot in ijzertijdtraditie (handgevormd)
3-4 reducerend, gedraaide beker (commune fine sombre)
5 wandscherven versierd met ribbels en groeven handgevormd in ijzertijdtechniek

Het materiaal uit C. I-A-1398 is sterk gelijklopend met het materiaal uit C. I-A-1329.
Deze twee concentraties (sterk gefragmenteerd) aardewerk en (beperkt) verbrand
bot zijn waarschijnlijk afkomstig van hetzelfde sterk verstoorde crematiegraf. De
materiaalsamenstelling in beide contexten komt immers zeer goed overeen. En hoewel de
stukken uit de twee contexten niet aan elkaar te passen zijn, komen ze waarschijnlijk van
dezelfde individuen. De context is in de loop van de 1ste of de vroege 2de eeuw te dateren.

7.4.3.1.5. Graf C. I-A-1330
Het graf C. I-A-1330 bestaat uit de volgende sporen: I-A-1330 (grafurne) en I-A-1338 (grafkuil)
(Afb. 205). De grote beker in terra nigra is reeds hoog in de B-horizont opgemerkt. De ronde
kuil heeft een diameter van zo’n 65 cm.
Het graf bevatte vier aardewerkvormen. Het verbrand bot zat in de grote terra nigra beker/
kom (Afb. 206). De beker was zo goed als volledig bewaard, maar was door de druk van de
bodem volledig ingedrukt.
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Afb. 205. C. I-A-1330 coupe AB.
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Afb. 206. CT-scan van de handgevormde pot I-A-1337.

De vorm houdt het midden tussen type Deru B 21.2 en Holwerda 27.372 Dit type komt voor
tussen het midden van de 1ste eeuw en het midden van de 2de eeuw (Fig. 161: 1).
Daarnaast is er nog een beker/pot in terra nigra versierd met rolstempelversiering op de
wand (Fig. 161: 3). Dit type komt voor tussen 27 v.Chr. en 100 n.Chr.373
Er zijn ook twee potten in handgevormd in ijzertijdtraditie: een kom (Fig. 161: 2) en een beker.
De voet van een beker in grijs gereduceerd aardewerk was herbruikt als speelschijf (Fig. 161:
4). De hoeken van de scherf waren duidelijk intentioneel afgeschuurd om er een rond object
van te maken.

Fig. 161. Materiaal uit C. I-A-1330.
1 terra nigra beker
2 handgevormde (ijzertijdtraditie) kom
3 terra nigra beker met radstempelversiering
4 gedraaid, reducerend gebakken speelschijf

De context bevatte 49 g verbrand bot dat vervat zat in de terra nigra beker/kom (Afb. 206). Een
studie door een fysisch antropoloog leverde weinig bruikbare info op.374 Er kan op basis van
de gebrekkige hoeveelheid verbrand bot enkel geconcludeerd worden dat de overledene of
een volwassen vrouw of een juveniel persoon was op het tijdstip van overlijden.
372 Deru 1996: 74
373 Deru 1996: 98, figuur 40: P1.4-6
374 Onderstaande paragraaf is parafrase van Smits 2015. Een gedetailleerde neerslag van de resultaten is te vinden in het rapport in bijlage.
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7.4.3.1.6. Graf C. I-A-1331
Deze context bestaat uit volgende sporen: I-A-1331 (vondst/urne) en I-A-1342 (grafkuil). Dit
spoor is reeds tijdens de proefsleuven aangesneden (PS13-A-3), en was de eerste vorm die
is aangetroffen tijdens het vooronderzoek. Onmiddellijk waren binnen de aflijning van het
aardewerk talrijke fragmenten verbrand bot waar te nemen (Afb. 207).

Afb. 207. C. I-A-1331 tijdens proefsleuvenonderzoek.

Afb. 208. Zicht op de onderkant van C. I-A-1331. De kraan had tijdens het vooronderzoek een deel van de zijkant
weggetrokken.
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Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd gedacht dat de bovenkant van de pot door de
kraan was geraakt. Maar tijdens de opgraving bleek dat de pot niet recht stond, maar wel
op zijn zijkant in de kuil lag. De graafmachine had dus een stuk van de zijkant van de pot
meegetrokken (Afb. 208).
Bij het couperen bleek dat de bovenkant van de pot reeds verdwenen was. Het feit dat de
pot op zijn zij lag, kan een indirect bewijs zijn voor het gebruik van een houten grafkamer die
niet volledig met grond werd gevuld, aangezien de pot anders niet om zou kunnen vallen.
Dit bleek ook duidelijk uit de CT-scan (Afb. 209).

Afb. 209. CT-scan van C. I-A-1331.

Omdat zowel uit de terreinwaarnemingen als uit de CT-scan bleek dat er veel verbrand bot
in de urne stak, is de urne naar de fysisch antropoloog gegaan om daar “opgegraven” te
worden.375 Ondanks de iets grotere hoeveelheid verbrand bot ten opzichte van de andere
graven, is de informatie over de overledene zeer beperkt. Het rapport van het fysischantropologisch onderzoek stelt dat er 144 g verbrand bot in de context zat. Deze weging
is gebaseerd op de grote botfragmenten en het residu. Alles tezamen (inclusief “gruis”376)
weegt dit 236 g. Op basis van het verbrand bot kon enkel uitgemaakt worden dat het om een
volwassen individu ging. Verdere informatie over leeftijd- of geslachtskenmerken ontbreekt
volledig.377
375 Onderstaande paragraaf is parafrase van Smits 2015. Een gedetailleerde neerslag van de resultaten is te vinden in het rapport in bijlage.
376 i.e. fragmenten < 1 cm.
377 De pot is tijdens het restaureren verloren gegaan, waardoor er geen technische tekening kon gemaakt worden.
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7.4.3.1.7. Graf C. I-A-1332
De grafcontext C. I-A-1332 bestaat uit de sporen I-A-1332 (aardewerk) en I-A-1341 (kuil). Het
is één van de drie contexten die tijdens het proefsleuvenonderzoek is aangetroffen. Het
materiaal is zeer gefragmenteerd en bestaat uit aardewerk en wat verbrand bot. De aflijning
van de grafkuil was door de homogenisatie van de B-horizont slecht leesbaar. De aflijning is
vooral gebeurd op basis van het materiaal (Afb. 210).

Afb. 210. C. I-A-1332 in grondvlak.

Bij het couperen bleek dat al het aardewerk sterk beschadigd en onvolledig bewaard was
(Afb. 211).
De kuil bevatte 383 scherven die afkomstig zijn van tenminste drie verschillende vormen: de
bodem van een kruik (of terra rubra beker; Fig. 162: 2), een zeer slecht bewaarde fijnwandige
gereduceerde beker (mogelijk terra nigra) en een handgevormde pot in ijzertijdtraditie (Fig.
162: 1). Het is mogelijk dat er nog vormen in de kuil aanwezig waren, maar door de slechte
bewaring en hoge fragmentatie konden deze niet verder gepuzzeld worden. Zo zijn er 54
scherven waarbij het zelfs niet mogelijk is om het bakseltype te achterhalen.

Fig. 162. Materiaal uit C. I-A-1332.
1 handgevormd, in ijzertijdtraditie pot
2 bodem van een kruik
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Afb. 211. C. I-A-1332 in coupe.

De meeste botfragmenten concentreren zich rond de handgevormde kookpot. Dus mogelijk
zijn de botresten oorspronkelijk in deze vorm bijgezet. De botfragmenten zijn opgenomen
in het assessment van de fysisch antropoloog, maar het ensemble was te klein en te weinig
diagnostisch om verdere analyses of interpretaties te kunnen uitvoeren.
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7.4.3.1.8. Graf C. I-A-1333
De grafcontext C. I-A-1333 bestaat uit de volgende sporen: I-A-1333 (depositie) en I-A-1339
(grafkuil). Deze context werd reeds bij het proefsleuvenonderzoek aangesneden. De grafkuil
was door de bioturbatie en de homogenisatie moeilijk te zien. Er is een ovale grafkuil afgelijnd
met een maximale doorsnede van zo’n 55 cm.
Tijdens het vooronderzoek is een pot in handgevormd aardewerk in ijzertijdtraditie gevonden.
De pot stond schuin in de kuil, waardoor deze ten dele door de graafmachine is afgetopt.
Hierdoor kon er geen volledig profiel meer geconstrueerd worden (Afb. 212; Fig. 163: 1).

Afb. 212. C. I-A-1333 tijdens het couperen.

Na het zetten van de coupe is bij het uithalen van de tweede helft een tweede vorm aan het
licht gekomen (Afb. 213).
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Afb. 213. C. I-A-1333 tijdens het vrijleggen van het aardewerk.

Van deze kom in handgevormd aardewerk in ijzertijdtraditie kon slechts een deel van het
profiel gereconstrueerd worden (Fig. 163: 2). In deze kom zaten enkele spikkels verbrand
bot, waardoor het moeilijk is om van een echte grafurne te spreken. Verspreid in de vulling
van de kuil zijn verschillende (kleine) fragmenten verbrand bot teruggevonden. Deze zijn na
assessment door de fysisch antropoloog niet weerhouden voor verdere analyse.

Fig. 163. Materiaal uit C. I-A-1333.
1 handgevormd, in ijzertijdtraditie pot
2 handgevormd, in ijzertijdtraditie kom
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7.4.3.1.9. Graf C. I-A-1396
De grafcontext C. I-A-1396 is samengesteld uit de contexten I-A-1396 (aardewerk) en I-A-1397
(grafkuil). Bij het vrijleggen van de context zijn onmiddellijk twee vormen aangesneden die
in elkaar zaten. Het betreft een vorm in terra nigra (Fig. 164: 1) en een kom in handgevormd
(ijzertijdtraditie) aardewerk (Fig. 164: 2; Afb. 216 ).

Afb. 214. In de coupe AB op spoor C. I-A-1396 is te zien hoe twee vormen op elkaar gestapeld zijn.

Bij het verder couperen en uithalen van de vondsten, is nog een derde aardewerkvorm
aangetroffen. Dit kleine kruikje is net als de andere vormen zeer sterk gefragmenteerd,
waardoor het door de restaurator niet meer aan elkaar gezet kon worden (Afb. 215). De
bovenkant van het kruikje ontbreekt. De vormen stonden dicht bij elkaar opgestapeld binnen
de grafkuil (Afb. 216).

373

Afb. 215. Detail van de 3de aardewerkvorm.

De terra nigra-vorm is duidelijk op de kom geplaatst, waarna ze omvergevallen zijn. Dit
kan een aanwijzing zijn voor het gebruik van een houten bekisting die nadien is vergaan.
Wanneer de kuil zou dichtgegooid zijn met aarde, zouden de potten niet meer kunnen
bewegen of vallen. Aangezien de rand van de terra nigravorm niet bewaard is, kan de
typologische onderverdeling twee kanten uit. De vorm kan afkomstig zijn van een kelktype
Deru KL9378 of van een kom type Deru B20379 (imitatie van een Drag. 29) (Fig. 164: 1). De kom
in handgevormde waar (ijzertijdtechniek) was zodanig gefragmenteerd, dat slechts een deel
378 Deru 1996: 92, figuur 37
379 Deru 1996: 72, figuur 27
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Afb. 216. Opname van C. I-A-1396 waarbij de drie aardewerkvormen zichtbaar zijn.

van de rand opnieuw kon samen gezet worden. De vorm lijkt ook verbrand te zijn. Men heeft
bij deze kom het uitzicht van terra nigra proberen imiteren.380
In de vulling van de grafkuil zaten verschillende kleine botfragmenten. Enkele van de
fragmenten zijn duidelijk afkomstig van dieren.381 Door de fragmentatie en beperkte omvang
van dit botmateriaal was een determinatie niet mogelijk, waardoor het moeilijk is om een
verdere interpretatie op te stellen.

Fig. 164. Materiaal uit C. I-A-1396.
1 terra nigra kelk of kom
2 handgevormd, in ijzertijdtraditie kom

In de vulling is een stukje metaal teruggevonden dat misschien te interpreteren is als een
schoenspijker.
De datering van deze context ligt tussen 50 v.Chr. – 70 n.Chr. en is gebaseerd op de
identificatie van de terra nigra-vorm als kelk.
380 Identificatie door Prof. Dr. Guy De Mulder.
381 Veselka 2016: 8
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7.4.3.1.10. Windval C. I-A-1399
Tussen de urnengraven lagen enkele sporen die op basis van de inhoud en de vulling niet
als grafkuil te bestempelen zijn, maar die wel een duidelijke link hadden met het grafveld. In
het geval van C. I-A-1399 gaat het om een langwerpige windval (Afb. 217), waarin aardewerk
en wat verbrand bot zat.

Afb. 217. C. I-A-1399 in grondvlak.

Het spoor is verdiept naar een tweede grondplan (GPL B), waarna coupes in een
vissengraatsysteem zijn uitgezet. Hoewel de relatie op het terrein door toedoen van de
B-horizont niet volledig duidelijk was, lijken de graven C. I-A-1396 en C. I-A-1331 dit spoor te
oversnijden. Ook context C. I-B-235 oversnijdt dit spoor (Fig. 165).

Fig. 165. C.I-A-1399 en C. I-B-235.

Het aardewerk uit context I-A-1399 omvat 41 stukken aardewerk. De meeste ervan (38
scherven) zijn van een vorm in grofwandig geëffend versierd aardewerk met ribbels,
waarschijnlijk een ribbelkom (= hetzelfde exemplaar uit context C. I-A-1399-EF-1). Er is ook
een stuk terra nigra afkomstig van een kelk (= zelfde type als C. I-A-1396 en zelfde individu
als uit context C. I-A-1399-EF-1). De scherven van de ribbelkom zaten allemaal gecentreerd
in één spoor (I-B-237), waardoor het waarschijnlijk is dat deze laag eigenlijk samen hoort met
C. I-A-1399-EF-1.
Het verbrand bot is door een fysisch antropoloog gecatalogiseerd als ‘kleine botfragmenten
waar geen verdere analyse op kan uitgevoerd worden’.

7.4.3.1.11. Kuil C. I-A-1399-EF-1
Deze kuil is voor het eerst opgemerkt tijdens het couperen van de windval C. I-A-1399. De
aflijning van dit spoor werd pas duidelijk tijdens het verdiepen op GPL B. Het gaat om een vrij
smal en langwerpig spoor (100 cm x 50 cm) (spoor I-B-228) waarbij reeds aan de oppervlakte
verschillende fragmenten aardewerk en verbrand bot te zien waren. De kuil oversnijdt de
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windval C. I-A-1399. Het materiaal dat vervat zit in deze windval, is er dus waarschijnlijk ten
gevolge van postdepositionele processen in geraakt.
Het merendeel van het materiaal, zowel het aardewerk als het verbrand bot, zit in de tweede
laag van de kuil (Afb. 218, Fig. 166, Fig. 167). Het lijkt er sterk op dat de laag in één keer in de
kuil gedumpt is.

Afb. 218. C. I-A-1399 coupe EF.

Fig. 166. C.I-A-1399 coupe EF tekening.

Fig. 167. C. I-A-1399, C. I-C-31 en C. I-A-1399-EF-1.
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In totaal zijn 272 scherven gerecupereerd uit deze context. Het merendeel van deze scherven
is afkomstig van een grofwandig versierde ribbelkom en een kelk in terra nigra. Een groot
deel van de scherven zijn zodanig verweerd dat ze geen verdere interpretatie konden krijgen.
De kelk in terra nigra is van hetzelfde type, Deru KL9 als de vorm in C. I-A-1396 (Fig. 168: 1).
Waarschijnlijk gaat het zelfs om hetzelfde individu (Fig. 168: 2).

Fig. 168. Materiaal uit C. I-A-1399-EF-1.
1 terra nigra kelk
2 handgevormde geëffend versierde ribbelkom

Hoewel er vrij veel botfragmenten in de kuil zaten, is de context door de fysisch antropoloog
niet weerhouden voor verder onderzoek. Dit kwam door de hoge fragmentatiegraad van de
stukken. Er zijn geen sporen van dierlijke resten gevonden in de kuil.
Deze kuil verschilt door de laag met gefragmenteerd gecremeerd bot en gefragmenteerd
aardewerk, duidelijk van de overige contexten. De vulling van deze kuil kan een
weerspiegeling zijn van een crematie op een ustrinum, waarbij men nadien de resten heeft
verzameld en in een kuil heeft gedeponeerd. Dit is eenzelfde dynamiek als bij een klassiek
brandrestengraf, alleen dat men geen houtskool van de brandstapel heeft mee geschept. Of
de kuil is het resultaat van een ruimsessie waarbij er één of meerdere graven samen in de kuil
zijn gegooid om plaats te maken voor nieuwe graven. Een derde mogelijke verklaring is van
de meervoudige begraving, zoals aangetroffen in Destelbergen-Eenbeekeinde.382

7.4.3.1.12. Kuil C. I-B-235
Deze kuil is op contextniveau apart gezet, maar deze kan ook onderdeel geweest zijn van
C. I-A-1399-EF-1. De relatie tussen beide contexten was zowel in vlak als in coupe zeer
onduidelijk (Fig. 169).

Fig. 169. Coupe HR op de contexten C. I-A-1399, C. I-B-235 en C. I-A-1399-EF-1.

382 De Laet et al. 1969
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Afb. 219. C. I-B-235 coupe HR op contexten C. I-A-1399, C. I-B-235 en C. I-A-1399-EF-1.

Het aardewerk uit deze context sluit zeer
goed aan bij C. I-A-1399-EF-1. In de vulling zijn
twee vormen teruggevonden. Een ribbelkom,
waarschijnlijk hetzelfde individu als uit context
I-A-1399-EF-1 (30 scherven) en een kom in
handgevormde waar ijzertijdtraditie (41 scherven)
(Fig. 170).

Fig. 170. Materiaal uit C. I-B-235.
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7.4.3.1.13. Conclusie
In deze zone is een grafveldje uit de vroeg-Romeinse periode teruggevonden. Het gaat om
zes urnengraven, een restant van een urnengraf, twee kuilen en een windval, die omgeven
zijn door een afbakende structuur. De greppel S. I-A-1334 die rond het urnengrafveld loopt
vormt een trapezium van ongeveer 13 m x 14/18 m. De greppels bakenen een zone van
ongeveer 200 m² af. Waarschijnlijk is dit grafmonumentje gericht op greppel C. I-A-630. In de
onmiddellijke omgeving van het grafveldje zijn geen andere sporen uit de Romeinse periode
aangetroffen. Dit kan er op wijzen dat de zone enkel gebruikt werd om de doden te begraven
en gemeden werd als woonzone.
De urnen bevonden zich net onder de teelaarde waardoor het moeilijk was om de grafkuil af
te lijnen. Er schijnt een opdeling te zijn in het grafveld in twee clusters: een clustertje van een
drietal graven C. I-A-1330, C. I-A-1328 en C. I-A-1329/C. I-A-1398 en een cluster van enkele
graven en de kuiltjes/windvallen C. I-A-1333, C. I-A-1396, C. I-A-1332, C. I-A-1331, C. I-A-1399,
C. I-A-1399-EF-1, C. I-B-235.
De graven bevatten vormen in terra nigra en handgevormde vormen in ijzertijdtraditie. Het
lokaal geproduceerde handgevormde aardewerk is dominant in de samenstelling. Enkele
vormen (zoals de ribbelkom) werden reeds in de late ijzertijd gebruikt, en komen ook terug
in het nederzettingsafval. In de nederzettingssporen is slechts een beperkte hoeveelheid
terra nigra teruggevonden. De kelkvorm uit C. I-A-1396 en C. I-A-1399-EF-1 lijkt een specifiek
funeraire betekenis gehad te hebben, aangezien deze over verschillende contexten
terugkomt.
Afgezien van één vorm in ijzertijdtraditie is het aardewerk niet verbrand. Het aardewerk
is dus niet meegegeven op de brandstapel. Het vaatwerk uit alle contexten is zeer sterk
gefragmenteerd, waardoor er nagenoeg geen volledige vormen teruggevonden zijn. Dit
heeft te maken met een combinatie van verschillende postdepositionele en tafonomische
processen: de ondiepe positie onder de teelaarde maakte de graven kwetsbaar voor
landbouwactiviteiten zoals ploegen. Verder heeft ook de bemesting sterk ingewerkt op het
aardewerk.
In bijna alle kuilen zijn er fragmenten verbrand bot teruggevonden. Deze zijn per grafcontext
door een fysisch antropoloog gewaardeerd op het verdere onderzoekspotentieel. Uit
dit assessment bleek dat het bot aan een vrij hoge temperatuur (verbrandingsgraad IV)
blootgesteld is geweest (550°C-750°C).383 Door de hoge fragmentatiegraad van het bot, kwam
slechts één context in aanmerking voor verder fysisch antropologisch onderzoek C. I-A-1328.
Uit dit onderzoek bleek de onvolledigheid van de bijgezette botfragmenten. De hoeveelheid
verbrand bot was slechts een fractie van een volledig skelet. Doordat het bot in een urne is
bijgezet, was de inwerking van tafonomische processen op het verbrand bot beperkt. Er is
dus in belangrijke mate een selectie én fragmentatie gebeurd bij het uitlezen van het bot na
de crematie. Vooral de extremiteiten (armen en benen) ontbreken volledig in de bijzetting.
Op basis van deze zeer beperkte dataset, lijkt er een tendens te zijn waarbij het verbrand bot
werd bijgezet in handgevormde waar in ijzertijdtraditie (met uitzondering van graf C. I-A-1330
waar het materiaal is bijgezet in een terra nigra beker). Waarschijnlijk heeft dit te maken met
een bewuste culturele keuze die gemaakt is door de nabestaanden.
Hoewel de aflijning van de grafkuilen door de homogenisatie van de B-horizont sterk werd
bemoeilijkt, zijn er aanwijzingen dat voor de constructie van de graven gebruik is gemaakt
van een houten bekisting. Immers liggen er in graf C. I-A-1396 en graf C. I-A-1331 potten
op hun zijkant, die nooit hadden kunnen omvallen indien de kuil onmiddellijk met grond
383 Veselka 2016: 8
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was gevuld. Van deze mogelijke bekisting is evenwel niets terug gevonden in de bodem,
waardoor dit louter hypothetisch blijft.
Het grafveldje is gedateerd tussen het einde van de 1ste eeuw v.Chr. en het einde van de 1ste
eeuw n.Chr. Door het ontbreken van goed dateerbare aardewerkvormen, is het niet mogelijk
deze datering verder te verfijnen.
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7.4.3.2. Zuidelijk urnengrafveld (zone IV)
7.4.3.2.1. Inleiding en methodologie
De aanwezigheid van deze begraafplaats was net als het noordelijke grafveldje gekend uit
het proefsleuvenonderzoek. De proefsleuf liep precies over de zone waar de meeste graven
lagen. Zo zijn de contexten C. IV-A-36, C. IV-A-42 en C. IV-A-50 reeds aangesneden tijdens
het vooronderzoek (Afb. 220).

