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1 Inleiding

Van 4 juni tot en met 30 juli 2002 is een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) en
een Definitief Archeologisch Onderzoek (DAO) uitgevoerd op een toekomstig bouwterrein
in Beneden Leeuwen, gemeente West Maas en Waal, onder de naam ‘De Ret’ (afb.1).
Opdrachtgever was de gemeente West Maas en Waal. Het onderzoek is gefinancierd
door de Onroerend Goed Maatschappij Th.G. van den Bosch BV. De opgraving werd uit-
gevoerd door archeologen van het Archeologisch Diensten Centrum (ADC). Aanleiding
voor het onderzoek zijn de voorgenomen nieuwbouwplannen op de desbetreffende
locatie, alwaar in de toekomst een aantal nieuwe woningen zullen worden gebouwd. De
hiermee gepaard gaande bouwactiviteiten en inrichting van het terrein zullen de archeo-
logische grondsporen verstoren. Dit geldt met name voor de diepste ontgravingen, die
vooral de toekomstige riolering betreft in het aan te leggen wegtracé. Hier was behoud
van archeologische waarden niet mogelijk, en diende het gebied archeologisch te wor-
den opgegraven.
Het onderzoeksgebied bevindt zich aan de westzijde van de bebouwde kern van Beneden
Leeuwen, in de woonwijk met de naam ‘De Ret’. Het opgravingsterrein is aan de noord-
en westzijde begrensd door reeds bestaande woningen, aan de zuidzijde door de Zand-
straat en aan de oostkant door ‘t Zand. Door de sloop van enkele grote schuren en op-
stallen op het terrein lag het onderzoeksgebied grotendeels braak, uitgezonderd een
kleine groenstrook in het noordwestelijk deel van het gebied dat als paardenwei in ge-
bruik was.
Op grond van een eerder uitgevoerde Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI)
door de Stichting SOB Research uit Heinenoord waren de verwachtingen voor het gebied
betrekkelijk hoog.1 Op de locatie bleken zich grondsporen en vondsten te bevinden van
een nederzettingscomplex uit de IJzertijd/Romeinse Tijd, dat zich uitstrekt tot ver buiten
de begrenzingen van het onderzoeksgebied. Aangezien het onderzoeksgebied niet inte-
graal kon worden behouden, diende de archeologische waarde van het gebied door mid-
del van proefsleuven te worden onderzocht.
Het project werd vanuit de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
voorbereid door J. van Doesburg van de Sector Onderzoek. Van de kant van de ge-
meente West Maas en Waal waren onder andere R. Kraan en H. Jansen erbij betrokken.
De heer M.P.J. Scherpenborg was het aanspreekpunt bij de Onroerend Goed Maatschap-
pij Th.G. van den Bosch BV. Het archeologisch veldwerk is uitgevoerd door het ADC en
stond onder leiding van W.K. Vos. De veldarcheologische leiding was in handen van N.M.
Prangsma en in latere instantie door M.M. Bijlsma, daarbij ondersteund door de veld-
technicus R.W. van der Kolk en assistent J. Wisse. Aanvullende bodemkundige waarne-
mingen zijn verricht door W.K. van Zijverden. Archeobotanisch onderzoek is uitgevoerd
door H. van Haaster van BIAX Consult uit Zaandam.2 Het onderzoek van het aardewerk
is gedaan door W.F. Reigersman-van Lidth de Jeude; dat naar natuursteen en keramisch
bouwmateriaal door E.A.K. Kars;  en het metaal door F.A. van der Chijs. De munten wer-
den beschreven door B.J. van der Veen en J. Pelsdonk, beiden verbonden aan Rijksmu-
seum Het Koninklijk Penningkabinet (KPK) in Leiden. Computerwerkzaamheden, zoals
digitaliseren, de invoer en bewerking van data, de opmaak van tekst en afbeeldingen, en
teken- en fotografeerwerk zijn uitgevoerd door verscheidene medewerkers van het ADC.
Tot slot dient hier nog vermeld de inzet van de kraanmachinist P. de Boer.
De vondsten van het onderzoek zullen ter deponering aan het provinciaal depot voor
bodemvondsten van de Provincie Gelderland worden aangeboden. Ook de overige docu-
mentatie van het onderzoek zal worden ondergebracht in het archief van de Provincie
Gelderland.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE VINDPLAATS:

Provincie: Gelderland
Gemeente: West Maas en Waal
Plaats: Beneden Leeuwen
Toponiem: De Ret
ROB-objectnaam: Beneden Leeuwen - De Ret
ROB-objectcode: 39G-252N
ROB gemeentecode: WESL-02
Centrumcoördinaten: 163.250 / 432.500
ADC-projectnummer: 3709000, 3767000
Periode: Romeinse tijd

1. Van Wilgen 2002.
2. Na overleg tussen het Bevoegd Ge-

zag, het ADC en BIAX Consult is be-
sloten, ingegeven door verschillende
omstandigheden, geen
archeozoölogisch onderzoek uit te
voeren. Het verzamelde botmateriaal
is ondergebracht op de Universiteit
van Amsterdam (IPP - L.H. van Wijn-
gaarden-Bakker) en zal daar voor
onderwijsdoeleinden worden ge-
bruikt en t.z.t. worden
geretourneerd.
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2  Voorgeschiedenis

Eerdere Romeinse vondsten uit Beneden Leeuwen zijn door verschillende auteurs be-
schreven en in 1978 samengebracht in een artikel van Peddemors over de archeologi-
sche vondsten uit het ‘Land van Maas en Waal’.3 In 2001 is in het plangebied De Ret een
aanvullende archeologische inventarisatie uitgevoerd door Stichting SOB Research uit
Heinenoord bestaande uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek in twee fasen.4

Tijdens het bureauonderzoek zijn de geologische, de geomorfologische en de bodem-
kaart van het gebied bestudeerd. Hieruit bleek dat de vindplaats volgens de SOB was
gelegen op oeverafzettingen van de Waal en haar voorgangers waarin kalkhoudende
ooivaaggronden voorkomen.5

Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) staat het gebied aangegeven
als gebied met middelhoge tot hoge archeologische verwachting.6 In het centrale archief
voor archeologische waarnemingen ARCHIS zijn geen vondsten bekend van het plan-
gebied zelf, maar wel enkele uit de directe omgeving. Het betreft vooral vindplaatsen uit
de IJzertijd/Romeinse tijd en een terrein met een Middeleeuwse akkerlaag.
Tijdens het veldonderzoek zijn in de eerste fase 12 boringen gezet en in de tweede fase
nog eens 20 boringen. In de boringen werden kleiafzettingen aangetroffen boven op
diep gelegen, meestal grove zandafzettingen. Naar boven toe werden de kleiafzettingen
vaak zandig tot sterk zandig. In de boringen werden op meerdere niveaus archeologi-
sche indicatoren aangetroffen in de vorm van aardewerkfragmenten, houtskool, metaal,
bot, huttenleem en puinfragmenten. Het aangetroffen materiaal kan gedateerd worden
in de Romeinse tijd en mogelijk ook deels in de Late IJzertijd. In acht boringen is sprake
van een ophoogpakket met fosfaatsporen. De conservering van de vondsten is goed tot
zeer goed. Door afdekking van de vindplaats zijn ook de te verwachten sporen goed be-
waard gebleven. Waarschijnlijk heeft de vindplaats deel uit gemaakt van een omvangrijk
nederzettingscomplex uit de Romeinse tijd, dat groter is dan het huidige plangebied.

3. Peddemors 1978; Modderman 1951;
Van Dinteren 1966.

4. Van Wilgen 2002.
5. Dit dient nu toch iets anders geïnter-

preteerd te worden. Vergelijk de in-
terpretaties van W.K. van Zijverden
(ADC) n.a.v. zijn bureauonderzoek en
waarnemingen tijdens de opgraving
in hoofdstuk 6.

6. IKAW, 2e generatie, ROB, Amersfoort,
2000.
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3  Vraagstelling

Aan het onderzoek lagen de hierna volgende drie onderzoeksvragen ten grondslag:7

• Wat is de landschappelijke context waarbinnen het onderzoeksgebied ligt?
• Wanneer werd het terrein in gebruik genomen; wanneer kwam er een einde aan het ge-

bruik van het terrein en waarom?
• Wat is de aard van de bewoning en hebben zich hierin door de tijd heen veranderingen

voorgedaan?

De hiermee samenhangende deelvragen zijn als volgt te omschrijven:
• Hoe zag het landschap eruit voordat men zich hier vestigde en hoe ten tijde van de be-

woning?
• Welke factoren zijn van invloed geweest op de locatiekeuze: hoogte van de oeverwal,

aanwezigheid van actieve geulen, etc.?
• Hangt het einde van de bewoning samen met (veranderingen in) landschappelijke facto-

ren?
• Dateren de oudste bewoningsfasen uit de Late IJzertijd, en zijn deze ruimtelijk geschei-

den van jongere bewoningsfasen?
• Wanneer eindigt de bewoning, en wat is de reden hiervoor?
• Wat is de aard van de bewoning in de verschillende fasen (geïsoleerde erven, grotere

(omgreppelde) nederzetting, (proto)villa, etc.) en treden er veranderingen op in het ka-
rakter van de bewoning?

• Zijn er aanwijzingen voor romanisering, bijv. veranderingen in de samenstelling van het
aardewerk, (importen, grotere vormenrijkdom, vaatwerk dat samenhangt met specifiek
Romeinse rituelen), botmateriaal (toename paard, veranderingen in schofthoogtes),
zadenspectrum (introductie van nieuwe gewassen), metaal (muntcirculatie, veranderin-
gen in kledingaccessoires), huisbouwtradities (andere typen plattegronden, materiaal-
gebruik)?

• Kunnen er activiteitengebieden worden vastgesteld en wat is de aard van deze activitei-
ten?

• Wat was de voedseleconomie van de vindplaats: zijn er indicaties voor landbouw, vee-
teelt of handel?

7. Het uiteindelijke Programma van Ei-
sen voor het AAO is opgesteld door
de ROB te Amersfoort; PvE nummer
21 (18-4-2002); auteur J. van
Doesburg. Voor het aanvullende on-
derzoek heeft wederom J. van
Doesburg een aanvullend Pro-
gramma van Eisen geschreven d.d.
12-7-2002. Een eerdere versie van
het PvE voor het begeleiden van het
onderzoek is opgesteld door
Syntegra Archeologie bv, (Jager &
Van der Kuijl 2002).
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4  Methode

Het onderzoeksvoorstel voorzag in de aanleg van het opgraven van het wegcunet van de
toekomstige bouwlocatie “Inpassing De Ret”. Er zijn daartoe twee lange sleuven aange-
legd van respectievelijk 160 m en 60 m (afb.2). In de oost-west georiënteerde sleuf zijn
achtereenvolgens vier werkputten aangelegd met een gemiddelde lengte van 50 m en
een breedte van 5 m. Bij elke werkput zijn vier verschillende niveaus of
opgravingsvlakken aangehouden. De vlakken zijn met behulp van de schaafbak van de
hydraulische graafmachine beter ‘leesbaar’ gemaakt en waar nodig met de schop verder
bijgewerkt. Alle vlakken zijn op schaal 1:50 getekend en van vlakken met veel relevante
grondsporen zijn foto’s gemaakt. Het hoogste vlak (gemiddeld 5,40 m+ NAP) lag in de
top van zogenaamde overslagafzettingen die direct boven de vondstlaag liggen. Het vlak
werd afgezocht met een metaaldetector en vondsten werden verzameld in eenheden van
5 bij 5 meter. Het daaropvolgende vlak (ca. 5,15 m+ NAP) is over het algemeen aange-
legd in de top van de vondstlaag. Dit vlak werd op dezelfde wijze behandeld als het
hoogste opgravingsniveau. De daaropvolgende vlakken (ca. 4,85 m+ NAP) lagen net on-
der de vondstlaag waar de grondsporen zichtbaar werden. Deze NAP hoogtes gelden
niet voor het noordwestelijke deel van het onderzoeksterrein, want hier liep het gebied
langzaam op; de meeste grondsporen bevonden zich in deze hoek. De vondstlaag bevond
zich hier gemiddeld op 5,25 m+ NAP en de sporen op 5,15 m+ NAP.
Na het tekenen van dit opgravingsniveau zijn de grondsporen gecouped en gedocumen-
teerd (schaal 1:20). Hierbij zijn de vondsten verzameld uit de sporen en zijn relevant ge-
achte sporen bemonsterd ten behoeve van onderzoek naar botanische macroresten. In
de westelijke putten 5 en 6 bleek het noodzakelijk nog een dieper opgravingsniveau aan
te leggen, omdat onder de sporenlaag nog een vuile laag aanwezig was. Dit vierde vlak
is op dezelfde wijze afgehandeld als het derde vlak. Tijdens de aanleg van alle vlakken is
de grond steeds afgezocht met een metaaldetector en zijn metaalvondsten indien moge-
lijk toegewezen aan individuele grondsporen en indien dat niet mogelijk was zijn ze ver-
zameld in vakken van 5 bij 5 meter. Van de profielen zijn de lange zuidelijke wanden van
de werkputten 1 tot en met 4 en de lange westelijke van de werkputten 5 en 6 in zijn ge-
heel gedocumenteerd (afb. 3).
De meeste grondsporen bevonden zich - zoals verwacht -  in het noordwestelijke deel
van het terrein, d.w.z. ter hoogte van put 3 en vooral put 4. Op basis van die resultaten
heeft het Bevoegd Gezag besloten dat het terrein in noordwestelijke richting verder
diende te worden uitgebreid.
In put 8 van de uitbreiding is, overeenkomstig het PvE en schriftelijke aanvullingen
daarop, maar één opgravingsvlak aangelegd en is vanaf maaiveld gelijk naar het sporen-
niveau machinaal verdiept, zonder acht te slaan op de verzameling van vondstmateriaal.
Put 7 is wel in twee vlakken verdiept; het eerste vlak op de vondstlaag en het tweede
op het sporenniveau. Wel is na afloop vondstmateriaal verzameld en is de weggegraven
grond zorgvuldig afgelopen met de metaaldetector.
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5  Sporen en structuren - Nienke Prangsma & Wouter Vos

In alle opgravingsputten zijn op diverse niveaus grondsporen aangetroffen (afb. 4).
Daarbij zijn vooral in de oostelijke helft van het onderzoeksgebied recente verstoringen
gevonden, die het gevolg zijn van de bouw - en de sloop - van enkele schuren. Deze re-
cente verstoringen hebben het zicht op de bovenste lagen van het bodemprofiel ver-
stoord, maar slechts enkele verstoringen reikten tot de diepte waarop de sporen uit de
Romeinse tijd zichtbaar werden. Het grootste deel van de grondsporen is gevonden on-
der de vondstlaag uit de Romeinse tijd. Slechts enkele sporen zijn op een hoger niveau
waargenomen. In dit hoofdstuk worden eerst deze ‘jongere’ grondsporen beschreven,
waarna vervolgens de Romeinse sporen en structuren aan bod komen.

5.1 Post-Romeinse grondsporen
Er zijn maar enkele sporen boven de Romeinse vondstlaag aangetroffen, die dateren van
na de Romeinse tijd  (afb. 5). In put 1 zijn in de top van de vondstlaag enkele parallel lo-
pende smalle ondiepe greppeltjes gevonden (S8,9,10,11,12). Deze sporen lagen parallel
aan elkaar, ongeveer 1,5 m uiteen. Misschien gaat het om karrensporen. De sporen zijn
opgevuld met zogenaamde overslagafzettingen8 waarin Laat-Romeins en Middeleeuws
materiaal is aangetroffen. Mogelijk dateren de karrensporen uit de periode van de dijk-
doorbraak of van kort daarna.9

In het westen van het terrein werden met matig grof zand gevulde noord-zuid gerichte
greppeltjes gevonden, die waren ingegraven in de top van de overslagafzettingen. Deze
greppeltjes waren zichtbaar in put 3 (het westelijke uiteinde), put 4 en put 8. In noorde-
lijke richting konden ze niet verder worden gevolgd. De korte en relatief brede greppel-
tjes lagen dicht op elkaar en waren tamelijk ondiep, maximaal 0,15 m (5,20 m+ NAP).
Ze deden erg denken aan ontginningsgreppels zoals die onder esdekken in het noord-
oosten van het land te vinden zijn. Onderin heeft vermenging opgetreden van het zand
met de onderliggende zavel van de overslaggronden. Waarschijnlijk komen hieruit de
twee enige vondsten uit de greppeltjes. De functie van de greppeltjes is niet duidelijk.
Vermoedelijk moet gedacht worden aan grondverbeteringwerkzaamheden uit de Middel-
eeuwen of de Nieuwe Tijd.
In put 5, 6, 7 en 8 zijn oost-west verlopende greppels gevonden, die ook gevuld waren
met zand. Deze sporen waren echter dieper dan de hiervoor beschreven greppels. Ze la-
gen wijd uiteen op onregelmatige afstand van elkaar. Een van de greppels oversneed in
het noorden van put 5 de noord-zuid liggende ondiepe greppeltjes, waaruit afgeleid kan
worden dat de eerstgenoemde, oost-west georiënteerde greppels jonger zijn. De date-
ring van beide typen greppels is helaas niet duidelijk geworden, aangezien er geen
vondsten zijn gedaan die met zekerheid uit de greppels afkomstig zijn.

5.2 Sporen en structuren uit de Romeinse tijd (afb. 6)
In alle opgravingsputten zijn sporen uit de Romeinse tijd gevonden. Deze sporen werden
zichtbaar onder een vondstlaag die niet op alle terreindelen even dik was. De vondstlaag
(S1005) is vermoedelijk ontstaan doordat allerlei materiaal dat op het terrein lag in de
grond is getrapt (afb. 7). In de vondstlaag zijn dan ook vrijwel alle materiaalcategorieën
aanwezig: aardewerk, baksteen, natuursteen, metaal, houtskool, bot, huttenleem, glas
en metaalslakken. Hierin is tegelijkertijd een vegetatiehorizont ontwikkeld. De laag ken-
merkte zich als een donkergrijs materiaalhoudend pakket. In het oostelijk deel van het
opgravingsterrein (put 1 en 2) was de laag ongeveer 0,30 m dik, terwijl die in het zuiden
(put 5 en 6) slechts 0,15 m bedroeg. In het noordwestelijke deel (put 7 en 8) was de
vondstlaag vrij dun en soms zelfs afwezig.
Het materiaal uit de vondstlaag dateert uit de gehele Romeinse tijd. Er is zelfs materiaal
uit de Late Middeleeuwen aangetroffen maar dat kan door allerlei bodemvormende pro-
cessen, bijvoorbeeld bioturbatie, uit bovenliggende lagen afkomstig zijn. Er zijn geen dui-
delijke uitspraken te doen over een mogelijke relatie tussen vondstspreiding en de on-
derliggende sporen. De vondstlaag komt immers vrijwel overal voor en er is zo’n klein
gedeelte van de totale vindplaats onderzocht dat geen uitspraken over activiteitenzones
e.d. gedaan kunnen worden. Wel is het opmerkelijk dat in het noordwestelijke deel van
het onderzoeksgebied, daar waar de meeste sporen werden verwacht en zijn aangetrof-
fen, de vondstlaag soms afwezig was. Dit komt doordat de ondergrond van het terrein
vrij snel opliep. Hier zal oorspronkelijk wel een vondstlaag hebben bestaan, maar door
de eroderende en egaliserende werking van latere afzettingen is de vondstlaag daar
soms vrijwel helemaal verdwenen. Een deel van het oorspronkelijk daar gelegen materi-
aal zal hierdoor naar de flanken van het nederzettingsterrein zijn getransporteerd, zij

8. Zie verder hoofdstuk 6. De overslag-
afzettingen hebben als spoornummer
1002.

9. Zie verder hoofdstuk 6.
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het over geringe afstand. De grondsporen manifesteerden zich pas onder de vondstlaag,
hetgeen niet betekent dat ze toentertijd alleen maar vanuit de vondstlaag zijn ingegra-
ven. In sommige gevallen kon dat wel worden vastgesteld, maar meestal is de relatie
niet helder temeer daar de grond soms erg gehomogeniseerd bleek. Samenvattend mag
over de vondstlaag worden gesteld dat het de weerslag is van een aantal eeuwen bewo-
ning, en dat deze door allerlei latere bodemvormende processen, overstromings-
afzettingen uit de Post-Romeinse periode, erosie, egalisatie en (recentere) bodem-
bewerkende activiteiten geworden is wat het is. Als sluitend, daterend element is de
vondstlaag daardoor minder geschikt, maar dat doet niets af aan de haast onuitputte-
lijke hoeveelheid, vaak bijzondere vondsten.

De sporendichtheid is in put 1,  put 2 en het grootste ge-
deelte van put 3 niet bijzonder groot. Er zijn enkele paal-
sporen, kuilen en greppels gevonden, maar geen herken-
bare structuren aangetroffen. Dit hangt waarschijnlijk voor
een deel samen met de geringe breedte van de
opgravingsputten. Put 2 wordt bovendien voor een groot
deel in beslag genomen door een met klei en zand gevulde
geul (S68) (afb. 8) De relatieve ouderdom van de geul ten
opzichte van de overige sporen is moeilijk uit de spaar-
zame oversnijdingen af te leiden. In het vlak leek de geul
ouder, aangezien enkele sporen over de geul heengingen.
Aan de andere kant worden ook sporen afgesneden door
de geul waaruit een tegenovergestelde relatieve ouderdom
mag worden afgelezen. Ook uit de coupes bleek deze dis-
crepantie: de geul was eenmaal jonger en eenmaal ouder
dan de omliggende sporen. Een andere, indirecte indicatie
voor de datering geeft de vondstlaag, die over de vulling
van de geul heen ligt. Daaruit kan in ieder geval worden
afgelezen dat de geul, net als de sporen, is afgedekt door
de vondstlaag. We komen zodoende niet verder dan de
aanname dat de geul min of meer gelijktijdig met de
nederzettingssporen heeft bestaan, d.w.z. dat een oude
bewoningsfase door de geul is doorsneden, terwijl van een
jongere bewoningsfase de sporen hier weer overheen zijn
gegaan. Het vondstmateriaal uit het spoor gaf geen duide-
lijke aanwijzingen, ondanks de aanwezigheid van een Oost-
Gallische terra sigillata kom type Dragendorff 35/36. Er
kan immers niet worden uitgesloten dat het materiaal af-

Afb. 8  Foto van de dichtgezande geul in
put 1 en 2. Opname vanuit het westen.

Afb. 7  Foto van het westprofiel van de
putten 6 en 5 waarop zichtbaar de
donkergekleurde vondstlaag. Opname
vanuit het zuiden.
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komstig is uit de bovenliggende vondstlaag of vanuit een andere context is verspoeld.
In put 3 is verder een aantal opvallende sporen gevonden. Eén kuil (S40) herbergde een
vrijwel complete handgevormde, organisch gemagerde pot uit de Romeinse tijd (vnr.
416). Verder had één kuil (S87) een cilindervorm en is om die reden mogelijk gebruikt
voor opslag (silo?).

In put 6 bevinden zich enkele losstaande paalsporen, ondiepe kuilen, een waterput
(S38), een klein rijtje paalsporen dat als een afrastering of hekwerk is te interpreteren,
en een structuur van mogelijk een gebouw (structuur 1). Deze bestaat uit allereerst een
tegen de westelijke putwand gevonden ondiepe greppel met een lengte van ongeveer 8
m (afb. 9). De greppel (S14/19) is in het midden onderbroken. Daar is bovendien een on-
diepe kuil (S17) in ingegraven. Dergelijke kuilen kunnen aanwijzingen zijn voor de plaats
van ingangen bij huisplattegronden. In de Romeinse tijd zijn dit soort kuilen regelmatig
aanwezig.10 Indien dit voor waar wordt aangenomen zal de kuil bedekt zijn geweest met
een veerooster. Aan de noordkant van de greppel buigt deze vrijwel haaks om en loopt
de westelijke putwand in. Op de hoek is een 0,18 m diep paalspoor waargenomen (4,96
m+ NAP).In het westprofiel is de greppel niet herkend. De vermoede, parallelle ombui-
ging aan de zuidzijde is niet waargenomen. De greppel is ca. 0,30 - 0,40 m breed en
maximaal 0,10 m diep (5,05 m+ NAP).
Het geheel mag geïnterpreteerd worden als een wandgreppel van een huisplattegrond,

maar zeker is dat niet. Meer specifiek zou het kunnen gaan om de korte oostwand van
een inheems-Romeins woonstalhuis. Dergelijke boerderijplattegronden leren ons dat
mens en vee onder één dak huisden en dat de bouwwerken gemakkelijk een lengte van
25 à 30 m kunnen bereiken. De lengteas van de structuur heeft een west-zuidwest /
oost-noordoost oriëntatie gehad. De plattegrond sterkt zich grotendeels uit buiten de
grenzen van het onderzoeksterrein. In de getraceerde greppel heeft ongeveer ter
hoogte van de ondiepe kuil een opening bestaan waar men de stalingang mag vermoe-
den.11 In het paalgat (S16) dat in de opening van de onderbroken greppel lag zou een
deurstijl kunnen hebben gestaan.
Het vondstmateriaal uit structuur 1 kan niet nauwkeuriger dan de 2e eeuw n.Chr. geda-
teerd worden.
Een waterput (S38) bevond zich middenin de hiervoor beschreven plattegrond van struc-
tuur 1, maar de put werd op een dieper vlak pas zichtbaar. De kuil had een
trechtervormige ingraving, die was opgevuld met lagen klei en zavel. De bodem van de

Afb. 9  Foto van mogelijke huis-
plattegrond in put 6 (structuur 1).
Opname vanuit het zuiden.

10. Harsema 1985, 219.
11. Vergelijk enkele plattegronden van

bijv. Kesteren (Siemons 2001, 91-6),
Wijk bij Duurstede (Vos 2002).
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waterput ligt meer dan 1,80 m beneden het opgravingsvlak, maar kon niet worden be-
reikt. Beneden 3,65 m+ NAP was het hout van de beschoeiing van de put bewaard ge-
bleven. De waterput lag echter tegen het profiel aan van put 6, zodat noch de coupe,
noch het houtwerk goed konden worden onderzocht. Voor zover waarneembaar ging het
bij het hout om rondgebogen twijgen die boven elkaar lagen. Klaarblijkelijk vormden ze
geen mooi vlechtwerk. De twijgen leken aan de binnenzijde enigszins afgeplat. Het hout
was niet goed genoeg geconserveerd om te kunnen bemonsteren. Het vondstmateriaal
uit de put dateert uit de 2e eeuw n.Chr.

Hoewel in put 5 enkele grote, en diepe paalkuilen zijn gevonden, konden deze niet aan
een structuur worden toegewezen. Een reden hiervoor is onder meer de geringe
breedte van de opgravingssleuf zodat geen goed overzicht van de grondsporen kon wor-
den verkregen. Enkele kleinere paalsporen vormen misschien een vierpalen spieker met
een afmetingen van ongeveer 1,10 bij 1,60 m. De paalsporen (S34,44,47,51) variëren in
doorsnede van 0,20 tot 0,40 m en hadden een maximale diepte van 0,26 m (4,86 m+
NAP). Uit een van de paalsporen komt één handgevormde, organische gemagerde scherf
die in de Romeinse tijd gedateerd mag worden. Verder zijn in put 5 o.a. nog enkele grote
kuilen gevonden, een greppel (S33) en een waterput (S42). Deze laatstgenoemde had
een min of meer trechtervormige ingraving zonder bekisting. De onderkant van de put
bevond zich op 1,73 m onder het opgravingsvlak, hetgeen overeenkomt met 3,39 m+
NAP. De put is opgevuld met verschillende lagen klei, die soms gemengd zijn met zand.
Uit een humeuze laag is een grondmonster genomen voor onderzoek naar botanische
macroresten.12 De waterput mag op basis van de late terra nigra scherven en het grijze
aardewerk van de 2e tot begin 3e eeuw gedateerd worden.
De greppel (S33) had een breedte van ongeveer 0,70 m en was over een lengte van 5,5
m te volgen in de put. De lengteoriëntatie van de greppel was west-noordwest / oost-
zuidoost. Uit de greppel kwam maar weinig vondstmateriaal, dat niet scherper dan de 2e

eeuw kan worden gedateerd.
In een depressie in het midden van put 5 kwam nog een grote kuil (S92/S93) tevoor-
schijn. De kuil had een doorsnede van meer dan twee meter en een diepte van ca. 0,80
m onder de depressie (3,65 m+ NAP). In een van de venige vullingen zat opmerkelijk
veel bot.

In put 4, put 7, put 8 en het meest westelijke deel van put 3 zijn veel sporen gevonden
die voor een groot deel aan drie structuren zijn toe te schrijven (afb. 10). Opvallend is
dat de sporen in deze putten al op een hoger opgravingsvlak zichtbaar waren dan in de
overige putten. Dit is allereerst veroorzaakt doordat de vondstlaag hier dunner is, zodat
de onderliggende sporen duidelijker in het opgravingsvlak aftekenen. Ten tweede is dit
deel van het onderzoeksgebied relatief hoog in vergelijking tot bijvoorbeeld put 1,2 en 6.
De zandige ondergrond loopt vrij snel op in noord-, noordwestelijke richting. Hieruit mag
worden afgelezen dat de opgravingsputten aan een flank van de site zijn aangelegd.
Onder de vondstlaag ligt ter plekke van deze putten opvallend genoeg nog een vuile laag
(S1007), die in de andere putten op het onderzoeksgebied niet of veel minder duidelijk
aanwezig was. In deze laag zijn de hier telkens beschreven grondsporen ingegraven. De
vuile laag is geinterpreteerd als een ouder pakket woongrond. Aan deze bewoningslaag
konden geen sporen worden gekoppeld en ook is niet geheel komen vast te staan of on-
der deze laag nog grondsporen aanwezig zijn, omdat door de hoge grondwaterstand dit
niveau niet bereikt kon worden. Het vondstmateriaal uit S1007 is niet erg nauwkeurig te
dateren. Er komt zowel materiaal uit de IJzertijd (Kalenderbergversiering)13 als Romeins
materiaal voor uit de 1e-2e eeuw n.Chr. Typisch vondstmateriaal uit de tweede helft van
de 2e of 3e eeuw  komt niet voor.

De eerste opvallende structuur bevindt zich in put 8 en bestaat uit een greppel die een
haast vierkant areaal van ongeveer 7 bij 7 m omsluit (structuur 2) (afb. 11). De greppel
heeft een breedte van ongeveer 1,70 m. Er zijn geen openingen in de greppel herkend.
Bij het coupen bleek het spoor vrij rechte wanden te hebben met een redelijk vlakke bo-
dem. De maximale diepte bedroeg 0,75 m (4,35 m+ NAP).
Er dient bij de interpretatie van deze structuur een belangrijke kanttekening te worden
geplaatst, namelijk dat die niet compleet kon worden opgegraven. De westelijke zijde is
onbekend gebleven doordat zich hier een tuin bevond. Daardoor is het niet duidelijk of
structuur 2 werkelijk een vierkant gebied heeft omsloten, of dat het bijvoorbeeld een
rechthoekige zone of een hoefijzervormige omgreppeling betrof.14 Ook is onbekend of er
iets en zo ja wat er binnen het omgreppelde areaal heeft bestaan. Er zijn geen paal-

12. Vondstnummer 786: zie voor de uit-
werking hiervan hoofdstuk 10.

13. Zie verder hoofdstuk 7 over het aar-
dewerk.

14. Structuren binnen hoefijzervormige
greppels zijn op vele verschillende
manieren verklaard. Zie daarvoor bij-
voorbeeld  Zimmermann 1992, 227-
8 met verwijzingen.
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sporen binnen de omgreppeling aangetroffen. Ook zijn maar weinig parallellen gevon-
den, maar op basis van enigszins vergelijkbare structuren uit de Romeinse tijd is een
aantal functies denkbaar: een veekraal of enclosure, begraving, een cultusplaats, of een
speciale werkplaats of opslagstructuur.15 Ook van deze mogelijke functies is echter ook
maar enige aanwijzing voorhanden, zodat de vraag naar de functie van structuur 2 ge-
heel open moet blijven.
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vanuit het noordoosten.

15. Vergelijk Slofstra 1987; Van der San-
den 1987a, 61; Wiepking 1997; Wijk
bij Duurstede - De Horden (Vos
2002); Vleuten-Veldhuizen BC (Mon-
delinge mededeling E.P. Graafstal -
ADC).
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Het vondstmateriaal uit de greppel duidt op de 2e eeuw n.Chr. Daartussen zitten ge-
verfde bekers in de Brunsting techniek B, enkele doliumfragmenten en het enige stuk
van een terra sigillata bord met stempel en graffito.16

De greppel oversnijdt in het zuidwestgedeelte van de opgravingsput een rijtje paal-
sporen dat gezamenlijk als een hekwerk of rastering mag worden geïnterpreteerd. De
paaltjes hebben een doorsnede van ca. 5 cm en waren aangepunt met een 8 tot 20 cm
lange punt. Het rijtje had een vrijwel noord-zuid oriëntatie. De palenrij boog in put 8 het
westprofiel in. Aan de zuidzijde is de rij door een vrij breed, oost-west georiënteerd
spoor (put 4-S30 / put 8-S23) oversneden. Dit is vermoedelijk een greppel of anders een
relatieve laagte of depressie die zich als zodanig onderscheidde van de overige sporen.

Een volgende structuur in de putten 4, 7 en 8 beslaat een rechthoek met een oppervlak
van ongeveer 13 bij 33 m, die is afgekaderd door een enkelvoudige greppel (structuur 3)
(zie afb. 10). Alleen aan de oostzijde bevindt zich een dubbele greppel. De structuur is
aan de noord- en oostzijde niet helemaal opgegraven. De greppels vertonen openingen
op de hoeken en sluiten daar niet op elkaar aan. In de zuidelijke greppel bevinden zich
twee openingen van ongeveer 2,50 - 2,75 m. Gemiddeld zijn de sloten ongeveer 0,70 m
breed en de maximale diepte bedroeg ongeveer 0,40 m (4,90 m+ NAP). De twee grep-
pels aan de oostkant waren iets ondieper uitgegraven.
Binnen deze omgreppeling heeft ongetwijfeld een gebouw gestaan, maar de plattegrond
ervan is niet eenvoudig te reconstrueren. Het gebouw heeft een vermoedelijk
tweeschepige indeling gehad en afmetingen van minimaal 25 m lengte en een breedte
van ongeveer 6,50 m. Van de palen die aan de plattegrond kunnen worden toegeschre-
ven, zijn er maar weinig zeker. Misschien zijn er minstens zeven dakdragende stijlen ge-
weest, waarvan er in elk geval één is verstoord door een recente greppel. Men zou op
grond van een grotere interval tussen de dakdragers in het westdeel het woongedeelte
vermoeden. De palen hadden zeer uiteenlopende dieptes en vormen, hetgeen niet pleit
voor een homogene, stabiele structuur. De vermoedelijke wanden lijken uit enkelvoudige
rijen palen te bestaan, maar duidelijke lijnen zijn hierin niet ontdekt. Ingangen zijn niet
duidelijk herkend, maar vermoedelijk geven de eerder beschreven openingen in de zuid-
greppel een indicatie voor de plaats van ingangen tot het gebouw. Als dit voor waar
wordt aangenomen, mag men in de twee paalkuilen (S47,51), bij de westelijke opening in
de lange zuidgreppel, deurpostpalen vermoeden. Het is overigens opmerkelijk dat een
opening in de lange noordgreppel ontbreekt, dat wil zeggen als we er vanuit gaan dat
die tegenover de zuidelijke toegangen heeft bestaan, analoog aan de gebruikelijke plat-
tegronden van Romeinse (woonstal)huizen in het Midden-Nederlandse rivierengebied.
Doordat het gebouw zo’n onduidelijke plattegrond heeft, is het moeilijk om parallellen
hiervoor te geven. Misschien komt het type Oss 5A nog het meest in aanmerking.17

Uit de sporen behorende tot structuur 3 is betrekkelijk veel vondstmateriaal afkomstig,
vooral uit de greppels langs de lange zijden. In die op de kopse kanten werden aanmer-
kelijk minder vondsten gedaan. Het gaat daarbij voornamelijk om aardewerk, maar ook
wel bouwmateriaal zoals dakpanfragmenten en leisteen. Het vondstmateriaal dateert uit
de gehele Romeinse tijd, maar er is een piek rond de tweede helft van de 2e tot de eer-
ste helft van de 3e eeuw. Enkele voorbeelden zijn een vrijwel complete Oostgallische
terra sigillata kom type Dragendorff 37 (afb.19a), verschillende exemplaren van
ruwwandige waar zoals dekselgeulpotten, kannen, kommen en borden (typen
Niederbieber 89, 96, 104 en 111), geverfde bekers in de Brunsting techniek C, late terra
nigrabaksels in de vorm Holwerda 52, het zogenaamde grijze aardewerk, en mogelijk
een Laat-Romeinse pot type Alzei 27 in een grof ruwwandig baksel.

Van de laatste structuur is een lange rij van tien, haast vierkante paalkuilen duidelijk
herkenbaar in de opgravingsputten (structuur 4) (afb. 12). De oriëntatie van deze rij
wijkt iets af van structuur 3 en is bijna oost-west georiënteerd. Een van de paalkuilen
oversnijdt de greppel van structuur 3, en twee die van structuur 2, waaruit mag worden
gesteld dat structuur 4 uit een latere periode dateert. In zes paalkuilen was een duide-
lijke paalkern herkenbaar (afb. 13). De palen waren op één na allemaal rechtstandig in
de grond geplaatst.18 De kuilen hadden een omvang van ongeveer 0,40 bij 0,70 m en een
maximale diepte van 0,30 m (4,80 m+ NAP). De onderlinge interval tussen de palen is
betrekkelijk regelmatig en ligt tussen de 2,80 en 3,10 m.
Tot de structuur mogen vermoedelijk ook nog de paalkuilen S26 en S34 worden gere-
kend, die wat betreft omvang en vulling goed bij de overige passen. Deze paalkuilen la-
gen iets ten zuiden van de lange rij, maar waren er wel goed op georiënteerd. Hieruit
ontstond tijdens het proefonderzoek (AAO) de indruk van een geaccentueerde ingang-

16. Zie paragraaf 7.2 stempel BO[...] en
graffito N op standring .

17. Schinkel 1994, 15; Wesselingh 2000,
16-8 .

18. Dit hoeft op zichzelf weinig te zeg-
gen over de eventuele scheefstand
van andere palen bovengronds.
Harsema (1985, 214) merkt terecht
op dat bij het onderzoek rekening
moet worden gehouden met het feit
dat in een verticaal gegraven paal-
kuil niet altijd een verticale paal
hoeft hebben gestaan .
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spartij tot het bouwwerk, maar zeker is dat niet. Het was namelijk niet duidelijk of de
structuur moest worden aangevuld tot een plattegrond van een gebouw. Duidelijk was
wel dat het beslist niet de palen zijn geweest van een reguliere inheems-Romeinse
boerderijplattegrond.19

Mogelijk vergelijkbare plattegronden in het rivierengebied zijn te vinden in Druten-
Klepperhei (zie afb. 53),20 dat is opgegraven in de jaren zeventig, en in Houten-Molen-
zoom (zie afb. 54), dat in de jaren tachtig is onderzocht.21 Na bestudering van deze vind-
plaatsen en onze nederzettingsplattegrond bleven er twee mogelijkheden open: of de
palenrij staat op zichzelf en moet geïnterpreteerd worden als een soort erfscheiding of
een soort van porticus (“zuilengang”). Of de rij moet worden aangevuld met zogenaamde
tegenhangers, dat wil zeggen andere rijen palen, zodat een forse gebouwplattegrond
ontstaat. Uitgaande van de laatste mogelijkheid werd een parallelle rij paalkuilen ver-
wacht aan de noordzijde van put 3 en 4 en dit was dan ook de reden tot een uitbreiding
van het onderzoeksareaal met put 7 en 8.22

Deze rij leek in eerste instantie niet aangetroffen tijdens de uitbreiding van het veld-

Afb. 12.  Foto van de rij paalkuilen in put
4 (structuur 4) en de zuidgreppel in put 4
(structuur 3). Opname vanuit het oosten.

Afb. 13  Coupefoto van spoor 21: een van
de paalkuilen van structuur 4.

19. Zie daarvoor bijvoorbeeld Oss
(Wesselingh 2000), Kesteren
(Siemons 2001) of Wijk bij Duurstede
(Vos 2002)  .

20. Hulst 1978.
21. Van Dockum & Hessing 1994; Derks

& Van Rooijen 2002. Zie verder
hoofdstuk 12: interpretatie en syn-
these.

22. Zie het aanvullende Programma van
Eisen d.d. 12-7-2002 van J. van
Doesburg (ROB).
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werk. Tijdens de uitwerking en bestudering van de onderzoeksgegevens heeft desalniet-
temin langzaam de gedachte vorm gekregen dat misschien toch nog palenrijen zijn opge-
graven, zij het dat deze niet zo aansprekend zijn als de hierboven beschreven rij paal-
kuilen. Hoewel dus erg discutabel, willen we toch deze optie hier presenteren.
Het gaat allereerst om een cluster van negen paalkuilen aan de noordwestzijde van de
duidelijke palenrij. Sommige paalsporen liggen over de greppel van structuur 2 en ze
zullen daarom dus jonger gedateerd moeten worden. De palen stonden niet echt mooi in
een lijn. Ook de diepte en opvulling liet grote verschillen zien. Ten tweede zou een rij van
vier paalkuilen aan de oostkant van put 7 en put 8 tot structuur 4 mogen worden gere-
kend. Het valt bij deze sporen op dat ze wel prachtig op een lijn liggen, en ook goed ge-
oriënteerd op de duidelijke rij van put 4. De vier paalkuilen lijnen daarentegen ook weer
uit op de deurpostpalen (S47,51) van structuur 3, hetgeen de interpretatie zwak maakt.
De conclusie moet daarom zijn dat van geen van deze sporen zeker is, dat ze werkelijk
tot structuur 4 hebben gehoord. Zelfs als dat wel het geval zou zijn geweest, is er trou-
wens nog geen begrijpelijke plattegrond uit de sporen te herleiden. De contemporaine
vindplaatsen in Druten en Houten bieden ook geen uitkomst. We kunnen niet anders be-
sluiten dan dat de opgravingsgegevens te weinig houvast bieden voor een degelijke ana-
lyse van structuur 4.
Uit structuur 4 komt wat grijs aardewerk en late terra nigra dat in het laatste kwart van
de 2e eeuw gedateerd mag worden. Een scherpere datering kan worden afgeleid op ba-
sis van de oversnijdingen met structuur 3, waaruit een terminus post quem eerste kwart
3e eeuw n.Chr. voor structuur 4 mag worden afgelezen.

Afgezien van de hier beschreven structuren is er naast tal van andere grondsporen, in
put 4 nog één opmerkelijk spoor dat hier kort zal worden besproken. Het gaat om een
vrij ondiepe paalkuil (S40) waarvan de rondvormige bodem zich op een diepte van ca.
4,75 m+ NAP bevond. Tijdens het couperen werd halverwege de coupe een stuk maal-
steen van conglomeratische zandsteen gevonden (afb. 14).23 Hoewel daarbij misschien
gedacht kan worden aan de ondersteuning van een paal of een stiepe lijkt het gelet op
de positie van de steen toch niet erg waarschijnlijk, maar is het ook niet geheel uit te
sluiten. De overige vondsten uit het spoor bestaan uit handgevormd aardewerk zodat
een datering in de Romeinse tijd aannemelijk is. Er zijn geen sporen aangetroffen die di-
rect met het spoor 40 geassocieerd kunnen worden.

Afb. 14  Paalkuil (S40) waarin een maal-
steen (vnr.959) is gevonden.

23. Vnr. 959: zie verder hoofdstuk 8.
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6  Fysisch-geografisch onderzoek - Wilko van Zijverden

6.1 Onderzoeksvragen
Door middel van een fysisch-geografisch onderzoek is getracht een antwoord te krijgen
op de volgende vragen zoals geformuleerd in het Programma van Eisen:
• Wat is de landschappelijke context waarin de vindplaats ligt?
• Hoe zag het biotisch en abiotisch landschap er uit ten tijde van de bewoning?
• Hoe verhoudt de hoogte van het terrein zich tot de rest van de omgeving?
• Welke factoren zijn van invloed geweest bij de locatiekeuze: hoogte oeverwal, aanwezig-

heid van actieve geulen, etc.?
• Is op de vindplaats erosie opgetreden?
• Zijn er aanwijzingen voor sedimentatie in de Laat-Romeinse tijd?
• Wat heeft zich precies voorgedaan en van waar is het sediment met het daarin aanwe-

zige archeologische materiaal afkomstig?

6.2 Kaartinformatie
De Bodemkaart geeft voor het onderzochte terrein Rd10A aan.24 In de toelichting op de
bodemkaart wordt deze eenheid omschreven als een kalkhoudende ooivaaggrond ont-
wikkeld in een lichte zavel. De GHG bevindt zich tussen 40 en 80 cm -mv. De actuele
grondwaterstand bevindt zich 5-10 maanden ondieper dan 120 cm -mv en 1 maand on-
dieper dan 40 cm -mv. De GLG bevindt zich dieper dan 120 cm -mv. Het gehele profiel is
kalkhoudend. De geomorfologische kaart geeft aan dat de vindplaats is gelegen op een
rivieroeverwal of stroomrug (3K25).25 De geologische kaart geeft voor het terrein oever-
op oever en/of komafzettingen aan.26 Op een historische kaart van 1837 is het perceel
aangegeven als akker.27 Voorafgaand aan de opgraving was het terrein gedeeltelijk be-
bouwd en gedeeltelijk in gebruik als weide. De AAI is enigszins onduidelijk aangaande
de landschappelijke context waarin de archeologische resten zijn aangetroffen.28 In de
conclusies van het rapport wordt aangegeven dat de vindplaats gelegen zou zijn op de
oeverafzettingen van de Waal. Na de Romeinse tijd is de vindplaats opnieuw afgedekt
met oeverafzettingen afkomstig van de Waal. Verderop in de conclusie wordt echter
aangegeven dat de vindplaats zich bevindt op komafzettingen. De conserveringsconditie
van de vindplaats en de daarin aanwezige archeologica worden aangemerkt als goed tot
zeer goed.

Op basis van de paleogeografische reconstructie van de Rijn-Maas delta is een goede
indruk te verkrijgen van de landschappelijke ligging.29 Wanneer deze wordt gecombi-
neerd met de zanddiepte attentiekaarten van het Gelders Rivierengebied,30 blijkt dat de
vindplaats in de Romeinse tijd gelegen is op een crevasseafzetting behorende bij de
Leeuwense meandergordel (afb. 15). Op basis van 14C-dateringen wordt de actieve pe-
riode van deze meandergordel geplaatst tussen 3187 en 1939 cal BP dat wil zeggen tot
in de Romeinse Tijd. Het voorkomen van vindplaatsen uit de IJzertijd suggereert echter
dat de eindfasedatering iets eerder geplaatst dient te worden. Tot op heden zijn namelijk
slechts enkele vindplaatsen uit de IJzertijd bekend die gelegen zijn langs actieve
meanderende rivieren. In het algemeen vindt bewoning van stroomgordels in de IJzer-
tijd plaats na aanvang van het verlandingsproces. Aan het begin van de Romeinse tijd
vormde deze crevasseafzettingen een langgerekte, goed gedraineerde, smalle rug in het
landschap. Over het algemeen hebben crevasseafzettingen bijzonder goede landbouw-
kundige eigenschappen en vormen om die reden aantrekkelijke vestigingslocaties. De
Waal is vanaf circa 2140 cal BP, dat wil zeggen vanaf iets voor het begin van  de Ro-
meinse tijd, actief geweest. Op afbeelding 15 is de stroomgordel van de Waal aangege-
ven met het nummer 175 en 175a, waarbij 175a staat voor de buitengedijkte delen van
de meandergordel, die heden ten dage geen deel meer uitmaken van het actieve deel
van de meandergordel. De vindplaats ligt binnen de invloedsfeer van de Waal, het com-
plexe karakter van sedimentatie en non-sedimentatie zoals geschetst in het AAI-rapport
kan hiermee mogelijk samenhangen.31

6.3 Onderzoeksmethoden
Op het terrein zijn twee profielen gedocumenteerd; het zuidprofiel van put 1 tot en met
4 en het westprofiel van put 5, 6 en 8. In het zuidprofiel zijn enkele opnamen gedaan
(zie ook afb. 3). Deze opnamen zijn opgenomen in de laagbeschrijvingen op de profiel-
tekening. Daarnaast is het zuidprofiel op enkele plaatsen verdiept door middel van een 3
cm gutsboring tot in de onderliggende komafzettingen. De plaats van de boringen is be-
paald ten opzichte van de opgravingsput. De onderscheidden lagen in het profiel zijn be-

24. STIBOKA, 1973.
25. STIBOKA, 1986.
26. Verbraeck 1984.
27. Topographisch en Militaire Kaart van

het Koningrijk der Nederlanden Blad
39, 1837.

28. Van Wilgen 2002.
29. Berendsen & Stouthamer 2001.
30. Berendsen, Faessen & Kempen  1991.
31.  Van Wilgen 2002.



ADC  Rapport 153  -  Beneden Leeuwen, vindplaats ‘De Ret’21

schreven volgens de STIBOKA-classificatie.32 Het koolzure kalkgehalte is bepaald met
behulp van een 10 % zoutzuuroplossing conform NEN5104.33 Daarnaast zijn, indien aan-
wezig, sedimentaire structuren beschreven.

6.4 Lithostratigrafie en bodemkunde
Aan de basis van het profiel bevindt zich een pakket kalkloze (matig) zware klei die op
enkele plaatsen humushoudend is. Dit pakket is uitsluitend aangetroffen in boringen. Dit
pakket is aan de top geërodeerd door een pakket kalkrijk fijn zand (150-210 µm), zavel
en lichte klei (S1006). Het sediment is fining upwards, in het sediment zijn geen
sedimentaire gelaagdheden waargenomen. De top van het pakket is licht ontkalkt. Daar-
naast is de top van het pakket humusarm tot humushoudend. In de top van het pakket
komen vondsten voor die dateren uit de Romeinse tijd (S1005). Deze vondsten bevinden
zich voor een deel in situ. De top van dit pakket sediment is geërodeerd door een pakket
kalkrijke zware zavel en lichte klei (S1002). Dit pakket sediment is zeer homogeen van
aard en heeft over het gehele opgravingterrein steeds min of meer dezelfde dikte.
In put 2 (S68) is een dichtgezande geul aangetroffen. De top van het pakket is enigszins
ontkalkt. In de top van deze afzettingen is een vegetatiehorizont ontwikkeld. In dit pak-
ket afzettingen zijn op enkele plaatsen karrensporen aangetroffen (zie ook afb. 5) In het
gehele pakket sediment bevinden zich op verschillende stratigrafische niveaus
archeologica. De top van dit pakket is eveneens licht geërodeerd door een pakket kalk-

162000 163000 164000 165000

43
20

00
43

30
00

43
40

00

NNNNNNNNN

1000m1000m1000m1000m1000m1000m1000m1000m1000m000000000

Beneden Leeuwen - De Ret

Landschappelijke ligging van vindplaats De Ret

Legenda

Meandergordel van de Waal (binnengedijkt)

Meandergordel van de Waal (buitengedijkt)

Meandergordel van de Leeuwense stroomrug

Crevasseafzettingen

Pleistoceen oppervlak 4-5 m -mv

Pleistoceen oppervlak 5-6 m-mv

Ligging vindplaats De Ret

W
L 

12
/1

2/
20

02

WaalWaalWaalWaalWaalWaalWaalWaalWaal

Waal Waal Waal Waal Waal Waal Waal Waal Waal 

WaalWaalWaalWaalWaalWaalWaalWaalWaal

LeeuwenLeeuwenLeeuwenLeeuwenLeeuwenLeeuwenLeeuwenLeeuwenLeeuwen

Afb. 15

32. De Bakker & Schelling 1989.
33. NNI, 1989.
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rijke zware zavel en lichte klei. Op het erosievlak bevindt zich een zandbandje van één
tot enkele mm dikte. Ook dit pakket sediment is zeer homogeen van aard en bevat geen
sedimentaire gelaagdheden die macroscopisch zichtbaar zijn. De top van dit pakket is
enigszins ontkalkt. In de top van het pakket is een vegetatiehorizont ontwikkeld. Dit pak-
ket sediment is geërodeerd door een pakket zeer kalkrijk matig grof zand (210-300 µm).
Dit pakket zand is met name aanwezig op de lager gelegen delen van het terrein. Ook dit
pakket is over het gehele profiel zeer homogeen van  aard en bevat geen sedimentaire
gelaagdheden. De top hiervan is overal opgenomen in de bouwvoor.

De afzettingen aan de basis van het profiel zijn geïnterpreteerd als komafzettingen. De
vier daarboven gelegen pakketten kunnen allemaal worden geïnterpreteerd als
crevasseafzettingen. Onder crevasseafzettingen worden in navolging van Weerts ook
overslagafzettingen gerekend.34 Overslagafzettingen zijn een verbijzonderde vorm van
crevasseafzettingen omdat het een dijkdoorbraak betreft. Het afzettingsmilieu waarin
overslagen worden gevormd is echter identiek aan het milieu waarin
crevasseafzettingen worden gevormd. Het is dan ook niet mogelijk crevasse- en
overslaggronden op lithologische gronden van elkaar te onderscheiden. Gezien de
ouderdom van de vindplaats en de ligging ten opzichte van de Waal is het zeer aanne-
melijk dat één of meer van deze pakketten overslagafzettingen betreft. Daarnaast vormt
de locatie waar de meandergordel van de Waal de Leeuwense meandergordel oversnijdt
een klassieke locatie voor dijkdoorbraken. Verder bevindt zich een breuk in de onder-
grond die een positief effect kan hebben gehad op het ontstaan van crevassedoorbraken
en avulsies.35 De complexe bodemopbouw die op deze vindplaats is vastgesteld wekt dan
ook geen enkele verbazing.