Afb. 220. Zuidelijk urnengrafveldje tijdens het proefsleuvenonderzoek.

Doordat de locatie van de begraafplaats geweten was, kon er op een gerichte manier worden
afgegraven. Eerst werd het pakket aarde, dat ter bescherming terug op de graven was gelegd,
onder de begeleiding van archeologen door de graafmachine weggehaald. Het niveau dat
tijdens het proefsleuvenonderzoek is aangelegd, is gevolgd als leidraad bij het openleggen
van de omliggende stukken. Heel het vlak werd vervolgens opgeschaafd. Nadien is een
tweede keer manueel een tiental cm verdiept (Afb. 221).
Hierbij kwamen verschillende dieper gelegen graven aan het licht. Nadat alle graven
gecoupeerd waren, is nog een derde keer verdiept. Met behulp van een graafmachine is er per
5 cm tot een diepte van 50 cm onder het vlak afgegraven. Dit om dieper gelegen urnengraven
of diep ingegraven structuren (de zgn. tombe à chambre hypogée384 of grafkelders) te kunnen
identificeren. Deze bijkomende afgraving leverde geen nieuwe sporen op.
In totaal zijn tien grafkuilen gedocumenteerd in deze zone. Deze kuilen lagen ongeveer op
één lijn, parallel met het wegtracé S. IV-A-18 (Fig. 171).385 De aarde van de grafkuil is steeds per
lagen van 5 cm ingezameld en vervolgens gezeefd met een maaswijdte van 1 mm. Dit leverde
slechts enkele kleine fragmentjes aardewerk op.

384 Soupart et al. 2008
385 Cf. 7.4.2.2.
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Afb. 221. Het zuidelijke urnengrafveldje na de tweede keer manueel opschaven. De plastic zakken geven de
positie van de graven weer.

De grafkuilen waren ovaal tot rechthoekig met een diameter van ongeveer 80 cm. In de
meeste gevallen was de aflijning van de kuilen slechts op een dieper niveau waar te nemen
dan het niveau waarop het aardewerk reeds zichtbaar was.
Het grafveld strekt zich duidelijk verder uit in oostelijke richting (onder perceel 1239/G),
waardoor het zeker is dat het einde van het grafveld niet bereikt is.
De bewaring van de verschillende kuilen en aardewerkvormen was sterk afhankelijk van de
diepte tot waar de graven waren ingegraven. Van sommige graven waren de potten slechts
ten dele bewaard, daar waar sommige graven nog volledig intact waren.386
De nummering van de sporen is op dezelfde manier gebeurd als voor het noordelijke
grafveldje: indien een grafkuil zichtbaar was, kreeg deze het laagste spoornummer. De
verschillende potten in de grafcontexten kregen vervolgens ook een oplopend spoornummer
toegekend. De verschillende spoornummers samen (grafkuil + grafinhoud) vormen samen de
grafcontext.

386 Het aardewerk was ook in deze zone sterk uitgeloogd door bemesting.

384

BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Fig. 171. Detail van het zuidelijke urnengrafveld.
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7.4.3.2.2. C. IV-A-24
Deze grafcontext is samengesteld uit de volgende sporen: IV-A-24 (grafkuil), IV-A-25 (vondst/
depositie) en IV-A-26 (vondst/depositie). De grafkuil IV-A-24 bestond uit een moeilijk aflijnbare
bruingrijze vulling en situeerde zich helemaal tegen de oostelijke sleufwand (Afb. 222). De kuil
is ovaal in grondvlak met een diameter van ongeveer 55 cm. Het aardewerk werd zichtbaar
op een diepte van ongeveer 50 cm onder het huidige maaivlak.

Afb. 222. Context C. IV-A-24 in grondvlak.

Bij een eerste opschaven kwamen een groot bord in handgevormd aardewerk en een sterk
verweerde kommetje aan het licht (Afb. 223). Het was pas bij het verder verdiepen dat het
kleine bekertje is aangetroffen (Afb. 224).
De context bevat drie recipiënten: een kom (54 scherven; Fig. 172: 3) en beker in gedraaid
gereduceerd ‘commune fine sombre’ (51 scherven; Fig. 172: 2) en een handgevormd
reducerend gebakken bord (negen scherven) (nagedraaid) (Fig. 172: 1). Het bord is nog volledig

Fig. 172. Materiaal uit C. IV-A-24.
1 handgemaakt reducerend gebakken bord (nagedraaid)
2 gedraaide commune fine sombre beker
3 gedraaide commune fine sombre kom met doorboorde bodem
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bewaard, maar de beker is volledig afgetopt. Het kommetje was sterk gefragmenteerd, maar
kon nog volledig gepuzzeld worden. Er bleek een doorboring in de bodem te zitten. Bij het
uitzeven van de residu’s van de potten en de vulling van de grafkuil is er geen verbrand bot
teruggevonden.

Afb. 223. In de eerste coupe waren een bord en een kommetje zichtbaar.

Afb. 224. Bij het uithalen van de eerste helft, kwam nog een klein bekertje aan het licht.
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7.4.3.2.3. C. IV-A-36
Deze grafcontext is samengesteld uit verschillende sporen: PS36-A-1 (grafkuil), PS36-A-2
(grafkuil), IV-A-36 (grafkuil) en IV-A-37 (depositie).
Dit graf is reeds grotendeels vergraven tijdens de proefsleuven. Omdat er zo ondiep onder
de ploeglaag geen vondsten werden verwacht, verstoorde de kraan reeds een deel van het
aardewerk bij het afgraven van de B-horizont (Afb. 225). Deze context was immers de eerste
die tijdens het vooronderzoek werd geraakt.

Afb. 225. Detail C. IV-A-36 tijdens het proefsleuvenonderzoek.

De kuil zat voor het grootste deel in de B-horizont, waardoor het niet mogelijk was om een
grafkuil af te lijnen. Het niveau waarop is afgegraven, was immers ongeveer ook het niveau
van de onderkant van de grafkuil (Afb. 226, Afb. 227).
Bij de opgraving bleken enkel nog wat fragmenten van een rood geverniste beker, een niet te
determineren fragment zeepwaar en wat niet nader te determineren scherven in de grafkuil
te zitten.
De rest van het materiaal is gerecupereerd uit de kraanbak tijdens het proefsleuvenonderzoek.
De gehele vulling is ingezameld en gezeefd met een maaswijdte van 0,5 mm.
Doordat de kraan deze context als eerste geraakt heeft, is de fragmentatiegraad van het
aardewerk zeer hoog. Er zijn in totaal 374 scherven gerecupereerd, afkomstig van tenminste
zeven verschillende individuen.
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Afb. 226. C. IV-A-36 in grondplan.

Afb. 227. C. IV-A-36 in coupe.
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De enige vorm die in de opgraving nog zichtbaar was, is een beker in geverfde waar met rode
deklaag en kleikruimels (Fig. 173: 4). Het gaat om een beker in Nederrijn-productie of om een
productie uit Lezoux.387 Het is een beker van het type Hoffenheim 26/Hees 2/Stuart 2 met een
typische karniesrand. De bekers van het type Stuart 2 worden globaal in de periode 80-180
n.Chr. gedateerd.388

Fig. 173. Materiaal uit C. IV-A-36.
1 handgevormd, reducerend gebakken kom met greepjes
2 oxiderend, gebakken zeepwaar bord
3 oxiderend, gebakken bodem niet gedefinieerd
4 geverfde waar Hees 2/Stuart 2
5 handgevormd deksel

De handgevormde kom heeft een eenvoudig naar binnen geplooide rand met grijpelementen.
Deze worden in de 1ste eeuw gedateerd (Fig. 173: 1).389 De vorm in zeepwaar is zeer slecht
bewaard. Het gaat om een terra sigillata-imitatie (type Drag. 36390) waarvan tenminste twee
exemplaren in de context moeten hebben gezeten (Fig. 173: 2-3).
Het deksel in handgevormde waar is gevonden tijdens de proefsleuven, waardoor niet
geweten is op welke vorm dit deksel heeft gestaan (Fig. 173: 5).
Naast de vormen die opnieuw gepuzzeld konden worden, zijn er verschillende vormen die
slechts fragmentarisch bewaard zijn, en waarvan geen type vast te stellen was (e.g. terra
nigra-beker, een voet van een vorm in oxiderend gebakken waar).
Context C. IV-A-40 zou dus in oorsprong ten minste acht individuen hebben bevat: een beker
in rood gevernist aardewerk, een handgevormde kom met grijpelementen, twee kommen in
zeepwaar, een deksel en een beker in terra nigra. Verder vormen een bodem in reducerend
387 Brulet et al. 2010: 325
388 Vanderhoeven 2017: 86
389 Vermeulen 1996: 99
390 Webster 1996: 46
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gebakken gedraaid aardewerk en enkele fragmenten van een oxiderend, gedraaide vorm,
indicaties dat er nog tenminste twee individuen in het graf stonden.
De datering op basis van de geverniste beker en de imitatie van de terra sigillata kom ligt
tussen 90 – 180 n.Chr.

7.4.3.2.4. C. IV-A-40
Deze grafcontext is samengesteld uit verschillende sporen: IV-A-40 (grafkuil), IV-A-41 (urne/
depositie), IV-A-58 (urne/depositie), IV-A-59 (urne/depositie).
De grafkuil IV-A-40 was in vlak een lichtgrijs moeilijk leesbare ovale kuil met een diameter van
zo’n 80 cm. De kuil werd aan de oostelijke zijde doorsneden door een recente drainagebuis.
Deze buis ging niet diep, waardoor de grafcontext onder de verstoring wel bewaard is
gebleven. De context is opgemerkt doordat tijdens het opschaven dolium IV-A-41 zichtbaar
werd (Afb. 228).

Afb. 228. C. IV-A-40 net na het afgraven.

Er is een coupe uitgezet op het dolium en de grafkuil. In deze coupe werd duidelijk dat het
kleine dolium op zijn zijde lag in de kuil (Afb. 229). Tijdens het vrij leggen van het dolium is
nog ander vaatwerk aangetroffen: een terra nigra bord en een tweelobbige beker (Afb. 230).
Al deze vormen stonden dicht bij elkaar gestapeld in de grafkuil.
Net naast het kleine dolium lag een klompje gecorrodeerd metaal (Afb. 230). Deze brok
corrosie is in bulk gelicht voor verdere restauratie. Het niveau waarop de fibulae liggen, is de
onderkant van de grafkuil (Afb. 231).
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Afb. 229. Dwarsdoorsnede op het kleine dolium van graf C. IV-A-40.

Afb. 230. Bovenaanzicht van de grafcontext, op de voorgrond zijn gecorrodeerde fibulae te zien.
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Afb. 231. Detail van de gecorrodeerde fibulae.

Het kleine dolium heeft een naar binnen gebogen rand (Fig. 174: 1). Het bord is van het type
Holwerda 81, een type dat tegen het midden van de 1ste eeuw verschijnt (Fig. 174: 4). Het type
is vervolgens zeer populair in het vierde kwart van de 1ste eeuw, maar blijft ook tijdens de
2de eeuw in gebruik.391 De tweelobbige beker is sterk uitgeloogd, waardoor het niet evident
is om het baksel te bepalen (Fig. 174: 5). Het is een gereduceerd gebakken vorm met zeer
vage sporen van radstempelversiering. Sporadisch zijn zwarte vlekjes waar te nemen, dus
gaat het waarschijnlijk om een vorm in terra nigra of een imitatie ervan. De bodem van de
beker heeft een intentionele doorboring.
De klomp metaal is in z’n geheel gelicht en geconserveerd door Johan Van Cauter (Erfpunt).
Het bleek om twee ijzeren spiraalfibula’s te gaan. Het zijn dezelfde fibulae, maar van de
ene is het uiteinde afgebroken.392 De fibula’s zijn beide van het type Riha 2.2.3. Deze vorm
komt uitsluitend in ijzer voor.393 Dit type wordt door Riha beschreven als “Fibeln mit glattem,
ungeteiltem Bügel, sog. einfache gallische Fibeln”. Dit eenvoudige type komt tot het midden
van de 1ste eeuw n.Chr. voor.
Naast de fibulae lag nog een fragment van een metalen staafje, waarvan het niet duidelijk is
of deze afkomstig is van de naald van een van de voornoemde fibulae, of het gaat om een
fragment van een derde metalen object.

391 Vermeulen 1996: 85
392 Lengte van de fibula’s: Fig. 174: 2: 84mm, Fig. 174: 3: 55m (afgebroken)
393 Riha 1979: 65
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Fig. 174. Materiaal uit C. IV-A-40.
1 grijs handgevormd dolium
2 ijzeren fibula
3 ijzeren fibula
4 terra nigra bord
5 gedraaid gereduceerd (terra nigra?) beker
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Aan de onderzijde van beide fibulae, de kant van de bodem van de kuil, zijn restanten van
gemineraliseerd hout bewaard in de corrosiekorst (Afb. 232). Aan de bovenkant waren
restanten van gemineraliseerde weefsels bewaard in de corrosie. In één geval (Fig. 174: 2)
konden de draairichting (S-richting) vastgesteld worden (Afb. 233).

Afb. 232. Fibula met gemineraliseerde houtresten uit C. IV-A-40 © Erfpunt.

Afb. 233. Fibula met weefselresten uit C. IV-A-40 © Erfpunt.

Dit kan erop wijzen dat er op de bodem van de kuil een houten plank lag. De fibulae zaten
vermoedelijk vastgehecht op een kledingstuk dat ondertussen vergaan is. In de vulling van
de kuil is een vrij goed bewaarde spijker teruggevonden. Afgaande op het formaat en het
uitzicht, kan deze afkomstig zijn van Romeins schoeisel.
Het is opvallend dat het aardewerk dicht op elkaar is gezet, hoewel de kuil vrij ruim is.
Deze ‘lege plaatsen’ in de grafkuil kunnen een indirect bewijs vormen voor voorwerpen in
vergankelijk materiaal: etenswaren op een houten schaal, brood, fruit etc. Deze laten geen
restanten na in de zure bodem, waardoor dit steeds speculatie zal blijven. Het omgevallen
dolium vormt samen met het gemineraliseerd hout een aanwijzing voor het gebruik van een
houten bekisting voor het graf.
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7.4.3.2.5. C. IV-A-42
Deze context is tijdens het vooronderzoek aangesneden, en daarbij sterk gefragmenteerd
geraakt (Afb. 234).

Afb. 234. C. I-A-42 tijdens het proefsleuvenonderzoek.

De grafkuil is zeer ondiep uitgegraven, waardoor de vondsten grotendeels in de B-horizont
zaten, wat dan weer de aflijning van de grafkuil sterk bemoeilijkte (Afb. 235). De onderkant
van de kuil lag op zo’n 60 cm onder het huidige maaiveld (Afb. 236).

Afb. 235. C. I-A-42 tijdens het archeologisch onderzoek. Het niveauverschil ter hoogte van de noordpijl is de
noordelijke kant van de proefsleuf.
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Afb. 236. Coupe op C. I-A-42: er is amper een aflijning van de kuil zichtbaar.

Het materiaal uit de context is sterk beschadigd geraakt enerzijds door de landbouwactiviteiten,
anderzijds door de kraan tijdens het proefsleuvenonderzoek. In totaal zijn 506 scherven
gerecupereerd. De meeste ervan (344) zijn vermoedelijk afkomstig van een beker in terra
nigra. Gezien de sterke fragmentatie van dit materiaal kan er geen extra informatie inzake
typologie of chronologie gegeven worden.
De meest compleet bewaarde vorm is een bord in handgevormd aardewerk. Het gaat om
een type met eenvoudig licht naar binnen geplooide rand (Fig. 175: 2).

Fig. 175. Materiaal uit C. IV-A-42.
1 kom in zeepwaar (imitatie Drag. 36)
2 handgevormd bord
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De kom in zeepwaar is een imitatie van een terra sigillata-vorm (Drag. 36) (Fig. 175: 1). Mogelijk
gaat het om twee individuen. Het is echter niet uit te sluiten dat alle stukken van dezelfde vorm
komen, maar gezien hun sterke fragmentatie was het niet mogelijk deze te doen passen. Dit
zou eenzelfde bijzetting zijn als in graf C. I-A-36. De aanwezigheid van zeepwaar suggereert
een ruime datering tussen 70-250 n.Chr.394 De imitatie van de Drag. 36 sluit hier ook bij aan.

7.4.3.2.6. C. IV-A-47
Deze context heeft duidelijk geleden onder recente landbouwactiviteiten. De twee grootste
vormen, een kom en een beker, zijn volledig afgetopt (Afb. 237). De context kan aan
verschillende (gefragmenteerde) vondsten uit de proefsleuven worden gelinkt. Ook bij deze
context is de grafkuil moeilijk te herkennen, omdat deze destijds zeer ondiep is ingegraven
geweest (Afb. 238). De aardewerkvormen staan dicht tegen elkaar opgesteld in een vrij grote
ovale kuil.

Afb. 237. C. IV-A-47 in grondvlak.

Afb. 238. C. IV-A-47 in coupe. De aftopping van de beide vormen is duidelijk zichtbaar.
394 Vermeulen 1996: 89
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Fig. 176. Materiaal uit C. IV-A-47.
1 commune fine sombre beker
2 handgevormd reducerend kom met greepjes
3 terra nigra bord

Deze context bevatte tenminste drie vormen: een kom met greepjes in handgevormd
aardewerk, een beker in commune fine sombre en een terra nigra (zeepwaar) bord. De kom
is handgevormd en nadien nagedraaid op een trage draaischijf. Het heeft een eenvoudige
naar binnen gebogen rand met greepjes (Fig. 176: 2).
Het bord zat bovenin de vulling van de kom (Afb. 239), en zal waarschijnlijk bovenop de
kom hebben gestaan als een soort deksel. In de loop der tijd is het door tafonomische
processen beschadigd en zo in de kom terecht gekomen. Hoewel het bord onvolledig en
sterk gefragmenteerd is, lijkt het opnieuw een Holwerda 81 te zijn (Fig. 176: 3).

Afb. 239. CT-scan van de handgevormde kom. Bovenaan in de vulling van de kom is het bord zichtbaar.