6.5 Stratigrafische positie van de archeologische lagen
Tijdens het onderzoek is op drie niveaus een hiaat in de sedimentatie geconstateerd. Op
het onderste niveau, gerepresenteerd door een vegetatiehorizont, bevindt zich een
vondstlaag (S1005). Deze vondstlaag is gedateerd in de Romeinse tijd. In de top van het
pakket sediment dat deze vondstlaag afdekt is eveneens een vegetatiehorizont ontwik-
keld (S1002). Op dit niveau zijn karrensporen aangetroffen, maar geen archeologische
resten in situ aangetroffen. In de top van het pakket sediment dat deze karrensporen af-
dekt is wel een vegetatiehorizont aangetroffen. Grondsporen en archeologica in situ ont-
breken echter. In het gehele pakket (S1002) dat de vondstlaag afdekt zijn vondsten aan-
getroffen die dateren in dezelfde periode als het materiaal uit de vondstlaag. Dit betreft
zonder uitzondering verspoelde archeologica.

6.6 Begrenzing van de site
Het onderzoek heeft geen bijdrage geleverd aan de begrenzing van de vindplaats.

6.7 Potentiële conservering
Als gevolg van herhaaldelijke overstromingen en de vorming van de bijbehorende sedi-
menten is de vindplaats gedeeltelijk geërodeerd. Met name op de hogere, zandige, delen
van de vindplaats is de vondstlaag sterker geërodeerd. De mate van erosie beperkt zich
in de opgravingsputten tot de vondstlaag met uitzondering van de locatie met een zan-
dige geulvulling.
De GLG bevindt zich op 230 cm -NAP, dat wil zeggen circa 130 cm onder de vondstlaag.
Het grondwater bevindt zich dus veel dieper dan de grondwatertrap suggereert. Dit be-
tekent dat de conserveringsomstandigheden voor organische resten bijzonder slecht
zijn. Door de relatieve kalkrijkdom van het afdekkende sediment zijn zoologische resten
relatief goed bewaard gebleven. De aanwezigheid van een schijngrondwaterspiegel net
boven de vondstlaag leidt ertoe dat op dit moment de conserveringscondities voor bota-
nische resten redelijk tot goed zijn. Op langere termijn leiden ontkalking en de daarmee
gepaard gaande verzuring van het bodemmilieu tot een verregaande degradatie van de
vindplaats. Met name wanneer het terrein wordt afgedekt en geen nalevering van re-
genwater aan het bodemwater plaatsvindt zal een versnelde degradatie van de vind-
plaats plaatsvinden.

6.8 Mogelijkheden voor paleogeografische reconstructie
De complexe genese van het landschap en de mate waarin de directe omgeving is be-
bouwd leidt tot beperkte mogelijkheden voor paleogeografische reconstructies. Op dit
moment zijn de conserveringscondities van de vondstlaag als gevolg van de aanwezig-
heid van een schijngrondwaterspiegel net boven en in de vondstlaag, zodanig dat bota-

34. Zie voor een uitgebreide argumenta-
tie Weerts 1997.

35. Berendsen & Stouthamer 2001;
Stouthamer 2000.
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nisch onderzoek zin heeft. Wanneer de nalevering van vocht aan de vindplaats sterk ver-
minderd of stopt is dergelijk onderzoek binnen zeer korte tijd niet meer mogelijk.

6.9 Conclusie
• Wat is de landschappelijke context waarin de vindplaats ligt?

De vindplaats is gelegen op crevasseafzettingen die behoren tot de Leeuwense stroom-
rug. De vindplaats is afgedekt met crevasseafzettingen waarbij enige mate van erosie is
opgetreden.

• Hoe zag het biotisch en abiotisch landschap er uit ten tijde van de bewoning?

Ten tijde van de bewoning vormde de crevasseafzettingen een langgerekte rug in het
landschap. De omringende lagere delen van het landschap fungeerde als komgebied van
de Waal en vormden een zeer open landschap.

• Hoe verhoudt de hoogte van het terrein zich tot de rest van de omgeving?

Het terrein is van oorsprong relatief hooggelegen ten opzichte van het omringende land-
schap.

• Welke factoren zijn van invloed geweest bij de locatiekeuze: hoogte oeverwal, aanwezig-
heid van actieve geulen, etc.?

De crevasserug is op het moment van vestiging een zeer interessante locatie geweest
door de relatief hoge ligging, de goede bodemeigenschappen en de nabijheid van een
actieve rivier.

• Is op de vindplaats erosie opgetreden?

Op de vindplaats is in geringe mate erosie opgetreden.

• Zijn er aanwijzingen voor sedimentatie in de Laat-Romeinse Tijd?

Het fysisch geografisch onderzoek heeft geen gegevens opgeleverd waarmee de ver-
schillende sedimentatiefasen gedateerd kunnen worden.

• Wat heeft zich precies voorgedaan en van waar is het sediment met het daarin aanwe-
zige archeologische materiaal afkomstig?

Op het terrein zijn crevasseafzettingen gevormd vanuit de Waal. Daarbij heeft voorna-
melijk sheeterosie plaatsgevonden en op een enkele plaats heeft erosie door geul-
vorming plaatsgevonden. De van oorsprong zandige (hogere) delen van het terrein zijn
sterker geërodeerd dan de kleiige (lagere) delen van het terrein. Het archeologische
materiaal in de crevasseafzettingen is afkomstig van de opgegraven site en/of naburige
sites en is ‘gehersedimenteerd’.
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7  Het aardewerk - Frédérique Reigersman-van Lidth de Jeude

7.1 Inleiding
De opgraving heeft meer dan 5000 aardewerkscherven opgeleverd. Daaruit is een selec-
tie gemaakt in de te bestuderen vondstnummers. De vondsten uit de belangrijkste spo-
ren en uit de vondstlagen zijn gedetermineerd. In totaal zijn 4773 scherven bekeken.
Van ruim de helft van het bestudeerde materiaal is een quick-scan gemaakt: per vondst-
nummer zijn alleen de randen en andere dateerbare stukken beschreven en verder is
het totale aantal handgevormde en gedraaide scherven genoteerd.36

Van het bestudeerde aardewerk is 37% handgevormd en 63% gedraaid (grafiek 1). Het
percentage Romeins gedraaid aardewerk is voor een inheems-Romeinse nederzetting uit
de 2e eeuw opmerkelijk hoog, zelfs als we dit vergelijken met bijvoorbeeld Kesteren-De
Woerd, waar de procentuele verhoudingen inheems t.o.v. Romeins materiaal - gerekend
voor het gehele complex - op 66% - 33% wordt gesteld.37 Het merendeel van het ge-
draaide aardewerk van Beneden Leeuwen is Romeins, een klein percentage is Middel-

eeuws. Een eveneens zeer klein aantal, namelijk ongeveer 30 van de 1670 hand-
gevormde scherven dateren waarschijnlijk uit de IJzertijd.
Het aardewerk is gedetermineerd op grond van de bakselsoorten, waarin voor zover
noodzakelijk ‘ondercategorieën’ zijn aangebracht. Randen en andere fragmenten waar-
van het vormtype bepaald kon worden zijn volgens de typologieën gedetermineerd, zoals
die in het determinatieprogramma Limesdet voorkomen. Verder is gelet op functie, deco-
ratie en afwerking.

7.2 Gedraaid aardewerk
Al snel viel op dat het gedraaide Romeinse aardewerk van Beneden Leeuwen een vrij di-
vers vormenscala heeft. Hierbij zijn enkele opmerkelijke varianten, zoals een geverfde
beker die in een andere techniek is uitgevoerd dan gebruikelijk is voor het type en een
ruwwandige potvorm in een gladwandig baksel. Er zijn ook enkele vormen aangetroffen
die niet in de literatuur teruggevonden zijn.
Alle Romeinse materiaalsoorten zijn goed vertegenwoordigd (tabel 1). Voor het
gebruiksaardewerk - zoals kookpotten en voorraadpotten - zijn dat de materiaalsoorten
kruiken en amforen, kustaardewerk, ruwwandig, dikwandig en grijs aardewerk. Het grijs
aardewerk is een nog niet heel bekende materiaalsoort, maar voor deze regio is het
zeer algemeen.38 Het is een soort ruwwandig aardewerk, altijd fijn gemagerd en
(licht)grijs van kleur. Het is vermoedelijk in het rivierengebied geproduceerd. Het luxe
aardewerk bestaat uit terra sigillata, Belgische waar en geverfde waar. Het gebruiks-
aardewerk is in de meerderheid. Vooral ruwwandig aardewerk en kruiken en amforen
komen vaak voor.

Verhouding handgevormd en gedraaid aardewerk

gedraaid 

handgevormd

Grafiek 1 Verhouding handgevormd en
gedraaid aardewerk.

36. Het aardewerk in de dozen 1, 2 en 3
is volledig gedetermineerd. Van de
dozen 4, 5, 6, 18, 24, 27 en 28 is een
quickscan gemaakt.

37. Wiepking 2001, 115. Dit percentage
handgevormd aardewerk uit Kesteren
kan echter ‘vervuild’ zijn met materi-
aal uit de Midden-IJzertijd, zodat de
werkelijke procentuele verhoudingen
tussen het inheemse en Romeinse
aardewerk iets lager ten nadele van
het inheemse materiaal uit zal uitval-
len (mondelinge mededeling C.G.
Wiepking). Desalniettemin bestaat er
nog steeds een behoorlijk verschil in
percentages tussen Beneden Leeu-
wen en Kesteren. Voor Beneden Leeu-
wen geldt overigens geen ‘vervuiling’
van de data met vondsten uit de Mid-
den IJzertijd. Er is immers geen en-
kele aanwijzing voor bijvoorbeeld een
palenzwermnederzetting gevonden of
andersoortige nederzetting uit de
Midden IJzertijd herkent. Ook tussen
het overige materiaal zijn geen vond-
sten uit de Midden IJzertijd aanwe-
zig.

38. Kookpot type 2: Willems 1981, 163-
4; Van Enckevort 2000, 104-7.
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De vormtypen die zijn gedetermineerd, zijn vrij algemeen voor het Romeinse aardewerk
dat in de Midden-Romeinse tijd in Germania Inferior in gebruik was. Tabel 2 biedt een
overzicht van alle typen. Hier volgt een uitleg en beschrijving per materiaalsoort.

KRUIKEN EN AMFOREN
De kruiken en amforen vormen de grootste materiaalsoort. Er zijn voornamelijk kleine
kruiken (Stuart 110) en kruikamforen (Stuart 129, 132) gevonden. Deze komen vanaf
eind van de 1e eeuw en voornamelijk in de 2e eeuw voor. De bijbehorende oren zijn twee-
of drieledig. In Beneden Leeuwen zijn geen vierledige oren gevonden. Vierledige oren
worden in het algemeen in de 1e eeuw gedateerd. Het ontbreken van vierledige oren in
Beneden Leeuwen, bevestigt derhalve een datering in de 2e en 3e eeuw voor het
aardewerkcomplex. Er zijn twee puntbodems en enkele randen van grote
olijfolieamforen (Dressel 20) aangetroffen.

RUWWANDIG
De ruwwandige vormen zijn bijna alle zeer algemeen voorkomend, zoals de potten van
het type Stuart 201 en 202/210, en de kookpot met dekselgeul Niederbieber 89.  Afbeel-
ding 16a toont een laat exemplaar Niederbieber 89. Er zijn ook veel kommen
Niederbieber 104, deksels en veel verschillende borden gevonden. De grote hoeveelheid
scherven van de kan type Niederbieber 96 behoort tot één individu (afb. 16b).
Dolium en kurkurn komen in een ruwwandig baksel niet veel voor. Er zijn verschillende
typen borden, waarvan enkele voornamelijk in de 3e eeuw voorkomen. Een bijzondere
vondst is een 1e eeuws, ruwwandig bekertje, waarschijnlijk van het type Hofheim 40B.
Daarnaast is ook betrekkelijk laat aardewerk aangetroffen. Het gaat om een handjevol
scherven van zogenaamd Mayen-aardewerk uit de Eifel. Dit is in de late 3e - 5e eeuw ge-
maakt. Het betreft hier twee stukken met sikkelvormige rand (Alzei 27, afb.17a-b) en
een pot met rechte, verdikte rand (Alzei 33, afb. 17c) .

Tabel 1 Percentages handgevormd en gedraaid aardewerk.

Aardewerkoverzicht N %

Handgevormd 1760 36.9%

Gedraaid 3013 63.1%

Totaal 4773 100.0%

Materiaalsoorten gedraaid aardewerk
N %

amfoor/kruik 356 24.8%

ruwwandig 355 24.7%

kustaardewerk 176 12.2%

grijs aardewerk 159 11.1%

dikwandig 104 7.2%

geverfde waar 85 5.9%

terra sigillata 79 5.5%

belgische waar 71 4.9%

gladwandig 22 1.5%

indet 20 1.4%

keramisch object 1 0.1%

terracotta 1 0.1%

vme 1 0.1%

lme/pme 7 0.5%

gedraaid gedetermineerd 1437 100.0%

gedraaid indet doos 4-28 1576
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Kruiken en amforen 356

Dressel 20 3

amfoor 30

Stuart 110 5

Stuart 111 1

Stuart 129 7

Stuart 130 1

Stuart 132 3

Stuart 136 1

2-ledig oor 8

3-ledig oor 29

oor 3

indet 265

Ruwwandig 355

Hofheim 40B? 1

Brunsting 4 1

Stuart 201 12

Stuart 201 A 1

Stuart 201 B 2

Stuart 202 13

Stuart 202/210 26

Stuart 210 5

Stuart 147 2

Holwerda 160 1

Niederbieber 89 15

Niederbieber 96 27

Niederbieber 104 15

Niederbieber104-111 1

Niederbieber 105 3

Niederbieber 110 2

Niederbieber 111 5

Niederbieber 112 1

Niederbieber 113 1

Niederbieber 120A 12

Alzei 27 2

Alzei 33 2

beker 2

bord 1

kurkurn 3

2-ledig oor 1

indet 198

Kustaardewerk 176

Blauwgrijs Holwerda 133-6 2

Holwerda 140 1

Holwerda 140-2 46

Holwerda 141/2 16

kom 4

kururn 1

2-ledig oor 1

indet 57 128

Rood Holwerda 140-2 1

Scheldevalleiamfoor 9

Stuart 147 6

Stuart 149 1

Niederbieber 89 1

bord 1

indet 29 48

Grijs aardewerk 159

Geulvariant 36

Stuart 201 5

Stuart 201A 1

Stuart 201B 1

Stuart 202/210 21

Stuart 210 1

Niederbieber 104 1

Niederbieber 110 3

beker 1

kom 5

oor 1

indet 83

Dikwandig 104

Wrijfschaal Brunsting 37 1

Stuart 149 10

wrijfschaal 8 19

Dolium Stuart 147 71 71

indet 14 14

Geverfde waar 85

Techniek A Stuart 2 8

Brunsting 17A 1

bord 2

indet 7 18

Techniek B Stuart 2 1

Brunsting 6 1

Niederbieber 30 1

Niederbieber 32 2

beker 3

indet 39 47

Techniek C Stuart 2 1

Niederbieber 32 1

indet 7 9

Gebronsd bord 1

beker 1

indet 6 8

indet 3 3

Terra Sigillata 79

Zuid Gallisch Dragendorff 29 7

napje 1

indet 2 10

Midden/Oost Gallisch Dragendorff 18-31 2

Dragendorff 32 2

Dragendorff 32/40 2

Dragendorff 33 1

Dragendorff 35/6 1

Dragendorff 36 1

Dragendorff 37 8

Dragendorff 45 6

bord 5

wrijfschaal 1

indet 11 40

Oost Gallisch Dragendorff 37 13

indet 1 14

Zuid/Midden/Oost Gallisch Dragendorff 18/31 3

Dragendorff 27 4

Dragendorff 33 2

bord 1

napje 1

indet 4 15
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KUSTAARDEWERK
Het grijze en het rode kustaardewerk bieden geen verrassingen. Het grijze aardewerk
omvat voornamelijk de grote voorraadpotten met omgeslagen rand Holwerda 140-142.
In het rode aardewerk zijn zoals gebruikelijk verschillende Romeinse vormen vervaar-
digd, zoals dolia, kookpot met dekselgeul en wrijfschaal, en ook scheldevalleiamforen
(imitaties van gladwandige kruiken met witte slib).39

Tabel 2 Typo(morfo)logische indeling in aardewerkgroepen.

Afb. 17 4e en 5e eeuws aardewerk:
Mayen: a-b. Alzei 27, c. Alzei 33;

Afb. 16 Ruwwandig aardewerk: a.
Niederbieber 89, b. Niederbieber 96;
Grijs aardewerk: c.  Niederbieber 110,
d. kom

39. Brouwer 1986, 81; Van der Werff et
al. 1997.

Belgische waar 71

Terra Rubra pot 1 1

Terra Nigra HBW 25 1

HBW 27 2

HBW 52 19

beker 1

kom 3

indet 21

Chenet 342? 1 48

kurkurn 22 22

Gladwandig 22

Stuart 146 1

Stuart 147 14

Stuart 152 1

Stuart 202/210 1

bord 2

indet 3

Totaal gedetemineerd romeins aw 1407

Handgevormd 1760

1-ledig 5

2-ledig 6

3-ledig 2

indet 1721

briquetage 26
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GRIJS AARDEWERK
Het grijs aardewerk onderscheidt zich van het normale ruwwandige aardewerk door de
fijne zandige magering en de kenmerkende vormtypen. Het materiaal dateert over het
algemeen vanaf het laatste kwart van de 2e eeuw n.Chr. Het meest voorkomende type is
de pot met horizontale rand. De rand is vaak voorzien van een diepe geul die afwijkt van
de dekselgeul van de ruwwandige kookpot Niederbieber 89 en is daarom als ‘geul-
variant’ gedetermineerd. Er komen ook borden voor met dergelijke randen. Deze zijn ge-
determineerd als type Niederbieber 110 (afb. 16c). Bij het grijze aardewerk van Beneden
Leeuwen valt op dat de diameter van potten met een geulvariant groter dan 20 cm kan
zijn, terwijl je juist bij kookpotten een diameter tot ±20 cm verwacht. Sommige potten
van grijs aardewerk hebben echter diameters van rond de 30 cm. Wellicht zijn deze als
voorraadpotten of voor transport gebruikt, vergelijkbaar met de blauwgrijze potten type
Holwerda 140-2.
Naast deze potten en borden met geulvariant komen ook erg veel potten voor met ge-
wone horizontale randen, al of niet met groeven, zoals Stuart 201 en Stuart 202/210. Er
is één kom met naar binnen verdikte rand Niederbieber 104 gevonden en een kom met
een kleine omgeslagen rand (afb. 16d).

DIKWANDIG
Onder dit aardewerk vallen de wrijfschalen met horizontale (Stuart 149) en verticale
(Brunsting 37) rand en de dolia (Stuart 147). Deze typen zijn de gehele Romeinse tijd ge-
produceerd.

GEVERFDE WAAR
Onder geverfde waar verstaat men wit aardewerk met een rode (techniek A) of zwarte
(techniek B) deklaag of rood aardewerk met een zwarte (techniek C en D) deklaag. Tech-
niek A (1e en begin 2e eeuw) en B (eind 1e, 2e en soms 3e eeuw) komen het meest voor.
Naast de zeer algemene beker met karniesrand Stuart 2, zijn ook de bekers met hogere
hals Stuart 4 en de ingesnoerde beker Brunsting 6 aangetroffen. Techniek C (eind 2e en
3e eeuw) is niet veel aangetroffen. Een opmerkelijk stuk is een beker Stuart 2 uitge-
voerd in techniek C (afb.18a). De combinatie van dit 1e en 2e eeuwse vormtype met de
laat 2e eeuwse techniek C is zeldzaam maar niet uniek, want dit is bijvoorbeeld ook in
Houten op terrein 8A aangetroffen.40 Er is geen 3e eeuwse techniek D waar gevonden
(hard gebakken rood aardewerk met glanzende zwarte verflaag, de zogeheten
kwaliteitswaar). Wel is een 4e eeuws randje gevonden in een techniek D-achtig baksel.
Naast deze geverfde waar is ook wat gebronsd aardewerk aanwezig, waaronder een bo-
dem van een bord en een gebronsde beker (afb. 18b).

TERRA SIGILLATA
De terra sigillata is afkomstig uit Zuid-Gallië (1e eeuw), en Midden- of Oost-Gallië (2e en
3e  eeuw). Het meeste aardewerk is wederom 2e eeuws, maar er is een relatief grote
hoeveelheid 1e eeuwse vormen aangetroffen, met name de versierde kom (Dragendorff
29). De kop (Dragendorff  27) en het schaaltje met barbotinerand (Dragendorff 35/36)
kunnen 1e eeuws zijn maar ook later. Uit de 2e eeuw dateren veel borden (Dragendorff
18/31) en versierde kommen (Dragendorff 37). De fraaiste vondst is een grotendeels
complete versierde kom Dragendorff 37 (afb. 19a). Het ornament met de fruitmand, de
dolfijnen en het hoofd van Apollo (Fölzer 80), de eierlijst (Fölzer119) het palmblad
(Fölzer91)en de springende panter (Fölzer53) zijn veel gebruikt in La Madeleine.41 Dit
productiecentrum was actief tussen 130 en 160 n.Chr.
Opvallend is dat er negen wrijfschaalfragmenten zijn. Deze dateren allemaal vanaf eind
2e eeuw, maar voornamelijk in de 3e eeuw (typen Dragendorff 43 en 45). Dat geldt ook
voor de schalen Dragendorff 32/40.
Op vier terra sigillata bodems zijn stempels aangetroffen.42 Slechts één stempel  -

Afb. 18 Geverfd aardewerk: a. Stuart 2 in
techniek C, b. gebronsde beker;
Gladwandig aardewerk: c. bord.

40. Wiepking 2000, 95.
41. Typen volgens Fölzer 1913, Tafel XXV.
42. Vnr 813: onleesbaar; vnr 853:

IVIII[...] Vergelijk Polak 2000, mo-
gelijk stempel Y362 (40-70 n.Chr.) uit
La Graufesenque; vnr 935: BO[...];
vnr 1039: AFRI.M.
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AFRI.M - is te herleiden tot Afer die werkte in La Graufesenque (40-80) òf  in Trier (160-
180) (afb. 19c)
Helaas biedt het baksel niet genoeg zekerheid voor een toeschrijving tot één van
beide.43

BELGISCHE WAAR
In terra nigra zijn veel fragmenten van het bakje HBW 52 gevonden. Dit type dateert uit
de 2e eeuw. Het baksel is wat grijzer en zachter dan de 1e eeuwse terra nigra. Afbeel-
ding 19b toont een bijna compleet exemplaar van dit type met een vrij smalle rand bo-
ven de kerfsnedeversiering. De 1e eeuwse terra nigra is veel minder frequent aanwezig.
Hiervan zijn twee stukken van een pot type HBW 27, een fles type HBW25, en enkele
niet nader te determineren kommen gevonden.
In terra rubra is een bodem van een pot gevonden. Terra rubra is tot 50 n.Chr. gemaakt.
Deze vondst toont aan dat in de vroege 1e eeuw reeds activiteiten waren in Beneden
Leeuwen.
Één terra nigra scherf heeft radstempelversiering (afb. 19d). Deze scherf stamt uit de 4e

eeuw. Het is mogelijk dat er meer 4e eeuwse terra nigra aanwezig is in het vondst-
materiaal, maar als de kenmerkende radstempelversiering ontbreekt, is dit niet van
vroege terra nigra te onderscheiden.
Kurkurnen zijn er in vele baksels gevonden, zowel typisch 1e eeuwse handgevormde
exemplaren met kurkachtig uiterlijk (HBW 94) als gedraaide bijna ruwwandige exempla-
ren, die later gedateerd moeten worden.44

GLADWANDIG
Dit is doorgaans een kleine materiaalgroep in nederzettingen. In Beneden Leeuwen zijn

Afb. 19 Terra sigillata: a. Dragendorff 37
uit La Madeleine, b. Belgische waar:
Holwerda Belgische Waar 52, c. kop met
stempel, d. Late terra nigra: radstempel-
versiering.

43. Navraag bij Dr. M. Polak (KUN) gaf
geen uitsluitsel.

44. Holwerda 1941, 75-8.

c d
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weinig vormen gevonden: kleine gladwandige dolia (Stuart 147) en een honingpot (Stuart
146) en een stukje van een zeef (Stuart 152). Opmerkelijke vormen zijn een pot met ho-
rizontale rand (Stuart 201) die vooral bij het ruwwandig aardewerk voorkomt en een dun
bord waarvan het vormtype niet is teruggevonden in de literatuur (afb. 18c).

OVERIGE OBJECTEN
Onder de overige objecten bevond zich één schijfvormig weefgewicht (afb. 20a) en nog
twee andere netverzwaarders of weefgewichten. Olielampjes zijn niet aangetroffen. Ver-
der is een zeer merkwaardig stukje versierd rood aardewerk met een rode verflaag aan-
getroffen. De achterkant is vlak en het aardewerk is hard gebakken. De verflaag zit al-
leen aan de gedecoreerde kant (afb. 20b). Het is niet duidelijk of het een fragment is
van een terracotta beeldje of bijvoorbeeld een versierd handvat van een grote schaal.
Tot slot zijn nog vijf spinklosjes van handgevormd aardewerk (afb. 20c) gevonden die
met spin- en weefactiviteiten in verband mogen worden gebracht.

GRAFFITI
In totaal zijn negen scherven met een graffito gevonden (tabel 3). Helaas zijn de scher-
ven niet afkomstig van potvormen die goed te dateren zijn. De stukken lijken voorname-
lijk eind 1e of 2e eeuws te zijn. De graffiti op de amforen zijn zeer duidelijk en zorgvuldig
aangebracht. Deze graffiti duiden mogelijk op hergebruik van de amforen.45

Tabel 3. Overzicht van de graffiti op aardewerk

7.3 Handgevormd aardewerk
37% van het bestudeerde aardewerk is handgevormd. Hiervan is een groot deel
gemagerd met potgruis en een iets kleiner deel gemagerd met plantaardig materiaal.
Mogelijk duidt dit op een oorsprong van de nederzetting in de Late IJzertijd.46 Andere
mageringen komen bijna niet voor. Enkele scherven hadden een kalk- of zandmagering.
Met name de kalkmagering zou kunnen duiden op materiaal uit de Laat-Romeinse pe-

Afb. 20  Keramische objecten: a.
schijfvormig weefgewicht, b. fragment
van beeldje? C. spinklosjes.

45. Vergelijk Van der Werff 1987, 164-9
voor Wijk bij Duurstede - De Horden.
Van der Werff gaat er bij De Horden
vanuit dat deze nederzetting niet di-
recte afnemer was van amforen met
vissaus, wijn of olijfolie, maar dat de
amforen alleen als hergebruikte
exemplaren de nederzetting binnen-
komen. Het is denkbaar dat dit ook
geldt voor de vindplaats Beneden
Leeuwen. Zie ook hoofdstuk 12.