De beker in commune fine sombre is slechts gedeeltelijk bewaard (Fig. 176: 1). Het gaat om
een vrij grote beker met platte bodem. De rand is weggeploegd, waardoor het niet mogelijk
is om het verder typochronologisch te kaderen.
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Het bord geeft een datering in het laatste kwart van de 1ste eeuw tot in de loop van de 2de
eeuw, met een nadruk op het laatste kwart van de 1ste eeuw.

7.4.3.2.7. C. IV-A-50
Deze context is ook tijdens het proefsleuvenonderzoek aangesneden. Toen is er een volledig
bewaarde kom in terra nigra blootgelegd (Afb. 240).

Afb. 240. C. IV-A-50 tijdens het proefsleuvenonderzoek.

Afb. 241. C. IV-A-50 in grondvlak.
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Tijdens de opgraving zijn geen andere vormen meer aangetroffen bij deze grafkuil. De
afgelijnde kuil is vrij groot (140 cm x 130 cm) en donkerbruin van vulling (Afb. 241). De kom is
door de druk van de grond volledig ‘ingeklapt’ en sterk gefragmenteerd geraakt (Afb. 242).

Afb. 242. C. IV-A-50 coupe AB.

De kom is niet volledig leeggehaald tijdens de conservatie. Een deel van de aarde is in de
kom blijven zitten omdat het aardewerk te fragiel was om het van de vulling los te maken. De
CT-scan maakte reeds duidelijk dat er geen artefacten of botresten in de vulling van de kom
zaten.
Doordat de vorm volledig ingeklapt is, is de
tekening van de kom slechts bij benadering (Fig.
177) . De kom heeft het meest overeenkomsten
met de vorm B7 van Deru.395 Deze vorm komt
voor vanaf het midden van de 1ste tot het begin
van de 2de eeuw.

Fig. 177. Materiaal uit C. IV-A-50.

395 Deru 1996: 70
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7.4.3.2.8. C. IV-A-54
Deze context is net als verschillende andere graven, ernstig beschadigd door tafonomische
processen. Het aardewerk van deze grafcontext bevond zich volledig in de B-horizont,
waardoor het onmogelijk was om aflijningen van de grafkuil te zien (Afb. 243).

Afb. 243. C. IV-A-54 in grondvlak.

Door het ondiepe ingraven is de context kwetsbaar gebleken voor recente landbouwactiviteiten:
het aardewerk is sterk uitgeloogd ten gevolge van van de overvloedige mest en het heeft
een zeer hoge fragmentatiegraad door het (diep)ploegen (Afb. 244).
Er kunnen tenminste drie verschillende individuen worden onderscheiden. Er is een fragment
van een kruik waarvan enkel de bodem bewaard is gebleven (59 scherven Fig. 178: 2),
een gedraaid reducerend gebakken kom met kraagrand (60 scherven; Fig. 178: 1), en een
handgevormd reducerend gebakken vorm die zo gefragmenteerd is dat er geen type kan
aan gekoppeld worden (345 scherven).
De kom met kraagrand doet sterk denken aan de voorraadpotten in zgn. lowlandsware.
Eenzelfde type is aangetroffen tussen nederzettingsafval in Lede Domein Mesen in
een context uit het einde van de 1ste tot het einde van de 2de eeuw n.Chr.396 Gezien de
fragmentatiegraad van de scherven uit C. IV-A-54 is het niet mogelijk om deze vorm verder
te specifiëren. Van het handgevormde aardewerk kon geen vorm gereconstrueerd worden.
Aan de buitenkant van de scherven zijn nog roetsporen te zien. Het kan misschien de restant
zijn van een kookpot, wat gezien de parallellen in de samenstelling van de andere grafgiften
voor de hand ligt. Naast deze drie vormen zijn er nog twee scherfjes terra nigra gevonden.
Het kan dus zijn dat er in oorsprong ook nog een vorm in terra nigra in het graf heeft gezeten,
maar dat deze volledig weggeploegd is doorheen de tijd.

396 Clement et al. 2014: 58
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Afb. 244. Coupe op context IV-A-54. Van de grafcontext schiet nauwelijks nog iets over.

Fig. 178. Materiaal uit C. IV-A-54.
1 grijs reducerend gebakken kom in lowlandsware
2 bodem van kruik

Op basis van de voorraadpot in lowlandsware kan de context aan het einde van de 1ste tot
het einde van de 2de eeuw worden gedateerd.
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7.4.3.2.9. C. IV-A-69
Grafcontext IV-A-69 was één van de contexten waarvan de grafkuil duidelijk zichtbaar
was in het grondvlak, doordat het graf een 30-tal cm dieper was ingegraven dan de hoger
beschreven contexten (Afb. 245). Het betreft een ovale kuil met een lengte van zo’n 85 cm
en een breedte van 60 cm. De kuil had een lichtgrijze vulling en een duidelijke ijzerneerslag
langs de randen.

Afb. 245. De aflijning van C. IV-A-69 is zichtbaar in het grondvlak en tijdens het verdiepen.

Doordat de grafkuil dieper was uitgegraven, was niet alleen de aflijning beter zichtbaar, de
bijzettingen waren ook in duidelijk betere staat dan de ondiepe graven. Het graf bevatte een
grote beker, een kom, een bord en een deksel.
De beker is een Holwerda 27, een type dat voornamelijk in de tweede helft van de 1ste eeuw
te situeren is. In onze streken blijft het in gebruik tot in de eerste helft van de 2de eeuw (Fig.
179: 1).397 De bodem van de beker is doorboord.
Naast de beker stond een terra nigra bord, opnieuw van het type Holwerda 81 (Fig. 179: 4). In
het midden van het bord zijn de contouren van een stempel zichtbaar, maar de stempel zelf
is volledig uitgewist en niet meer leesbaar.
De derde vorm is een handgevormd reducerend gebakken en nagedraaide kom. Deze is
voorzien van twee greepjes en versierd met horizontale kamstrepen (Fig. 179: 3). De kom
heeft een roodachtig baksel en heeft een duidelijke coating die zowel over de binnen- als
over de buitenkant loopt.
Naast de kookpot lag een omgekeerd deksel (Fig. 179: 2). Het lijkt onwaarschlijk dat dit van de
kookpot zou gevallen zijn, vermits het deksel gedeeltelijk onder het bord lag (de diameter is
trouwens ook te klein voor de kookpot) (Afb. 246). Meer waarschijnlijk is het deksel gebruikt
als schaaltje om voedsel bij te geven. Daarvan is uiteraard geen spoor meer terug te vinden.
397 Vermeulen 1996: 85
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Fig. 179. Materiaal uit C. IV-A-69.
1 terra nigra beker
2 handgevormd deksel
3 handgevormde, nagedraaide kom
4 terra nigra bord met stempel
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Het kan ook zijn dat het deksel omgekeerd op een organische vorm stond die vergaan is,
waardoor het deksel verplaatst is geraakt.

Afb. 246. Opname tijdens het verdiepen van de tweede helft van de grafkuil. Op deze foto is te zien dat het deksel
omgekeerd, en deels onder het bord is geplaatst.

Ook in deze context staat het vaatwerk dicht op elkaar, terwijl de rest van de kuil duidelijk
leeg blijkt te zijn.

7.4.3.2.10. C. IV-A-71
Grafcontext C. IV-A-71 is een goed bewaarde grafcontext met verschillende compleet
bewaarde individuen. In eerste instantie werd de rand van de grote beker IV-A-77 (11-RONPW-2512) aangesneden. De beker is nog volledig bewaard, maar is door de druk van de
bodem sterk gefragmenteerd. Omdat bij aanvang duidelijk was dat de beker gevallen was, is
beslist om een coupe uit te zetten op de beker. Bij het uitgraven van de coupe werd ook een
kookpot zichtbaar (Afb. 247). Bij het vrijleggen van deze individuen, zijn in de tweede helft
van de kuil nog twee borden aan het licht gekomen. De grafkuil was in deze tweede helft
duidelijk aflijnbaar (Afb. 248).
De grafkuil was een onregelmatige ovaal met een diameter van 0,72 x 0,78 m. In de
zuidwestelijke hoek van de grafkuil stond er geen aardewerk opgesteld. Het is opvallend dat
de potten de volledige kuil vullen, met uitzondering van de zuidoostelijke hoek (Afb. 248).
Waarschijnlijk stonden in deze zone grafgiften in vergankelijke materialen, zoals broden,
houten kommen en manden.
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Afb. 247. De eerste coupe op C. I-A-71.

Afb. 248. Uithalen van de tweede helft van C. IV-A-71. De aflijning van de grafkuil is duidelijk zichtbaar.
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Fig. 180. Materiaal uit C. IV-A-71.
1 handgevormde, nagedraaide kom met greepjes
2 Pompejaans rood bord (bovenaan bovenaanzicht, onderaan onderaanzicht)
3 gedraaid reducerend gebakken beker
4 bord in zeepwaar
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De eerste vorm die in het vlak herkend is, is een grote reducerend gebakken gedraaide
beker (Fig. 180: 3). Het bord in Pompejaans rood aardewerk is zeer goed bewaard. Het was
weliswaar volledig gebarsten, maar voor het overige volledig intact. De rode beschildering
is zowel aan de bovenkant van de rand (Fig. 180: 2, bovenaan), als vooral aan de onderkant
goed bewaard gebleven (Fig. 180: 2, onderaan). Het gaat om een bord van het type Blicquy
1, een type dat opkwam vanaf de laat-Flavische periode en tot het midden van de 3de eeuw
in gebruik is gebleven. Er zijn aanwijzingen dat dit type bord in Velzeke reeds vanaf de
Claudische periode zou voorkomen.398
Het bord in zeepwaar is door het zachte baksel vrij slecht bewaard gebleven (Fig. 180: 4). De
vorm is compleet, maar door de zure bodem is het aardewerk sterk uitgeloogd. Het bord is
opnieuw een imitatie van een terra sigillata bord type Drag. 36.
Dit type handgevormde, nagedraaide kom met greepjes zou eerder naar de 1ste eeuw
verwijzen.399
De combinatie van het bord in Pompejaans rood en de handgevormde kom met greepjes
wijst op een datering aan het einde van de 1ste of het begin van de 2de eeuw n.Chr.

7.4.3.2.11. C. IV-A-82
Grafcontext C. IV-A-82 is de best bewaarde context van dit grafveldje, waardoor dit graf ook
het meeste info verschaft over het grafgebruik. Door de vrij diepe uitgraving van de kuil is het
aardewerk volledig bewaard gebleven doordat het buiten het bereik van een (diep)ploeg lag.
Bij deze context is de aflijning van de grafkuil duidelijk zichtbaar.
De rechthoekige grafkuil mat 80 cm x 70 cm. Bij het opschaven van het grondvlak kwamen
de eerste vormen bloot te liggen: de bovenkant van een bord, de bovenkant van een kookpot
en twee knoppen van deksels (Afb. 249).

Afb. 249. C. IV-A-82 in grondvlak. Een deel van de kuil is reeds aangesneden bij het uithalen van een
nabijgelegen graf.
398 Vermeulen 1996: 89
399 Vermeulen 1996: 99
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Er is beslist om een coupe uit te zetten op de twee deksels om zo de opbouw van het graf, en
de onderlinge relatie van de aardewerkvormen te kunnen documenteren. Onder de deksels
bleken een terra nigra beker en een terra nigra kom te zitten. Deze stonden naast elkaar
opgesteld aan de westkant van de kuil (Afb. 250).

Afb. 250. Context IV-A-82 coupe AB.

De kom is een lokale imitatie van een terra sigillata vorm (Drag. 37) met een guillochis
(rolstempel) versiering (= Deru B28) (Fig. 181: 5).400 De kom heeft een ronde doorboring in
de bodem. Bovenop de kom stond een deksel in handgevormd aardewerk (Fig. 181: 4). Het
deksel stond niet recht op de kom. Het kan zijn dat de kom gevuld was met voedselresten
die intussen zijn vergaan, waarna het deksel is scheef gezakt. Deze interpretatie is moeilijk te
rijmen met het gebruik van de kom als rhyton.
Naast deze kom stond een beker opgesteld. Deze terra nigra beker (Holwerda 27) komt
voornamelijk in de tweede helft van de 1ste eeuw voor, maar is onze streken nog tot de
eerste helft van de 2de eeuw in gebruik.401 De beker is aan de onderkant voorzien van een
stempel (Fig. 181: 2; Afb. 251). Deze anepigrafische stempel is niet leesbaar en bestaat uit
een combinatie van streepjes en x-tekens. Deze stempels bootsen de stempels na van de
terra sigillata-import, en hoewel ze niet leesbaar zijn, vervulden ze ongetwijfeld een rol als
merktekenen binnen het productieproces van de pottenbakkersateliers. In de vicus van
Velzeke komen deze stempels voor vanaf het midden van de 1ste eeuw, en verdwijnen ze
in de loop van de Flavische periode. Dit zou de context in het 3e kwart van de 1ste eeuw
plaatsen.402 Bovenop de beker stond een deksel in handgevormd aardewerk (Fig. 181: 1). Deze
was voorzien van twee parallelle rijen met groeflijnversiering. De versiering is niet met een
rolstempel gezet, maar met een stokje op een traag lopende draaischijf (Afb. 252).
400 Deru 1996: 79
401 Vermeulen 1996: 85
402 Mondelinge mededeling Johan Deschieter (PAMZOV).
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Afb. 251. Positie van de stempel op de onderkant van de beker. ©Dirk Wollaert.

Afb. 252. Detail van het deksel met groeflijnversiering tijdens het vrij leggen van de vorm.
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Fig. 181. Materiaal uit C. IV-A-82.
1 handgevormd reducerend gebakken deksel
2 terra nigra beker
3 handgevormd reducerend gebakken bord
4 handgevormd reducerend gebakken deksel
5 terra nigra-kom met radstempelversiering
6 handgevormd reducerend gebakken nagedraaid kom
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Fig. 182. Materiaal uit C. IV-A-82.
1 terra nigra bord
2-3 bronzen fibulae
4 kraal

Naast deze vormen stond een kookpot in reducerend gebakken handgevormd nagedraaid
aardewerk (Fig. 181: 6). De kom is aan weerszijden voorzien van twee greepjes en op de wand
zijn horizontale kamstrepen aangebracht. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant
hangt aankoeksel tegen de wand. Dit duidt erop dat de pot gebruikt werd als kookpot en uit
het alledaagse servies is genomen. De kom lag op de zijkant op zo’n 20 cm van twee boven
elkaar gestapelde borden (Afb. 253). Het is onwaarschijnlijk dat de kom bij de inrichting van
het graf zo geplaatst is. Meer waarschijnlijk is dit het gevolg van de desintegratie van een
vergankelijke inrichting binnenin het graf.
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Afb. 253. C. IV-A-82 coupe CD. De kom is op zijn zijkant gevallen, rechts ervan zijn twee borden op elkaar
gestapeld.

De borden stonden zo op elkaar gestapeld dat het bovenste bord niet helemaal op het
onderste stond (Afb. 254). De positie van de borden verraadt dat er vergankelijk voedsel is
meegegeven op het onderste bord. Want zonder dat er iets op onderste bord lag, kon het
bovenste bord niet zo blijven staan. De CT-scan toonde aan dat ook het bovenste bord was
voorzien van voedsel (Afb. 255).

Afb. 254. De borden zijn op zo’n manier gestapeld waaruit blijkt dat er zeker vergankelijk materiaal op het
onderste bord moet hebben gelegen.
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Afb. 255. Op de CT-scan is duidelijk een groot botfragment te zien in de vulling van het bord.

Op de bodem van het bovenste bord lag een groot fragment verbrand dierlijk bot. Dit bot was
zeer sterk gefragmenteerd na de restauratie van de potten, waardoor er geen determinatie
meer kon op gebeuren.403 Het voorkomen van verbrande dierenbotten is regelmatig
geattesteerd op grafvelden in (vooral) het zuiden van België. In de meeste gevallen was het
bot afkomstig van een varken. Uit studie is gebleken dat het varken niet in zijn totaliteit werd
meegegeven, maar dat specifieke delen van het dier werden uitgekozen met name de kop
en de dijbenen.404 Waarschijnlijk is er in dit graf een (deel) van een ham meegegeven.
Het onderste bord is gemaakt in terra nigra, type Holwerda 81 (Fig. 182: 1). In het midden
van het stuk is de contour van een stempel te zien, maar deze is niet meer leesbaar. Het
bovenste bord is handgevormd, en heeft nog vage sporen van radstempelversiering (Fig. 181:
3). Waarschijnlijk heeft men geprobeerd om terra nigra na te bootsen.

403 Determinatie door Dr. Anton Ervynck.
404 Pigière 2014: 63
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Tussen het bord en de kookpot was een donkerbruine, kleiige verkleuring waar te nemen
(IV-A-90) (Afb. 256). Bij het vrij leggen bleken in deze verkleuring verschillende artefacten te
zitten (Afb. 257).

Afb. 256. Positie van spoor IV-A-90 ten opzichte van het aardewerk.

Afb. 257. Detailopname van spoor IV-A-90 met verschillende artefacten.
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In de vulling van spoor IV-A-90 en dus deels onder het terra nigra bord, zaten verschillende
sterk gecorrodeerde fragmenten brons. Deze zone is in blok gelicht en door Johan Van
Cauter (Erfpunt) vrij gelegd. De laag bevatte twee bronzen fibulae (Fig. 182: 2-3), resten van
twee ijzeren fibulae, twee metalen staafjes, enkele objecten in verbrande leem en een kraal
(Fig. 182: 4).
De twee bronzen fibulae zijn quasi volledig bewaard. Enkel het achterste gedeelte waar de
aanhechting van de naald zit, is afgebroken (Afb. 182: 2-3). De beide fibulae zijn van het
type ‘Aucissa’ = Riha 5.2.2.405 Dit type fibula dankt zijn naam aan het frequent voorkomen
van de stempel AVCISSA. Dit zou een merkteken zijn van het atelier dat deze fibulae maakt,
waarna dit ook door andere makers is overgenomen als een soort kwaliteitslabel. Dit type
fibula komt vooral in het midden van de 1ste eeuw voor.406 Deze datering sluit goed aan
bij de anepigrafische stempel op de terra nigra beker. Door de fragmentaire bewaring van
de ijzeren fibulae, kon er geen type gedefinieerd worden. De twee metalen staafjes uit de
concentratie kunnen ofwel afkomstig zijn van deze ijzeren fibulae (naald), ofwel toebehoren
aan voorwerpen voor persoonlijke hygiëne (Afb. 258). Het meegeven van zulke voorwerpen
is bij voorbeeld gekend van op het grafveld van Bavay.407 In de corrosie van deze staafjes zijn
restanten van weefselresten bewaard gebleven.

Afb. 258. Ijzeren staafje uit C. IV-A-82 ©Erfpunt.

In de bruine humeuze vlek lagen naast de fibulae en ijzeren fragmenten, nog een kraal en
enkele objecten in zacht gebakken klei. Omdat de functie van deze objecten onbekend
is, en er een ‘vouw’ zit in het grootste stuk, was gedacht dat er iets ingesloten zat in het
object. Daarom is dit stuk door middel van een
röntgenscanner doorgelicht. Daaruit bleek dat er
geen materiaal in de prop vervat zat (Afb. 259).
De betekenis van de kleiproppen is niet bekend.
De kraal heeft een diameter van 22 mm en
heeft in het midden een doorboring van 2 mm.
Dit eenvoudige type kraal komt ook voor in
het grafveld van Péruwelz/Braffe ‘Couture de
Clérivau’.408 Deze ene meegegeven kraal is in feite
een ‘pars pro toto’ voor een heel parelsnoer. Dit
fenomeen wordt vaak vastgesteld in Romeinse
graven waarbij stukken aardewerk een hele pot
symboliseren.409

Afb. 259. Röntgenfoto van de kleiprop ©Erfpunt.
405 Riha 1979: 118: Aucissa fibeln met flachem bandförmigem Bügel.
406 Riha 1979: 115
407 Loridant, Deru 2009: 50
408 Frébutte, Henton 1998: 68, figuur 14: 11
409 Hanut 2014: 48
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Afb. 260. Vormen in gebakken leem. ©Dirk Wollaert.