46. De exacte percentages zijn niet be-
kend. Bij vervolgonderzoek naar het
handgevormde aardewerk zou dat
misschien kunnen worden onder-
zocht. Daarbij moet men wel beden-
ken dat de ontwikkelingen van de
mageringen anders verlopen als in
het Kromme Rijngebied. Daar kan
gelet op de procentuele verhoudin-
gen tussen potgruis- en
plantgemagerd handgevormd aarde-
werk, een beginfase van een neder-
zetting in de IJzertijd worden ge-
plaatst. Er zijn echter teveel regio-
nale verschillen tussen het Kromme
Rijngebied en het Land van Maas en
Waal. Potgruismageringen bestaan
nog in ruime mate in de Romeinse
tijd en andersom komt ook
plantmagering voor in de IJzertijd.
Nog afgezien van die verschillen is
een dergelijk onderzoek voor Bene-
den Leeuwen op dit moment betrek-
kelijk ‘zinloos’. Daarvoor zou niet al-
leen een degelijke fasering van de
grondsporen noodzakelijk zijn, maar
dient veel meer dan de thans opge-
graven areaal te worden onderzocht
om tot betrouwbare uitspraken te ko-
men. Zie Vos 2002, 43 (noot 58); Van
den Broeke 1987; vergelijk verder
ook Van Tent 1978, 214 e.v.

VNR Categorie Type graffito positie Afb.
402 Ruwwandig Stuart 202/210 I I buitenzijde rand

402 Terra sigillata Dragendorff 33 onleesbaar binnenkant (!) kop

462 Kustaardewerk rood - V buitenzijde wand

464 Kustaardewerk grijs Holwerda 140/2 I I I buitenzijde rand afb.21a

487 Kustaardewerk rood Scheldevalleiamfoor VI of NI of I.N. buitenzijde wand afb.21b

698 Kruik/amfoor grote amfoor (grote) E buitenzijde wand afb.21c

884 Kruik/amfoor grote amfoor (grote) R buitenzijde wand afb.21d

925 Kruik/amfoor tweeledig oor I I X I I oor afb.21e

935 Terra sigillata bord N bodem op standring
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riode. Van het materiaal uit de Volksverhuizingstijd (of zogenaamd “Frankisch aarde-
werk”) zijn mogelijk drie wandfragmenten gevonden.47

Er zijn veel tweeledige potten aangetroffen (afb. 22a), waarvan een aantal een opstaand
randje heeft. Drieledige potten komen minder voor.48 Er is één eenledige pot (afb. 22b)

gevonden. De meest voorkomende manieren van oppervlaktebehandeling zijn besmijten,
polijsten en bewerking met een spateltje.
De rand is meestal afgeplat en soms versierd met indrukken aan de zijkant of gegolfd.49

Verder zijn er enkele wandfragmenten aangetroffen met kamstreekversiering,
ingekraste lijnen (evenwijdig of kriskras voornamelijk IJzertijd) en nagelindrukken zowel

Afb. 21   Graffiti: a. 464, b. 1187, c. 698,
d. 884, e. 925.

Afb. 22  Handgevormd aardewerk: a. 2-
ledige pot, b. 1-ledige pot.

47. Voor het ‘Germaanse aardewerk’
wordt verwezen naar de dissertatie
van Taayke 1996 met verwijzingen
naar o.a. diverse publicaties van R.
von Uslar .

48. In Kesteren komen ook meer tweele-
dige potten voor (Wiepking 2001,
119).

49. Op basis van de potgeleding, de
versieringsvormen en de soort rand
kan op dit moment geen definitief
periodeonderscheid worden ge-
maakt; d.w.z. materiaal komt zowel
in de IJzertijd als in de Romeinse
tijd voor. Om hier verder mee te ko-
men zou een wetenschappelijk
vervolgonderzoek naar het materiaal
noodzakelijk zijn. Zo’n onderzoek valt
niet onder de uitwerking van het on-
derhavige rapportageniveau.
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op de wand als tegen buitenkant van de  rand. Dat laatstgenoemde gegeven mag ken-
merkend voor de Romeinse tijd worden genoemd, hoewel het in de Late IJzertijd.
Enkele stukken zijn in het bijzonder het vermelden waard: vier scherven zijn voorzien
van Kalenderbergversiering. Deze dateren vrijwel zeker uit de Late IJzertijd op de over-
gang naar de Romeinse tijd. Al met al kon worden vastgesteld dat het merendeel van
het handgevormde aardewerk in de Romeinse tijd is te dateren. Er is geen 4e of 5e

eeuws handgevormd aardewerk herkend. Dit aardewerk bevat vaak een afwijkende
magering, die niet is aangetroffen.
Bij het handgevormde aardewerk is ook briquetage aardewerk ondergebracht. Het gaat
om cilindervormige potten met een golfrandversiering. Dit zachte, organisch gemagerde
aardewerk is licht van kleur. Het materiaal dateert uit de Romeinse tijd en is gebruikt
voor zouttransport. Het is afkomstig uit Zeeland en het Belgisch kustgebied.50

Briquetage aardewerk afkomstig uit de Morini in Noord-Frankrijk heeft een heel ander
uiterlijk51 en is niet tussen de vondsten van deze opgraving in Beneden Leeuwen aanwe-
zig.

7.4 Datering
Over het algemeen is te zeggen dat het aardewerk uit de hele Romeinse periode dateert
tot aan het midden van de 3e eeuw. Het bijzondere aardewerk komt vooral uit de 1e en
de eerste helft van de 2e eeuw. Het gebruiksaardewerk dateert voor het grootste deel
uit de 2e en 3e eeuw.
Uit de algemene vondstlagen komt aardewerk uit alle perioden, van Late IJzertijd/Ro-
meins tot Laat-Middeleeuws. Hieronder zijn ook enkele stukken uit de 4e - 5e eeuw. Het
aardewerk uit de overslagafzettingen (S1002) is erg verweerd. Het meeste is uit de 2e

en 3e eeuw afkomstig, maar er zijn ook enkele Laat-Middeleeuwse scherven afkomstig
uit de overslagafzettingen.
Het meeste aardewerk dateert 2e eeuws. Veel aardewerkvormen kunnen echter vanaf
het eind van de 1e eeuw gemaakt zijn, en/of hebben een doorlooptijd tot in de 3e eeuw.
Vijftien scherven zijn zeker 1e eeuws: Zuid Gallische versierde terra sigillata kommen
Dragendorff 29; een kop Dragendorff 27; een Zuid-Gallische bodem met stempel; vroege
kurkurnen; één terra rubra bodem; twee terra nigra potten en een fles; en een dun
ruwwandig bekertje van vermoedelijk type Hofheim 40B.
Pottypen die typisch zijn voor de 3e eeuw komen weinig voor. Er zijn enkele late terra
sigillatavormen aangetroffen, zoals de wrijfschaal Dragendorff 45 en een bord
Dragendorff 32 of 40. Ook zijn er enkele 3e eeuwse ruwwandige borden van het type
Niederbieber 112 en 113. Verder zijn er veel vormen waarvan de datering doorloopt tot
in de derde eeuw, zoals verschillende Niederbieber-vormen, geverfde waar in techniek
C, de wrijfschalen, de grote voorraadpotten met omgeslagen rand in kustaardewerk
Holwerda 141-2 en al het grijs aardewerk. Onder de 3e eeuwse vormen is geen geverfde
waar in techniek D.
Enkele scherven zijn Laat-Romeins: twee Mayenachtige ruwwandige randen met deksel-
geul (Alzei 27) dateren uit de 4e eeuw, evenals een wandfragment van late terra nigra
met radstempelversiering en een randfragment van een bord of schaaltje in late tech-
niek D. Een naar buiten verdikte Eifelachtige rand (Alzei 33) dateert waarschijnlijk uit de
5e eeuw.52

7.5 Discussie
De nederzetting kende een sterke mate van romanisering. Reeds in de 1e eeuw is er al
sprake van activiteiten. Uit andere opgravingen is gebleken dat in deze periode het
handgevormde, inheemse aardewerk nog vaak de overhand heeft.53 In deze periode zijn
al luxe producten aanwezig, zoals de terra rubra bodem, terra nigra potten en de ver-
sierde terra sigillata kommen Dragendorff 29. In de 2e eeuw bestond hier, afgaande op
de vondsten, vervolgens een sterk geromaniseerde bevolking. Alle gebruikelijke
aardewerksoorten zijn goed vertegenwoordigd. De aangetroffen vormtypen zijn zeer
gangbaar en gebruikelijk.
Opvallend voor een nederzetting is dat er ook enig materiaal aanwezig is dat met een
militaire context mag worden geassocieerd. Hiermee is gedoeld op de graffiti op terra
sigillata. De rest van de graffiti en de hoeveelheid van het importmateriaal wijst op
romanisering van de bewoners. Dit is ook af te lezen aan het voorkomen van bijvoor-
beeld wrijfschalen, die duiden op het aannemen van andere eetgewoonten. Ook een re-
delijke hoeveelheid terra sigillata weerspiegelt de contacten met Romeinen. De oor-
sprong van het materiaal is niet eenvoudig achterhaalbaar, maar het is een gegeven dat
Beneden Leeuwen aan de doorgaande weg ligt van Nijmegen naar Forum Hadriani.54

50. Van den Broeke 1986 .
51. Dat materiaal is namelijk oranjerood

aan de buitenzijde met een zwarte
binnenkant .

52. Deze stukken zijn gedateerd door Dr.
W.J.H. Verwers (ROB); het materiaal
komt uit de vondstlaag (S1005) en
uit put 5, spoor 90 die als een vuile
baan mag worden geïnterpreteerd.

53. Vos 2002, 43-8.
54. Zie ook het volgende hoofdstuk en

hoofdstuk 12 Interpretatie en syn-
these.
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Bij een vergelijking van de functiegroepen valt op dat veruit de grootste groep de kook-
en voorraadpotten beslaat; ruim 200 fragmenten. Ook zijn er veel fragmenten (N=93)
van dolia in verschillende bakselsoorten gevonden. Wat het serviesgoed betreft zijn in
terra sigillata, Belgische waar en gladwandig aardewerk samen twintig borden gevon-
den. De hoeveelheid terra sigillata kommetjes is niet bijzonder groot, maar daar staat
tegenover dat er negentien fragmenten van schaaltjes in 2e eeuwse terra nigra zijn.
Voor vergelijkbare nederzettingen in de omgeving komt vooral Kesteren in aanmer-
king.55 Bij deze opgraving zijn de percentages handgevormd - gedraaid aardewerk omge-
keerd aan die in Beneden Leeuwen. Het opvallende is echter dat de percentages waarin
de verschillende gedraaid Romeinse materiaalsoorten in Beneden Leeuwen en Kesteren
voorkomen dezelfde trend vertonen. Hieruit mag een sterkere romanisering van Bene-
den Leeuwen worden afgelezen. Daarbij moet ook opgemerkt worden dat de percenta-
ges terra sigillata, Belgische waar en kustaardewerk in Beneden Leeuwen hoger liggen,
terwijl in Kesteren veel meer kruiken en amforen zijn gevonden.56 In Kesteren is ook
minder grijs aardewerk aangetroffen.57 Men moet daarbij echter beseffen dat de neder-
zetting in Kesteren vroeger gedateerd wordt dan die in Beneden Leeuwen. Ook bij ver-
gelijking met het aardewerk dat in Houten terrein 8A is gevonden, blijkt dat in Beneden
Leeuwen weinig kruiken en amforen, maar veel terra sigillata en Belgische waar is ge-
vonden.58

Het inheemse aardewerk van Beneden Leeuwen is wel vergelijkbaar met het inheemse
aardewerk dat is gevonden aan de Van Heemstraweg te Druten. Vormtypen, magering
en versiering komen redelijk overeen. Deze nederzetting in Druten kende voornamelijk
activiteiten in de 2e en 3e eeuw, maar ook al in de 1e eeuw.59

Het aardewerkonderzoek toont aan dat de nederzetting in de 1e eeuw is ontstaan en mo-
gelijk wortels heeft in de Late IJzertijd.60 Waarschijnlijk was al voor het midden van de
1e eeuw sprake van Romanisering. Op basis van het afgelopen onderzoek kan worden
gesteld dat de bloei in de 2e eeuw heeft plaatsgevonden. Daarbij is een verregaande
romaniseringsgraad vastgesteld. Tot in de 3e eeuw is op de nederzetting continue bewo-
ning geweest. In de loop van de 3e eeuw is een terugval van het aardewerk te zien en
dus vermoedelijk ook van bewoning, hoewel dat niet vaststaat. Of de nederzetting daad-
werkelijk verlaten is, wordt niet duidelijk, temeer daar slechts een zeer klein gedeelte
van de totaal te verwachten vindplaats is onderzocht. Het is in ieder geval een feit dat
er tijdens het laatste onderzoek geen terra sigillatakommen met radstempelversiering
zijn gevonden, die kenmerkend zijn voor de 3e eeuw. Evenmin zijn hier typen gevonden
die in de tweede helft van de 3e eeuw te dateren zijn. Afgaande op het aardewerk moet
de nederzetting in de 4e en 5e eeuw nog wel in gebruik geweest. De betekenis hiervan,
ook in (micro)regionale context, is moeilijk te achterhalen.

55. Deze gegevens zijn goed gepubli-
ceerd (Wiepking 2001) terwijl het
aardewerk van de nabijgelegen
opgraving in Druten-Klepperhei he-
laas niet toereikend is (Hulst 1978).

56. Wiepking 2001, 115.
57. In Kesteren bestaat het grijze aarde-

werk uit ongeveer 5% van de totale
hoeveelheid ruwwandig aardewerk.
De hoogte van dit percentage kan
echter zijn vertekend door de aanwe-
zigheid van meer vroeg, ruwwandig
materiaal in vergelijking tot Beneden
Leeuwen.

58. Wiepking 2000.
59. Jansen 1975, 142.
60. Zie begin paragraaf 7.3 en voetno-

ten.
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8  Bouwmateriaal: natuursteen en baksteen - Eva Kars

8.1 Inleiding
Tijdens de opgraving is veel natuursteen en keramisch bouwmateriaal gevonden en ver-
zameld. Door dat de middelen voor de uitwerking beperkt waren, was het niet mogelijk
een volledige determinatie te doen van beide materiaalgroepen. Er is daarom gekozen
voor een scan om het materiaal te selecteren dat direct aansluit op de onderzoeks-
vragen zoals die in het Programma van Eisen geformuleerd zijn.

8.2 Resultaten: natuursteen.
In totaal zijn 1179 stuks steen met een gewicht van ca. 98 kilo verzameld. Alleen het be-
werkte materiaal, 661 stuks, is gedetermineerd op steensoort en sporen van bewerking
en gebruik (tabel 4).
Er is geen gedetailleerd analyse van het steenmateriaal gedaan, maar het onderzoek is
beperkt gebleven tot een korte, vrije algemene beschrijving van de aanwezige steen-
soorten en artefacten. De artefacten worden als groep gepresenteerd. Er is geen ana-
lyse gemaakt van de verspreiding van het bouwmateriaal of het andere bewerkte
steen.61

Tabel 4 Voorkomende steensoorten en aantal.

BOUWMATERIAAL
In totaal vertonen 193 stenen duidelijke sporen van bewerking of gebruik die erop dui-
den dat het gefragmenteerd bouwmateriaal betreft. Bijna alle fragmenten, 190 stuks zijn
gefragmenteerde dakleien. Het voorkomen van zoveel leisteen in Romeinse context mag
als bijzonder worden aangetekend. De andere drie stenen zijn bouwsteenresten, twee
van tuf en één van zandsteen.

Alle dakleien zijn van hetzelfde type grijze lei, sommige vertonen nagelgaten. Aangeno-
men wordt dat deze fragmenten van één dak komen. De lei is verspreid over alle
opgravingsputten aangetroffen (tabel 5), maar de meeste leien zijn gevonden in de
vondstlaag in put 5. De minst gefragmenteerde daklei komt uit put 8 (spoor 37) (afb. 23).
Er lijkt waarschijnlijk dat er in de nederzetting een gebouw met een leien dak heeft ge-
staan.

Tabel 5 Hoeveelheid leisteen per werkput

steensoort aantal

tefriet 322

lei 190

zandsteen 65

siltsteen 22

kalksteen 20

tuf 14

kw zandsteen 11

schalie 5

breccie 2

fylliet 7

kwartsiet 2

basalt 1

totaal 661

put aantal

5 63

6 37

3 31

4 21

8 18

2 11

7 9

totaal 190

61. Dit is lichtelijk overbodig geacht,
aangezien er maar een zeer beperkt
deel van de totale vindplaats is on-
derzocht. Van belangrijke vondsten is
de archeologische context beschre-
ven in hoofdstuk 12. De meeste bij-
zondere bakstenen en natuurstenen
komen bovendien uit de vondstlaag
(S1005). Alleen het pleisterwerk komt
uit een grondspoor op de grens van
put 5 en 6.
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Van het overige steenmateriaal kan vastgesteld worden dat veel ervan uit steengroeves
in het Rijn- en/of Maasgebied afkomstig moeten zijn. Dit geldt zeker voor het bouwmate-
riaal van tuf en zandsteen. Het geldt ook voor de diverse stukken kalksteen die gevon-
den zijn. Dit kunnen ook fragmenten van bouwsteen zijn, meer waarschijnlijk is dat zij in
het bouwwerk een decoratieve functie hebben gehad.

OVERIGE ARTEFACTEN
Bij het overige steenmateriaal zijn 37 fragmenten slijpgereedschap en 148 fragmenten
van maalstenen aangetroffen. De grote hoeveelheid onbewerkte tefriet (tabel 4) is zo
goed als zeker ook afkomstig van gefragmenteerde maalstenen.
De overige stenen zijn zo gefragmenteerd dat ze moeilijk in een artefactgroep zijn onder
te brengen.
De maalsteenfragmenten zijn afkomstig van draaiende maalstenen van tefriet. Bijzonder
is de aanwezigheid van maalstenen van conglomeratische zandsteen (afb. 14). Ze zijn
niet bekend uit de literatuur aangaande Romeinse nederzettingen in ons land. Opvallend
is dat tijdens de opgraving van een Romeinse villa in Kerkrade ook maalstenen van deze
steensoort zijn gevonden.62 Deze maalstenen lijken niet alleen in steensoort op elkaar
maar ook wat betreft vorm een grootte. Deze maalstenen hebben een diameter tussen
60-80 cm. Zijn deze soort maalstenen karakteristiek voor Romeinse villae? Nader onder-
zoek, inclusief herkomst van deze steensoort, is noodzakelijk.
Wat verder opvalt is dat er bij de wetstenen twee soorten fylliet voorkomen. De soort,
waarvan er zes zijn aangetroffen, komt macroscopisch sterk overeen met de fylliet die
ook bekend is van de zogenoemde visgraatwetstenen (afb. 24). Deze wetstenen zijn
sterk verbonden met Romeinse militairen en kunnen dan ook in daarmee geassocieerde
nederzettingen worden aangetroffen.63 Het is in ieder geval duidelijk dat ook aan dit
overige steenmateriaal goed de Romeinse invloed is waar te nemen.

Afb. 23  Grijze daklei met nagelgat,
vondstnr 93.

Afb. 24  Wetstenen van fylliet.

62. Kerkrade-Holzkuil: opgraving ADC
2002 (Tichelman, in voorbereiding).
Zie verder ook hoofdstuk 12.

63. Haupt 1979; Lanting 1974.
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8.3 Resultaten: keramisch bouwmateriaal
In totaal zijn 1062 fragmenten met een gewicht van ca. 89 kilo keramisch bouwmate-
riaal verzameld. Door de beperkte beschikbare tijd voor de uitwerking is een selectie
gemaakt van de bakstenen. Alleen herkenbare vormen en fragmenten met meetbare
vlakken zijn geselecteerd. De selectie bestaat uit 391 fragmenten met een gewicht van
ca. 50 kilo.

DOELSTELLING EN METHODE
Het keramisch bouwmateriaal is lang ‘stiefmoederlijk’ behandeld in de archeologie.
Naast de studie van de stempels is er weinig onderzoek aan verricht. Morfologische stu-
dies bleven meestal beperkt tot de hoofdvormen als hulpmiddel om de aanwezigheid van
bepaalde structuren op de nederzetting vast te stellen. Er zijn echter verschillende ni-
veaus van informatie aanwezig en meer gedetailleerd onderzoek aan het materiaal kan
antwoord geven op bijvoorbeeld de volgende vragen:
• Waar zijn de dakpannen en bakstenen gemaakt? Lokaal of import? Waar is de

productiesite?
• Werden verschillende soorten elementen in verschillende of in dezelfde bakkerijen ge-

maakt?
• Was er een standaardisatie van maten en types?
• Wie waren de leveranciers?

Het ADC is begonnen met een determinatiesysteem dat vorm, stempels en andere ken-
merken in relatie brengt met de baksels. Deze benadering heeft in Engeland in de
contractarcheologie al groot succes gehad.64 Dit succes is echter pas mogelijk wanneer
het materiaal van zoveel mogelijk sites op dezelfde manier wordt gedetermineerd en ge-
registreerd. Pas dan kan inzicht verkregen worden in de organisatie van de pannen-
bakkerijen, militaire zowel als civiele. Ook zullen eventuele chronologische verschillen
zichtbaar worden.
Het materiaal is macroscopisch gedetermineerd op baksel, type/vorm, grootte, indruk-
ken en andere kenmerken. Originele vlakken zijn opgemeten zoals dikte van de bakste-
nen en de tegels, en de hoogte van de opstaande randen. Het baksel is macroscopisch
beschreven op kleur (Munsell color chart) en soort en grootte van de magering en de
oppervlaktebehandeling.

BAKSELS
In totaal zijn er zeven verschillende baksels herkend. Deze zijn in drie hoofdgroepen in-
gedeeld; de andere zijn wellicht ondergroepen daarvan.
In Beneden Leeuwen overheerst één hoofdbaksel (BENE 1). Alleen 6 fragmenten wijken
hier duidelijk vanaf. Dit betekent dat de gevonden bakstenen in Beneden-Leeuwen ver-
moedelijk uit een bakkerij komen waar dezelfde klei en magering is gebruikt.

Vormen/Typen
Tegulae, dakpannen (afb. 25)

Afb. 25  Voorbeeld en definitie van ken-
merken van een tegula.

64. Het systeem bouwt op het
determinatiesysteem dat ‘The Mu-
seum of London’ gebruikt (Monde-
linge mededeling  I. Betts (MoLas).
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Er zijn totaal 60 stukken van dakpannen met opstaande rand herkend. Ze variëren in
dikte tussen 21 en 39 mm. De opstaande randen kunnen onderverdeeld worden in acht
varianten die feitelijk vier types vertegenwoordigen (afb. 26). De meest voorkomende
randen zijn type 1 en 2. Deze randen komen alleen voor in baksel BENE1 (tabel 6). De
twee andere randtypes (3 en 4) komen alleen voor in de afwijkende baksels BENE 2 en
BENE 3. Helaas was er heel weinig materiaal met onderuitsnijdingen (N=5). Er komen
twee typen onderuitsnijdingen voor. Twee van de tegulae hebben een uitsnijding boven.
Alle fragmenten met uitsnijding horen tot bakselgroep 1.

Tabel 6 Verhouding randtype en baksel.

Het is duidelijk dat het materiaal zeer homogeen is. Er is wel een klein verschil tussen
de randen 1 en 2, maar deze moet meer gezien worden als een kleine variatie doordat
bijvoorbeeld een andere persoon de vormen heeft gevuld of iets dergelijks. Daarnaast
vertonen de randen duidelijk verschillen, ook zijn de baksels verschillend.
Aangenomen mag worden dat de dakpannen afkomstig zijn van hetzelfde dak en van één
pannenbakkerij. De twee afwijkende exemplaren met een afwijkende rand en een afwij-
kend baksel zouden van ander gebouw of van een andere bouwfase kunnen komen, dit
betreft zowel het baksel en de opstaande rand. Waarschijnlijk horen deze bij een andere
dak of gebouw of in een andere fase van de nederzetting.

Imbrex
Er zijn 23 fragmenten van imbrices gevonden. De dikte varieert tussen 18 en 29 mm. Het
gros, met uitzondering van zeven fragmenten, zijn van baksel Bene1. De andere zijn in
baksel 3. Kenmerkend is dat sommige, alleen in baksel 1, geribbelde groeven vertonen.

Tabel 7 Imbrices en baksel.

Hypocaust tegels (afb. 27)
Een complete ronde hypocaust tegel komt uit put 6 spoor 34. De tegel is 44
mm dik en heeft een diameter van 199 mm. Het baksel is Bene 1.

Tubuli (afb. 28)
Twee fragmenten van tubuli zijn gevonden. Eén is te herkennen aan de aanwe-
zigheid van groeven op de kant en de gefragmenteerde overgang naar de zij-
kant. De tweede is een frag-
ment van de zijkant met een
rest van het luchtgat. Ze zijn ge-
vonden in de vondstlaag van put
8 en 5. Beide zijn van baksel
type 1.

type opstaande rand baksel

BENE1 BENE2 BENE3 totaal

1 23 23

2 12 12

3 1 1

4 1 1

fragmenten 6 6

Totaal 41 1 1 43

baksel BENE1 BENE2 BENE3 totaal

Imbrices 20 0 3 23

Afb. 28  Fragmenten van tubuli, vondstnr 532 en 929.

Afb. 27  Hypocaust tegel (rond),
vondstnr. 474.
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Muurpleister (afb. 29)
In put 5 (spoor 81 en 902) zijn mortelstukken met wit pleister gevonden. Het lijken
fragmenten van een gepleisterde muur te zijn geweest.65

Ondetermineerbare fragmenten
Van 55 fragmenten was het niet mogelijk het type vast te stellen. In grafiek 1 zijn
ze ingedeeld naar dikte. Het is duidelijk dat ze vallen in verschillende klassen. Deze
klassen zijn  vergeleken met de diktes van de verschillende herkenbare vormen (ta-
bel 8). Van het dunste fragment is het onduidelijk van wat voor type het afkomstig
is. De achterkant van de tegel heeft groeven voor hechting op en muur. Dit doet te
denken een wandtegel of een tubulus. De dikste fragmenten zijn zeker afkomstig van
vloer tegels.
De groep tussen 20-26 mm vertegenwoordigd zeker zowel imbrices, tubuli en tegulae. De
groep met een dikte tussen de 28-39 mm lijkt vooral tegulae te vertegenwoordigen. De
twee fragmenten van 44 mm zijn zeker hypocaust tegels of vloeretegels.

Tabel 8 dikte van determineerbare types in Beneden Leeuwen.

Stempels en andere indrukken
Geen van de bakstenen vertonen stempels. Bouwmateriaal en vooral dakpannen
zijn voorts ook vaak voorzien van indrukken, zoals bewuste aangebrachte signa-
turen of rekenmerken en onbewuste indrukken als sandaalindrukken, dieren-
poten en bladeren. Een van de dakpannen vertoont één signatuur. Deze signa-
tuur was waarschijnlijk een goedkeuring door de productiemeester voor dat het
materiaal naar de oven ging.66 Twee van de tegulae hebben een rekenmerk, één
II de ander III, dit cijfer dat met een mes is ingekerfd is gewoonlijk aan de zij-
kant van de tegel/baksteen aangebracht (afb. 30). Deze rekenmerken slaan
waarschijnlijk op de telling van de verschillende partijen/stapels van tegels/
bakstenen.