Tijdens de restauratie bleken in de corrosiekorst van de fibulae en de metalen staafjes
restanten van organische vezels bewaard te zijn. Dit is ontegensprekelijk het overblijfsel van
het etui waarin de kleinodiën vervat zaten en dat voor de humeuze aflijning heeft gezorgd.
Ook in deze duidelijk aflijnbare kuil zijn er ruimtes waar geen vaatwerk stond opgesteld
(noordwestelijke en zuidoostelijke hoek).
Het graf dateert op basis van de fibulae en de stempel op de terra nigra beker in de tweede
helft van de 1ste eeuw n.Chr.
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7.4.3.2.12. Conclusie
In het zuiden van zone IV is parallel met de Romeinse weg S. IV-A-18 een grafveldje met tien
graven of restanten daarvan uit de 1ste - begin van de 2de eeuw gevonden. Aan de westelijke
kant is het einde van het grafveld zeker bereikt, aan de oostelijke kant loopt het grafveld
verder onder de aanpalende percelen.
Dat het wegtracé S. IV-A-18 een bepalende determinant is geweest bij de inrichting van het
grafveld, blijkt duidelijk uit de onderlinge positie van de graven. Deze liggen allen op één lijn
langs de zuidelijke greppel van S. IV-A-18 (Fig. 171).
De onderlinge afstand tussen de meeste graven was zeer beperkt. Zo zat er tussen de grafkuil
van C. IV-A-82 en C. IV-A-50 minder dan 15 cm. Vooral bij de graven C. IV-A-47, C. IV-A-50, C.
IV-A-69 en C. IV-A-82 is de tussenafstand bijzonder klein. Bij deze vier graven ligt maximaal
80 cm tussen de verschillende aardewerkvormen en 50 cm tussen de aflijnbare grafkuilen.410
Toch is geen enkele oversnijding vastgesteld tussen de verschillende kuilen. Dit suggereert
dat de grafcontexten min of meer gelijktijdig411 zijn aangelegd en dat de graven zeker een
bovengrondse markering moeten hebben gehad. Dergelijke bovengrondse markering zal
waarschijnlijk vrij klein zijn geweest, omdat ze anders niet toeliet om dichtbij een nieuw graf
op te richten. Er zijn geen directe bewijzen teruggevonden van zo’n bovengrondse structuur.
De bewaring van de meeste graven en de inboedel ervan was in de meeste gevallen zeer
slecht. Er is een rechtstreekse link tussen de diepte waarop de kuilen zijn ingegraven en
de bewaringsgraad van de artefacten. De meeste graven zaten slechts zo’n 50-60 cm
diep onder het huidige maaiveld, waardoor ze binnen het bereik van een zgn. diepgronder
kwamen te liggen.412 Een deel van het vaatwerk is op die manier ten dele of volledig vernield.
Deze aftopping ten gevolge van het ploegen is het best geïllustreerd bij C. IV-A-47 (Afb. 238).
Er zijn slechts vier van de tien grafcontexten die volledig bewaard zijn.413 Deze waren zo’n 20
cm dieper ingegraven in de moederbodem ten opzichte van de andere contexten, waardoor
niet alleen het aardewerk beter was bewaard, maar ook de aflijning van de grafkuil goed
zichtbaar was. Het zijn dan ook deze graven die de meeste informatie geven over de inrichting
en organisatie van de graven.
De vorm van de uitgraving van de grafkuilen varieerde van ovaal tot rechthoekig met
afgeronde hoeken. In verschillende gevallen bleek het vaatwerk dicht op elkaar gestapeld,
terwijl de rest van de grafkuil archeologisch gezien ‘leeg’ was. Deze lege ruimtes in de
grafkuilen vormen een weerspiegeling van niet bewaarde, vergankelijke grafgiften zoals
manden, broden, fruit, etc. (Afb. 261). Ook de onderlinge positie van het aardewerk bevestigt
het idee dat er vergankelijk materiaal meegegeven is in de graven. De positie van de borden
in C. IV-A-82 kan enkel verklaard worden doordat er in het onderste bord een inhoud lag die
het bovenste bord in evenwicht kon houden (Afb. 254).
Het is mogelijk dat bij de inrichting van sommige grafkuilen gebruik gemaakt is van een houten
bekisting. In verschillende graven lagen aardewerkvormen op hun zijkant, waarschijnlijk het
gevolg van het vergaan van de bodemplaat. In C. IV-A-40 lagen enkele ijzeren fibulae die
aan de bovenzijde sporen van textiel hadden, maar aan de onderzijde houtresten bewaard
hadden in de corrosiekorst. Dit kan ofwel wijzen op een houten vloerplaat, of op een houten
kistje waarin de fibulae in vervat zaten.

410 Omdat de meeste kuilen slechts ondiep waren ingegraven, was de aflijning door de homogenisatie in de B-horizont niet duidelijk af te lijnen.
Daarom is het beter om rekening te houden met de positie van het aardewerk omdat dit wel zeker is.
411 Tijdens één of twee generaties.
412 Op de site is vastgesteld dat er meestal tot een diepte van 55 cm werd geploegd.
413 C. IV-A-40, C. I69, C. IV-A-71 & C. IV-A-82
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Afb. 261. Interpretatieve foto van C. IV-A-82. ©Dirk Wollaert.

Een van de meest markante gegevens is evenwel de afwezigheid van verbrand bot op het
grafveldje. Ondanks het feit dat alle grafkuilen per 5 cm zijn ingezameld en achteraf nat
zijn gezeefd, zat in geen enkele grafkuil verbrand bot. De vulling van het aardewerk is ook
integraal gerecupereerd en gezeefd, maar ook daar is geen enkel stuk verbrand menselijke
bot teruggevonden. Het enige botfragment dat in de zone is teruggevonden, is afkomstig uit
graf C. IV-A-82. Dit bot lag op een bord en is waarschijnlijk van niet-antropogene oorsprong.
Bij urnengraven gebeurde de verbranding op een gemeenschappelijke brandplaats (ustrinum),
waarna het bot (of een deel daarvan) werd ingezameld. Dit verzamelde bot werd vervolgens in
een organische container of in een pot bijgezet in het graf. Het ontbreken van botfragmenten
op dit grafveld is opmerkelijk. Parallellen in de ruimere regio, richting Henegouwen en NoordFrankrijk tonen dat in de meeste gevallen toch verbrand bot aanwezig is in de graven. Hoewel
er ook grote verschillen in hoeveelheden verbrand bot bestaan tussen de verschillende
graven. Een uitzondering hierop is de site Kortrijk-Molenstraat. Op deze site zijn een 70-tal
urnengraven opgegraven uit de tweede helft van de 1ste eeuw414 waar de aanwezigheid van
verbrand bot eerder uitzondering was dan regel. In 20 van de 70 gevallen was er verbrand
bot aanwezig. In de meeste gevallen (13) zat het verbrand bot in een kom. In sommige
gevallen lag dit op bord (4). Slechts in twee gevallen was het bijgezet in een beker, en een
enkele keer lag het bot verspreid in de kuil. Dit gegeven staat in contrast met de opgraving
van de grote necropool van Bavay “La Fache des près aulnoys” waar in bijna alle graven van
de necropool verbrand bot verspreid voor komt. De meeste van deze graven werden “dépôts
simples” genoemd. Daarbij werden de botresten na verbranding uitgepikt en bijgezet in de
kuil in een organische drager (stoffen tasje, leren buidel, …). Daarnaast is ook nog het gebruik
van de urne (zo’n 28% van de graven) en het voorkomen van houten koffertjes (zeldzaam)
geregistreerd. In twee van de 167 onderzochte graven vonden de onderzoekers een intact
graf zonder botfragmenten. Deze graven interpreteren zij als cenotafen.415
De graven van het zuidelijke urnengrafveldje bevatten doorgaans meerdere aardewerk
individuen. Bekers en kommen komen in bijna alle graven voor. En ook borden (veelal terra
414 Leva, Coene 1969
415 Loridant, Déru 2009: 103-105
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nigra Holwerda 81) komen in de meeste graven voor. De kommen zijn ofwel handgevormd,
nagedraaid en voorzien met greepjes ofwel imitaties in zeepwaar van Drag. 36.
In vier gevallen is er een intentionele circulaire doorboring vastgesteld in de bodem van een
aardewerkvorm: twee bij een kom en twee bij een beker.
Slechts in twee graven zijn restanten van metalen objecten teruggevonden. Het gaat in de
beide gevallen om fibulae die paarsgewijs zijn meegegeven in het graf. Er is geen enkele
aanwijzing voor de bijgave van andere parafernalia of munten. Hierin kan de tafonomie van
de graven een grote rol gespeeld hebben. Niet alleen de bodem416 bleek een destructieve
werking te hebben gehad op de grafgoederen. Doordat de graven zo ondiep ingegraven
waren, zijn de meeste graven deels door landbouwactiviteiten verstoord, waardoor de meer
kwetsbare grafgiften nog sneller beschadigd werden of zelfs volledig vergaan zijn.
Het grafveldje dateert in de tweede helft van de 1ste eeuw tot het begin van de 2de eeuw.
Er zijn te weinig goed te dateren contexten om een interne chronologie van het grafveld
op te stellen. Sommige elementen zijn eerder 1ste-eeuws (types fibulae), andere elementen
wijzen dan eerder in de richting van de 2de eeuw. Zo kom de Drag. 36 in terra sigillata een
stuk meer voor in de loop van de 2de eeuw, dan vroeger.417 Echter zijn deze elementen
onvoldoende om te kunnen spreken van een trend in de chronologie.

416 Het betreft niet alleen de impact van het ploegen, ook de zware bemesting heeft een destructieve invloed gehad op de grafgiften.
417 Webster 1996: 46. Dit geldt enkel indien de imitaties in zeepwaar dezelfde spreiding hadden.

421

422

BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
7.4.3.3. Verspreide graven
7.4.3.3.1. inleiding
Tijdens de opgraving zijn behalve de urnengrafveldjes ook enkele verspreide Romeinse
graven teruggevonden. Deze kuilen zijn van het type “brandrestengraf” (Brandgrubengräb).418
Dit zijn doorgaans min of meer rechthoekige kuilen met onderaan een houtskoolrijke
lens waarin de restanten van de brandstapel zijn gedeponeerd. Deze houtskoolrijke laag
bevat crematieresten van de overledene, (verbrand) vaatwerk en andere artefacten. De
houtskoollens wordt afgedicht met een pakket steriele aarde die is vrijgekomen bij het
uitgraven van de kuil.
De aangetroffen graven zijn volledig bemonsterd en nat gezeefd op een maaswijdte van
0,5 mm voor een zo volledig mogelijke recuperatie van de kleinste delen van het skelet (e.g.
gehoorbeentjes) of kleine artefacten. De ingezamelde crematieresten zijn onderworpen aan
een fysisch antropologisch onderzoek.
Tijdens de opgraving zijn twee brandrestengraven en enkele houtskoolrijke kuilen
geregistreerd. De houtskoolrijke kuilen concentreren zich in hoofdzaak rond het urnengrafveld
in zone IV. Deze kuilen bevatten noch crematieresten, noch artefacten. De dateringen op
houtskool uit de kuilen suggereren wel een gelijktijdigheid met het urnengrafveld. Mogelijk
gaat het hier om de zogenaamde secundaire kuilen (fosse secondaire) die ook deel
uitmaakten van de “rites de passage”.
De brandrestengraven liggen i.t.t. de graven op de urnengrafveldjes niet geclusterd, maar
verspreid over het hele onderzoeksterrein. Op basis van de beperkte data is de positie van
de graven wel gedetermineerd door nabij gelegen structuren. Zo ligt C. I-A-1608 vlak ten
zuiden van een wegtracé, en C. XI-A-91 vlak naast een grootschalige extractie (Fig. 183).

7.4.3.3.2. C. I-A-1608
Net ten zuiden van weg S. I-A-179 ligt het Romeinse crematiegraf C. I-A-1608 (Fig. 183). De kuil
is rechthoekig met afgeronde hoeken, meet 1,3 m x 0,6 m en heeft een NW-ZO oriëntatie. De
coupes toonden aan dat de kuil 34 cm diep is uitgegraven ten opzichte van het afgegraven
vlak (Afb. 262, Fig. 184).

Afb. 262. Lengtecoupe AB op context I-A-1608.

418 Naar de typologie van Van Doorselaer 1967.
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Fig. 183. Grondplan met aanduiding van de graven uit de Romeinse periode.
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Fig. 184. Grondplan en coupes van spoor C. I-A-1608.

Het gaat om een onregelmatig uitgegraven kuil met schuine wanden. Dit contrasteert met
bepaalde (oudere) inzichten die stellen dat de kuilen steeds met de grootste zorg zijn
aangelegd en soms voorzien zijn van een bekisting.419 De opbouw van de kuil heeft de
klassieke doorsnede van een brandrestengraf: onderaan lag een houtskoollens van zo’n
10 cm dik met daarin crematieresten van de overledene. Reeds bij het terreinonderzoek
en het uitzeven van de context viel de grote hoeveelheid verbrand bot op (Afb. 263). De
houtskoollens bevatte enkel gecremeerd bot en geen scherven, nagels, fibulae of andere
artefacten die te linken zijn aan de klederdracht van de overledene.

Afb. 263. Beeld van de context na het uitzeven.

Aan de noordwestzijde van de kuil was een nis gemaakt. Dat de uitgraving niet zichtbaar was
vanop een hoger niveau, bewijst dat de nis moet gegraven zijn vanuit de kuil zelf (Afb. 264).
De nis meet ongeveer 21 cm x 37 cm en was net groot genoeg om twee potten in te stallen
(Afb. 265).
419 De Groote 1999/2000: 56
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Afb. 264. Nis met daarin twee volledige potten.

Afb. 265. Detail van het kommetje in de nis ten opzichte van het graf.
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De nis bevatte een handgevormde gereduceerd gebakken kom (Fig. 185: 1) en een klein
oxiderend gebakken bekertje (Fig. 185: 2). De vorm van de kom ligt in de lijn van de
ribbelkommen uit de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode. Hoewel geen sporen van
verbranding zijn op de beide vormen, is het oppervlak van de beker fel verweerd. De bodem
is duidelijk intentioneel doorboord. In de vulling van de kom zijn verschillende fragmenten
verbrand bot aangetroffen. De studie van het botmateriaal toonde geen wezenlijke verschillen
met de samenstelling van het verbrand bot uit de grafkuil en het verbrand bot uit de kom. Er
kon niet vastgesteld worden of het om dierlijk of antropogeen materiaal ging. Het valt wel op
dat de botresten in de kom bijna uitsluitend afkomstig zijn van diafysen. Waarschijnlijk is er
sprake van een gerichte selectie van het botmateriaal dat apart is bijgezet in de kom.

Fig. 185. Materiaal uit C. I-A-1608.
1 handgevormde kom
2 geoxideerd gebakken beker met doorboring

De gehele vulling van de grafkuil is bemonsterd en nat gezeefd op een maaswijdte van
0,5 mm. Dit leverde in totaal 760,5 g verbrand bot op.420 De hoeveelheid gecremeerd bot
komt ongeveer overeen met de helft van een volwassen gecremeerd skelet.421 Uit het fysisch
antropologisch onderzoek bleek dat het aantal craniale delen sterk ondervertegenwoordigd
was, terwijl relatief veel materiaal in de categorie van de extremiteiten kan geplaatst worden.
Omdat er bepaalde determinerende skeletkenmerken ontbreken, is het niet mogelijk
gebleken om het geslacht van de overledene te bepalen.
De leeftijdsbepaling bleek ook geen sinecure te zijn. Hierover schreef B. Veselka het
volgende: ‘het individu uit C. I-A-1608 had gedeeltelijk gefuseerde schedelnaden waarbij
een deel ook volledig verdwenen was. Dit levert een vermoedelijke leeftijdsschatting op
van laat-volwassen (40+ jaar). Echter, er was ook een fragment van een niet doorgebroken
molaar aanwezig. Het fragment was te klein om te bepalen welke molaar het was. In het
geval dat dit fragment bij het individu hoort, zou het kunnen inhouden dat het individu niet
zo oud is en de gefuseerde suturen een toevalstreffer zijn van een schedel die voor de rest
420 De totaalwaarde omvat zowel het bot uit de houtskoollaag, als het bot uit de kom.
421 Veselka 2016: 11
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niet gefuseerd is (hoewel dit onwaarschijnlijk lijkt). In dat geval is het aannemelijk dat het
fragment van de 3e molaar afkomstig is en het individu niet ouder is dan 21 jaar. Een andere
mogelijkheid is dat het een fragment van de 3e molaar betreft die genetisch niet doorbreekt.
Tegenwoordig komt het vaker voor dat de 3e molaar helemaal niet doorbreekt en mogelijk
dat dit ook het geval was bij individu uit C. I-A-1608. Een laatste optie is dat het fragment
van een ander (jonger) individu is en zodoende het MAI op 2 zou brengen. Vergeleken met
de andere crematies uit deze site heeft deze crematie relatief veel botmateriaal en zou
het mogelijk zijn dat zowel in de categorie ‘extremiteiten’ als ‘indeterminate’ fragmenten
van dit jongere individu te vinden zijn. Helaas was verdere macroscopische herkenning
niet mogelijk en kan op basis van het voorkomen van slechts 1 klein fragment van een niet
doorgebroken kies niet gesteld worden dat het MAI 2 is. Gezien het feit dat ook niet bepaald
kan worden om welke molaar het gaat, blijft de leeftijdsschatting van individu C. I-A-1608
laat-volwassen’.422
Op een klein ribfragment is er een extra laagje bot aangetroffen. Dit wijst op een langdurige
irritatie of infectie van die locatie. Wanneer er zulke botvorming (periostaal bot) wordt gevonden
op de ribben, heeft dit meestal te maken met irritatie of inflammatie van de luchtwegen,
door toedoen van allergieën, inhaleren van roet en rook, longontsteking, tuberculose en
longkanker. Helaas is het op basis van dit kleine stukje niet mogelijk om te bepalen welk van
deze aandoening heeft geleid tot deze botvorming.423
Ondanks de goede bewaring van het graf, is de informatiegraad betrekkelijk laag. Het
aardewerk laat niet toe om de context nauwkeuriger te dateren dan de Romeinse periode.
Het botmateriaal bevat dan weer niet de juiste fragmenten die nodig zijn om uitsluitsel te
geven inzake geslacht en leeftijd van de overledene.

7.4.3.3.3. C. XI-A-91
In zone XI, net naast de zone met extractiekuilen, ligt het brandrestengraf C. XI-A-91 (Fig. 183).
Het graf is 1,6 m lang en 0,6 m breed. Het is een rechthoek met sterk afgeronde hoeken. Het
spoor is een stuk minder goed bewaard dan C. XI-A-1608: een groot deel van de houtskoolrijke
laag was immers reeds in het opgravingsvlak te zien (Afb. 266).

Afb. 266. Graf C. XI-A-91 in grondvlak.
422 Deze paragraaf is integraal overgenomen uit het fysisch antropologische rapport Veselka 2016: 11-12.
423 Veselka 2016: 12
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Het spoor was nog maximaal zo’n 20 cm onder het afgegraven vlak bewaard. De grafkuil
heeft een onregelmatige, golvende bodem (Afb. 267). In vergelijking met C. I-A-1608 is de
houtskoollens een stuk dunner en bevatte ze dus een pak minder volume.

Afb. 267. C. XI-A-91 coupe AB.

De gehele grafvulling is gezeefd op een maaswijdte van 0,5 mm. Op de bodem van de
houtskoollens lag een volledig verbrande beker (commune fine sombre). De beker is volledig
gebarsten, maar lag wel nog in verband. Verspreid in de vulling zijn nog 10 scherfjes van
hetzelfde individu gerecupereerd (Afb. 268, Fig. 186). De beker is door de restauratrice

Afb. 268. Coupe met zijaanzicht beker.
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geconsolideerd, met inbegrip van de inhoud van de
beker. Het was gezien de broosheid van de scherven
niet mogelijk om het stuk te demonteren en nadien
aan elkaar te zetten.
Voor het overige zijn er geen vondsten uit de
houtskoollaag gehaald. Verspreid in de vulling zat
er een paar gram verbrand bot. De botfragmenten
zijn niet uitgepikt uit het zeefresidu, maar zijn door
de fysisch-antropoloog gewaardeerd in het residu.
Hieruit bleek dat de botfragmentjes te klein waren
om een analyse te kunnen uitvoeren, waardoor ze
ook niet verder zijn uitgelezen uit het zeefstaal. Het
precieze gewicht van de botrestanten is slechts bij
benadering gekend.

Fig. 186. C. XI-A-91, de binnenzijde van de
beker is bij benadering.

Het graf ligt net aan de rand van een zone met
extractiekuilen, maar de oversnijding van het graf met de kuilen is zeer diffuus. Het is niet uit
te maken of het graf boven, dan wel onder de kuilen is gelegen (Afb. 269). Waarschijnlijk is
het graf jonger dan de extractiekuilen (Fig. 187 a. en b.).