8.4 Conclusies
Geconcludeerd kan worden dat de overgrote meerderheid van de dakpannen afkomstig
zijn van een dak dat is geleverd door één pannenbakkerij. De twee afwijkende tegels
met een afwijkende rand en baksel horen mogelijk bij een ander dak of een andere fase
van de nederzetting.
Zoals gezegd is het materiaal zeer homogeen qua baksel en kenmerken als opstaande
rand, sporen van de gietvormen en andere kenmerken. De bakstenen van vloertegels en
verwarmingssysteem zijn ook homogeen en behoren allen tot baksel Bene1.
Juist de homogeniteit maakt het materiaal heel bijzonder. Wel moet gezegd dat tot nu
toe heel weinig keramisch materiaal op deze manier is onderzocht of geregistreerd. Hier
lijkt het duidelijk dat het materiaal niet van een militaire nederzetting afkomstig is, ook
omdat stempels ontbreken.
Het materiaal laat zien dat er in de nederzetting zeker een gebouw is geweest met
keramische dakpannen en een met een dak van grijze lei. Verder laten de vondsten van
de hypocaust tegels en de tubuli zien dat er een gebouw voorzien moet zijn geweest van
een verwarmingssysteem. Het gevonden muurpleister suggereert dat een kamer wit ge-
pleisterde muren had. Het lijkt ook, gezien de homogeniteit van de baksels dat er één ci-
viele leverancier is geweest voor zowel dakpannen als andere keramische bouw-
elementen.
De Romeinse invloed is ook aangetoond door de opvallende maalstenen van
conglomeratische zandsteen die ook in Kerkrade zijn gevonden. Ook de slijpstenen van
fylliet zijn ongetwijfeld Romeins.

Afb. 29  Fragment van muurpleister,
vondstnr 848.

vorm tegula imbrex tubuli hypocast tegel

dikte in mm 21-39 18-29 22-26 44

Afb. 30  Tegula met rekenmerk, vondstnr.
474.

65. Mondeling mededeling L. Lakans
(ADC) .

66. Broadribb 1987, 99.
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9  Metaal - Frédérique van der Chijs

9.1 Inleiding
In dit hoofdstuk is al het metaal dat tijdens de opgravingen is gevonden beschreven,
met uitzondering van de metaalslakken. Het onderzoek naar de metalen voorwerpen kan
een bijdrage leveren aan de beantwoording van een aantal onderzoeksvragen, zoals de
datering, gebruiksduur en de functie van (delen van) deze vindplaats.

9.2 Globale beschrijving en potentie van het materiaal
Het onderzoek leverde in totaal  751 metaalvondsten op (zie tabel 9). De grootste groep
metaal bestaat uit ijzer (N=395), koper(legering) (N=278),  lood (N=72), zilver (N=5)
en tenslotte aluminium (N=1). Het materiaal was in een slechte conditie door jarenlang
verblijf in de bodem en de wisselende grondwaterstanden.
De ijzeren voorwerpen zijn zelden compleet en alle vondsten zijn bedekt met een dikke
roestkorst; de meeste waren echter ondanks de corrosie nog redelijk herkenbaar en zijn
op het oog gedetermineerd. Van onherkenbare brokjes ijzer die mogelijk wel een inte-
ressant voorwerp bevatten, zijn röntgenopnamen gemaakt (N=96).
De uit een koperlegering vervaardigde voorwerpen zijn licht tot sterk gecorrodeerd. Een
aantal voorwerpen met deze legering is geröntgend om te kijken of de voorwerpen even-
tueel versierd waren. De loden voorwerpen zijn niet gecorrodeerd. De zilveren voorwer-
pen zijn pas als zodanig herkenbaar na conservering. De voorwerpen hadden een
zwartige corrosielaag en waren op het oog niet eerder als zilver te herkennen.
Goed dateerbaar materiaal uit de grondsporen kan worden gebruikt om kuilen, greppels
en andere structuren te dateren. Daarbij is vooral aandacht besteed aan de groep mun-
ten en fibulae. Dit materiaal is relatief gemakkelijk aan een bepaalde periode te koppe-
len dan bijvoorbeeld werktuigen, waarbij modellen elkaar niet snel zijn opgevolgd; ten-
minste niet herkenbaar. Bij munten en fibulae is dit minder moeilijk achterhaalbaar door
de afbeeldingen van elkaar opvolgende keizers te plaatsen zijn op de tijdsbalk. Hetzelfde
geldt voor de modegevoeligheid bij fibulae. In totaal zijn er 182 metalen voorwerpen ge-
conserveerd.67

9.3 Wijze van verzamelen en beschrijven
De metalen voorwerpen zijn zowel handmatig als met behulp van de metaaldetector ver-
zameld. Bij het aanleggen van iedere nieuwe opgravingsput is er eerst door de graaf-
machine de bovenlaag van de grond afgehaald, waarna systematisch met de
metaaldetector is gezocht naar materiaal. Spijkers en recent materiaal zijn niet altijd
ingemeten, maar andere metaalvondsten wel om later te kunnen vaststellen of de vond-
sten misschien aan grondsporen konden worden toegeschreven. Ook bij het doorspitten
en couperen is zowel handmatig als met de detector gezocht. De meeste vondsten heb-
ben een apart vondstnummer gekregen. Alleen de verzamel- en bovengrondvondsten
hebben een gemeenschappelijk vondstnummer gekregen. Bij het beschrijven van het ma-
teriaal zijn ze gesplitst en hebben een subnummer gekregen.
De meeste voorwerpen komen uit grondlagen die elk een spoornummer hebben gekre-
gen:  1001 (N=8), 1002 (N=97), 1004 (N=1), 1005 (N=454), 1006 (N=10), 1007
(N=7), 1008 (N=3). Slechts zestien voorwerpen zijn daadwerkelijk in sporen of structu-
ren aangetroffen. De belangrijkste zijn een draadfibula (Put 6, S19, vnr 767) in een huis-
greppel, en een deel van een haarnaald (Put 4, S22, vnr 486) in een rij geassocieerde
paalkuilen. Veertien vondsten zijn uit andere sporen afkomstig.

9.4 Indeling van het materiaal
De metalen voorwerpen zijn gerangschikt per functie, die verder zijn gegroepeerd in een
aantal functiegroepen. Dit is gedaan om de beschrijving van de vondsten te vergemakke-
lijken en om de verspreiding van de verschillende activiteiten op het terrein te kunnen
bekijken.68

De hoofdgroepen zijn als volgt verdeeld:
1. Gebouw.
2. Lichamelijke verzorging.
3. Militair.
4. Handel & nijverheid.
5. Ontspanning.

67. Met dank aan R. Leenheer (Allard
Pierson Museum, Amsterdam) voor
het zorgvuldig conserveren van het
metaal.

68. Deze indeling is ontstaan door sa-
menwerking van C.K. Nooijen (voor-
heen ADC) en E.J. Bult (stads-
archeoloog Delft) na een inventarisa-
tie van opgegraven metalen voorwer-
pen in verschillende publicaties.

6. Religie.
7. Voeding.
8. Vervoer.
9. Overig.
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De categorieën 5, 6 en 8 (ontspanning, religie en vervoer) komen op de opgraving Bene-
den Leeuwen niet voor, wat natuurlijk niet wil zeggen dat voorwerpen die tot deze cate-
gorieën behoorden niet zijn gebruikt. De voorwerpen kunnen van een ander materiaal
gemaakt zijn dan metaal, meegenomen zijn naar een andere plek of niet als zodanig
herkend in het vondstmateriaal. Bovendien is maar een klein gedeelte van de totale ne-
derzetting onderzocht.
Bij de groep vervoer behoort normaliter ook metaal dat bij paardentuig ondergebracht
wordt Er is echter in het geval van Beneden Leeuwen gekozen om dit metaal bij de
groep militair te voegen, daar het veelal om militair paardentuig handelt.

Tabel 9  Aantal metaalvondsten per werkput per functiegroep.

1  GEBOUW
Onder de groep hang- en sluitwerk vallen twee sleutels, welke
waarschijnlijk in de Romeinse tijd gedateerd kunnen worden. Deze
kunnen van een huis zijn, maar ook van een kist(je). Een greep van
gewei met daaruit stekend een staafje ijzer kan misschien als een
ankersleutel geïnterpreteerd worden (afb. 31).69 Onder de groep
huisraad valt één voorwerp (afb. 32). Het bestaat uit 3 kleine
leeuwenpootjes. Bij deze pootjes zijn ook nog stripjes met
bevestigingspunten gevonden, welke weer bevestigd waren op de
pootjes. Het is mogelijk dat het geheel een, overigens zeer fraaie,
miniatuurversie vormt van een rekje om vaatwerk op te plaatsen tijdens het koken,
maar zeker is dat niet.

2  LICHAMELIJKE VERZORGING
De grootste groep in deze categorie bestaat uit fibulae, de Latijnse benaming voor
mantelspeld. Uit afbeeldingen op grafmonumenten blijkt dat de spelden in de lengterich-
ting op de schouder of elders in de kleding werd gestoken. Fibulae waren een onderdeel
van een dracht, waarbij ongenaaide lappen stof tezamen gehouden moesten worden. Zo-
wel Romeinen, Kelten als Germanen droegen een bovenkleed om de schouders, dat
vastgehecht werd met behulp van een mantelspeld, die meestal op de schouder en soms
op de borst zat.70 Mannen droegen gewoonlijk één speld, vrouwen twee. In de Vroeg- en

put aantal gebouw lichaam militair nijverh voeding overig

? 14 1 1 2 12

1 51 9 7 35

2 106 22 4 15 63

3 122 21 2 12 1 87

4 122 1 12 6 12 91

5 221 8 10 34 168

6 50 7 5 38

7 36 3 2 7 24

8 29 1 1 3 24

Totaal 751 1 84 26 95 3 542

Afb. 31  Vermoedelijke ankersleutel of
heft van een mes.

Afb. 32  Bakje (?) met leeuwenpootjes.

69. Declercq et al. 1998. Een mesheft
behoort ook nog tot de mogelijkhe-
den.

70. Waasdorp & Zee 1988, 26.
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Midden-Romeinse tijd waren fibulae in zwang bij zowel de inheems-Romeinse
(burger)bevolking als bij militairen. Het waren dus zeker niet alleen maar sieraden van
de rijken.71

Van een aantal typen mantelspelden wordt aangenomen dat ze voornamelijk door solda-
ten zijn gedragen.72 In Beneden Leeuwen zijn ook dergelijke zogenaamde militaire
fibulae gevonden.
De reden dat we fibulae vinden kunnen zijn omdat er delen van de voorwerpen waren af-
gebroken en ze daarna zijn weggegooid. Dit komt omdat het meest kwetsbare onder-
deel, de naald, vaak breekt. Maar er zijn blijkbaar ook een paar spelden verloren. Der-
gelijke fibulae zijn compleet en de naald bevindt zich niet meer in de naaldhouder. Alle
fibulae van Beneden Leeuwen zijn van een koperlegering gemaakt. Sommige zijn vertind
of verzilverd, d.w.z. dat ze voorzien zijn van een laagje glimmend wit metaal. Waarschijn-
lijk was de bedoeling om het voorwerp er duurder uit te laten zien. In totaal zijn er 66
fibulae gevonden (tabel 10).73

Vroeg Romeinse periode
In de vroeg Romeinse periode zijn er in totaal 29 fibulae gevonden.
De vroegst te dateren speld is van het type Nauheim, die te dateren is van latere 2e

Tabel 10  Overzicht van de typen fibulae.

71. Van der Roest 1994a, 145.
72. Van der Roest 1988, 146, 150, 172-

3; Haalebos 1986, 9.
73. Deze tabel is gemaakt op basis van

de tabel van Van Buchem 1941.

Fibulatype Aantal Put Vnr

Vroeg-Romeinse tijd

Nauheim 1 4 426

Kap 2 2 84/3, 127/3

Gesp 3 2,3 127/1,190, 274

Rozet 1 1 36

Boog 2 6,3 286, 559

Boog? 1 1 65

Knik 4 2,3 84/1, 121, 201

Ogen 8 1,3,2 84/2, 105, 149, 201, 248, 286, 300, 333

Ogen? 1 2 102

Almgren 12 1 2 98/2

Knop 2 3,4 200, 466

Hod Hill 1 3 196

Aucissa 2 3 185, 186

Subtotaal 29

Midden-Romeinse tijd

Draad 18 1, 2, 3, 4, 5,6,? * 

Almgren 16 2 89/2, 680

Schijf 3 4,6,7 403, 586, 912

Schijf? 1 3 203

Knie 1 2 124/2

Schoen 1 2 17

Subtotaal 26

Laat-Romeinse tijd

Kruisboog 1 6 563

Subtotaal 1

Na-Romeinse tijd

Voetboog 1 2 50

Subtotaal 1

Fragmenten

divers 8 1, 2,7 33, 35,94/2, 127/2, 424/1, 911

Subtotaal

Datering Romeins

 ’loop’ 1 4 430

Subtotaal 1

TOTAAL 66
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eeuw v.Chr. tot de eerste helft 1e eeuw v.Chr.74 Twee kapfibulae kunnen gedateerd wor-
den in eerste helft van de 1e eeuw n.Chr.75 Ze danken hun naam aan de brede kop van de
beugel die beschermend over de veerrol heen ligt. Eén behoort tot het type
Bentumersiel. Drie spelden behoren tot het type gespfibula. Deze lijken erg op
distelfibulae en rozetfibulae. Bij de distelfibula is echter de schijf waar de beugel door-
heen gaat  distelvormig versierd, terwijl deze bij de gespfibula uit een plaatje dat met
concentrische ringen versierd is, bestaat.76

Een rozetfibula behoort tot de zogenaamde vlakke distelfibulae. De beugel van de
rozetfibula bestaat uit een ronde schijf en een trapeziumvormige voet, die recht wordt
afgesloten. De fibulae waren altijd voorzien van Pressblech  opleg. Waarschijnlijk behoor-
den deze spelden uitsluitend tot de vrouwendracht. Deze vorm kan uit het eerste tot
derde kwart van de 1e eeuw n.Chr. gedateerd worden.
Tot het type boogfibula behoren twee exemplaren, waarvan de mantelspeld een half-
cirkelvormig gebogen beugel heeft.77 Een boogfibula is van zilver gemaakt (afb. 33).78

Deze laatstgenoemde speld kan gedateerd worden vanaf Claudius tot aan de Flavische
periode.79 Verder hoort waarschijnlijk nog een fibula tot dit type, maar dat is niet zeker
daar de beugel totaal verbogen is.
Vier fibulae kunnen onder de groep knikfibula geschaard worden.80 Deze hebben, zoals
de naam al doet vermoeden, een knik in de beugel. Ze komen voor vanaf Tiberius, maar
hebben hun bloeiperiode van de Claudische tot de Vroeg-Flavische periode.
Acht fibulae behoren tot de groep ogenfibulae. Kenmerkend voor dit type zijn de ogen
die op de kop van de fibula voorkomen. Twee zijn te dateren van de Augusteïsche tot de
Tiberische periode.81 Eén fibula is een variant zonder ogen, maar mag toch onder deze
groep geschaard worden. De datering van dit exemplaar is van de Claudische tot de
Neronische periode.82 Een fibula behoort waarschijnlijk tot de groep ogenfibula, maar
mist de kenmerkende verdikking, waar de beugel een knik maakt. Voor deze speld is
geen parallel gevonden.
Een draadfibula met brede voet behoort tot  Almgren type 12.  De datering van deze
speld is van het tweede kwart van de 1e eeuw n.Chr. tot ongeveer 100, bloeitijd in het
midden van de 1e eeuw n.Chr.83 Van het type knopfibula zijn twee spelden gevonden.84 Ze
hebben knoppen aan de uiteinden van de steunarmen, aan het uiteinde van de haak en
aan de voetpunt.
Fibulae van het type Aucissa worden naar de Keltische fabrikantnaam AVCISSA ver-
noemd. Ondanks de Keltische naam is het een Romeins type mantelspeld. Ook deze wer-
den in grote hoeveelheden vervaardigd voor het Romeinse leger. De speld kan in de eer-
ste helft van de 1e eeuw gedateerd worden.
Een fibula behorende tot het type Hod Hill, class B (afb. 34) met een geprofileerde beu-
gel. Deze kan gedateerd worden van ongeveer 43 tot 65 na. Chr. Het betreft een
scharnierfibula met opengewerkte schouders.85 Parallellen hiervan zijn in Nederland nog
niet aangetroffen. Wel komen ze voor  in Engeland en in Duitsland.86 Riha87 dateert deze
fibula in de tweede helft 1e eeuw n.Chr. en noemt het type Camulodunum
scharniervleugelfibula.88

Midden Romeinse periode
Uit de Midden-Romeinse periode zijn in totaal 26 fibulae gevonden. Hiervan behoren er
in ieder geval 18 tot het type draadfibula en 1 zeer waarschijnlijk tot dit type.89 Dit type
is te dateren uit de tweede helft van de 1e eeuw tot de eerste helft van de 2e eeuw.90

Dit soort spelden heeft een eenvoudige rechte of gebogen beugel. De beugel kan dus in
verschillende varianten voorkomen. De driehoekig en bandvormige beugels behoren tot
het type draadfibula Almgren type 16. Deze dateren van Domitianus tot Hadrianus.
Een schoenfibula waarbij nog resten van de rode email te zien is, kan gedateerd worden
in de tweede helft van de 2e eeuw tot de 3e eeuw.91

Er zijn drie schijffibulae gevonden. De inleg van email is overal verdwenen. Aan de ach-
terkant hebben er 2 een veerconstructie en 1 een scharnierconstructie. De scharnier-
constructie is te dateren van eind 1e eeuw tot de 2e eeuw n. Chr, terwijl de veer-
constructie dateert van de late 2e eeuw tot de 3e eeuw n. Chr.92

Een speld behoort waarschijnlijk tot het type schijffibula. Opvallend is dat aan de voor-
zijde een Macedonische ster is afgebeeld. Deze komen voor in het Oosten, ten tijde van
Alexander de Grote en later. Een parallel hiervoor is niet gevonden. De bevestigings-
punten aan de achterzijde zijn erg gecorrodeerd, het zou hier eventueel ook om beslag
of een siernagel kunnen gaan (afb. 35).
Een speld behoort tot het type kniefibula. Deze heeft een sterke knik in de beugelhals,
die de vorm heeft van een knie en door een kopplaat, die de veerconstructie verbergt.

Afb. 33  Zilveren boogfibula.

Afb. 34  Fibula type Hod Hill/
Camulodunum.

Afb. 35 Schijffibula.

74. Roymans & Derks 1994, 15, fig. 3, nr.
6.

75. Vergelijk Van der Roest 1988, 175,
tafel I, 005.

76. Van Buchem 1941, pl. III, 1-7.
77. Vnr. 559. Vergelijk Van der Roest

1988, 181, type A, T. IV, 069.
78. Vergelijk Van der Roest 1988, 181,

type A, 067.
79. Van der Roest 1988, 150.
80. Vergelijk Van der Roest 1988, 182,

type B, T. V, 092/093.
81. Vergelijk Van der Roest 1988, 176, T.

II, 028; en T. III, 030.
82. Van der Roest 1988, 178, T. III, type

7, 061.
83. Van der Roest 1988, 156-7.
84. Vergelijk Van der Roest 1988, 175, T.

I, 014.
85. Hattat 1982, 92, fig. 35b.
86. Vergelijk. Bechert 1973, 13, afb. 4.
87. Riha 1975, vnr. 928, T.34, type

5.7.10.
88. Riha  1975, 132.
89. Vnrs. 78, 281, idem,type B, t.VI, p.

185,  130,128, vnrs. 58, 89/1, 124,
207, 586, idem, type Ct. VI, p. 185,
131, vnr. 281, type D, idem, t. VI, p.
185, 159.

90. Van der Roest 1994a, 148; zie ook
Haalebos 1986.

91. Vnr. 17, Riha 1975, T. 46, groep 7,
type 24/25.

92. Haalebos 1986, scharnier: vergelijk
54, Fig. 46, nr. 154, veerconstructie:
vgl.54,  fig. 46, nr. 156.
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Waarschijnlijk waren deze fibulae altijd vertind, hetgeen ook bij deze speld het geval is.
Kniefibulae behoorden tot de bezittingen van de legioensoldaten aan het Rijn-Donau-
front en vervingen de draadfibulae van Almgren type 15, de zogenaamde
soldatenfibulae. De datering is van de tweede helft van de 2e eeuw tot rond 200.93

Laat Romeinse periode
Uit de Laat-Romeinse tijd stamt een drieknoppenfibula
(afb. 36). De naam is afkomstig van de bolle of
uivormige knoppen aan de uiteinden van de scharnier-
armen en de beugel. Deze fibulae werden  voornamelijk
door mannen gedragen. Ze hebben vermoedelijk deel
uitgemaakt van het tenue van soldaten en ambtenaren.
Men mag over het algemeen aannemen dat daar waar
de drieknoppenfibula wordt gevonden, de Romeinse in-
vloed in de 4e eeuw groot is geweest. Deze speld be-
hoort tot het type Vösendorf. De voet is versierd met
ingeponste concentrische kringen, met 2 paar ogen bo-
ven en 3 paar ogen beneden op de voet.94 De datering
van deze speld valt tussen 340 tot ongeveer 400 n.Chr.

Post-Romeinse periode
Een fibula van het type voetboog (afb. 37) heeft
op de beugel een versiering van groeven en op de
naaldhouder een versiering van facetten. Deze
versiering wordt Kerbschnitt genoemd. Het achter-
waarts omgebogen halfronde deel van de veerrol
duidt op Germaanse invloeden.95

Een fibula is niet aan een bepaalde periode toe te
wijzen. De fibula heeft op de kop van de beugel
een halfrond gaatje, zogenaamde ‘loop’ (afb.38).
Een parallel is hiervoor alleen in Engeland aange-
troffen. De datering is Laat-Romeins.96

Toiletgerei
Twee metalen voorwerpen kunnen als houder of handvat van een scheermes gedetermi-
neerd worden. Het eerste voorwerp betreft een bronzen handvat in de vorm van een
leeuw, dat eertijds een ijzeren scheermes heeft omvat (afb. 39). Dit scheerblad is echter
compleet vergaan. Het tweede voorwerp is een bronzen houder (afb. 40). Dit zou een
houder voor een scheermes of van een drinkhoorn kunnen zijn geweest.97 De bovenkant
van de houder is afgebroken. Dat is jammer want nu is verdere determinatie niet moge-
lijk. Immers, zou het om een
scheermeshouder gaan dan hadden aan
de bovenkant kleine inkepinkjes moeten
zitten. In het geval van een drinkhoorn
zouden er kleine nagelgaatjes in moeten
bestaan.
Er zijn vier Romeinse oorlepels gevon-
den. Twee zijn maar deels bewaard ge-
bleven. Wel is de verdikking op het
handvat te zien. Deze verdikking werd
gemaakt om de lepel makkelijker te han-
teren. Met een oorlepel kon het oor
schoongemaakt worden, nadat het oor
met warm water was gespoeld. Vermoe-
delijk werden deze instrumenten ook ge-
bruikt voor medische doeleinden.
Drie fragmenten van zeer glad metaal kunnen waarschijnlijk deel ge-
weest zijn van een spiegel. Twee fragmenten zijn te klein om hun
vorm te reconstrueren. Ze dateren in ieder geval uit de Romeinse pe-
riode. Een randfragment is versierd met een puntcirkel motief. Een
dergelijke versiering komt bij twee typen spiegels voor. De eerste
mogelijkheid is een handspiegel daterende uit de tweede helft van de
1e eeuw n.Chr. Een ander type met dit motief is een spiegel met aan

Afb. 36  Drieknoppenfibula.

Afb. 37  Voetboogfibula.

Afb. 38  Fibula met
zogenaamde ‘loop’.

Afb. 40  Bronzen
houder.

Afb. 39
Scheermes.

93. Vnr. 124/2. Zie Van der Roest 1988,
55, fig. 19, nr. 2.

94. Van Buchem 1966, 82, afb. 33a.
95. Vergelijk Van Buchem 1966, 61, fig.

11.
96. Allason-Jones & Miket 1984, 66, 70,

71.
97. Vergelijk Koster & Derks 1994, 178,

fig.2, c.
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de achterkant een handvat. Deze kan in de 3e eeuw gedateerd worden. Van beide types
zijn in Nijmegen  meerdere fragmenten gevonden.98

Ringen en armbanden
Naast deze grote hoeveelheid fibulae zijn er ook drie ringen en delen van drie verschil-
lende armbanden gevonden. Twee armbanddelen hebben aan het uiteinde een bolvormig
knopje. De eerste bestaat uit een kleine verdikking van het uiteinde, de andere is aan
het eind veel dikker en kan in de periode van de Late IJzertijd tot de 1e eeuw n.Chr. ge-
dateerd worden.99 De andere armband bestaat uit een eenvoudige halve ring, waarvan
de uiteindes zijn afgebroken. De armband is versierd met kerfjes.
Twee ringen zijn uit een eenvoudige platte draad gemaakt met kerfjes aan de buitenzijde
ter versiering. Eén ring lijkt vertind te zijn. Deze heeft de opvallende inscriptie IOM, het-
geen staat voor Iovi Optimo Maximo (afb. 41); anders gezegd Jupiter, de grootste en
machtigste. Jupiter was de oppergod van de Romeinen, beschermer van Rome en de
goddelijke personificatie van het Romeinse rijk. Samen met Juno Regina en Minerva
vormde hij de goddelijke drie-eenheid en werden ze vereerd in de belangrijkste tempel:
het Capitoleum.

Overige sieraden
Verder is nog een deel van een vertinde haarnaald gevonden. Een parallel voor deze
naald is niet gevonden (afb. 42). Ook zijn twee bronzen kralen opgegraven.100 Mogelijk
maakten ze vroeger deel uit van een kralenketting. De kralen kunnen als Romeins geda-
teerd worden.
De laatste vondsten uit de groep sieraden bestaan uit een kleine rechthoekige gesp voor
kleding of paardentuig (?), waar van de datering 14e - 17e eeuw is, en een 18e eeuwse
horlogesleutel waarmee het horloge werd opgewonden.

Tabel 11 Aantal militaria per soort en periode.

3  MILITAIR
Tabel 11 laat zien dat er op het gebied van militaria 23 vondsten zijn aangetroffen, alle-
maal van een koperlegering.101 Het materiaal is als volgt verder onder te verdelen.

Afb. 42   Vertinde haarnaald.

Afb. 41   Ring met inscriptie IOM.

  98. Lloyd-Morgan 1981, 42, groep Gc, of
95, groep Xb.

  99. Pulles & Roymans 1994, 140.
100. Vgl. Waasdorp 1999, 110, VII.9.
101. Met dank aan J.A.W. Nicolay (AIVU)

voor het determineren van de
militaria.

Persoonlijke uitrusting 0-120 na Chr. 120-300 n. Chr. 300-450 n. Chr. vnr.

Verdedigingswapens

pantser 3 250, 420, 676

schild 2 450, 672

Aanvalswapens

zwaard 1 287

Ophanging/wapenschort

gordel 2 1 123, 916/119

subtotaal 8 1

Paardentuig

klokje 1 808

riemverdeler 1 388

sierbeslag 7 1 49,106,287, 574, 799, 814, 914/429

hanger 2 2 189, 941/428, 541

subtotaal 11 3

Totaal: 23 19 3 1
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Persoonlijke uitrusting

Bescherming
Ter bescherming tijdens gevechten droeg een militair een pantser en een schild. Het
pantser werd ter bescherming van het bovenlichaam en de schouders door de soldaten
gedragen. In Beneden Leeuwen zijn zowel delen van een pantser als van een schildrand
gevonden. Het bronzen randbeslag van houten schilden bestond uit langwerpige plaatjes
van koperlegering die de hele buitenkant van het schild omzoomde. Er zijn twee vondst-
nummers met schildrandfragmenten. Opvallend is dat één vondst twee schildrand-
fragmenten opleverde die in elkaar zaten (afb.43). Naast deze vondst zijn er nog een
paar fragmenten gevonden. Het lijkt hier om producten te gaan die bij een
bronsbewerker lagen te wachten op omsmelting.
Drie voorwerpen kunnen toegewezen worden aan een plaatpantser type Corbridge. Deze
omvatten een bronzen scharnierstuk op de schouder en een klein stukje ijzeren plaat
van het harnas zelf aan de achterkant van een zogenaamde lorica segmentata, een plaat-
pantser dat vooral door legionairs werd gedragen. Kleine restjes gecorrodeerd ijzer aan
de achterkant van de bronzen scharnieren geeft aan dat waarschijnlijk een heel plaat-
pantser in de bodem is vergaan.