Afb. 269. Positie van het graf ten opzichte van de extractiekuilen.
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Fig. 187. a. Coupetekening van de lengtecoupe AB op C. XI-A-91.

Fig. 187. b. Coupetekening van de breedtecoupe CD op C. XI-A-91.

7.4.3.3.4. “Secundaire” kuilen in zone IV?
In zone IV zijn in de nabijheid van het zuidelijke urnengrafveld424 verschillende houtskoolrijke
kuilen teruggevonden. De meeste houtskoolrijke kuilen zijn bij het vooronderzoek
aangesneden. Daardoor rees tijdens het vooronderzoek de idee dat het grafveld zeer
uitgestrekt was en zowel brandrestengraven als urnengraven bevatte.425 Bij het vlakdekkend
onderzoek bleek dat amper nog kuilen buiten de proefsleuven waren gelegen, en dat het
grafveld in werkelijkheid een stuk kleiner was dan vooraf gedacht (Fig. 183).
In totaal gaat het om zes ronde, vrij slecht bewaarde kuilen, waarvan in de meeste gevallen
enkel nog de houtskoolrijke afvallaag is bewaard. De meeste contexten bevinden zich
grotendeels in de biologisch actieve B-horizont, waardoor ze bovendien ook kwetsbaar
zijn voor verstoring door landbouw. Het houtskoolpakket bevat in de meeste gevallen geen
vondsten, en slechts in een uitzonderlijk geval enkele kleine botfragmentjes. Alle contexten
zijn net als de brandrestengraven integraal bemonsterd en nat gezeefd op een maaswijdte
van 0,5 mm.
Bijna alle kuilen liggen ten noorden van de Romeinse weg S. IV-A-18. Enkel context C. IVA-61 die ten zuiden van deze weg ligt en C. IV-A-39 die tussen de greppels van de weg
ligt426, vormen hier een uitzondering op. Het is dus niet onlogisch dat deze weg ook een
determinerende rol zal hebben gespeeld in de positionering van de kuilen.
Context IV-A-3 is gelegen tegen de noordelijke sleufwand van zone IV (Fig. 183). Het spoor is
vierkant tot rechthoekig met afgeronde hoeken (diameter 0,8 m x 0,7 m). De kuil was reeds
zichtbaar in de biologisch actieve B-horizont, waaruit blijkt dat deze ondiep moet ingegraven
zijn geweest. Het spoor is in coupe maximaal 10 cm onder het afgegraven vlak bewaard (Afb.
270).
424 Cf. 7.4.3.2.
425 Verbrugge et al. 2013b: 43
426 Dus aangelegd op de weg, wat een gelijktijdigheid tussen deze structuren in de weg staat.
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Afb. 270. C. IV-A-3 coupe AB.

De opvulling van de kuil bestond uit twee lagen: de bovenste laag was lichtgrijs met veel
houtskoolspikkels en brokjes, de onderste laag bestond uitsluitend uit houtskool. Deze laag
was op de meeste plaatsen slechts zo’n 2-3 cm dik. Afgezien van houtskoolfragmentjes zaten
geen vondsten in de kuil.
Context C. IV-A-15 leek in grondvlak heel sterk op C. IV-A-3 (Afb. 271). De kuil is maximaal 1,2
m lang en 0,75 m breed. In oorsprong zal de kuil waarschijnlijk rechthoekig in grondplan zijn
geweest, daar waar ze nu door de slechte bewaring in de noordoostelijke hoek, afgerond is.
Het spoor heeft een vlakke bodem met een opvulling die bestaat uit twee lagen. De onderste
laag of afvallaag bestaat uit een houtskoolband van maximaal een 10 cm dik. Dit pakket
dagzoomt aan de noordelijke kant van het spoor (Afb. 272).

Afb. 271. C. IV-A-15 in vlak.
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Afb. 272. C. IV-A-15 coupe AB.

De context werd tijdens het vooronderzoek gevonden. Hierdoor is het grootste deel van de
kuil reeds tijdens het vooronderzoek ingezameld. Bij het zeven van de bulkstalen zijn vier
fragmentjes aardewerk ingezameld: één geruwde handgevormde scherf uit de metaaltijden,
twee middeleeuws lokaal grijs gedraaide scherven en een middeleeuws rood gedraaide
scherf. Aangezien de kuil ten dele in de B-horizont ligt, is het niet onlogisch dat er zowel ouder
als jonger materiaal vermengd is geraakt met de kuil. In de vulling zaten drie fragmentjes
verbrand bot. Deze waren echter zo klein dat ze niet voor gewichtsbepaling of verder fysisch
antropologisch onderzoek in aanmerking kwamen.
Er is een 14C-datering uitgevoerd op niet-gedetermineerde houtskool uit de onderste laag
van de vulling. Deze gaf een datering tussen 70 cal AD (2σ) 230 cal AD (Fig. 188).427

Fig. 188. Singleplot op datering uit C. IV-A-15.

427 RICH-22251: 1867±29 BP
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Context C. IV-A-39 verschilt zowel in positie als in voorkomen vrij sterk van de voorgaande
contexten. Het spoor zat zich zeer hoog in de actieve B-horizont, op een niveau waar nog
geen andere aflijning zichtbaar was (Afb. 273). Enkel de aanwezigheid van de houtskool
verraadde de aanwezigheid van een kuil.

Afb. 273. C. IV-A-39 in vlak.

Na het verdiepen bleek de ronde kuil ongeveer 0,5 m in diameter te zijn. Het spoor werd
aan de noordkant deels verstoord door de recente krengbegraving C. IV-A-72. De kuil is
komvormig uitgegraven met een maximale diepte van 20 cm onder het afgegraven vlak. De
vulling van de kuil bestaat enkel nog uit de houtskoolrijke afvallaag (Afb. 274), en is volledig
gezeefd. Dit heeft geen vondsten opgeleverd.

Afb. 274. C. IV-A-39 coupe AB.

435

Deze kuil ligt te midden van de Romeinse weg S. IV-A-18, waardoor het onwaarschijnlijk is dat
deze sporen gelijktijdig in gebruik zijn geweest. Men zal immers geen kuil aanleggen in het
midden van een wegdek.
Context C. IV-A-61 ligt wat geïsoleerd in de zuidwestelijke hoek van zone IV (Fig. 183). Het
spoor is zeer slecht bewaard, waardoor enkel het onderste deel van het houtskoolrijke
dumppakket nog zichtbaar was. Het spoor is rond in oppervlakte met een diameter van 0,65
m (Afb. 275).

Afb. 275. C. IV-A-61 in grondvlak.

Afb. 276. C. IV-A-61 coupe AB.

Aangezien het spoor slechts enkele cm diep was bewaard, leverde dit amper informatie op
(Afb. 276). De volledige context is integraal ingezameld en gezeefd op maaswijdte 0,5 mm,
maar dit heeft geen vondsten opgeleverd.
Context C. IV-A-65 is net als C. IV-A-61 zeer slecht bewaard. In vlak was het houtskoolrijke
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pakket met een vage aflijning van de kuil zichtbaar. Waarschijnlijk zal de kuil in oorsprong
rechthoekig met afgeronde hoeken geweest zijn (± 0,75 m x ± 0,5 m). De onderste lagen
van het spoor bestonden uit verschillende pakketten. Een houtskoolrijk pakket en een laag
waarin de moederbodem meer gemengd was met houtskool (Afb. 277). Op de bodem van de
kuil lag aan de westelijke kant van het dumppakket een laag grijze as (Afb. 277).

Afb. 277. C. IV-A-65 coupe AB.

Afb. 278. C. IV-A-65 detail van de aslaag.
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Verspreid over de hele vulling zaten 58 scherven, 50 daarvan
waren afkomstig van een reducerend gebakken gedraaide beker
(Fig. 189 a.). Gezien de fragmentatiegraad van de sterk verbrande
beker, kon maar een deel gepuzzeld worden. In het zeefresidu
zaten verschillende fragmentjes verbrand bot. Er is 6 gram bot
uitgeselecteerd, de kleinere fragmentjes zijn niet uitgepikt.
Er is een 14C-datering uitgevoerd op niet-gedetermineerde
houtskool uit de onderste laag van het houtskoolpakket. Dit gaf
een datering tussen 86 cal AD (2σ) 240 cal AD.428

Fig. 189. a. Materiaal uit C.
IV-A-65.

Fig. 189. b. Singleplot van datering op C. IV-A-65.

De samenstelling van de kuil (aardewerk, spikkels verbrand bot) doet sterk denken aan
deze van een brandrestengraf. Of de kuil nu moet worden gezien als een brandrestengraf,
dan wel als een “secondaire kuil”, is onduidelijk. Waarschijnlijk kan hier wel sprake zijn van
een brandrestengraf dat zeer slecht is bewaard en een sterke selectie heeft gekend bij het
uitpikken op de brandstapel.
De datering van C. IV-A-65 sluit dicht aan bij de datering van C. IV-A-15. Er kan een statistisch
gemiddelde berekend worden voor de beide contexten. Dit situeert de kuilen tussen 87 cal
AD (2σ) 235 cal AD (Fig. 190).429
De datering valt uiteen in twee pieken. De eerste piek tussen 87 cal AD (4,8%) 106 cal AD, de
tweede piek ligt tussen 121 cal AD (90,6%) 235 cal AD. De grootste waarschijnlijkheid ligt bij
de tweede piek, die de kuilen in de loop van de 2de eeuw – begin van de 3de eeuw plaatst.
Deze datering is een stuk jonger dan het grafveldje waarrond de kuilen zijn gelegd.

428 RICH-22252: 1842±29 BP
429 X2-Test: df=1 T=0,9 (5%3,8)
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Fig. 190. Singleplot van gecombineerde datering op C. IV-A-15 & C. IV-A-65.

Een laatste context in deze zone die qua uitzicht en samenstelling lijkt op de andere contexten
is C. IV-A-67. Deze ovale kuil meet ongeveer 2 m in lengte en 0,96 cm op de maximale breedte.
De aflijning van het spoor gebeurde vooral op basis van de aanwezige houtskool (Afb. 279
a.). De kuil wijkt door zijn vulling en doorsnede wat af van de andere kuilen in de zone. De kuil
heeft een onregelmatige golvende bodem die meer dan 40 cm diep onder het afgegraven
vlak ging. De vulling van de kuil is overwegend bruine leem met houtskoolspikkels. Er is geen
duidelijke houtskoollaag in te zien: de houtskool zit meer verspreid over de gehele vulling
(Afb. 279 b.). De kuil oversnijdt aan de westelijke zijde greppel C. IV-A-1 die aansluit op S. IVA-18.430 Dat deze kuil deze gracht oversnijdt, wijst erop dat er na het gebruik van de weg, de
zone toch nog is gebruikt voor het inplanten van kuilen (cf. ook C. IV-A-39).

Afb. 279. a. Context C. IV-A-67 in vlak.
430 Zie 7.4.2.2.
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Afb. 279. b. Doorsnede op context C. I-A-67.

De kuil is net als alle andere contexten volledig bemonsterd en nat gezeefd op een maaswijdte
van 0,5 mm. Dit leverde afgezien van negen scherven geen vondsten op. Zes scherven zijn
afkomstig van een geoxiderend gebakken vorm en zijn in de Romeinse periode te plaatsen.
Daarnaast zijn er nog drie middeleeuwse scherven gerecupereerd uit de vulling. Deze kunnen
echter ook door biologische activiteiten in de vulling van de kuil terecht zijn gekomen.

7.4.3.3.5. C. III-A-2
Dit spoor is gelegen aan de zuidkant van de opgraving, vlak aan de huidige Malaisestraat.
Het spoor is tijdens de proefsleuven aangetroffen (Afb. 280).

Afb. 280. Context C. III-A-2 tijdens het proefsleuvenonderzoek.
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Het gaat om een rechthoekige kuil van minstens 1,5 m x 0,83 m met een NW-ZO oriëntatie. De
maximale lengte van het spoor is niet gekend, omdat het aan de westkant wordt oversneden
door de middeleeuwse greppel C. III-A-1. Het spoor bleek na couperen slechts enkele cm
diep bewaard (Afb. 281).

Afb. 281. C. III-A-2 coupe AB.

De opbouw van het spoor bestond enkel nog uit een dunne houtskoollaag. Aan de westelijke
kant lag er een dun laagje leem bovenop de houtskoollens. Dit kan erop wijzen dat de
houtskoollaag in oorsprong ook vrij dun geweest is. De context is volledig ingezameld en nat
gezeefd op een maaswijdte van 0,5 mm. Dit heeft één stukje Romeins oxiderend gebakken
zeepwaar opgeleverd. Enkele stukjes verbrand bot doen vermoeden dat de kuil een (slecht)
bewaard brandrestengraf of secundaire kuil is.
Hoewel de informatiewaarde van deze context vrij laag is ten gevolge van de slechte bewaring,
wijzen de fragmentjes verbrand bot en de geoxideerd gebakken scherf mogelijk op een
brandrestengraf of een secundaire kuil die wel kan worden gelinkt aan een begravingsritus.

7.4.3.4. Conclusie
Verspreid over het projectgebied zijn verschillende graven uit de Romeinse periode
teruggevonden (Fig. 183). Ondanks hun beperkte chronologische spreiding (1ste-begin 2de
eeuw) is er een grote variatie in de omgang met de overledene vastgesteld. De graven
vormen een deel van de fysieke weerslag van een hele set rituelen en handelingen tijdens
het afscheid van de overledene.431 Bij de interpretatie van zulke contexten is het van belang
om de relativiteit van de opgegraven dataset mee te nemen. Het materiaal dat in het graf
wordt geplaatst, vormt immers slechts de laatste stap in een hele serie handelingen waarvan
de meeste geen materiële resten opleveren.
De graven te Ronse Pont West zijn in drie categorieën onder te verdelen: brandrestengraven,
urnengraven/beenderpakgraven en graven die enkel grafgiften bevatten maar geen verbrand
bot.432
431 De Clercq 2009: 342
432 Naar Duvivier et al. 2015: 156
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De brandrestengraven liggen wat geïsoleerd van andere sporen. De meeste graven in Ronse
Pont West maken deel uit van een urnengrafveldje. Het ‘zuidelijke grafveldje” is georiënteerd
op een wegtracé.433 Het ‘noordelijke grafveldje’434 ligt wat geïsoleerd van andere sporen,
maar is afgebakend met een greppel.
De brandrestengraven (Brandgrubengräb)435 bevatten naast restanten van de brandstapel
ook bijgaven en een selectie botresten van de overledene. Op de hele opgraving zijn slechts
twee duidelijke brandrestengraven en twee mogelijke brandrestengraven teruggevonden.436
De brandrestengraven verschillen in de hoeveelheid bot en de omgang met de bijgaven.
Graf C. I-A-1608 bevat ongeveer 760g verbrand bot, daar waar C. XI-A-91 slechts enkele
grammen bot had. In crematiegraf C. I-A-1608 stonden twee potten opgesteld in een nis. In de
handgevormde kom zat een selectie gecremeerd bot. Er was geen verschil in samenstelling
tussen het bot uit de kom en het bot dat verspreid in de kuilvulling lag.
Er is een duidelijk verschil in de wijze waarop de grafgiften zijn meegegeven in de
brandrestengraven. De grafgiften in C. I-A-1608 zijn niet verbrand en bijgezet in een nis. Het
gebruik van een nis komt in de ruime regio geregeld voor, maar was tot voor kort minder
goed gekend in de streek tussen de Schelde en de Dender. In de meeste gevallen is de nis
uitgegraven vanuit de zijkant van de putwand en is daarin onverbrand aardewerk bijgezet.437
De opvulling van de nis werd doorgaans strikt gescheiden van de vulling van de grafkuil
zelf.438 Het aardewerk uit C. XI-A-91 is wel verbrand en in het houtskoolpakket gedumpt. De
variatie in de selectie van het bot en de verschillende behandeling van de bijgaven illustreren
een grote variatie in de benadering van hetzelfde type graf.
De graven van de grafveldjes zijn op basis van de bijgraven en het verbrand bot op te
delen in twee groepen. Deze opdeling correspondeert bovendien ook met de geografische
opdeling van de twee grafveldjes. In het noordelijke grafveldje zijn er beenderpakgraven/
urnengraven (‘tombe à ossuaire’) teruggevonden. In het zuidelijke grafveldje zijn er enkel
kuilen met aardewerk en sierraden gevonden. Deze graven kunnen omschreven worden als
‘deposities van gebruiksvoorwerpen’ in een kuil (‘le dépôt de mobilier’).439
In essentie bestaat een beenderpakgraf uit een pakket uitgeselecteerde botresten zonder
brandstapelresten. De botresten kunnen bijgezet zijn in een urne of een organische container.
Soms zijn ze los in de kuil gelegd.440 Op het noordelijke grafveldje steekt er verbrand bot in
vijf van de zes graven. De hoeveelheid bot varieert van enkele grammen tot een maximum
van 236 g. In alle contexten is er sprake van een sterke selectie van het botmateriaal na de
verbranding. In drie gevallen zit het bot in een kookpot/kom of beker, in twee gevallen is het
bot verspreid in de grafkuil.
De kuilen met ‘een depositie van materiaal’ zonder menselijk bot, komen enkel voor op het
zuidelijke grafveldje. Deze kuilen bevatten dezelfde grafgiften als de andere types graven:
aardewerk, fibulae, …, maar geen menselijk bot. Bij dit graftype zijn de bijgaven in een kuil in
volle grond gezet of in een kuil met een houten441 of stenen442 bekisting. Dit laatste type komt
frequent voor op grafvelden in de ruimere regio, vooral ten zuiden van Ronse Pont West.443 Te
433 Cf. 7.4.3.2.
434 Cf. 7.4.3.1.
435 Definitie naar Van Doorselaer 1967
436 C. I-A-1608 en C. XI-A-91 zijn duidelijke voorbeelden. De kuilen C. IV-A-65 en C. III-A-2 bevatten slechts een zeer kleine hoeveelheid aardewerk of
bot, waardoor het moeilijk is om deze als graf te bestempelen.
437 Verbrugge et al. 2012; Taelman et al. in voorbereiding: 37
438 Hollevoet 2009: 61
439 De gebruikte terminologie is ontleent aan Duvivier et al. 2015: 156.
440 Duvivier et al. 2015: 157
441 Duvivier et al. 2015: 157
442 E.g. Antoing: “Trou de Billemont”: Authom et al. 2014
443 Duvivier et al. 2015; Leva, Coene 1969
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Ronse Pont West gaat het om bijzettingen in volle grond. Het is niet uit te sluiten dat sommige
graven voorzien zijn van een houten grafkamer. Hoewel deze contexten dus geen verbrand
bot bevatten, worden ze op basis van hun samenstelling en inrichting wel als graf beschouwd.
Verspreid over alle grafveldjes en brandrestengraven zijn er maar zes graven met een
substantiële hoeveelheid bot. Van die zes graven met verbrand bot, zijn er slechts vier
waarvan het bot voldoende groot was om het uit te selecteren, te wegen en aan een fysischantropologisch onderzoek te onderwerpen (tabel 6). Onderstaande tabel illustreert de sterke
selectie bij het meegeven van de botresten van de brandstapel. In al deze contexten zat het
bot in een aardewerken pot (beker of kom).
TABEL 6: OVERZICHT VAN GRAVEN MET CREMATIERESTEN.
CONTEXT

GRAFTYPE

HOEVEELHEID

C. I-A-1328

Urnengraf

41

Indef.

GESLACHT

Infans 1

LEEFTIJD

C. I-A-1330

Urnengraf

49

Vrouw of juveniel.

Volw of juveniel

C. I-A-1331

Urnengraf

236

Indef.

Volwassen

C. I-A-1608

brandrestengraf

760

Indef.

Volwassen en -21 jaar?

In twee gevallen is er in de graven ook verbrand dierlijk bot teruggevonden. In C. I-A-1396
ging het om spikkels verbrand dierlijk bot die vermengd zaten met spikkels menselijk bot. In
C. IV-A-82 lag er een groot fragment verbrand bot op een bord. Hoewel het een vrij groot
fragment betreft, kon het gezien de sterke fragmentatie niet meer verder geïdentificeerd
worden. Naar analogie met het grafveld van Messancy is het bot wellicht afkomstig van
een varken. De onderzoekers van dit grafveld linken het voorkomen van varkensresten aan
hammen die meegegeven zijn met de overledenen.444
In de graven uit de Romeinse periode is vooral aardewerk meegegeven. Slechts bij twee
graven zijn er fibulae gevonden. Het aardewerkspectrum bestaat uit bekers, kommen en
borden. In enkele gevallen zijn er vormen die hiervan verschillen, zoals een dolium, kelk of
kruik. In bijna alle gevallen is er gebruikt aardewerk meegegeven. Op sommige potten is
duidelijk te zien dat de meegegeven potten gebruikt zijn om te koken. Het aardewerk uit
het noordelijke grafveldje omvat vooral handgevormd materiaal en vormen in (imitatie van)
terra nigra. In het zuidelijke grafveldje zijn er gedraaid aardewerk (commune fine sombre),
zeepwaarimitaties van terra sigillata en bekers in terra nigra meegegeven. Het zuidelijke
grafveldje bevat meer gestandaardiseerd Romeins materiaal, daar waar het noordelijke
grafveld meer lokale inheemse vormen kent. Verder valt ook op dat in het zuidelijke grafveld
bijna alle graven één of meerdere borden bevatten, daar waar er in noordelijke grafveld geen
enkel graf een bord heeft meegekregen.
In het zuidelijke grafveldje hadden vier van de tien graven een aardewerkvorm (beker of kom)
met een circulaire doorboring in de bodem. Telkens ging het om één vorm in het grafensemble
met een doorboring. Het doorboren van de bodem is in het noordelijke grafveldje geen enkele
keer geattesteerd. Ook in crematiegraf C. I-A-1608 stak een beker met een doorboring. Dit
gebruik kent een brede chronologische en spatiale verspreiding en komt frequent voor in
Romeinse funeraire contexten in de regio.445
Hoewel de aflijning van de grafkuilen door de B-horizont sterk werd bemoeilijkt, zijn er
zowel in het noordelijke als in het zuidelijke grafveldje aanwijzingen dat er bij de constructie
van sommige graven gebruik is gemaakt van een houten bekisting. Immers liggen enkele
aardewerkvormen op hun zijkant in het graf wat een aanwijzing kan zijn voor het vergaan
van de bodemplank of van een plaat die het graf heeft afgedekt. Van de eventuele houten
444 Deblon et al. 2015: 12
445 Hanut 2015
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bekisting is niets meer terug te zien in de bodem. Verschillende grafkuilen waren in grondplan
rond of onregelmatig ovaal. Deze vorm maakt een houten bekisting minder waarschijnlijk.
In verschillende gevallen is het vaatwerk dicht op elkaar gestapeld, terwijl de rest van de
grafkuil ‘leeg’ bleef. Deze lege ruimtes in de grafkuilen zijn wellicht een weerspiegeling van
niet-bewaarde, vergankelijke grafgiften zoals manden, broden, fruit etc. Ook de onderlinge
positie van het aardewerk bevestigt de idee dat er vergankelijk materiaal is meegegeven. Zo
kan de positie van de borden in C. IV-A-82 enkel verklaard worden doordat er in het onderste
bord vergankelijke zaken lagen die het bovenste bord in evenwicht hielden.
Rond het zuidelijke grafveldje zijn enkele houtskoolrijke kuilen gevonden die op basis van
twee 14C-dateringen in de Romeinse periode te plaatsen zijn. De kuilen liggen op twee
uitzondering na aan de noordkant van de weg S. IV-A-18. Waarschijnlijk is het niet toevallig
dat het zuidelijke grafveldje aan de zuidkant ligt van deze weg, daar waar de houtskoolrijke
kuilen aan de noordkant liggen. Hoewel het moeilijk is om de gelijktijdigheid te bewijzen
tussen het grafveldje en de houtskoolrijke kuilen, is dit wel waarschijnlijk. In één van de
kuilen (C. IV-A-65) zijn er naast houtskool ook nog een vijftigtal verbrande scherven en
enkele spikkels verbrand bot aangetroffen. Hierdoor zou het ook als brandrestengraf kunnen
geïnterpreteerd worden. Zulke kuilen komen in Henegouwen frequent voor op funeraire
sites. De interpretatie van deze sporen is nog onderwerp van discussie, maar een associatie
van deze structuren met het begrafenisritueel lijkt ook in Henegouwen het meest plausibel.446
Op korte afstand van Pont West zijn enkele sterk gelijkende contexten opgegraven.447 In
Henegouwen lijken Romeinse urnengrafvelden couranter te zijn dan in Vlaanderen. Een
sterk gelijkaardige site is te vinden in Leuze-en-Hainaut, op ongeveer 20 km ten zuiden van
Ronse Pont West.448 Hier kwam een klein grafveldje aan het licht met zeven graven en acht
‘secundaire’ kuilen. De graven liggen op een lijn, parallel met een wegtracé en beslaan elk
een oppervlak van ca. 0,50 m². Er is geen bekisting te zien en het aantal potten varieert
tussen twee en acht individuen. De ‘secundaire’ kuilen liggen ten zuiden en ten westen van
de groep graven: ze bevatten de resten van de brandstapel. Het grafveld dateert uit de late
1ste eeuw tot de vroege 2de eeuw.
Op ongeveer 30 km ten zuidoosten van de site, in Chievres/Ladeuze449, werden in de
onmiddellijke omgeving van een late ijzertijdoccupatie twee Romeinse graven gevonden die
te linken zijn aan een nabijgelegen villa. Een oudere opgraving in Kortrijk-Molenstraat heeft
een vrij groot grafveld met urnengraven opgeleverd. Dit grafveld vormt een goede parallel
met het grafveld uit Ronse omdat het (hoofdzakelijk) dateert uit de 2de helft van de 1ste
eeuw.450 Daarnaast is ook de aardewerksamenstelling sterk gelijklopend aan dat van Ronse
Pont West. De kommen en borden vormen samen met de grote bekers de belangrijkste
groepen bewaarde grafgiften. In Kortrijk is er wel meer importaardewerk (terra sigillata)
aanwezig in de graven.
Op korte afstand van Pont West zijn er ook enkele meer uitzonderlijke graven gekend. Bij
opgravingen in Ath/Ghislenghien zijn twee graven uit de Augusteïsche periode ontdekt
die op basis van hun grafinboedel toe te schrijven zijn aan geprivilegieerde personen. De
samenstelling van de grafgiften omvatte amforen, glazen, borden, bronzen ketels, etc.451
Ondanks de beperkte dataset van de graven te Ronse Pont West is er een vrij grote variatie
merkbaar in de behandeling van de doden. Dit veruiterlijkt zich zowel op vlak van graftype,
446 Danese 2014
447 Voor een overzicht hiervan zie Hanut 2015: 6-7
448 Frébutte 1996a
449 Frébutte 1996b
450 Leva & Coene 1969
451 Danese, Hanut 2015
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selectie van botresten, keuze in bijgave, positie van de graven etc.
De achterliggende reden voor deze variatie is momenteel niet te achterhalen. Waarom werd
er in twee verschillende grafveldjes én schijnbaar los in het landschap begraven? Zijn de twee
grafveldjes te linken aan twee verschillende, niet opgegraven nederzettingen? Of reflecteren
de graven verschillende families? Wat is de relatie dan met de brandrestengraven? Waarom
koos men voor een mengeling van grafveld en crematiegraf daar waar er in de ruime regio
brandrestengraven de gangbare begravingsvorm zijn?
Waarschijnlijk heeft de toenemende romanisatie een belangrijke rol gespeeld in de
veranderende tradities van de bewoners. Het noordelijke grafveldje weerspiegelt eerder een
sterke inheemse traditie, daar waar er in het zuidelijke grafveldje eerder typisch Romeinse
vondsten meegegeven zijn.

7.4.4. Extractie
Vanaf de 2de eeuw n.Chr. start men met het systematisch uitgraven van extractiekuilen.
Deze grote kuilen zijn gericht op de winning van klei uit de ondergrond. Ze concentreren
zich in hoofdzaak rond het hoogste punt van het terrein. Hoewel er geen aanwijzingen zijn
gevonden waarvoor de klei is gebruikt, zijn deze ontginningen waarschijnlijk gericht op het
gebruik voor een artisanale toepassing zoals het bakken van aardewerk of bouwmateriaal.
Aangezien de ontginningen te Ronse Pont West gedurende een lange tijd zijn doorgegaan, is
ervoor gekozen om deze structuren in een apart hoofdstuk onder te brengen. De Romeinse
ontginningen worden in detail besproken in hoofdstuk 7.8.3.
Extractiekuilen uit de Romeinse periode worden de laatste jaren meer en meer aangetroffen
tijdens (grootschalige) archeologische werkzaamheden. Zowel in het zuiden van OostVlaanderen (e.g. Ruien-Rosalinde452, Leeuwergem-Spelaan453, Ninove-Doorn Noord454) als
daarbuiten (e.g. Kortrijk-Morrinnestraat455, Lo-Reninge- FLPL-29456).

452 Verbrugge et al. in voorbereiding
453 Pede et al. in voorbereiding
454 Lopend terreinwerk
455 Apers 2017
456 Beke et al. 2015
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7.4.5. Nederzettingssporen
7.4.5.1. Inleiding
Echte nederzettingssporen zoals gebouwplattegronden, paalsporen, greppels uit de
Romeinse periode vormen een grote lacune in het archeologische record. Er zijn wel
verschillende erven bekend uit de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode. Vanaf de late 1ste
eeuw ontbreekt archeologisch gezien elk spoor van bewoning. Nochtans wijzen dateringen
van verschillende extractiekuilen wel op activiteiten tijdens de 2de eeuw. De analyses van
de pollenstalen laten in deze periode een volledig ingericht, antropogeen landschap zien.
De nederzetting zal zich waarschijnlijk buiten het projectgebied situeren. In onderstaand
hoofdstuk komen er twee greppels en een mogelijk gebouw uit de Romeinse periode aan
bod. Deze moeten samen gezien worden met de andere sporen zoals de brandrestengraven,
de wegtracés én met de bewoning uit de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode. Verschillende
van deze contexten waren slechts bij benadering te dateren, waardoor het niet uit te sluiten is
dat ze samen hebben gefungeerd met de bewoningssporen en de extractiekuilen.

7.4.5.2. Perceelsstructuren
7.4.5.2.1. Contexten C. I-A-927, C. I-A-928, C. I-A-931
Helemaal aan westelijke kant van het onderzoeksterrein is een deel van een omgrachting
aangetroffen (Fig. 150). Greppel C. I-A-927 komt uit de sleufwand vanuit het noordwesten en
maakt een hoek van 90° naar het zuidwesten (Afb. 282).

Afb. 282. Afgegraven vlak.

De greppel is uiteen gesplist in twee verschillende contexten: C. I-A-927 en C. I-A-928. Het
onderscheid tussen de beide contexten is amper te maken en ook het aardewerk uit de
beide contexten is sterk gelijkend (het gaat waarschijnlijk om dezelfde individuen). Tijdens
het proefsleuvenonderzoek leek het er sterk op dat spoor I-A-929 een aparte greppel was
die niet de hoek naar het noordwesten volgde, maar in het verlengde van de greppel naar
het noordoosten door liep (Afb. 283).
Bij de opgraving kon de greppel niet verder gevolgd worden dan de hoek van het
greppelsysteem, en ook bij het couperen bleek er geen onderscheid te zijn tussen de
greppel die afdraait en spoor I-A-929. Daaruit blijkt dat deze greppel toch tot het afdraaiend
greppelsysteem behoort (Afb. 284).
447

Afb. 283. De hoek bij het afgraven. C. I-A-929 loopt verder naar het oosten.

Afb. 284. I-A-927 en I-A-929 coupe OP.

Aan de noordwestelijke zijde wordt de greppel oversneden door C. I-A-931. Dit spoor ligt
tegen de sleufwand en heeft een duidelijk andere vulling dan de rest van de greppel. Het
spoor heeft een zeer bleke grijsblauwe vulling met een roestband onderaan. Waarschijnlijk is
het een windval die een deel van de greppel heeft verstoord.
De greppel C. I-A-927 oversnijdt de oudere greppel C. I-A-926 die op basis van de oriëntatie
en vulling in de late ijzertijd te plaatsen is (Afb. 282).
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Het materiaal uit C. I-A-928 en C. I-A-927 komt sterk overeen. Bovendien gaat het waarschijnlijk
om dezelfde individuen in de verschillende grachten. In context C. I-A-927 zitten tien stuks
terra nigra, twee stukken zeepwaar, drie stukken kruikwaar en acht stukken gedraaid
oxiderend gebakken gewone waar. Context C. I-A-928 bevat twee fragmenten terra nigra,
één stuk kruikwaar, negen stukken gedraaid oxiderend gebakken waar en één stuk geruwd
handgevormd aardewerk. Uit context C. I-A-931 komen drie scherfjes oxiderend gebakken
kruikwaar. De terra nigra zeepwaar wijst op een datering tussen het midden van de 1ste en
het midden van de 2de eeuw n.Chr.
Doordat er maar zo’n 7 m van de greppel in het opgravingsvlak ligt, is het niet mogelijk om
uit te maken of dit onderdeel is van een funeraire omgrachting of een afbakening van een
woonerf.

7.4.5.2.2. Context C. I-A-630
Deze context was over een afstand van meer dan 130 m te volgen in het opgravingsvlak (Fig.
150). De greppel loopt in oost-westelijke richting over de volledige lengte parallel aan C.
I-A-393.457 Deze greppels staan dus ontegensprekelijk met elkaar in verband aangezien het
té toevallig is dat ze over zo’n afstand parallel lopen zonder dat ze iets met elkaar te maken
hebben. Op basis van de onderlinge oversnijdingen blijkt C. I-A-630 jonger te zijn dan C. I-A393 (Afb. 285).

Afb. 285. C. I-A-630 oversnijdt C. I-A-393 in vlak.

De greppel is tijdens verschillende campagnes opgegraven, maar was goed te herkennen
aan de vulling en doorsnede. De greppel is ongeveer 1 m breed en in de meeste coupes
meer dan 60 cm diep bewaard (Afb. 286).

457 Cf. 7.3.4.2.9
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Afb. 286. C. I-A-630 coupe AB.

Het materiaal uit C. I-A-630 is sterk heterogeen in samenstelling: 33 scherven uit de late
ijzertijd/Romeinse periode, 11 middeleeuwse scherven en slechts één duidelijke Romeinse
scherf. Het handgevormde materiaal omvat acht geëffende stukken (zes afkomstig van
een pot), acht geruwde scherven (twee versierd met kamstrepen) en 17 niet verder te
determineren stukken. De kamstreepversiering is typisch voor de late fase van de ijzertijd en
het begin van de vroeg-Romeinse periode. Het middeleeuwse materiaal is gevonden in een
zone waar er tijdens de 13de eeuw veel activiteit is geweest. Het is dus niet onlogisch dat er
materiaal ten gevolge van biologische activiteiten vermengd is geraakt. De handgevormde
Romeinse scherf is afkomstig van een dolium. Op basis van dit materiaal is het niet mogelijk
om een precieze datering te geven voor de greppel. De greppel is jonger dan C. I-A-393 en
C. I-A-1165. Deze laatste greppel dateert aan het einde van de 1ste eeuw v.Chr. en het begin
van de 1ste eeuw n.Chr. Op basis van het handgevormd materiaal met kamversiering zal er
waarschijnlijk niet zoveel tijd gezeten hebben tussen de verschillende greppels.

7.4.5.3. Gebouwplattegronden
7.4.5.3.1. Structuur S. I-A-1092
Deze plattegrond is samengesteld uit drie paalspoorcontexten: C. I-A-1092, C. I-A-1093 en C.
I-A-1123 (Fig. 191). De contexten C. I-A-1092 en C. I-A-1123 lijken qua morfologie het sterkst op
elkaar, maar verschillen toch ook op enkele punten: C. I-A-1123 is rond in grondvlak met een
diameter van ongeveer 50 cm (Afb. 287). Daar waar C. I-A-1092 eerder rechthoekig is (1 m x
70 cm) met sterk afgeronde hoeken (Afb. 288).
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Afb. 287. C. I-A-1123 coupe CD.

Afb. 288. C. I-A-1092 coupe AB.
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De uitgraving van C. I-A-1092 ligt 90° gedraaid tegenover de lengteas van het gebouw. De
vulling van C. I-A-1092 bestaat uit geelgrijs gevlekte leem die sterk contrasteert tegenover
het de bruine zandleem van de moederbodem errond. Context C. I-A-1123 is tot een diepte
van 78 cm onder het afgegraven vlak bewaard. C. I-A-1092 is tot 68 cm diep bewaard (Fig.
191).

Fig. 191. S. I-A-1092.

Deze paalsporen hebben een onderlinge afstand van 7,28 m (kern tot kern) en vormen de
enige restanten van de gebouwplattegrond. Net naast C. I-A-1092 ligt C. I-A-1093. Het is
niet duidelijk of dit spoor ook tot deze gebouwplattegrond te rekenen is. De kuil heeft een
afwijkende vulling ten opzichte van de andere twee sporen en is het een stuk minder diep
uitgegraven (nog zo’n 40 cm onder het afgegraven vlak).
Structuur S. I-A-1092 is zeer gelijkend met de gebouwplattegrond uit de opgraving van
Ruien Rosalinde.458 Daar is een gebouwplattegrond met twee palen met een onderlinge
tussenafstand van 7,26 m gelinkt aan een Romeinse weg uit de 1ste eeuw. Gespiegeld aan de
gebouwplattegronden uit de Romeinse periode uit de Vlaamse zandstreek, kan S. I-A-1092
gelinkt worden aan “Type IIA” van De Clercq.459 Aangezien geen vondsten zijn gedaan in de
paalkuilen, is het moeilijk om deze plattegrond precies te dateren. Typochronologisch kan
deze plattegrond in de Romeinse periode gesitueerd worden. Als de plattegrond Romeins
is, zou deze waarschijnlijk eerder midden-Romeins zijn, aangezien de structuur gelegen is
bovenop de (vroeg-) Romeinse weg I-A-179.460

458 Pede, Deschieter 2014: 146
459 De Clercq 2009: 286
460 Cf. 7.4.1.1.
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7.4.6. Conclusie
De Romeinse sporen te Ronse Pont West komen verspreid over het onderzoeksterrein voor.
De bewoning neemt een aanvang tijdens de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode en loopt
zonder onderbreking door tot het einde van de 1ste of het begin van de 2de eeuw n.Chr. Na
het begin van de 2de eeuw ontbreken nederzettingssporen. Er is sprake van een schisma aan
het einde van de 1ste eeuw/begin van de 2de eeuw, veeleer dan een breuk tussen het einde
van de late ijzertijd en het begin van de Romeinse periode. Voor het hele aardewerkgamma
geldt een sterke dominantie van handgevormd aardewerk in ijzertijdtraditie en een beperkt
aantal geïmporteerde goederen.
Door het ontbreken van goed dateerbare contexten is het niet mogelijk gebleken om een
chronologisch kader op te stellen. Omdat het materiaal zo dicht aanleunt bij het materiaal uit
de metaaltijden zijn de meeste contexten slechts vrij breed te dateren.
De met zekerheid in de Romeinse periode te plaatsen contexten omvatten wegtracés,
graven, extractiekuilen en een beperkt aantal nederzettingssporen. Het is opvallend dat er
wel op verschillende plaatsen begraving teruggevonden is, maar dat er slechts een heel
beperkt aantal nederzettingssporen (greppels, afvalkuilen etc.) zijn gekend. De bewoning
zal zich bijgevolg niet op het terrein hebben bevonden, maar buiten de randen van het
onderzoeksgebied.
Verspreid over het onderzoeksterrein zijn twee grafveldjes en enkele brandrestengraven
teruggevonden. Hoewel deze graven ongeveer gelijktijdig zijn (er zijn weinig echt
diagnostische stukken om de datering fijn te stellen), tonen ze een brede variatie in funeraire
gebruiken.
Op verschillende plaatsen zijn er grote kuilen teruggevonden die gebruikt zijn voor het
winnen van bodemmateriaal. De extractie was gericht op klei die waarschijnlijk is gebruikt
bij artisanale toepassingen. De organische opvullingen wijzen op een sterk antropogeen
landschap dat aantoont dat hoewel er geen nederzettingssporen zijn gevonden, er in deze
periode wel bewoning in de onmiddellijke omgeving moet zijn geweest.
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7.5. MIDDELEEUWEN
7.5.1. Inleiding
Aan het begin van de volle middeleeuwen werden de terreinen na een onderbreking van
bijna 800 jaar opnieuw in gebruik genomen. Sinds dan is de plek onafgebroken bewoond
en bewerkt geweest. De geschiedenis van het terrein tijdens de middeleeuwen en
postmiddeleeuwen is in vier grote periodes op te delen.
Aan het begin van de 10de eeuw vestigden de eerste middeleeuwse bewoners zich centraal
op het onderzoeksterrein.461 Deze mensen gingen de gronden ontbossen en omvormen tot
vruchtbaar akkerland. Uit deze periode zijn verschillende huisplattegronden, een afbakenende
erfgracht en grootschalige ontginningen teruggevonden.
De volgende periode situeert zich tussen de eerste helft van de 12de eeuw en het midden
van de 13de eeuw. Aan het begin van deze periode werd een groot rechthoekig perceel
met bijhorend woonhuis aangelegd. Nadien is aan het perceel een ondiepe drenkplaats
voor vee toegevoegd.462 De oriëntatie en indeling van dit erf droeg de kiemen voor de latere
landindeling. Zo ligt de hedendaagse kadasterindeling nog steeds exact op de 12e-eeuwse
greppels van het erf. Dit erf ligt georiënteerd op hetgeen tot in 2014 de Oude Pontstraat was.
De weg zal ook zijn oorsprong hebben gehad bij dit 12e-eeuwse erf, en heeft waarschijnlijk
een determinerende rol gepeeld in de ontsluiting en ontginning van de kouter.
Vanaf 1250 concentreert de bewoning zich rond de huidige hoeve op het kruispunt van de
Pontstraat met de Moortelstraat.463 Verschillende greppels, een poel en wat kuilen vormen
hiervan het bewijs. Verder weg van de (Oude) Pontstraat/Malaise zijn geen sporen uit deze
periode meer aangetroffen. In deze periode kreeg de kouter zijn invulling als akkerland en
weidegrond die tot vandaag bewaard bleef.
Dit beeld waarbij de schaarse bewoning clustert rond de huidige straten blijft onveranderd
in de daaropvolgende periode tussen 1450-1550.464 Uit deze periode stammen verschillende
contexten met veel gebruiksmateriaal, hoewel er geen gebouwplattegronden zijn
teruggevonden. Deze kunnen hetzij buiten de opgraving gelegen zijn, hetzij een zodanige
constructie hebben gehad dat ze geen sporen hebben nagelaten in de bodem. Verschillende
greppels en grachten illustreren de verdere uitbouw van de landbouwgronden.
Tijdens de Nieuwe en Nieuwste tijd zijn de percelen bewerkt vanuit de hoeve op het
kruispunt van de Pontstraat met de Moortelstraat. Uit deze periode stammen verschillende
grote perceelsgreppels en enkele grote vlaskuilen.