Aanvalswapens
Onder deze categorie valt één stuk zwaardschedebeslag van een kort zwaard of gladius
(afb. 44).

Ophanging/wapenschort
Hieronder vallen twee delen van een gordel.

Al deze voorwerpen kunnen de gehele 1e eeuw tot aan 120 n.Chr. gedateerd worden.
Dit in tegenstelling tot een bronzen pincet. Het voorwerp diende voor de persoonlijke
verzorging van de baard of om splinters uit de huid te halen.102 De pincet kon met het
nog bewaard gebleven ringetje aan de riem vastgemaakt worden. Gordels met bronzen
garnituur werden in de 4e eeuw waarschijnlijk in legerwerkplaatsen gemaakt. Dit pronk-
stuk werd al gauw overgenomen door de Germaanse bondgenoten aan de overzijde van
de limes. Zij maakten de fraaie Kerbschnitt garnituren na in een eenvoudiger stijl. Ook
deze pincet heeft nog de Kerbschnitt versiering. Ze dateren uit de eerste helft van 5e

eeuw (afb. 45).

Paardentuig
De paarden van de Romeinse cavalerie werden prachtig ver-
sierd met onder andere belletjes, hangers, nieten en metalen
eindbeslag.103 Het onderzoek in Beneden Leeuwen leverde een
vrij grote, ovale bel of klok op, die nog in zeer goede staat ver-
keert (afb. 46). Ook zijn er hangers (phalerae) teruggevonden.
Twee hangers zijn als versiering van paardentuig geïnterpre-
teerd: één in de vorm van een lunula en de andere met een
ronde vorm (afb. 47). Daarnaast zijn er nog zeven stuks sier-
beslag gevonden en een geribde riemverdeler. Al deze voorwer-
pen kunnen gedateerd worden tot het eerste kwart van de 2e

eeuw n.Chr.
Slechts drie voorwerpen kunnen in de periode gedateerd worden van 120-300 n.Chr.
Twee gevonden voorwerpen passen aan elkaar.104 Het gaat daarbij om een fallussymbool
bedoeld als hanger aan het paardentuig. Ook is er nog een
stukje sierbeslag gevonden, welke langgerekt en geribd is.

4  HANDEL & NIJVERHEID
Er zijn 14 smeltdruppels gevonden, waarvan er 10 van lood
zijn gevonden en 4 van koperlegering. Verder zijn er 17
stukjes schroot gevonden en 5 stuks die vermoedelijk ver-
schroot zijn. Het is duidelijk te zien dat deze vondsten in
stukjes zijn geknipt (afb. 48). De delen passen ook aan el-
kaar. Ook de eerder genoemde schildrandfragmenten (zie
afb. 43) waren in elkaar geschoven en waarschijnlijk lag
het materiaal klaar om omgesmolten te worden tot een
nieuw voorwerp.

Afb. 43  Schildrandfragmenten.

Afb. 44  Zwaardschedebeslag.

Afb. 45  Pincet met Kerbschnitt.

Afb. 46  Klok of bel, paardentuig.

Afb. 47  Ronde
paardenhanger.

Afb. 48  Knipsel schroot.

102. Van Driel-Murray 1994,  93-4;
Heidinga & Offenberg 1992, 109.

103. Van Driel-Murray 1994, 93-4.
104. Vondstnummers 428 (put 4) en 541

(put 5).
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Een deel van een verbogen schrijfstift stamt waarschijnlijk uit de Romeinse periode. Er
zijn acht (delen) van messen gevonden. Welke functie ze gehad hebben is onduidelijk. Zij
zouden ook onder de groep voeding geschaard kunnen worden. Een datering geven voor
de messen is moeilijk, temeer omdat ze in een zeer slechte conditie verkeren en de
gecorrodeerde brokken pas na röntgenen een mes bleken te bevatten. De eerder ge-
noemde sleutel met het handvat van gewei zou eventueel ook een mes kunnen zijn. Ook
een gevonden hamer en beitel kunnen niet nader gedateerd worden.

Betaalmiddelen
Onder deze materiaalgroep vallen vooral de munten. Voor de interpretatie en betekenis
wordt verwezen naar hoofdstuk 9.6.

5  ONTSPANNING EN 6  RELIGIE
Op het gebied van ontspanning en religie is geen materiaal aangetroffen. Men zou hier
kunnen denken aan respectievelijk muziekinstrumenten, speelgoed en spellen, en aan
funeraire en persoonlijke voorwerpen.

7  VOEDING
Op het gebied van voeding is één voorwerp gevonden dat als drinkgerei omschreven zou
kunnen worden. Het zou kunnen gaan om een bronzen vatting van de punt van een
drinkhoorn (zie afb. 40).105 Verder is een applique (afb. 49) gevonden waarop een vrouw
is afgebeeld. Waarschijnlijk heeft deze applique op vaatwerk gezeten ter versiering. Aan
de achterkant is een bevestigingspunt zichtbaar dat is afgebroken. Boven aan de
applique zit een afgebroken ring waaraan misschien een hengsel bevestigd kon wor-
den.106

8  VERVOER
In deze paragraaf ‘vervoer’ zijn geen voorwerpen opgenomen, ondanks dat er wel mate-
riaal ter versiering van het paard is aangetroffen. Er is echter voor gekozen om deze on-
der de paragraaf ‘militair’ te scharen.

9  OVERIG
De grootste groep wordt gevormd door spijkers (N=287), plaatjes (N=106),
ondetermineerbare brokjes(N=56), ringen (N=27), beslag (N=25), stripjes(N=17)
staafjes(N=16), draden (N=5), haakjes (N=3) en buisjes (N=2).
De spijkers kunnen in verschillende houten constructies hebben gezeten, zoals gebou-
wen, karren, etc. De ringen kunnen voor van alles gebruikt zijn; ook bijvoorbeeld voor
het paard. Het is echter erg onduidelijk om een voorwerp zonder context aan een be-
paalde functie toe te schrijven. Daarom zijn al deze voorwerpen onder de groep ‘overig’
geschaard. De metalen voorwerpen zijn zowel van ijzer als van koperlegering gemaakt.

9.5 Resultaten
De meeste aandacht in deze paragraaf is uitgegaan naar de fibulae en munten, omdat
die het beste te dateren zijn. Daar komt nog bij dat veel andere vondstgroepen ook te
klein waren om verregaande conclusies te trekken. Na het bekijken van de 66 fibulae
komt Beneden Leeuwen naar voren als een inheems-Romeinse nederzetting met een
grote militaire invloed. Waarschijnlijk zijn er contacten geweest met militairen in de
buurt. Ook kan het zijn dat één (of meerdere?) veteranen zich na hun dienstperiode heb-
ben gevestigd in Beneden Leeuwen en daarbij hun fibulae hebben meegenomen.
Bij de fibulae valt allereerst op dat er een grote hoeveelheid draadfibulae is gevonden.
Die werden niet alleen door militairen, maar ook vaak door gewone burgers gedragen
waarschijnlijk zowel door mannen als vrouwen. De grote groep draadfibulae is in de
tweede helft van de 1e eeuw en de eerste helft van de 2e eeuw te dateren. Op grond
van de dateringen van de vroegste fibula (type Nauheim) zou de aanvang van de neder-
zetting al in de 2e eeuw v.Chr. gezocht moeten worden. Dit blijkt echter niet uit het an-
dere vondstmateriaal en moet daarom van de hand worden gewezen. Mogelijk is deze
Nauheimfibula als erfstuk te interpreteren.

Met de 29 Vroeg-Romeinse fibulae lijkt de nederzetting pas echt te beginnen en de be-
woning continueert in de Midden-Romeinse periode waaruit ook 26 fibulae afkomstig
zijn.107 Ook uit de Vroeg-Romeinse en Midden-Romeinse periode stammen voorwerpen
van militair paardentuig. Vervolgens lijkt er een klein hiaat te bestaan tot zeker het
einde van de 3e eeuw. Uit de eeuw erna stamt een drieknoppenfibula en uit de periode

Afb.  49  Applique.

105. Het zou hier echter ook kunnen gaan
om de vatting van een scheermes;
zie hiervoor beschreven.

106. Vergelijk Menzel 1986, 575, T. 180.
107. Deze gegevens krijgen natuurlijk

meer waarde indien ze samen met
het aardewerk worden bekeken; zie
verder hoofdstuk 12.
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daarna dateren een tweedelige voetboogfibula die uit de vroege 5e eeuw stamt, en de
eerder beschreven pincet.

9.6 De munten - B.J. van der Veen & J. Pelsdonk - KPK

We mogen er vanuit gaan dat de gevonden munten het gevolg zijn van incidenteel ver-
lies en dat ze de weerslag zijn van wat ooit omliep in de nederzetting. Er zijn geen aan-
wijzingen voor bewuste depositie of schatvondsten. Op de opgraving werden totaal 36
Romeinse munten gevonden (tabel 12). De muntenlijst laat geen spectaculaire verschil-
len zien, voor wat betreft de datering van munten uit nederzettingen en vondst-
complexen in de omgeving en dit gedeelte langs de Waal. Duidelijk is een vroege compo-
nent van twee zilveren denarii en een gehalveerde as van Octavianus uit de Romeinse
Republiek. De zilveren denarii kunnen gecirculeerd hebben tot in de 2e eeuw en worden
in Nederland veelvuldig teruggevonden. De gehalveerde as - van het vroege type van
Copia (Lugdunum) met scheepsboeg - wordt in Nederland echter nauwelijks buiten
vroege militaire complexen teruggevonden, slechts een achttal is buiten militaire struc-
turen gevonden. Tezamen met de drie koperen Keltische AVAVCIA munten, de munten
van Augustus (27 v.Chr.-14 n.Chr.) tot en met Pertinax (193) vormen daarmee het eerste
deel van de chronologische vondstlijst en laten een (militaire) uitstraling zien vanuit
Nijmegen.
Na 192 vinden we in Nederland het gebruikelijke ‘hiaat’ in de muntseries. De zilveren
denarius van Pertinax is als Nederlandse vondst, maar ook daar buiten, een zeldzaam-
heid (afb. 50). Wat eigenlijk wel ontbreekt in de reeks zijn de munten uit de Severische
periode.
Hierna vinden we een viertal munten uit de tweede helft van de 3e eeuw. Het zijn vooral
deze kleine koperen muntjes, die massaal in de Betuwe worden gevonden alwaar regu-
liere Romeinse emissies hand in hand gaan met (lokale?) barbaarse imitaties.108

Vervolgens zien we het volgende, beroemde hiaat; het ontbreken van munten na 275 tot
aan de periode van Constantijn de Grote (307-337) en zijn zonen. De serie loopt door tot
aan het begin van de 5e eeuw. Met het vertrek van de Romeinen uit Nederland begint
dan een relatief muntarme periode tot aan het begin van de 7e eeuw.

Tabel 12   Munten.

Afb. 50  Munt van Pertinax 192 n.Chr.

108. Zie ook Heidinga & Offenberg 1992,
63, 119-20.

Muntsoort Datering Muntplaats Catalogus verwijzing
denarius 90 v.Chr Roma Crawford 342/5b
denarius 42 v.Chr Roma Crawford 494/23
dupondius/as 38 v.Chr Copia; Lugdunum Burnett (RPC) 514
aes 30-20 v.Chr Gallia Scheers 217 pl XXVI.744 (klasse I)
aes 30-20 v.Chr Gallia Scheers 217 pl XXVI.745-746 (klasse II)
aes 30-20 v.Chr Gallia Scheers 217 pl XXVI.744-747 (?)
as 10 v.Chr-10 n.Chr Lugdunum RIC (2) 230
as 10 v.Chr-10 n.Chr Lugdunum RIC (2) 230
(muntmeester?) as 7-6 v.Chr Roma RIC (2) 427 e.v.; klop: Vindonissa 45
as 8-14 n.Chr Lugdunum RIC (2) 233
as 12-14 n.Chr Lugdunum RIC (2) 245
dupondius 37-41 Roma RIC (2) 57
as 41-50 Roma RIC (2) 100
dupondius 64-68 Lugdunum RIC (2) 519 / 521
as 66-67 Lugdunum RIC (2) 544
dupondius/as 64-68 Roma of Lugdunum (ondetermineerbaar)
as 64-68 Roma of Lugdunum (ondetermineerbaar)
sestertius 0-100 Roma of Lugdunum (ondetermineerbaar)
denarius 98-99 Roma RIC 13
semis 98-117 Roma (ondetermineerbaar)
as 117-138 Roma (ondetermineerbaar)
denarius 191-192 Roma RIC 253(c)
denarius 193 Roma RIC 8(a)
antoninianus 253-268 Roma (ondetermineerbaar)
antoninianus 253-268 Roma (ondetermineerbaar)
antoninianus 270 Roma RIC 266, vgl
antoninianus 270-273 Lugdunum RIC 244
follis 347-348 ? VICTORIA AVGVSTORVM - type
aes III 351-361 ? FEL TEMP REPARATIO - type
aes II 378-383 ? REPARATIO REIPVB - type
aes IV 388-392 ? VICTORIA AVG(...) - type
aes IV 388-392 ? VICTORIA AVG(...) - type
aes IV 388-402 ? SALVS REIPVBLICAE - type
aes IV 388-402 ? SALVS REIPVBLICAE - type
aes IV 388-402 ? (ondetermineerbaar)
aes IV 394-408 ? SALVS REIPVBLICAE - type
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9.7 Conclusies
Uit het militaire paardentuig en de resten van een harnas en schildrand blijkt dat er con-
tacten moeten zijn geweest met militairen. De voorwerpen kunnen als geschenk zijn uit-
gewisseld, maar het kan ook zijn dat een veteraan uit het leger zich in de nederzetting
van Beneden Leeuwen heeft gevestigd en zijn spullen heeft meegenomen als aandenken.
De meeste fibulae dateren vanaf de eerste helft van de 1e eeuw tot in de 3e eeuw. Het
verval van de nederzetting lijkt op grond van de voetboogfibula te liggen in het begin
van de 5e eeuw. Het gaat hier maar om één exemplaar, hoewel uit de daaraan vooraf-
gaande 4e eeuw ook één fibula afkomstig is. Net zoals deze voetboogfibula, is ook een
pincet uit deze periode versierd met Kerbschnitt. Hoewel het hier maar twee vondsten
uit deze periode betreft kan daaruit worden afgelezen dat het nederzettingsterrein vrij
lang in gebruik is geweest.
Afgaande op het materiaal moeten we concluderen dat in Beneden Leeuwen waarschijn-
lijk brons en lood is gegoten en bewerkt. Er zijn versneden en in elkaar gevouwen stuk-
jes brons gevonden, die geïnterpreteerd kunnen worden als nieuw te versmelten
schroot (ook van militaire producten). Dit mag als bewijs gezien worden voor brons-
bewerking ter plaatse.
De 1e eeuwse vondsten overheersen bij de militaria, al ligt de oorzaak hiervan misschien
in het feit dat de soldaten in de 2e eeuw minder metalen sierelementen gebruikten. Een
andere belangrijke reden voor het domineren van 1e eeuwse militaria is, dat na de Ba-
taafse opstand (69 n.Chr.) en de Flavische reorganisatie van het leger, het verbod op
wapenbezit door burgers strikter werd toegepast, zodat wapens van dan af aan nauwe-
lijks nog in nederzettingscontext zijn te verwachten.109 Bij toetreding tot het leger wer-
den wapens en uitrusting uitgedeeld. Na 25 jaar dienst kreeg men eervol ontslag, het
Romeins burgerrecht, een royale betaling en werden wapens en uitrusting over het al-
gemeen weer ingenomen. Wel kon de soldaat nog versierde zwaardscheden, gordels en
paardentuig als privé-bezit behouden.110 De afgezwaaide militairen of veteranen konden
dan terugkeren naar hun geboortestreek. Maar het gebeurde ook wel dat ze inmiddels
getrouwd waren met een inheemse, afkomstig van de plek waar ze hun diensttijd had-
den genoten, of anderszins banden hadden opgebouwd met de lokale  omgeving waar ze
gelegerd waren geweest. Die veteranen bleven dan en gingen bijvoorbeeld in de nabij-
gelegen vicus wonen of stichtten een boerenbedrijf in de naaste omgeving.111 Op die ma-
nier vond allerlei vermenging plaats en leidde verschillende afkomst tot een zeer
gemêleerde, geromaniseerde bevolking.

109. Van Driel-Murray 1994, 92-3.
110. Van Driel-Murray 1994, 105.
111. Vergelijk Derks & Van Rooijen 2002.
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10  Archeobotanie - Henk van Haaster - BIAX Consult

10.1 Inleiding
De vraagstellingen in het Programma Van Eisen betreffen de landschappelijke context,
voedingseconomie en romanisering. Daarom zijn uit een aantal bijzondere grondsporen
monsters genomen voor botanisch onderzoek.

10.2 Materiaal en methode
Tijdens de opgraving zijn vier monsters genomen voor botanisch onderzoek. De mon-
sters zijn met water gezeefd over een set zeven met maaswijdten van 0,25, 0,5, 1,0 en
2,0 mm. De twee grootste fracties (1,0 en 2,0 mm) zijn in hun geheel onderzocht. Van de
twee kleine fracties is een representatieve steekproef genomen. Voor de analyse is een
opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 50 x gebruikt. Dit werk is uitgevoerd
door L. Kubiak (BIAX Consult). Een overzicht van de geanalyseerde monsters met hun
contextgegevens wordt in tabel 13 gegeven.

Tabel 13 Overzicht van geanalyseerde monsters.

10.3 Resultaten
De resultaten van het macrorestenonderzoek staan weergegeven in Tabel 14. De aange-
troffen soorten zijn onderverdeeld in gebruiksplanten en wilde planten. Bij de onderver-
deling van de wilde planten is uitgegaan van het systeem van Arnolds & Van der
Maarel.112 In dit systeem worden planten ingedeeld op grond van overeenkomsten in
standplaats en vegetatiestructuur. Met nadruk moet wel worden gesteld dat de indeling
gebaseerd is op het huidige voorkomen in Nederland en dat deze indeling niet kritiek-
loos toegepast mag worden op prehistorische vegetaties. Dit geldt met name voor
antropogene vegetaties, omdat deze sterk afhankelijk zijn van de aard en intensiteit van
menselijke activiteit die uiteraard tegenwoordig sterk verschilt met die van vroeger.
Desalniettemin wordt omwille van de herkenbaarheid in de tabel uitgegaan van het hui-
dige voorkomen. Bij de bespreking van de diverse vegetatietypen zullen indien nodig nu-
anceringen op de indeling worden aangebracht.
In de monsters uit de spoornummers 40 (kuil) en 19 (wand van mogelijke boerderij) zijn
geen botanische vondsten van betekenis gedaan.

10.3.1 GEBRUIKSPLANTEN
Vooral in spoor 87, de veronderstelde waterkuil, zijn nogal wat (verkoolde) resten van
cultuurgewassen aangetroffen. Het gaat om gerst (Hordeum vulgare), haver (Avena
sativa) en emmertarwe (Triticum dicoccon). Van gerst zijn naast enkele korrels ook veel
aarspilfragmenten gevonden. Uit etnografisch onderzoek is gebleken dat deze onderde-
len van de aar vooral in het afval van de eerste dorsronde voorkomen. Het is eveneens
gebleken dat die eerste dorsronde alleen plaatsvindt op nederzettingen waar men aan
akkerbouw doet.113 De vondst van de aarspilfragmenten betekent daarom dat rond de
nederzetting vrijwel zeker gerst werd verbouwd. Gerst was het belangrijkste graan van
de IJzertijdboeren in ons land en werd ook in de Romeinse Tijd veel verbouwd.114

Van emmertarwe zijn twee korrels en zeer veel zogenaamde aartjesvorkjes gevonden.
Dat zijn de onderdelen van de aar waarmee elke tarwekorrel aan de aarspil vastzit.
Aartjesvorkjes van emmertarwe zitten na de eerste dorsronde (op de productieneder-
zetting) nog aan de graankorrels vast. In deze vorm wordt emmertarwe ook verhandeld.
De kafresten worden pas vlak voor de consumptie van het graan verwijderd tijdens een
zogenaamde tweede dorsronde. Uit de aanwezigheid van aartjesvorkjes van emmer-
tarwe op een nederzetting kan daarom niet zonder meer worden afgeleid dat dit graan
lokaal is verbouwd; het kan ook geïmporteerd zijn. Het betekent meestal wel dat de
emmertarwe in de omgeving van het betreffende grondspoor voor consumptie gereed is
gemaakt. Vlak voor de consumptie werd emmertarwe meestal geëest. Hierbij worden de

112. Arnolds & van der Maarel 1979.
113. Hillman 1984, 1-41 Jones 1984.
114. Zie bijvoorbeeld Brinkkemper 1993;

Kooistra 1996; Van Beurden 2002.

put spoor vondstnr volume (l) context datering
3 87 392 5 (water)kuil Romeins

3 40 413 0,25 kuil 1e eeuw?

6 19 766 5 wand van boerderij 1e/2e eeuw

5 42 786 3,5 waterput 2e eeuw



ADC  Rapport 153  -  Beneden Leeuwen, vindplaats ‘De Ret’50

nog door het kaf omgeven korrels licht geroosterd waardoor het kaf bros wordt en mak-
kelijker los laat. Bij deze werkzaamheden gebeurden wel eens ongelukjes waardoor een
partij graan geheel of gedeeltelijk verkoolde. Met deze theorie wordt meestal de aanwe-
zigheid van verkoolde aartjesvorkjes op een vindplaats verklaard. Emmertarwe was in
de Romeinse tijd een populair graan. Uit het botanisch onderzoek op de enkele kilome-
ters noordelijk gelegen vindplaats Kesteren-De Woerd komen overigens aanwijzingen
dat de Midden-Romeinse bewoners daar hun emmertarwe niet eestten.115

Van haver zijn relatief weinig resten gevonden: één korrel en een paar kafresten.
Naakte haverkorrels, dus zonder kaf, kunnen niet tot op de soort gedetermineerd wor-
den. Dat kan alleen als ook de kafresten gevonden worden. In theorie kan de naakte
haverkorrel behalve van gecultiveerde haver (Avena sativa) ook van oot (Avena fatua) af-
komstig zijn. Oot is een wilde grassoort waarvan het sterke vermoeden bestaat dat het
in de prehistorie als onkruid tussen emmertarwe en gerst optrad. Er bestaat namelijk
een sterke correlatie tussen het voorkomen van oot en het voorkomen van emmer en
gerst in grondmonsters uit Nederlandse prehistorische context.116 Op grond van het feit
dat het kaf gedetermineerd kon worden als Avena sativa, nemen we aan dat de naakte
korrel ook van dit graan afkomstig is. Ook haver is een graan dat in Romeinse (en in in-
heems-Romeinse) context regelmatig wordt aangetroffen. Omdat het een vrijdorsend
graan is, levert de aanwezigheid van het kaf een aanwijzing voor lokale verbouw.
Van gewone vlier (Sambucus nigra) zijn in spoor 42 (waterput) enkele pitten gevonden.
Pitten van vlier worden heel vaak in grondmonsters uit archeologische context aange-
troffen. Het is een aanwijzing dat de vlierbessen door de vroegere bewoners gegeten
zijn. Mogelijk stond er een vlierstruik op het nederzettingsterrein. De bessen kunnen ook
in de natuurlijke omgeving zijn verzameld.