7.5.2. 10de-eeuwse bewoning
7.5.2.1. inleiding
Aan het begin van de 10de eeuw vestigden de eerste middeleeuwse bewoners zich
centraal op het onderzoeksterrein. Deze mensen gingen de gronden ontbossen en
omvormen tot vruchtbaar akkerland. Uit deze periode zijn verschillende huisplattegronden,
een afbakenende erfgracht en grootschalige ontginningen teruggevonden. De sporen
clusteren op twee verschillende locaties. In het noordelijke deel van de opgraving ligt
een drieschepige plattegrond die omgeven wordt door een erfafbakening (Fig. 192). In de
onmiddellijke omgeving van de plattegrond liggen enkele kleinere bijgebouwtjes die met
artisanale activiteiten in verband te brengen zijn. Centraal op het onderzoeksterrein liggen
enkele gebouwtjes en verschillende kuilen met nederzettingsafval. Deze sporen liggen net
ten noorden van een cluster kleiwinningskuilen. Hoewel de gelijktijdigheid van deze sporen
461 Cf. 7.5.2.
462 Cf. 7.5.3.
463 Cf. 7.5.4.
464 Cf. 7.5.5.
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Fig. 192. Sporen uit de 10de eeuw in het
noordelijke deel van het onderzoeksterrein.
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Fig. 193. Sporen uit de 10de eeuw
centraal op het onderzoeksterrein.
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met de kleiwinningskuilen moeilijk te bewijzen is, is de inrichting van de sporen duidelijk
gericht op de kuilen.
Op figuur 193 zijn de lagen die 10de-eeuws materiaal hebben opgeleverd in het grijs
gemarkeerd. De ontginningskuilen zijn op deze figuur vereenvoudigd weergegeven ter
situering ten opzichte van de bewoning. Deze lagen en sporen worden in verder in hoofdstuk
7.8 besproken.

7.5.2.2. S. I-A-193
Het gebouw S. I-A-193 bestaat uit volgende paalkuilcontexten: C. I-A-193, C. I-A-194, C. I-A-295,
C. I-A-355 (Fig. 192, Fig. 194). Van dit gebouw is er slechts één lange zijde volledig bewaard
(C. I-A-295, C. I-A-355, C. I-A-193). De palen C. I-A-193, C. I-A-295, C. I-A-355 hebben een
onderlinge tussenafstand van ongeveer 4,2 m en een O-W-oriëntatie. Paalspoor C. I-A-194
vormt waarschijnlijk onderdeel van de onvolledige noordelijke lange zijde. Deze paal staat
4,5 m ten noorden van de zuidelijke palenrij. De paalsporen hebben een sterk verschillende
bewaarde diepte, en ook hun voorkomen verschilt sterk. Zo zijn de paalsporen C. I-A-295 en
C. I-A-193 rechthoekig van doorsnede, met een bewaarde diepte die gaat van 30 tot 60 cm
(Afb. 289 & 290).

Afb. 289. Coupe op C. I-A-295.

De andere twee paalsporen hebben een komvormige doorsnede met een bewaarde diepte
tussen de 38 cm en 25 cm en een doorsnede tussen de 70 cm en 114 cm. De vulling van
de paalsporen had ook een sterke variëteit. Bij de meeste paalsporen kon slechts één
vullingspakket worden afgelijnd, afgezien van context C. I-A-193 die een meer gelaagde
opvulling had. De vulling van de paalsporen ging van een geelgrijze zandlemige vulling, tot
een grijze/donkergrijze houtskoolrijke vulling.
Er kon geen relatie worden vastgesteld met de erfgracht C. I-A-190. Echter is het aannemelijk
dat de erfgracht jonger is, aangezien de noordelijke zijde van de gebouwplattegrond
incompleet is op de plek waar de gracht loopt. Hoewel de paalsporen vrij diep gefundeerd
zijn, zijn er bij controle geen extra palen gevonden onder de gracht.
De totale gereconstrueerde oppervlakte van het gebouw met een korte zijde van 4,5 m
en een lange zijde van 8,4 m bedraagt zo’n 38 m². Dit gebouw is waarschijnlijk als (klein)
hoofdgebouw te interpreteren.
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Afb. 290. Coupe op C. I-A-355.

Fig. 194. Grondplan en coupes van S. I-A-193.
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Het materiaal afkomstig uit context C. I-A-295 bevat weinig
diagnostische kenmerken en bovendien lijkt het om een
vermengde context te gaan. Er is een scherf middeleeuws
lokaal grijs aardewerk gevonden, in combinatie met twee
in ijzertijdtraditie handgevormde scherven uit de Romeinse
periode. Eenzelfde samenstelling is te zien bij context C. I-A355. In deze paalkuil zitten vijf handgevormde scherven in
ijzertijdtraditie, tezamen met 11 scherven die afkomstig zijn
van een kogelpot (Fig. 195).

Fig. 195. Materiaal uit C. I-A-355.

In de vulling van paalspoor C. I-A-193 zaten naast een middeleeuwse grijze scherf, ook
verschillende fragmenten van tefriet. Deze zijn waarschijnlijk afkomstig van een maalsteen.
Door de grote mate van fragmentatie kon er geen vorm meer gepuzzeld worden. De
Tefrietische lavasteen kan teruggebracht worden tot de lavastromen van de Bellerberg, een
vulkaan die ten noorden van de Duitse stad Mayen ligt.465 Vanuit deze ontsluiting werden er
reeds van in de late ijzertijd op grote schaal stenen uitgevoerd in westelijke richting.
Er zijn twee 14C-dateringen uitgevoerd op niet-gedetermineerde houtskool uit twee
paalsporen. Uit context C. I-A-295 is de houtskool gedateerd tussen 80 (2σ) 240 n.Chr.466
Deze datering sluit aan bij het Romeins aardewerk uit de vulling, maar komt niet overeen
met de datering van paalspoor C. I-A-194. Een stukje niet-gedetermineerd houtskool gaf een
datering tussen 770 en 980 n.Chr. (Fig. 196).467

Fig. 196. S. I-A-193 multiplot.

De structuur heeft zowel in chronologie als in uitzicht van de paalsporen een grote variatie.
Enkele vondsten en één van de twee 14C-dateringen (beide uit C. I-A-295) dateren in de
Romeinse periode, terwijl het materiaal uit C. I-A-355, C. I-A-193 en C. I-A-194 in het begin
van de volle middeleeuwen te dateren is. Door de nabijheid van de Romeinse weg is het niet
onlogisch dat er ouder Romeins materiaal op de site heeft gelegen.

465 De Paepe, Vermeulen 1989: 4
466 RICH-22955: 1847±30 BP
467 RICH-22956: 1141±30 BP
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De middeleeuwse interpretatie wordt mede ondersteund door de volledig bewaarde
plattegrond S. XI-A-135 (infra), die net hetzelfde voorkomen heeft in zowel oriëntatie als
oppervlakte. Deze plattegrond is ook aan het begin van de volle middeleeuwen te dateren.
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7.5.2.3. Erfafbakening met gebouwplattegronden C. I-A-190, S. I-A-243, S. I-A-323
Op een zandige opduiking, op de noordelijke helling van het onderzoeksterrein werd een
huisplattegrond S. I-A-243 en een bijhorende erfgracht C. I-A-190 vrij gelegd (Fig. 192). Voor de
gracht met binnenin sporen van bewoning wordt naar analogie met gelijktijdige complexen,
de term ‘enclosure’ of afbakening gebruikt. Deze term omvat dus niet louter de afbakenende
gracht, maar ook de ruimte binnenin de omgrachting.468 Het woonerf bestaat uit verschillende
structuren en contexten die samen moeten worden gezien: een circulaire gracht C. I-A-190
met ongeveer centraal een 3-schepig gebouw S. I-A-243 vormen de basis van de inrichting.
Naast deze sporen zijn nog twee structuren gevormd binnenin de afbakening van het erf.
Structuur S. I-A-323, een palenrij van 3 palen, en de palencluster S. I-A-196 vormen dan wel
geen duidelijke plattegronden, de gelijkaardige vulling en de vondsten suggereren wel een
gelijktijdigheid met zowel de 3-beukige huisplattegrond, als de omgrachting.

7.5.2.3.1. Erfgracht context C. I-A-190
Context I-A-190 heeft een gebogen, afgeplat ovaal verloop met een diameter van ongeveer
44 m (Fig. 192). De gracht bakent een D-vormige oppervlakte van ongeveer 1850 m² af. De
gracht is gemiddeld 1,8 m breed. Uit de coupes bleek dat de gracht gemiddeld zo’n 65 cm
diep was bewaard onder het opgravingsvlak. Op verschillende plaatsen is vastgesteld dat de
gracht ten minste één heruitgraving heeft gekend (Afb. 291, Fig. 197)

Afb. 291. C. I-A-190 coupe.

Fig. 197. C. I-A-190 coupe AB tekening.

468 Pede et al. 2015: 180
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In de zuidoostelijke hoek is er een mogelijke onderbreking in de greppel. Echter is deze
onderbreking door de ondiepe bewaring, recente percelering en de aanwezigheid van
een Aquafintracé moeilijk hard te maken. In de rest van de gracht is met zekerheid geen
onderbreking te zien. Wat een opening op deze plek aannemelijk maakt. Het kan natuurlijk
ook dat men een houten overbrugging gebruikte om de gracht over te steken. Daarvan zijn
geen indicaties teruggevonden.
Net ter hoogte van deze mogelijke onderbreking loopt een greppel C. I-A-359 ten minste
12,5 m parallel met C. I-A-190. Het profiel van de greppel is sterk gelijkaardig aan dat van
het enclosure. Er is een coupe gezet op het uitende van de greppel, waaruit bleek dat deze,
net als C. I-A-190, meer naar het zuiden niet meer bewaard is. Het is dus niet mogelijk om
na te gaan in hoeverre deze twee grachten gelijktijdig in gebruik zijn geweest. Het materiaal
afkomstig uit deze greppel sluit qua datering aan bij de enclosure.
Aan de zuidelijke zijde van C. I-A-190 loopt er aan de binnenkant van de grachtafbakening
een andere gracht, C. I-A-191. In het vlak kon een duidelijke oversnijding vastgesteld worden
tussen beide greppels. Context I-A-191 heeft een lichtgrijze, homogene vulling en wordt
duidelijk oversneden door C. I-A-190. De greppel heeft ongeveer dezelfde breedte als C. I-A190, maar is een stuk minder diep uitgegraven. De grachten lopen beide naar hetzelfde punt.
Mogelijk is dit een oudere fase van de gracht, die bij het opnieuw uitgraven een rechtlijniger
verloop heeft gekregen (Afb. 292).

Afb. 292. C. I-A-190 & C. I-A-191 in grondvlak.

Aan de westelijke kant van de enclosure maakt een smalle greppel C. I-A-881 aansluiting
met de erfgracht C. I-A-190. Maar door de postmiddeleeuwse gracht C. I-A-167 is de relatie
tussen C. I-A-881 en C. I-A-190 niet duidelijk. De greppel loopt over een afstand van 53 m met
dezelfde oriëntatie als de gebouwplattegrond S. I-A-243 en loopt bovendien niet verder dan
C. I-A-190, wat de gelijktijdigheid tussen beide sporen lijkt te ondersteunen. Mogelijk gaat het
hier om een kleine greppel die de waterhuishouding van de grote gracht diende te regelen
door hetzij water aan te brengen, hetzij af te voeren.
In totaal zijn er uit deze erfgracht 105 scherven ingezameld. Daarvan zijn er 7 handgevormde
scherven uit de metaaltijden. Deze scherven kunnen als residueel worden beschouwd.
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Bij de 98 middeleeuwse scherven is een onderscheid gemaakt tussen de gedraaide scherven
(4 stukken) en de scherven waarbij niet met zekerheid kon vastgesteld worden of ze gedraaid,
dan wel handgevormd waren (lokaal grijs). Deze heterogene groep omvat dus in hoofdzaak
handgevormde scherven met een sterk geërodeerd oppervlak, handgevormde scherven die
nagedraaid zijn op een trage draaischijf, enz. Deze groep karakteriseert zich door een gebrek
aan uniformiteit in de baksels. Dit resulteert in een breed gamma aan bakselgroepen, gaande
van hard tot zacht, goed en minder goed geknede klei, variatie in verschraling e.d.469

Fig. 198. Materiaal uit C. I-A-190.
1-4: lokaal grijs kogelpot type L1A
5: Grijs gedraaid kogelpot met manchetrand

Het grootste deel van de scherven bestaat uit geërodeerde wandscherven met weinig
chronologische waarde. De diagnostische stukken zijn in hoofdzaak kogelpotten met
eenvoudige naar buiten gebogen rand van het type L1A.470 Deze hebben soms meerdere
enkelvoudige radstempels op de schouder (e.g. 11-RON-PW-1673/ Fig. 198: 3). De
aanwezigheid van radstempels en dit type van eenvoudige randen wijst op een datering
in de 10de-begin van de 11de eeuw. Enkele gedraaide kogelpotranden met een sikkel- of
manchetvormig profiel dateren in de 12de- 13de eeuw (Fig. 198: 5). Het uniforme karakter van
de handgevormde scherven, en het feit dat er verschillende gebroken potten in vele kleine
fragmenten in de gracht vervat zitten zijn bepalend voor de datering van de context. Bij de
jongere sikkel- en manchetranden gaat het steeds om enkelingen die waarschijnlijk intrusief
zijn. Opvallend aan deze context is dat deze verstoken is van importen. Doorgaans bevatten
contexten uit deze periode steeds tussen de 10-20% importen (Rijnlands roodbeschilderd,
handgevormd met donkere kern (Verhaege A).471 De opvulling van de gracht is in de loop
van de 10de - begin van de 11de eeuw gebeurd. Het was niet mogelijk om de verschillende
fases van de gracht verder te gaan verfijnen.
Context C. I-A-359 loopt ten oosten van de enclosure C.
I-A-190. In de vulling van de greppel is slechts een beperkt
aantal scherven teruggevonden. Drie scherven zijn zo
verweerd dat ze geen verdere determinatie konden krijgen.
De overige twee scherven zijn in lokaal grijs aardewerk.
Een randfragment van een kogelpot van type L1 geeft in
combinatie met het vrij primitieve baksel, een algemene
datering tussen de 10de en het midden van de 12de eeuw
(Fig. 199).

Fig. 199. Materiaal uit C. I-A-359.
Grijs lokaal grijs kogelpot type L1.

Context I-A-191 wordt door gracht I-A-190 oversneden. Het materiaal uit gracht C. I-A-191 is
heterogeen en heeft weinig diagnostische eigenschappen. Van de 20 scherven zijn er drie
Romeins: één mogelijke scherf van een amfoor en twee scherven centraal Gallische terra
sigillata (Drag. 33?). De overige scherven zijn middeleeuwse grijze wandscherven.
469 Mondeling info door Dr. Koen De Groote.
470 De Groote 2008: 197
471 Mondelinge info door Dr. Koen De Groote.
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C. I-A-881 sluit aan de westelijke kant aan op C. I-A-190. Het materiaal uit deze greppel
is vrij gelijklopend met de vondsten uit de erfgracht C. I-A-190. De vier scherven (één
metaaltijdscherf, twee lokaal grijze wandscherven, één lokaal grijze kogelpot) wijzen op een
datering tussen het begin van de 10de en het einde van de 12de eeuw. Hoewel deze datering
vrij breed uitvalt, sluit het een gelijktijdigheid met de erfgracht C. I-A-190 niet uit.

7.5.2.3.2. Gebouwplattegrond structuur S. I-A-243
De structuur is samengesteld uit volgende paalspoorcontexten: C. I-A-243, C. I-A-246, C.
I-A-248, C. I-A-250, C. I-A-254, C. I-A-336, C. I-A-337, C. I-A-338, C. I-A-339, C. I-A-340, C.
I-A-341, C. I-A-342, C. I-A-343, C. I-A-344, C. I-A-345, C. I-A-345, C. I-A-347, C. I-A-348, C. I-A349, C. I-B-52. Het betreft een drieschepige constructie, waarvan de centrale middenbeuk
geflankeerd is door vier dubbele palenrijen (4 traveeën). In de noordoostelijke hoek ontbreekt
de buitenste paal. Vermoedelijk heeft dit te maken met de oppervlakkige bewaring van de
sporen. De dubbele palenkoppels worden aan elk uiteinde aangevuld met één extra paal.
Aan de westelijke zijde liggen ze in het verlengde van de palenkoppels, aan de oostkant
staan deze licht naar binnen. Waardoor er aan deze zijde een lichte bootvorm ontstaat. De

Afb. 293. C. I-A-190 en S-I-A-243 bij afgraven.

Afb. 294. S. I-A-243 in vlak.
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paal die in het verlengde van de dubbele palenrij ligt, maakt waarschijnlijk deel uit van een
aanbouw. Gebouw S. I-A-243 ligt niet centraal binnenin de enclosure maar een eindje in
de noordelijke helft van de afbakening (Afb. 293 & 294). Het gebouw heeft een ONO-WZW
oriëntatie.
De breedte van de binnenruimte tussen de binnenste palenkoppels (gemeten vanaf de
paalkern) bedraagt zo’n 5,5 m. De totale breedte (gemeten tussen de buitenste paalsporen)
bedraagt 9 m. De noordelijke zijde van het gebouw meet 15,9 m, de zuidelijke zijde meet
slechts 15,4 m. De afstand tussen de binnenste palen is eveneens niet altijd gelijk, en
varieert tussen 2,7 m en 3,5 m. De afstand tussen de dubbele palenrij en de paalsporen in
het verlengde varieert licht. Aan de westelijke kant bedraagt de afstand tussen de dubbele
palenrij en het paalspoor in het verlengde ongeveer 3 m, daar waar dat aan de oostelijke
zijde telkens 3,5 m is. Er is eveneens een kleine afwijking op sommige dubbele palenrijen. Zo
wijken C. I-A-338 en C. I-A-342 zo’n 0,4 m af van de loodlijn tussen de andere palen.

Afb. 295. S. I-A-243 gecoupeerd.

De open binnenruimte die wordt gecreëerd tussen de vier dubbele palenkoppels bedraagt
ongeveer 50 m². Met inbegrip van de buitenste palen van deze koppels bedraagt de
oppervlakte zo’n 84 m². De totale oppervlakte van de plattegrond, met inbegrip van de 4
palen in het verlengde van de dubbele palenrij loopt op tot 142 m². Het is moeilijk in te
schatten of de uitspringende palen deel hebben uitgemaakt van de woning. Het kan zijn dat
ze buiten de woning een ondersteunde functie hadden voor het dak, of deel waren van een
afdak.
De paalsporen zijn allen ondiep bewaard en hebben een identieke grijs tot donkergrijze
vulling met veel houtskoolspikkels. In verschillende gevallen (C. I-A-243, C. I-A-338, C. I-A-340,
C. I-A-347) was nog een paalspoorkern zichtbaar. De paalsporen hadden allen een vlakke
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Fig. 200. S. I-A-243 tekening en coupes.
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bodem en waren sterk gebioturbeerd. De paalkuilen waren in grondvlak rond tot rechthoekig
met afgeronde hoeken. De paalspoorkernen waren steeds rond. De sporen waren maximaal
20 cm onder het afgegraven vlak bewaard. Doorgaans wordt er bij de fysieke beschrijving
van paalsporen uitgegaan van het feit dat de grondsporen het resultaat zijn van het ingraven
van de paalsporen. Echter kan de onregelmatigheid van de paalsporen ook wijzen op het
uitgraven van de palen nadat het gebouw zijn woonfunctie had verloren.472
De binnenste palenrijen waren iets dieper gefundeerd dan de buitenste. Dit dieper funderen
van de binnenste palen is reeds op verschillende andere sites zowel in Zuid-Oost-Vlaanderen
als daarbuiten vastgesteld. Voorbeelden zijn gekend in Ronse De Stadstuin473, Kruishoutem
Containerpark474 en Evergem Koolstraat.475 Dit dieper ingraven van de binnenste palenrij kan
waarschijnlijk worden gelinkt aan de hogere draaglast van de betrokken palen.
Door zijn oppervlakte en organisatie is S. I-A-243 te interpreteren als een woongebouw. Door
de geringe bewaringsgraad van het gebouw is een functionele opdeling van het gebouw niet
mogelijk.
Het gerecupereerde materiaal uit het gebouw S. I-A-243 is
grotendeels zwaar verbrand. Daardoor kan het aardewerk
weinig chronologisch informatie aanleveren. Van sommige
scherven is nog wel de vorm te achterhalen. Inventarisnummer
11-RON-PW-926 uit paalkuil C. I-A-336 is duidelijk een kogelpot,
maar een verdere typochronologische analyse laat deze
vondst niet toe. In paalspoor C. I-A-347 is er een klein fragment
oxiderend gebakken aardewerk teruggevonden. Deze
scherf is waarschijnlijk afkomstig van een vorm in Rijnlands
roodbeschilderd aardewerk. Paalspoor C. I-B-52 leverde de
enige identificeerbare rand op (Fig. 201)

Fig. 201. Materiaal uit S. I-A-243.

Dit randtype L1 komt het meest frequent voor in de periode 975-1020 AD.476 In de vulling
van de paalsporen zaten naast verbrand aardewerk ook verschillende fragmenten daktegel/
tegula-fragmenten. De datering van het ensemble op basis van de aanwezige bakselgroepen
in combinatie met het voorkomen van het Rijnlands roodbeschilderd aardewerk ligt tussen de
10de en 12de eeuw.
Om deze brede datering verder te verfijnen zijn enkele 14C-analyses uit gevoerd.
Een 14C-analyse op de houtskool uit spoor C. I-B-52 geeft met 2σ zekerheid een datering
tussen 890 cal AD - 1020 cal AD.477 Een 14C-analyse op niet-gedetermineerde houtskool uit
paalspoor C. I-A-340 geeft met 2σ zekerheid een datering tussen 770 cal AD en 970 cal AD.478
De datering op een fragment bot uit paalspoor C. I-A-254 gaf een datering tussen 1690 cal
AD en 1930 cal AD en kan dus buiten beschouwing worden gelaten (Fig. 202).479

472 Zoals te zien bij Theeuws 2014: 319
473 Pede et al. 2015: 188
474 Vanholme et al. 2015: 35
475 De Logi et al. 2009: 145
476 De Groote 2008: 197
477 RICH-22262: 1093±29 BP
478 RICH-22963: 1156±28 BP
479 RICH-22977: 88±26 BP
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Fig. 202. Multiplot van de dateringen uit S. I-A-243.

Fig. 203. Singleplot van gecombineerde datering uit S. I-A-243.

Er kan een gemiddelde worden berekend voor de dateringen uit C. I-B-52 en C. I-A-340.
Deze datering dateert het gebouw tussen 880 cal AD (2σ) 985 cal AD.480
In combinatie met het aanwezige aardewerk is een datering voor het gebouw in de loop van
de 10de eeuw het meest plausibel.

480 Combine: 1126±21 BP (X2-test: df=1 T=2,4 (5%3,8)
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7.5.2.3.3. Palencluster structuur S. I-A-323
Deze structuur is samengesteld uit volgende paalkuilcontexten: C. I-A-323, C. I-A-324, C.
I-A-325 (Fig. 192). Deze drie paalsporen liggen op een rij op zo’n 10 m ten zuiden van S. I-A243. De drie paalkuilen zijn rond in grondvlak met een diameter tussen 0,6-0,8 m. Ze hebben
allen dezelfde licht tot donkergrijze vulling met houtskoolspikkels. De paalsporen hebben
een tussenafstand van respectievelijk 2,7 m tussen C. I-A-323 en C. I-A-324 en 2,5 m tussen
C. I-A-324 en C. I-A-325. Naar het oosten toe zijn de sporen minder diep bewaard. Het meest
westelijke spoor, C. I-A-323 is 34 cm diep bewaard, daar waar het meest oostelijke spoor,
C. I-A-325, slechts zo’n 6 cm diep bewaard is. De middelste paalkuil houdt met z’n 16 cm
het midden tussen beide sporen. Dit verschil in diepte kan niet door erosie of hellingsgraad
worden verklaard, en is waarschijnlijk intentioneel gebeurd. Of dit dan onmiddellijk kan
teruggekoppeld worden naar constructiemethodes is twijfelachtig (Afb. 296, Fig. 204).

Afb. 296. S. I-A-323 overzichtsfoto.

Fig. 204. Coupes en grondplan van S. I-A-323.
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Deze palen maken waarschijnlijk deel uit van een groter (niet bewaard) geheel. Mogelijk is
dit het enige restant van ofwel een kleiner bijgebouw bij het woonhuis, ofwel van een andere
constructie zoals een droogrek of afdak.
De palenrij S. I-A-323 heeft weinig dateerbaar materiaal opgeleverd. Afgezien van één
kogelpotrand in grijs gedraaid aardewerk, zijn er geen aardewerkvondsten gedaan. Hoewel
de vondst van dit gedraaid aardwerk jonger is dan de datering van de erfgracht C. I-A-190
en gebouwplattegrond S. I-A-243, hoort deze palencluster waarschijnlijk wel samen met de
andere gebouwen van de enclosure.

7.5.2.3.4. Palenrij structuur S. I-A-196
De laatste structuur die binnen de afbakening van de erfgracht C. I-A-190 ligt, is S. I-A-196.
Deze structuur omvat de volgende paalspoor contexten: C. I-A-196, C. I-A-198, C. I-A-199, C.
I-A-200, C. I-A-201, C. I-A-202, C. I-A-203, C. I-A-204, C. I-A-205, C. I-A-206, C. I-A-207, C. I-A209, C. I-A-212, C. I-A-239, C. I-A-247, C. I-A-357 (Afb. 297). Er kon tot dusver geen duidelijke
plattegrond uit deze palenwolk worden afgeleid. De paalsporen hebben allen dezelfde grijze
tot donkergrijze vulling met houtskoolspikkels (Fig. 205).

Fig. 205. Coupes en grondplan van S. I-A-196.
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Afb. 297. S. I-A-196 tijdens afgraven.
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Uit de palencluster zijn verspreid over de verschillende paalkuilen 28 scherven middeleeuws
grijs aardewerk gevonden. Deze scherven zijn bijna allen middeleeuws grijze wandscherven
die sterk geërodeerd zijn. Eén scherf is gedraaid, van twee andere scherven was de techniek
niet te achterhalen. Deze scherven laten geen nauwkeurige datering toe. Het materiaal
spreekt alleszins een associatie met de gebouwplattegrond en de erfgracht niet tegen.

7.5.2.3.5. Conclusie
In deze zone is een woonerf uit de volle middeleeuwen opgegraven. Dit woonerf bestaat uit
een ovaal tot D-vormige enclosure met daarbinnen een 3-schepige gebouwplattegrond, een
palenrij en een palencluster.
Een combinatiedatering van twee 14C-datering dateert het drieschepige gebouw tussen 880
cal AD (2 σ) 985 cal AD. De gracht die de zone afbakent, dateert in de 10de-begin 11de
eeuw. De combinatie van de 14C-dateringen en het aardewerk wijzen op een datering van
het woonerf in de loop van de 10de eeuw.
Drieschepige gebouwplattegronden met een grote middenruimte en smalle zijbeuken,
gedefinieerd door twee dubbele palenrijen, zijn kenmerkend voor de volle middeleeuwen. Ze
zijn veelvuldig aangetroffen in Vlaanderen en in Nederland.481 Zowel in het zuiden van OostVlaanderen, als in de aanpalende (zand)leemstreek, zijn deze plattegronden opgegraven.
Slechts enkele km ten noordoosten van Pont West, op de site Ronse De Stadstuin, omsluit
een erfgracht een quasi volledige nederzetting. Deze enclosure is een stuk groter dan deze
te Pont West en herbergt onder meer twee drieschepige en één tweeschepig gebouw. De
twee meest noordelijk gelegen drieschepige gebouwen komen zowel in plattegrond als in
oriëntatie in grote lijnen overeen met S. I-A-243. De zuidelijke plattegrond wijkt hiervan af
door zijn tweeschepige constructie.
De oprichting van deze site gebeurde waarschijnlijk aan het einde van de 9de of het begin
van de 10de eeuw met het tweeschepige zuidelijke gebouw, en het drieschepige westelijke
gebouw. Het meest noordelijke gebouw is mogelijk iets jonger: 10de- eerste helft 11de eeuw.482
Eveneens in Ronse, in de Savooistraat, zijn bij opgravingen twee middeleeuwse gebouwen
blootgelegd. Het gaat om plattegronden met twee parallelle rijen palen, die 1 beuk vormen.
Aangezien er geen dateringen zijn uitgevoerd, en de hoeveelheid vondsten uiterst beperkt
is, is een verregaande vergelijking moeilijk.483
Tijdens de opgraving van Kruishoutem-Containerpark zijn twee volmiddeleeuwse
plattegronden teruggevonden. Eén ervan bevindt zich binnenin een afbakenend
grachtenstelsel. De gebouwplattegrond S. I-A-155 uit Kruishoutem-Containerpark is sterk
gelijkend met S. I-A-193. In deze plattegrond is één palenrij als herstellingsfase geïnterpreteerd.
De gebouwplattegrond wordt in de 10de of, meer plausibel, in de 11de eeuw gedateerd.484
Te Erembodegem Zuid IV zijn twee middeleeuwse gebouwplattegronden aan het licht
gekomen.485 De twee gebouwen hadden beide een noordoost-zuidwest oriëntatie, maar
waren wel verschillend in grondplan. Eén gebouw was tweeschepig (20 x 7 m), daar waar de
andere plattegrond drie beuken hadden (21 x 12 m). De tweeschepige plattegrond kan met
behulp van 14C-datering tussen 770- 2σ - 900 cal BC worden gedateerd.486 De drieschepige
gebouwstructuur wordt op basis van het vondstenmateriaal en de relatieve datering in de
volle middeleeuwen gedateerd. Echter scheppen de 14C-dateringen een ander beeld.487
481 Mortier 2003: 39
482 Pede et al. 2015: 185-195
483 De Smaele et al. 2015: 65
484 Vanholme et al. 2015: 34-38
485 Van de Vijver et al. 2008: 114
486 KIA-43545: 1195±20 BP; KIA-43605: 1175±30 BP
487 KIA-43548: 1180±30 BP; KIA-43604: 1120±30 BP
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Immers geven de dateringen een quasi zelfde datering voor dit gebouw. Deze drieschepige
structuur oversnijdt de tweeschepige plattegrond en is dus sowieso jonger. Een verdere
analyse van deze data in confrontatie met het vondstenmateriaal dient nog te gebeuren.488
Ook buiten het zuiden van Oost-Vlaanderen is dit gebouwtype gedurende de volle
middeleeuwen dominant. Vooral in het noorden van Oost-Vlaanderen zijn de voorbeelden
van deze bouwwijze legio. De meest gelijklopende plattegrond is afkomstig van
Evergem-Koolstraat.489 Daar is een erf met een D-vormige enclosure en een 3-schepige
gebouwplattegrond opgegraven. Hoewel zeer gelijklopend in lay-out, dateert het gebouw
een stuk jonger in het 2de-3e kwart van de 12e eeuw.
Te Evergem-Molenhoek lag eveneens een gebouwplattegrond die omgeven werd door
een erfgracht. De woning wordt in de 11de-12de eeuw gedateerd.490 Ook op de sites
Evergem-Steenovenstraat491 en Evergem-Ralingen492 zijn verschillende driebeukige
gebouwplattegronden teruggevonden. In Evergem-Steenovenstraat zijn er 8
gebouwplattegronden uit de 11de-12de eeuw opgegraven. Te Evergem-Ralingen zijn er vijf
gebouwplattegronden geregistreerd, die allen deze driebeukige indeling hebben. Eén van
de gebouwen ligt samen met drie waterputten, een of twee drenkpoelen, enkele kuilen
en een palencluster. Het gebouw is 18,25 x 10 m groot en ligt, net als in Pont West, in de
noordwestelijke hoek van de enclosure. Dit lijkt, afgezien van de waterputten en drenkpoelen,
sterk op het erf rond S. I-A-293.
Deze verschillende voorbeelden tonen aan dat het driebeukige gebouwtype zowel
geografisch als chronologisch een vrij brede verspreiding heeft gekend. De evolutie in
gebouwplattegronden staat niet op zichzelf. Ook de grachten die de erven afbakenen maken
een evolutie door van een D-vormig naar een rechthoekig grondplan.

488 Idem voor de data van Lede Kleine Kouterrede
489 De Logi 2009: 164
490 Schynkel, Urmel 2009a: 60
491 De Logi, Schynkel 2009: 18-19
492 Van de Vijver et al. 2010
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7.5.2.4. Artisanale structuur S. I-A-263
7.5.2.4.1. Beschrijving
Zo’n 25 m ten zuiden van de enclosure C. I-A-190 ligt structuur S. I-A-263 (Fig. 192). Deze
structuur is samengesteld uit de paalkuilencontexten C. I-A-263, C. I-A-264, C. I-A-265, C.
I-A-266 en kuil C. I-A-268. De paalsporen vormen samen een rechte hoek met een zijde van
1,8 m op 2,2 m (Fig. 206).

Fig. 206. Coupes en grondplan van S. I-A-263.

De paalsporen zijn allen een 10-tal cm onder het opgravingsvlak bewaard. Bij C. I-A-266
kon er een aparte paalspoorkern afgelijnd worden. De paalsporen hebben allen een grijs/
donkergrijs houtskoolrijke komvormige doorsnede. Deze sporen vormen onderdeel van
hetzij een gebouw waar de andere paalsporen niet meer zijn van bewaard, hetzij van een
afbakening of ‘scherm’.
Zo’n 4 m ten zuidwesten van deze palenconfiguratie ligt de houtskoolrijke kuil C. I-A-268.
Deze meet 1,2 m x 1 m in oppervlakte. De kuil heeft een onregelmatige bodem die moeilijk af
te lijnen is door de aanwezigheid van een windval (Afb. 298).
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Afb. 298. C. I-A-268 coupe op kuil.

7.5.2.4.2. Datering
Zowel in de paalsporen als in de kuil zijn talrijke fragmenten van metaalslakken teruggevonden.
In paalkuil C. I-A-264 zaten er niet minder dan 14 metaalslakken. In de andere paalkuilen is er
telkens 1 metaalslak teruggevonden.
Twee middeleeuwse grijze scherven duiden op een datering in het begin van de volle
middeleeuwen. Een 14C-datering op de houtskool uit kuil C. I-A-268 geeft een datering
tussen 721 cal AD - 2σ- 946 cal AD.493 Naar alle waarschijnlijkheid (88,3 %) ligt de datering
tussen 766 cal AD - 899 cal AD (Fig. 207).

Fig. 207. Singleplot van datering op C. I-A-268.
493 RICH-22253: 1190±31 BP
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7.5.2.4.3. Analyse van de metaalslakken (S. Windey)494
In totaal werd 4,97 kg slakken bestudeerd. Alle metaalslakken zijn afkomstig uit context C.
I-A-268. De slakken uit de aangrenzende sporen zijn niet mee genomen in deze analyse.
Gebaseerd op de morfologische kenmerken werden de metaalslakken opgedeeld in drie
categorieën (Furnace lining (FL), plano-convexe slakken (PCB) en non-diagnostic (ND) (tabel
7).495
Van de haardwand (FL) werden 19 fragmenten teruggevonden. Drie hiervan waren opmerkelijk,
in de zin dat ze elke een gedeeltelijk ronde uitsparing hadden. Deze openingen werden in
de lemen wand gemaakt als luchtinlaat voor de blaasbalg(en). De fragmenten pasten niet
aaneen, maar het is niet geheel uitgesloten dat ze allemaal tot een of twee luchtinlaten
behoren. De geschatte diameter van de inlaten bedroeg ca. 2 cm, 2,5 cm en 2,8 cm en waren
allen verglaasd. Of er gebruik werd gemaakt van meerdere blaasbalgen met elk een aparte
inlaat, of dat de lemen reflectiewand meerdere malen werd afgebroken en opgetrokken, kan
niet worden nagegaan.
TABEL 7: TOTAAL GEWICHT EN AANTAL CATEGORIE UIT C. I-A-268 (N.B.= NIET BEPAALD).
TOTAAL GEWICHT [G]

TOTAAL AANTAL

Totaal Gewicht %

FL

776

19

15.6 %

ND

1428

50

28.7%

PCB:

2766

19

55.7%

type N.B.

2104

15

42.3%

type SGD

662

4

13.3%

4970

88

100%

Eindtotaal

Voorts werden er 19 PCB slakken geïdentificeerd, goed voor een totaal van 2,7 kg. Enkel
de volledig bewaarde of volledig ‘refit-bare’ slakken werden in de telling opgenomen,
waardoor het totale aantal zakt naar 9. In deze context konden de PCB slakken slechts in
één subcategorie worden ingedeeld, nl. de SGD. Hier werden drie volledige slakken en
één gefragmenteerde herkend. De overige 15 slakken zijn een combinatie van de drie
aangehaalde subcategorieën, maar te sterk aan elkaar gesinterd of gefragmenteerd om ze
te onderscheiden.
TABEL 8: METINGEN VAN DE PCB SLAKKEN. (GEWICHT EN DIAMETER: N=9, DIKTE: N=9).
GEWICHT [G]

DIAMETER [CM]

DIKTE [CM]

Gemiddelde:

160

6.8

2.4

Mediaan:

152

7.0.

2.3

Minimum:

265

8.8

4.0

Maximum:

76

5.0

1.0

De 9 slakken werden gewogen en gemeten (tabel 8). Van de resterende 10 gefragmenteerde
exemplaren werd ook de dikte gemeten. De gemiddelden zijn relatief laag in vergelijking
met de beschikbare assemblages uit de Romeinse en vol- tot laatmiddeleeuwse periode, en
komen overeen met de analyses van de eerder besproken metaalslakken uit de ijzertijd. Dit
is echter geen criterium voor datering; dit duidt enkel op de omvang en aard van het proces,
de kunde van de smid, en/of het gebruikte ijzer.
Onder de categorie non-diagnostic werden de slakken, sintels en fragmenten kleiner dan 3
cm opgedeeld. Het materiaal binnen deze categorie houdt verband met metaalbewerking,
maar door de sterke fragmentatie en/of verwering is het niet mogelijk ze toe te kennen aan
494 Dit hoofdstuk is overgenomen uit Windey 2017.
495 Cf. 7.3.4.4.4. voor een verduidelijking van de gebruikte terminologie.
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