10.3.2 WILDE PLANTEN
Onkruiden die in grondsporen uit archeologische context worden aangetroffen, geven
vaak waardevolle informatie over menselijke activiteiten en milieuomstandigheden op en
rond een nederzetting. In de onderzochte monsters is een aantal groepen onkruiden
goed vertegenwoordigd.
In spoor 42 (waterput) zijn veel resten aangetroffen van planten uit de categorie
voedselrijke akkers en tuinen. Het gaat om paarse dovenetel (Lamium purpureum), vogel-
muur (Stellaria media), kleine brandnetel (Urtica urens), witte krodde (Thlaspi arvense),
gewone duivekervel (Fumaria officinalis), korrelganzenvoet (Chenopodium polyspermum)
en gekroesde melkdistel (Sonchus asper). Dit zijn soorten die zich goed thuis voelen op
recent bewerkte of omgewoelde, niet voedselarme, minerale grond. Optimaal komen ze
voor op voedselrijke akkers en in tuinen, maar zij worden ook wel aangetroffen in weg-
bermen, op grondhopen, erven en bouwterreinen. In twee monsters zijn ook resten ge-
vonden van twee echte akkeronkruiden: knopherik (Raphanus raphanistrum) en
akkerandoorn (Stachys arvensis). Knopherik maakt geen deel uit van de oorspronkelijk
inheems vegetatie in ons land. Het is een akkeronkruid dat, zoals zoveel akker-
onkruiden, afkomstig is uit het Middellandse-Zeegebied.117 Veel cultuurgewassen, waar-
onder de granen, zijn oorspronkelijk afkomstig uit het oostelijke Middellandse-Zeegebied
of het Nabije Oosten. Ze zijn in de loop der tijd samen met de begeleidende akker-
onkruiden onder andere naar Noordwest-Europa verspreid. De vroegste vondsten van
knopherik in ons land dateren uit de IJzertijd. Akkerandoorn is wel een inheemse plant.
Zowel akkerandoorn als knopherik komen voor in zomer- en wintergraanakkers op
meestal basenarme, zure zand- en leemgronden.
Binnen de categorie tredplanten zijn vooral varkensgras (Polygonum aviculare) en
herderstasje (Capsella bursa-pastoris) goed vertegenwoordigd. Vooral de grote hoeveel-
heid zaden van varkensgras geeft aan dat er in de nabije omgeving van de waterput
sprake moet zijn geweest van intensieve betreding.
In de waterput zijn ook veel soorten uit de categorie voedselrijke ruigten gevonden. Het
gaat om stippelganzenvoet (Chenopodium ficifolium), uitstaande-/spiesmelde (Atriplex
patula/prostrata), melganzenvoet (Chenopodium album), hartgespan (Leonurus cardiaca) en
beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia). Ook dit zijn planten van voedselrijke
standplaatsen, maar het gaat hierbij om relatief stabiele milieus waarin minder versto-
ring (bodembewerking) plaatsvindt als in bijvoorbeeld moestuinen. Opvallend is het
grote aantal zaden van uitstaande- en/of spiesmelde (Atriplex patula/prostrata). De za-
den van deze twee meldesoorten lijken zoveel op elkaar dat meestal geen betrouwbaar
onderscheid tussen de twee te maken is. De standplaatsen komen echter behoorlijk
overeen. In het binnenland kunnen beide soorten op zeer voedselrijke standplaatsen zo-
als mesthopen worden aangetroffen.118

115. Kooistra & Van Haaster 2001, 317.
116. Bron: nationale Archeobotanische Da-

tabase RADAR.
117. Weeda et al. 1987, 53.
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In de waterput zijn ook veel graslandplanten gevonden. Veel “normale” graslandplanten
kunnen ook op akkers gestaan hebben maar dat geldt niet voor boterbloemen
(Ranunculus acris/repens). Veel boterbloemzaden konden helaas niet tot op de soort ge-
determineerd worden. In theorie zouden deze behalve van kruipende boterbloem
(Ranunculus repens) ook van scherpe boterbloem (Ranunculus acris) kunnen zijn. Beide
boterbloemen zijn kenmerkend voor grazige vegetaties. De scherpe boterbloem is bij uit-
stek een plant van extensief begraasde graslanden. In de waterkuil zijn ook enkele za-
den van rode klaver (Trifolium pratense) gevonden. Rode klaver kan worden aangetroffen
in een grote verscheidenheid aan graslandtypen. Het zwaartepunt van haar verspreiding
ligt echter in hooilanden en hooiweiden op matig bemeste, min of meer kleiige, niet te
droge grond. Hierbij kan de kanttekening worden gemaakt dat rode klaver in voedsel-
rijke situaties vooral in hooilanden wordt aangetroffen. Overigens is de plant, vanwege
haar hoge voedingswaarde, al vanaf de oudheid als veevoederplant in cultuur. Uit de
aanwezigheid van veel soorten uit de groep planten van zogenaamde storingsmilieus
kunnen we meer informatie krijgen over de aard van het grasland. Het gaat om soorten
als behaarde boterbloem (Ranunculus sardous), waterbies (Eleocharis palustris/uniglumis),
geknikte vossenstaart (Alopecurus geniculatus), kruipende boterbloem (Ranunculus
repens), krulzuring (Rumex crispus), zomprus (Juncus articulatus), grote weegbree
(Plantago major) en watermunt en/of akkermunt (Mentha aquatica/arvensis). De versto-
ring bestaat voor deze planten uit wisselende waterstand of regelmatige begrazing. Ze
worden tegenwoordig veel aangetroffen in graslanden die ‘s winters onder water staan
en ‘s zomers begraasd (en betreden!) worden. Eigenlijk is de term “storingsmilieu” ver-
warrend omdat wisselende waterstand en begrazing voor de betreffende planten geen
storing is maar bittere noodzaak. Zonder de verstoring zouden ze weggeconcurreerd
worden door andere soorten. Planten van storingsmilieus worden zeer vaak aangetrof-
fen in dierlijke mest. Ze vormen een aanwijzing voor extensieve beweiding van nat gras-
land.119

Op open, stukgetrapte, modderige plekken in het grasland, in greppels of op modderige
oevers hebben blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus), zachte duizendknoop
(Persicaria mitis), greppelrus (Juncus bufonius) en goudzuring (Rumex maritimus) gestaan.
De water- en oeverplanten worden in het algemeen gesproken, aangetroffen langs
oevers van stilstaande tot zwakstromende, voedselrijke wateren of in moerassen waar
het grondwater een groot gedeelte van het jaar boven het maaiveld staat.
De planten uit de categorie voedselrijke zomen staan bij voorkeur op relatief stabiele,
ruderale plaatsen met humeuze, stikstofrijke bodem. Het kan bijvoorbeeld gaan om een
zone op of rond het nederzettingsterrein waar de menselijke activiteit beperkt bleef tot
het storten van afval. Hier kunnen grote brandnetel (Urtica dioica), klit (Arctium) en (mo-
gelijk) gevlekte dovenetel (Lamium cf. maculatum) gestaan hebben.
Elzenzegge (Carex elongata) en ijle zegge (Carex remota) behoren formeel tot de bos-
planten. Mogelijk zijn de zaden afkomstig van planten die in de schaduw van een of an-
dere struikachtige vegetatie op vochtige tot natte bodem in de nabije omgeving hebben
gestaan. Soms kunnen de planten ook wel in hoge (donkere) oevervegetaties worden
aangetroffen.

10.4 Conclusies
Hoewel maar relatief weinig materiaal onderzocht kon worden, heeft het botanisch on-
derzoek toch wat informatie opgeleverd over de voedingseconomie en het landschap
waarin de nederzetting was gelegen. In de economie van de nederzetting speelden
gerst, emmertarwe en haver een rol. De gerst en de haver zijn met zekerheid lokaal ver-
bouwd, van de emmertarwe is dit minder zeker. In theorie kan dit graan ook van elders
aangevoerd zijn. De harde botanische bewijzen voor lokale cultuur zijn namelijk niet aan-
getroffen. Gerst en emmertarwe hebben in de economie van de nederzetting waarschijn-
lijk de belangrijkste rol gespeeld. Emmertarwe is in de Romeinse Tijd een populaire
graansoort, maar er zijn tot op heden geen bewijzen gevonden dat de Romeinen in ons
land dit graan zelf verbouwden. Emmertarwe werd in de Romeinse Tijd veel door in-
heemse boeren in ons land verbouwd. Er zijn aanwijzingen dat de cultuur van dit graan
onder invloed van de Romeinse aanwezigheid is geïntensiveerd en dat emmertarwe door
de Romeinse bezetters bij inheemse boeren werd gekocht of dat de emmertarwe als een
soort belasting bij de boeren werd geïnd.120 Ook zijn er bewijzen dat veel graan (emmer-
tarwe, broodtarwe, spelt) via de Rijn geïmporteerd werd uit Noord-Gallia (Vlaanderen)
en Brittania.121

Gerst was het belangrijkste graan van de IJzertijdboeren in ons land.122 Ook in Ro-
meinse context wordt vaak gerst aangetroffen. In bijvoorbeeld de vicus bij het castellum

118. Weeda et al. 1985, 166.
119. Schaminée et al. 1996, 34-6.
120. Groenman van Waateringe 1989;

Pals 1997, 36.
121. Pals & Hakbijl 1992; Jones 1964:

844; Groenman-Van Waateringe
1977, 238.

122. Zie Brinkkemper 1993; Kooistra
1996; Van Beurden 2002.
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van Valkenburg werd in de paalgaten bijna uitsluitend gerst gevonden. Ook in de horrea
zat daar veel gerst.123 Vondsten van de door de Romeinen zo geliefde spelttarwe zijn niet
op ‘De Ret’ gedaan. Dit zou echter te maken kunnen hebben met het feit dat zo weinig
materiaal onderzocht is. Op de nabijgelegen nederzetting Kesteren-De Woerd is in de
Romeinse tijd waarschijnlijk wel spelt verbouwd.124

Uit de onkruidvondsten blijkt dat waarschijnlijk sprake was van de aanwezigheid van
moestuinen. Ook heeft het botanisch onderzoek ook aanwijzingen opgeleverd over de
aanwezigheid van agrarisch grasland. Het betreft nat grasland dat extensief beweid
werd. Mogelijk werd het ook gebruikt als hooiland.
Over de functie van de onderzochte grondsporen kan worden geconcludeerd dat in het
monster uit spoor 87 geen aanwijzingen zijn gevonden voor een waterkuil. In het mon-
ster zijn voornamelijk verkoolde graanresten gevonden; mogelijk gaat het om dorsafval.
In de waterput (spoor 42) zijn voornamelijk graslandplanten aangetroffen. Dit kan bete-
kenen dat er dierlijke mest in dat grondspoor aanwezig is. Het botanisch onderzoek
heeft geen duidelijke aanwijzingen opgeleverd voor Romeinse invloed.

123. Pals et al. 1989.
124. Kooistra & van Haaster 2001, 333.

Spoornummer: 42 87 40 19
Vondstnummer:       786 392 413 766

Gebruiksplanten
Avena sativa, bloembasis (v) . 4 . . Haver

Avena (v) . 1 . . Haver

Avena, kafnaald (v) . 1 . . Haver

Cerealia indet. (v) . ++ . . Granen indet.

cf. Cerealia (v) . . + . Granen?

Hordeum vulgare (v) 4 . . . Gerst

Hordeum vulgare, aarspilfragment (v) . 14 . . Gerst

Triticum dicoccon (v) . 4 . . Emmer

Triticum dicoccon, half aartjesvorkje (v) . 52 . . Emmer

Triticum dicoccon, aartjesvorkje (v) . 23 . . Emmer

Sambucus nigra (o) 2 . . . Gewone vlier

Wilde planten
Planten van voedselrijke akkers en tuinen
Chenopodium polyspermum (o) 6 . . . Korrelganzenvoet

Chenopodium polyspermum (v) . 1 . . Korrelganzenvoet

Euphrasia/Odontites (v) . 1 . . Ogentroost of Helmogentroost

Fumaria officinalis (o) 1 . . . Gewone duivekervel

Lamium purpureum (o) 6 . . . Paarse dovenetel

Persicaria maculosa (o) 48 . . . Perzikkruid

Sonchus asper (o) 9 . . . Gekroesde melkdistel

Stellaria media (o) 84 . . . Vogelmuur

Stellaria media (v) 1 2 . . Vogelmuur

Thlaspi arvense (o) 2 . . . Witte krodde

Urtica urens (o) 2 . . . Kleine brandnetel

Planten van matig voedselrijke akkers
Raphanus raphanistrum, hauwfragment (v) . 1 . . Knopherik

Stachys arvensis (o) 4 . . . Akkerandoorn

Tredplanten
Capsella bursa-pastoris (o) 42 . . . Gewoon herderstasje

Polygonum aviculare (o) 205 . . . Gewoon varkensgras

Polygonum aviculare (v) . 1 . . Gewoon varkensgras

Planten van voedselrijke ruigten
Atriplex patula/prostrata (o) 325 . . . Uitstaande- of spiesmelde

Chenopodium album (o) 84 . . . Melganzenvoet

Chenopodium ficifolium (o) 30 . . . Stippelganzenvoet

Chenopodium ficifolium (v) . 2 . . Stippelganzenvoet

Leonurus cardiaca (o) 2 . . . Hartgespan

Persicaria lapathifolia (o) 35 . . . Beklierde duizendknoop

Persicaria lapathifolia (v) 2 . . . Beklierde duizendknoop

Persicaria lapathifolia/maculosa (v) . 7 . . Beklierde duizendknoop of Perzikkruid

Graslandplanten
Carex disticha (o) 3 . . . Tweerijige zegge

Carex rostrata (o) 1 . . . Snavelzegge

Festuca/Lolium (v) . 4 . . Zwenkgras of Raaigras

Juncus (v) . c.150 . . Rus

Molinia caerulea subsp. arundinacea (o) 2 . . . Pijpestrootje

Phleum (v) . 10 . . Doddegras



ADC  Rapport 153  -  Beneden Leeuwen, vindplaats ‘De Ret’53

Tabel 14 Resultaten macrorestenanalyse.

Graslandplanten
Poa pratensis/trivialis (o) 6 . . . Veldbeemdgras of Ruw beemdgras

Ranunculus acris/repens (o) 19 . . . Scherpe of kruipende boterbloem

Ranunculus repens (o) 17 . . . Kruipende boterbloem

Trifolium pratense (v) . 2 . . Rode klaver

Planten van storingsmilieus
Alopecurus geniculatus (o) 2 . . Geknikte vossenstaart

Carex hirta (o) 1 . . . Ruige zegge

Eleocharis palustris/uniglumis (v) . 7 . . Gewone of Slanke waterbies

Juncus articulatus (o) 25 . . . Zomprus

Mentha aquatica/arvensis (o) 48 . . . Water- of Akkermunt

Plantago major (o) 16 . . . Grote weegbree s.l.

Ranunculus sardous (o) 12 . . . Behaarde boterbloem

Rorippa cf. sylvestris (o) 6 . . . Akkerkers?

Rumex crispus, bloemdek (o) 4 . . . Krulzuring

Rumex crispus type (o) 7 . . . Krulzuring

Rumex crispus type (v) . 5 . . Krulzuring

Pionierplanten van stikstofrijke, natte grond
Juncus bufonius (o) c.1000 . . . Greppelrus

Persicaria mitis (o) 12 . . . Zachte duizendknoop

Ranunculus sceleratus (o) 110 . . . Blaartrekkende boterbloem

Rumex maritimus, bloemdek (o) 2 . . . Goudzuring

Water- en oeverplanten
Carex riparia (o) 5 . . . Oeverzegge

Euphorbia palustris (o) 3 . . . Moeraswolfsmelk

Lycopus europaeus (o) 2 . . . Wolfspoot

Lycopus europaeus (v) . 1 . . Wolfspoot

Phragmites australis, stengelknopen (o) ++ . . . Riet

Ranunculus aquatilis (o) 2 . . . Fijne waterranonkel

Solanum dulcamara (o) 2 . . . Bitterzoet

Sparganium erectum (o) 1 . . . Grote egelskop s.l.

Planten van bosranden en struwelen
Arctium (o) 1 . . . Klit

Lamium cf. maculatum (o) 4 . . . Gevlekte dovenetel?

Urtica dioica (o) 6 . . . Grote brandnetel

Bosplanten
Carex elongata (v) . 1 . . Elzenzegge

Carex remota (o) 1 . . . IJle zegge

Planten van diverse standplaatsen
Brassica/Sinapis (o) 2 . . . Kool of Mosterd

Cirsium arvense/palustre (o) 6 . . . Akkerdistel of Kale jonker

Andere vondsten
aardewerk x x . x

bot x x x .

insekten x . . .

houtskool x x x xxx

Spoornummer: 42 87 40 19
Vondstnummer:       786 392 413 766
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11  Overige materiaalcategorieën

Onder de resterende materiaalcategorieën vallen huttenleem, metaalijzerslakken en
glas. Bij het huttenleem gaat het om 149 vrij kleine fragmenten van verbrande klei met
een totaal gewicht van ca. 2400 gram. Op een enkel stuk zijn de indrukken van twijgen
of takjes te zien, waaruit mag worden afgeleid dat ze tot de wand van een bouwwerk
hebben behoord. Hoewel de vondsten over het hele terrein voorkomen, is de grootste
hoeveelheid - logischerwijs - aangetroffen ter hoogte van de hoogste concentratie
bewoningssporen: d.w.z. put 4, 5, 8 en in geringere mate ook put 6.
De 55 metaalijzerslakken die zijn aangetroffen hebben een gezamenlijk gewicht van
bijna 3 kg en kunnen allemaal als smeedslak worden geïnterpreteerd Een belangrijk deel
van dit gewicht wordt ingenomen door een aantal grote stukken verslakt of versinterd,
keramisch materiaal dat geïnterpreteerd is als ovenwand. Geen van deze stukken is in
aan een context te koppelen, aangezien ze allemaal afkomstig zijn uit de vondstlaag. Op
basis hiervan mag wel worden gesteld dat er metaalbewerking heeft plaatsgevonden,
hetgeen goed aansluit bij de bevindingen van het metaalonderzoek.

Er zijn 23 fragmenten glas gevonden en 1 meloenkraal die ook onder deze categorie is
gerangschikt. Het totale gewicht bedraagt bijna 180 gram. De meeste fragmenten zijn
blauw gekleurd en kunnen worden gerangschikt onder servies. Een aantal stukken is
goed herkenbaar als fles. Geribbelde kommen, die ook bekend zijn en geregeld voorko-
men in nederzettingen, zijn niet aangetroffen.
Naast deze vrij gebruikelijke voorwerpen is ook een aantal bijzondere vondsten gedaan.
Allereerst is een klein oortje gevonden van een oorspronkelijk blauwpaars flesje met
een goudkleurige draadversiering. Vervolgens is een klein, ongeveer 15 mm dik, geel-
groen gekleurd, rond ringetje of kraaltje met een totale doorsnede van 120 mm (afb.
51). Verder is nog een fraai donkerblauw geprofileerde randje van vermoedelijk een
kommetje aangetroffen.
En tot slot zijn zes fragmenten van dun, vlak, zeer lichtgroen glas met een totaal gewicht
van 30 gram aangetroffen. Twee van de zes stukken hebben aan één zijde een afge-
ronde, licht verdikte rand (afb. 52). Deze vondsten zijn de resten van Romeins venster-
glas. De afgeronde randen hebben vermoedelijk in loden strips gezeten, welke in de
sponning van een raamwerk waren bevestigd. Deze vondsten zijn in een ‘gewone’
nederzettingscontext als zeer bijzonder te beschouwen. Gewoonlijk wordt vensterglas
aangetroffen in sterk geromaniseerde contexten, daar waar bouwwerken hebben be-
staan waar ramen in bestonden. Dergelijke gebouwen mogen in Nederland alleen wor-
den verwacht op Romeins militaire vindplaatsen of in Romeinse villae. Het vensterglas
komt helaas niet uit een archeologische context, maar is aangetroffen in de vondstlaag
in het meest noordelijke deel van werkput 5.

Tot slot zijn nog drie stukjes schelp, een enkele vuursteen, en een 18e -19e eeuwse
pijpensteel gevonden van zwarte klei met het opschrift In Gouda gevonden. Houten
voorwerpen of restanten zijn niet gevonden, uitgezonderd het vlechtwerk van de eerder
beschreven waterput in put 6 (S38). Het hout is gezien de geringe hoeveelheid en onvol-
ledige structuur, doordat het grootste deel van de vlechtwerkput zich ook buiten het
onderzoeksterrein bevond, niet goed genoeg bevonden voor bemonstering.

Afb. 51  Geelgroen gekleurd, glazen
kraaltje of ringetje.

Afb. 52  Fragmenten vensterglas.
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12 Interpretatie en synthese

12.1 Het landschap
Er bestaan veel invalshoeken om gegevens te verkrijgen die de natuurlijke omgeving van
een vindplaats kunnen reconstrueren.125 Bij het onderzoek is allereerst gebruik gemaakt
van fysisch- geografische onderzoeksresultaten.
De vindplaats bevindt zich op crevasseafzettingen die gevormd zijn vanuit de Waal. Ten
tijde van bewoning vormden de crevasseafzettingen een goed gedraineerde, langgerekte
rug in het landschap. Deze rug is een zeer aantrekkelijke locatie geweest door de rela-
tief hoge ligging, de goede bodemeigenschappen en de nabijheid van een actieve
rivier.De omringende lagere delen fungeerde als komgebied van de Waal. De
crevasserug was zeer geschikt voor landbouw. Het lager gelegen komgebied kon boven-
dien uitstekend worden gebruikt als weidegebied voor het vee.
Het landschap kan op basis van archeobotanie verder worden ingevuld door het onder-
zoek naar de (on)verkoolde zaden van wilde planten. Deze zaden zijn waarschijnlijk gro-
tendeels afkomstig van planten en bomen in de naaste omgeving van de nederzetting-
sporen, maar het is daarbij niet uitgesloten dat de zaden in de grondsporen terecht kun-
nen zijn gekomen door toedoen van mens of dier. De aangetroffen plantenresten duiden
op extensief begraasde, natte graslanden, dat mogelijk ook werd gebruikt als hooiland.
Verder is uit de onkruiden op te maken dat zich voedselrijke akkers en waarschijnlijk
moestuinen in het onderzoeksgebied hebben bevonden. Het aldus ontstane beeld kan
verder worden aangevuld met vlierstruiken, waarvan de bessenpitten op het
nederzettingsterrein zijn aangetroffen. Het geheel vormde een zeer open, enigszins
vochtig landschap met enkele bomen en struiken.

12.2 De economie
Hoewel ongetwijfeld in de nederzetting een agrarische gemeenschap heeft geleefd, zal
onderzoek moeten aantonen welke gewassen precies werden verbouwd in en rondom de
nederzetting, hoe de veestapel was opgebouwd en of de bewoners hun dagelijkse voed-
sel verder aanvulden met producten van de jacht en visserij. Ook vragen met betrekking
tot voedselbereiding en -productie, overschotten of surplus, de import van cultuur-
gewassen of (veranderende) fokgewoonten bij vee kunnen soms uit archeologische data
worden afgelezen.126 Uit al die gegevens vormt zich uiteindelijk een verhaal over het eco-
nomische bestaan van de bewoners van de nederzetting.
De crevasseafzettingen hebben over het algemeen bijzonder goede landbouwkundige ei-
genschappen en vormen ook om die reden aantrekkelijke vestigingslocaties. Op akker-
bouw duiden verscheidene vondsten van uiteenlopende tarwesoorten. Het gaat daarbij
om gerst, haver en emmertarwe. Van de gerst en haver is lokale verbouw zeker, maar
emmertarwe kan in theorie ook van elders zijn aangevoerd. Gerst was het belangrijkste
graan van de IJzertijdboeren in ons land, maar het werd ook in de Romeinse tijd veel
verbouwd. Emmertarwe was in de Romeinse tijd een populair graan. Het werd in de Ro-
meinse tijd veel door inheemse boeren verbouwd. De door de Romeinen zo geliefde
spelttarwe is niet aangetroffen op de vindplaats, maar dit zou te maken kunnen hebben
met het feit dat maar weinig botanisch materiaal is onderzocht.
Een andere mogelijkheid om greep te krijgen op de akkerbouw en haar producten kan
volgen uit een studie naar de indrukken van zaden in handgevormd aardewerk. Dit on-
derzoek is in Beneden Leeuwen echter niet systematisch uitgevoerd, zodat geen afdruk-
ken zijn waargenomen.
Vervolgens zijn er nog enkele mogelijkheden die direct of indirect aanwijzingen vormen
voor akkerbouw. Zo kan de aanwezigheid van spiekers duiden op opslag van voedsel-
gewassen, kunnen landbouwwerktuigen aanwijzingen geven voor technieken van grond-
bewerking en spreken ploegsporen in de bodem natuurlijk voor zichzelf. Van geen van
deze aspecten is (voldoende) bewijs gevonden in de opgravingsgegevens. Het botanisch
onderzoek heeft ook geen duidelijke aanwijzingen opgeleverd voor Romeinse invloed.
Over de andere economische pijler, de veeteelt, kan helaas maar weinig met zekerheid
worden gesteld omdat het zoologische materiaal niet is onderzocht.127 Wel duiden de uit-
gebreide graslanden op de mogelijkheid van extensieve begrazing. Ook daarom mag
worden aangenomen dat, analoog aan contemporaine vindplaatsen in het rivierengebied,
er sprake was van veeteelt. Het is immers algemeen erkend dat in de Romeinse tijd in
het Nederlandse rivierengebied sprake is van een agrarisch systeem gebaseerd op een
gemengd bedrijf, waarbij veeteelt mogelijk zelfs de belangrijkste rol speelt.128 Men ver-
onderstelt aan de andere kant dat toch ook sprake is van surplus aan
landbouwproducten.129 Het belang van de veeteelt kan naast archeozoölogische gege-

125. Vergelijk Van der Sanden 1987c, 81-
3. Zie ook Schinkel 1994, 179.

126. Vergelijk Kooistra 1996, 14-22, 294-
6; Van der Sanden 1987c, 83 e.v.

127. Zie hoofdstuk 1, voetnoot 2.
128. Wesselingh 2000, 223-5 met verwij-

zingen. Zie Roymans 1996, voor een
uitvoerige discussie over de ideolo-
gische en economische potentie en
exploitatie van ‘arable farming and
cattle in a (non)villa landscape’.

129. Van Enckevort 1991, 292-4; Kooistra
1996, 354.
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vens, ook worden verkregen aan de hand van bijvoorbeeld de huisplattegronden van
woonstalhuizen, het voorkomen van waterputten of drenkkuilen, hoefafdrukken en vond-
sten van paardentuig.130 Voor het onderzoek naar de vindplaats in Beneden Leeuwen
geldt echter dat ook daar maar weinig harde aanwijzingen voor zijn gevonden. De huis-
plattegronden zijn immers niet overtuigend als boerderijen te interpreteren, en hoef-
afdrukken zijn niet gevonden. Het (militaire) paardentuig echter duidt op de aanwezig-
heid van paarden. Van andere economische activiteiten waarmee het bestaan van de be-
woners was gevuld, zijn in enige mate gegevens voorhanden. De weefgewichten en spin-
klosjes duiden natuurlijk op weef- en spinactiviteiten, wat een huishoudelijke bezigheid
kan zijn geweest.131 Het metaalschroot van voornamelijk bronsblik en bronzen knipsels,
maar ook van lood, heeft tot de gedachte geleid dat een brons- en/ of loodgieter ter
plekke heeft gewerkt. Een dergelijke activiteit dient onder de noemer ambacht te wor-
den geschaard. Ook uit de metaalslakken en de stukken ovenwand mag worden afgele-
zen dat men zich met smeden en herverhitting van ijzeren metalen voorwerpen heeft be-
ziggehouden.

12.3 INTERPRETATIE EN FASERING VAN DE BEWONINGSPOREN
Voorafgaand aan de opgraving kon op basis van de AAI de ‘meest veelbelovende plek’ al
voor een gedeelte worden afgelezen.132 De grootste concentratie bewoningssporen en
belangrijkste activiteitenzone bevond zich zoals verwacht in de noordwestelijke hoek van
het onderzoeksgebied: in de werkputten 4, 5, 7 en 8. Dit is ook de relatief hoogste plek,
zo blijkt uit de interpretatie van de fysisch geografische gegevens.
De tijdens het onderzoek aangetroffen bewoningssporen maken deel uit van een veel
groter complex, waarvan mag worden aangenomen dat de kern zich ten noordwesten
van het opgravingsterrein bevindt; dat wil zeggen verder richting de Waal. Het zal
daarom niet verbazen, dat het de interpretatie van de opgegraven bewoningssporen vrij
lastig maakt en veel van de opgravingsgegevens zodoende niet helemaal zijn begrepen.
Daar komt nog bij dat noch op grond van het vondstmateriaal, noch naar aanleiding van
de spooroversnijdingen - of de combinatie van beide - het is gelukt om de bewoning op
sporenniveau uit te splitsen naar verschillende perioden. Hierdoor is een nederzettings-
fasering niet voorhanden.
Desalniettemin wordt hier een poging ondernomen om de interpretatie van de
bewoningssporen gefaseerd te beschrijven. Uitgangspunt daarbij is het vondstmateriaal.
In algemene zin duidt het vondstmateriaal op bewoning van de 1e tot en met de 3e eeuw
en - na een hiaat of activiteiten binnen een zone van de vindplaats die te ver van ons
onderzoeksgebied verwijderd lag -, vondsten uit de 4e en 5e eeuw. Voor de beschrijvende
interpretatie is gekozen voor drie perioden: de Vroeg-Romeinse periode lopend tot het
eind van de 1e eeuw, de Midden-Romeinse tijd tot en met de 3e eeuw, en de daarop vol-
gende Laat-Romeinse periode.

12.3.1 Vroeg-Romeinse tijd tot einde van de 1e eeuw
Ondanks het gebrek aan grondsporen uit de 1e eeuw mag uit het vondstmateriaal wor-
den afgelezen dat de nederzetting ergens in de eerste helft van de 1e eeuw is ontstaan.
Bovendien blijft de mogelijkheid open dat de nederzetting haar oorsprong heeft gehad in
de (Late) IJzertijd, dan wel dat er anderszins vroegere bewoning op het terrein heeft
plaatsgehad.133 Naast het vele handgevormde materiaal zijn de belangrijkste import-
vondsten een ruwwandige beker (type Hofheim 40B), en een bodem van een terra rubra
pot. Ook is nog wat 1e eeuwse terra sigillata aangetroffen, voornamelijk Dragendorff 29
kommen, wat 1e eeuwse terra nigra en enkele kurkurnen. Voor de vroege periode ken-
merkende vierledige oren ontbreken overigens in het aardewerkensemble.
Andere opvallende 1e eeuwse vondsten moeten we zoeken tussen de metalen objecten.
Daar zijn een kleine dertig 1e eeuwse fibulae, waaronder enkele vroeg 1e eeuwse typen
en een exemplaar dat geen parallel kent in de Nederlandse literatuur. Ook zijn twaalf
munten uit de keizertijd, drie uit de Republiek en drie Keltische munten (AVAVCIA) ge-
vonden. Verder zijn de restanten gevonden van verschillende militaire uitrustingstukken,
onder meer schildranden, een zwaardschedefragment van een gladius, en enkele seg-
menten van een plaatpantser. Ook tussen het paardentuig zijn verscheidene hangers,
een bel en sierbeslag van militaire origine gevonden. De militaria kunnen gedateerd
worden in de 1e eeuw tot en met het eerste kwart van de 2e eeuw.
Uit met name deze metaalvondsten mag worden afgelezen dat (minstens) één bewoner
uit de nederzetting in het Romeinse leger heeft gediend. Anders gezegd, hier woonde in
de 1e eeuw een militaire veteraan, mogelijk een Bataaf, die zich na zijn diensttijd op het
platteland vestigde. Wanneer dit precies heeft plaatsgevonden is onbekend. Ook is niet

130. Kooistra 1996, 14-22, 63-6, 294-6.
Zie verder ook Van Es 1982 en 1989;
Lauwerier & IJzereef 1994; Slofstra
1991 en Wessselingh 2000,193-5.
Zie Van der Roest 1994b voor
paardentuig uit militaire werkplaat-
sen .

131. Spinklosjes zouden kunnen pleiten
voor de aanwezigheid van schapen
(Van der Sanden 1987c, 86).

132. Van Wilgen 2002.
133. Vergelijk Van der Graaf & Van der

Gaauw 1991, 41-3. Voor het histori-
sche kader, de overgang van de Late
IJzertijd naar de Vroeg-Romeinse
periode, en de komst van de Bataven
in het rivierengebied wordt verwezen
naar Van Es 1981; 1994a; 1994b;
Willems 1981; 1984.
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duidelijk of de persoon als ‘kolonist’ of als ‘eigen stamelite’ moet worden geïnterpre-
teerd.134

Het is zeer aantrekkelijk te veronderstellen dat hij tot de lokale elite behoorde, die via
verworven sociale positie contacten met de Romeinen onderhield. Zo werd het Romeinse
gedachtegoed verder uitgedragen en kwamen ook de luxe importgoederen de nederzet-
ting binnen. Waar die goederen precies vandaan kwamen is onbekend, maar vermoede-
lijk mag een verbinding worden gelegd met militair Nijmegen. De (vroege?) militaire con-
tacten en uitstraling daarvan zijn ook uit de munten af te lezen, aan de hand van bijvoor-
beeld de AVAVCIA munten en de gehalveerde as van Octavianus. Ook de wetstenen met
visgraatmotieven zijn sterk verbonden met militaire nederzettingen.
Samenvattend mogen we stellen dat het aandeel vroege vondstimporten duidt op con-
tacten tussen de bewoners van de in ‘De Ret’ gelegen nederzetting en de Romeinen, en
dat het zeer aannemelijk is dat deze relaties verliepen via de inheems-Romeinse elite
volgens het gift-exchange principe. Die elite kan heel goed tot de stam der Bataven heb-
ben behoord. Mogelijk heeft de lokale leider of een ander vooraanstaand lid van deze
Bataafse elite in het Romeinse leger gediend en keert hij na afloop van zijn diensttijd te-
rug naar zijn geboortegrond. Een andere optie is dat een veteraan uit een andere wind-
streek zich na zijn diensttijd vestigde in de reeds bestaande lokale plattelands-
gemeenschap.135 Hoe het ook zij, de nederzetting maakt vanaf dan een ontwikkeling door,
waarvan de neerslag zichtbaar is in de Midden Romeinse periode.

12.3.2 Midden-Romeinse tijd
Grondsporen uit de Midden-Romeinse tijd zijn duidelijker aantoonbaar in de
opgravingsgegevens. Op basis van oversnijdende grondsporen kunnen meerdere fasen
worden herkend, waarvan een aantal belangrijk is omdat ze gebouwstructuren repre-
senteren. Structuur 2 is een plattegrond van vermoedelijk een inheems-Romeins woon-
stalhuis dat in de 2e eeuw mag worden gedateerd. Andere gebouwen uit (de eerste helft
van) de 2e eeuw zijn niet aangetroffen. Gelet op de hoeveelheid vondstmateriaal uit deze
periode moeten die er echter wel hebben bestaan, en mogen de sporen daarvan buiten
het opgravingsareaal worden verondersteld.
Van de structuren 3 en 4 is zeker dat ze niet  gelijktijdig hebben bestaan. Structuur 3 is
wat betreft de oversnijdingen de oudste van de twee. Het keramische vondstmateriaal
uit beide structuren duidt op een datering rond het einde van de 2e, begin van de 3e

eeuw. Kenmerkend daarbij zijn bijvoorbeeld het grijze aardewerk, de late terra nigra en
ook een aantal wrijfschalen van terra sigillata typen Dragendorff 43 en 45.
Van de beide structuren staat niet vast om wat voor bouwwerken het ging. In de sporen
binnen de greppels behorende tot structuur 3 zou een inheems-Romeinse boerderij-
plattegrond kunnen schuilgaan. Voor de rij forse paalkuilen van structuur 4 bestaan
twee opties: of de palen staan op zichzelf en moeten als een soort erfscheiding of
porticus geïnterpreteerd worden, of de rij moet verder worden aangevuld met diverse
andere rijen palen zodat een gebouwplattegrond ontstaat. Zo’n bouwwerk is echter niet
herkend.
De plattegronden van beide structuren zijn dus niet eenduidig. Mogelijk kunnen de con-
clusies uit het onderzoek naar het keramische bouwmateriaal en het natuursteen verder
helpen. Dit materiaal laat zien dat er in de nederzetting zeker één gebouw moet zijn ge-
weest met keramische dakpannen en één met een dak van grijze lei. Verder suggereren
de vondsten van een hypocaust tegel en tubuli-fragmenten dat er een gebouw moet heb-
ben bestaan dat voorzien was van een verwarmingssysteem. Het lijkt gezien de homoge-
niteit van de baksels dat er één civiele leverancier is geweest voor zowel de tegulae als
de andere keramische bouwelementen. Het gevonden muurpleister suggereert dat een
vertrek in elk geval witgekalkte muren heeft gehad.136 Deze gegevens duiden ongetwij-
feld in de richting van een sterk geromaniseerd, (deels?) stenen bouwwerk.

Men dient zich aan de hand hiervan nu af te vragen om wat voor soort nederzetting het
eigenlijk handelde? Daarbij valt grofweg de keus op drie mogelijkheden. De twee uiter-
sten zijn te omschrijven als enerzijds een eenvoudige, zelfvoorziende boerderij of zoge-
naamde Einzelhof  eventueel binnen een kleine dorpsgemeenschap. Anderzijds kennen we
ook de Romeinse villa, bestaand uit een luxueus, sterk geromaniseerd bouwwerk dat het
centrale deel vormde van een specialistisch bedrijfscomplex, gericht op landbouw waar
surplus en productie voor de markt, de eigenaar profijt, rijkdom en status bezorgde. Het
gaat te ver om hier uitvoerig op in te gaan. We houden het hier bij de verwijzing naar
enkele gewone plattegronden van woonstalhuizen137 in het rivierengebied, en die van
villae138 waar de Romeinse, mediterrane invloed veel groter is.

134. Een militair diploma zoals die van
bijvoorbeeld Monster-Poeldijk
(Bogaers 1979) of Hoogeloon (Slofs-
tra 1987) kennen we (nog?) niet van
de vindplaats ‘De Ret’.

135. Vergelijk Derks & Van Rooijen 2002,
77.

136. Ook in Druten-Klepperhei is muur-
pleister gevonden (Peters, Swinkels
& Moormann 1978).

137. Zie bijvoorbeeld Oss (Wesselingh
2000); Kesteren (Siemons 2001);
Wijk bij Duurstede (Vos 2002), en
ook enkele gebouwen in Druten,
huis 6, 8, 9 en eventueel 11 (Hulst
1978) .

138. Zie bijvoorbeeld Voerendaal (Willems
1987); Kerkrade-Holzkuil (Tichelman,
in voorbereiding); Mook-Plasmolen
(Braat 1934; Hazenberg & Vos 1999).
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Interessanter en relevanter hier is een nederzettingstype dat we ondertussen redelijk
goed kennen uit het Nederlandse rivierengebied, en dat daar zo’n beetje tussenin zit.139

In alle facetten gaat het om een hybride vorm waarin zowel inheemse als Romeinse
kenmerken bewaard zijn gebleven. Kort samengevat gaat het hierbij om de lokale leider
of ander vooraanstaand lid van de inheemse elite, die zich door de contacten met de Ro-
meinen van de andere boerderijeigenaren onderscheidde en een huis bouwde dat qua
stijl en uitstraling Romeinse trekken had; bijvoorbeeld met een porticus, een pannendak
of deels in steen opgetrokken vertrekken met eventuele heteluchtverwarming. Hierdoor
verkreeg de persoon waarschijnlijk nog meer aanzien en status en steeg hij op de so-
ciale ladder. Dit transformatieproces van een inheemse boerderij naar een op Romeinse
leest geschoeid complex kennen we zowel uit het rivierengebied als van de zandgron-
den.140

Slofstra noemt in dit kader de term  proto-villa. Het begrip hangt ook sterk samen met
het nieuwe type nederzetting dat ontstaat vanaf de Flavische periode, de enclosed rural
settlement en de opkomst van zogenaamde porticus-huizen. Een van de opvallendste ken-
merken van dit soort nederzettingen betreft de veranderende lay-out, waarbij kort ge-
zegd de bewoningskern en het daar omliggende rurale gebied stelselmatig wordt
verkaveld door een greppelsysteem. Dergelijke nederzettingen zijn volgens Slofstra ken-
merkend voor het veranderende nederzettingssysteem op het platteland in de Vroeg-Ro-
meinse periode.141 In de nederzettingshiërarchie staan deze gestructureerde omheinde
dorpen lager in de rangorde dan de vicus en de villa, maar stijgen ze uit boven de zoge-
naamde Einzelhöfe, die met name in de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse periode nog in
zwang waren. Een aantal enclosed rural settlements ontwikkelt zich in de loop van de tijd
tot kleine villa complexen en deze gingen op een gegeven moment over op (gedeeltelijke)
steenbouw.
Sommige nederzettingen halen deze ontwikkeling echter net niet, en blijven steken op
een ‘lager’ niveau. Dit proces is wel als volgt omschreven: “proto-villae lijken de reflec-
tie van het sociaal-politieke en economisch bereikte niveau van de elite van een aantal
omgreppelde agrarische nederzettingen aan het eind van de 2e eeuw. Het lijkt de start
van een villa  systeem, waarvan de uiteindelijke realisatie nooit heeft plaatsgevonden en
slechts in een klein aantal gevallen kon de stap naar een villa ook daadwerkelijk worden
gemaakt.”142

Tegenwoordig wordt daar weer iets genuanceerder over gedacht, en wordt het uitblijven
van deze ontwikkelingstap naar een villa vanuit ideologische redenen verklaard.143 Het
zou goed kunnen dat de inheemse elite een groter belang bleef hechten aan runderen
en paarden, en dat ze zich daarom niet konden of zelfs wilden aanpassen aan het villa
systeem dat hoofdzakelijk gebaseerd was op landbouwproducten. Wesselingh omschrijft
het kort en krachtig met: ‘even if they could, they did not want to’.144 Daar mogen mis-
schien de beperkte landschappelijke mogelijkheden van het rivierengebied aan worden
toegevoegd, vergeleken met bijvoorbeeld de landerijen in het Zuid-Nederlandse
lössgebied waar grootschalig agrarisch bezit ongetwijfeld de basis vormde voor de rijk-
dom van villa-eigenaren.145 Concluderend mag wellicht  worden gesteld dat dit soort
(veeteelt)bedrijfscomplexen juist de kenmerkende nederzettingen zijn voor de inheemse
elite in het Nederlandse rivierengebied. En hoewel ze in uiterlijke verschijning misschien
niet altijd lijken op de Zuid-Nederlandse villae, mogen ze wat betreft sociale structuur en
organisatie best villae worden genoemd.146

Hoe het ook zij, het type nederzetting is niet nieuw in de regio, er zijn er alleen nog
maar weinig opgegraven tot nu toe.147 Het best onderzochte complex bevindt zich in
Druten-Klepperhei, hoewel het sterk de vraag is of het hele villa-areaal is opgegraven
(afb.53).148 Een vermoedelijk vergelijkbare site is te vinden in Houten-Molenzoom
(afb.54).149 Ook dit terrein aan de oostzijde van Houten mag als een villa complex worden
bestempeld. De grondsporen zijn afkomstig van een langgerekt, rechthoekig complex
van verschillende gebouwen, waarvan enkele op stiepen waren gefundeerd. De interpre-
tatie van het complex is niet helemaal begrepen. Wel is duidelijk dat een van de gebou-
wen een breedte van 9 meter heeft gehad en dat er een noord-zuid georiënteerde
porticus heeft bestaan. De sporen van de plattegrond met stiepen is vermoedelijk niet
helemaal vrij gelegd en blijft daarom moeilijk te interpreteren. De belangrijkste vondsten
van het terrein zijn afkomstig uit de paalgaten en stiepen van dit complex en bestaan uit
gekleurde fragmenten van Romeinse muurschildering.150

Als we terugkeren naar de sporen van Beneden Leeuwen blijkt eens te meer hoe weinig
er eigenlijk bekend is van de vindplaats. Dat er sprake is van romanisering spreekt voor

139. Zie voor een uitvoerige discussie o.a.
Slofstra 1991; Wesselingh 2000; Vos
2002.

140. Zie de ontwikkeling van Hoogeloon-
Kerkakkers (Slofstra 1987), Rijswijk-
de Bult (Bloemers 1978) en Houten-
Burgermeester Wallerweg (Van
Dockum 1990). Misschien ook wel
Monster-Poeldijk (Bogaers 1979) en .

141. Slofstra 1991, 132-5. Hoewel de in-
terne nederzettingsontwikkelingen
niet overal geheel vergelijkbaar is,
kan hier toch een aantal andere
enclosed rural settlements en/of
proto-villae worden genoemd, o.a.
Oss-Westerveld (Van der Sanden
1987a; Wesselingh 2000), Riet-
hoven-Heesmortel (Slofstra et al.
1993), Wijk bij Duurstede-De Horden
(Van Es 1994b; Vos 2002), Rijswijk-
De Bult (Bloemers 1978), Hoogeloon
(Slofstra 1987), Houten-Molenzoom
(Van Dockum & Hessing 1994; Derks
& Van Rooijen 2002), Hoiten-Burge-
meester Wallerweg (Van Dockum
1990), Neerharen-Rekem (De Boe
1987), Monster-Poeldijk? (Bogaers
1979) en Druten-Klepperhei (Hulst
1978). Van de laatste zes genoemde
geldt dat ze in oorsprong misschien
enclosed rural settlements zijn ge-
weest.

142. Slofstra 1991, 163.
143. Roymans 1996; Wesselingh 2000.
144. Wesselingh 2000, 224.
145. Vergelijk Van der Velde & Vos 2001,

16.
146. Vergelijk Van der Velde& Vos 2001,

16-7; zie ook Hessing 2002, 20.
147. Willems 1984, 121 (281) meldt voor

het oostelijk rivierengebied een
maximum aantal van 34 villae.

148. Hulst 1978.
149. Van Dockum & Hessing 1994; Derks

& Van Rooijen 2002.
150. Van Dierendonck 1994.
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Afb. 53  Overzicht van Druten-Klepperhei (Hulst 1978)
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Afb. 54  Houten Molenzoom (Van Dockum & Hessing 1994).
In zwart de sporen uit de Late IJzertijd, in wit die van de Romeinse tijd, gestippeld de stenen paal funderingen uit de Romeinse tijd.
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zich en behoeft geen nadere toelichting. Uit de vondsten kan duidelijk worden afgelezen
dat het hier een villa terrein betreft. De eerder beschreven stukken vensterglas, de
hypocaust tegels, tubuli fragmenten, en het pleisterwerk bijvoorbeeld, zijn daarvoor meer
dan tekenend. Maar ook op indirecte wijze is te concluderen dat het hier om een Ro-
meinse villa handelt. Daarom nog een voorbeeld dat deze gedachte krachtig ondersteunt.
De vondsten van maalsteenfragmenten zijn vrij algemeen te noemen in het achterland
van de limes. Ook hier gaat het meestal om tefriet, maar in Beneden Leeuwen is ook
conglomeratische zandsteen aangetroffen. Zoals beschreven in hoofdstuk 8 is dit onbe-
kend in de literatuur van Romeinse nederzettingen in Nederland, ook van militaire vind-
plaatsen. Het is echter zeer opmerkelijk dat dezelfde soort steen wél in Kerkrade is te-
ruggevonden, en daar is ontegenzeggelijk afgelopen jaar een Romeinse villa opgegraven.
Mogen deze maalstenen als karakteristieke vondsten worden bestempeld voor Romeinse
villae? Of kan het puur toeval zijn en heeft men bij vroeger onderzoek er geen aandacht
aan geschonken. Het is zeer de moeite waard hier eens vervolgonderzoek naar te doen,
waarbij men ook de mogelijkheid van afwijkende transportroutes in ogenschouw moet
nemen.
Hoewel dus het vondstmateriaal meer dan uitstekend past bij een villa complex, is zoals
gezegd van duidelijke grondsporen die met een villa  te associëren zijn weinig herkend.
Ook als in eerste instantie sprake zou zijn van een enclosed rural settlement, zijn daar
geen doorslaggevende bewijzen voor. De aangetroffen greppels kunnen best tot een
soort perceleringsysteem behoren, maar een onderling verband is niet herkend. Zeker is
alleen dat de richting van de greppel (S33) in put 5 en de oriëntatie van de greppels om
structuur 3 vrijwel overeenkomt. Indien dit echter een van uitgezette assen van een
haaks (?) perceleringsysteem zou zijn, mag de loodrecht hierop gestelde richting ook
worden verwacht; dus  noord-noordoost / zuid-zuidwest. 151 Een greppel met die oriënta-
tie is niet aangetroffen. Door het beperkte opgravingsareaal is maar weinig meer met
zekerheid vast te stellen, en moeten we hier antwoorden op de vragen schuldig blijven,
hoe de Beneden Leeuwense proto-villa of het typische villa complex voor het rivieren-
gebied eruit heeft gezien. De meeste bewoningsporen van het complex uit Beneden
Leeuwen mogen hoger op de oever, in noordwestelijke richting naar de Waal, worden
vermoed.

12.3.3 Laat-Romeinse periode
Tot in de 3e eeuw is op de nederzetting continue bewoning geweest. Ondanks het terug-
lopen van verschillende vondstgroepen lijkt het zich voort te zetten tot waarschijnlijk het
derde kwart van de 3e eeuw. Afgaande op de vondsten is na een tijdelijke onderbreking
het bewoningsareaal halverwege de 4e eeuw weer kortstondig in gebruik genomen tot in
de vroege 5e eeuw.
Bij het aardewerk is in de loop van de 3e eeuw een duidelijke terugval te zien en dit zou
representatief voor de bewoning kunnen zijn. Of de nederzetting daadwerkelijk is verla-
ten, kan niet worden vastgesteld omdat slechts een klein gedeelte van de totaal te ver-
wachten vindplaats is onderzocht. Het is een feit dat er tijdens het afgelopen onderzoek
geen terra sigillatakommen met radstempelversiering zijn gevonden, die kenmerkend
zijn voor de 3e eeuw. Evenmin zijn hier typen gevonden die in de tweede helft van de 3e

eeuw zijn te dateren. Uit de metaalvondsten komt een iets genuanceerder beeld naar
voren. Op basis van de datering van de munten lijkt op het eerste gezicht hetzelfde hiaat
te bestaan. Het is echter zeer gebruikelijk dat munten uit de eerste van de helft van de
3e eeuw ontbreken in het ensemble. Hieruit mag dus niet meteen worden afgelezen dat
de nederzetting is verlaten. Het lijkt er zelfs eerder op dat ‘De Ret’ nog volop in gebruik
is, blijkens vier antoniniani uit de tweede helft van de 3e eeuw. Het zijn vooral déze
kleine koperen muntjes, die massaal in de Betuwe worden gevonden. Hierna zien we
wederom een hiaat, van munten na 275 tot aan 337. Dit is zeer gebruikelijk in munten-
reeksen in ons land.
Hier kan ander materiaal misschien het hiaat niet specifiek aanvullen. Afgaande op het
Eifel-aardewerk en de terra nigra met radstempelversiering moet het nederzettingsare-
aal in de 4e - 5e eeuw nog wel in gebruik zijn geweest.152 Verder zijn negen kleine bron-
zen munten gevonden die dateren uit de tweede helft van de 4e eeuw. Uit deze periode
stamt ook de gevonden drieknoppenfibula. Het is een van de meest verspreide Laat-Ro-
meinse fibulatypen. De spelden komen al voor vanaf de eerste helft van de 3e eeuw, en
na verloop van tijd worden de knoppen steeds zwaarder en wordt de versiering rijker.
Dergelijke mantelspelden zijn dikwijls teruggevonden in mannengraven en worden aan
militairen toegeschreven. Dit type fibula, dat ook in goud en zilver is uitgevoerd, zou een
militair rangteken zijn geweest.153

151. Deze oriëntatie komt veel voor in de
Romeinse tijd. Zie Schinkel 1994; Vos
2002 met verwijzingen.

152. Wat vreemd genoeg ontbreekt is het
zogenaamde Frankische aardewerk.
Zie verder Van Es 1994d; Heidinga &
Offenberg 1992.

153. Van Es 1994c, 68.
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De jongst gedateerde metaalvondsten komen uit de vroege 5e eeuw. Het gaat om een
voetboogfibula en een pincet, die beide zijn versierd met inkervingen, de zogenaamde
Kerbschnitt versiering, die vaak wordt gezien als een Germaans kenmerk.

De hier geschetste ontwikkelingen van Beneden Leeuwen passen goed in het totaalbeeld
van de regio en het historische kader over de Laat-Romeinse tijd. De bevolkings-
aantallen zullen wel zijn teruggelopen in het gebied, maar de civitas Batavorum is beslist
niet volledig is ontvolkt.154 Het staat echter vast dat van dan af aan niet alleen ‘echte’
Bataven in het gebied verbleven. Na onrustige tijden, vanaf 240 n.Chr. en later ook het
derde kwart van de 3e eeuw, vestigen zich langzaam aan ook nieuwe bevolkingsgroepen
in het rivierengebied, afkomstig uit het Overrijnse noordoosten van Nederland. Vanaf
het midden van de 4e eeuw wordt het rivierengebied dan aangevuld met Germaanse
stammen, o.a. de Salii, Quaden en Chamaven. Deze stammen zijn onder de verzamel-
naam Franken bekend geworden.155 Hoewel de materiële cultuur wel verschilde van die
uit de Midden-Romeinse tijd, veranderde er misschien in wezen niet zo veel. Instroom
van nieuwe volkeren was niet nieuw en vond in alle perioden van het Romeinse Rijk
plaats. De Rijksgrens (limes) zal echter nog minder dan voorheen een gesloten linie heb-
ben gevormd. En ook de verschillen tussen militairen en burgers, en tussen inheems en
Romeins, zullen verder vervaagd zijn.156

Wat kwamen deze instromende migranten eigenlijk doen in het rivierengebied? Vermoe-
delijk waren het Frankische huurlingen of misschien ‘foederaten’ die naast het boeren-
bestaan ook een deel van de grensverdediging van de Romeinen overnamen.157  Ze kre-
gen betaald voor hun diensten in het kleine kopergeld waarvan een aantal is terugge-
vonden tijdens het onderzoek. We mogen verwachten dat er oorsprónkelijk vele honder-
den, zo niet duizenden van die muntjes in de nederzetting rondgingen. Vermoedelijk cir-
culeerde dat kleine kopergeld trouwens alleen nog binnen het Romeinse militaire sys-
teem en ook andere Laat-Romeinse nederzettingen, zoals Rossum, Kessel, Beuningen,
Ewijk en Nijmegen, worden daarmee in verband gebracht.158

Het is daarnaast de vraag in hoeverre deze Frankische nieuwkomers intacte en even-
tueel zelfs functionerende Romeinse bouwwerken aantroffen toen ze neerstreken in het
rivierengebied, en dus ook of onze villa van Beneden Leeuwen nog bedrijfsklaar was.
Het is zeer goed voorstelbaar dat op een of andere manier een voortzetting van
bewoningsactiviteiten binnen de kern van de nederzetting heeft voortgeduurd.159 Op
welke wijze die activiteiten zijn vormgegeven en wat de intensiteit van bewoning is ge-
weest, blijft voor Beneden Leeuwen echter grotendeels gissen. Vooral ook omdat vrijwel
alle Laat-Romeinse vondsten niet uit grondsporen of uit de vondstlaag kwamen, maar uit
de overslagafzettingen die daar weer overheen lagen. Dit betreft zonder uitzondering
archeologica uit verspoelde context. Men mag hieruit concluderen dat door
herhaaldelijke overstromingen en de vorming van de bijbehorende sedimenten de vind-
plaats gedeeltelijk is geërodeerd. De vondsten komen van hogerop, dat wil zeggen ver-
der noordwaarts richting Waal. Op deze plaats mag de kern van de vindplaats worden
verwacht.160

Grondsporen uit de 4e en 5e eeuw kennen we dus niet van ‘De Ret’, maar vast staat wel
dat Frankische immigranten, getuige de Laat-Romeinse vondsten, in elk geval het gebied
rond ‘De Ret’ hebben betreden. Vanaf het midden van de 5e eeuw breken de werkelijk
‘donkere eeuwen’ aan en zal pas eeuwen later de vindplaats weer uit het duister zijn
ontrokken toen de opgravers haar onthulden.

12.4 Enkele afsluitende opmerkingen over de regio
Op de Tabula Peutingeriana, een Middeleeuwse kopie van een Laat-Romeinse wegenkaart,
zien we twee landroutes lopen van Nijmegen naar de Noordzeekust. De bekendste route
volgde de Rijn, en de hier gelegen weg (limes) verbond de legerplaatsen tot aan Katwijk
met elkaar. De andere route is echter minstens zo belangrijk, alleen al omdat zij de
hoofdsteden van de Bataven en Cananefaten met elkaar verbond. De weg liep door het
Land van Maas en Waal, langs de zuidelijke oever van de Waal en verbond Nijmegen
(Noviomagus) in westelijke richting via Rossum (Grinnes) met Voorburg (Forum
Hadriani).161 Tussen Nijmegen en Rossum is nog een plaatsnaam geschreven, Ad
duodecimum, hetgeen betekent “bij de twaalfde”. Deze plaats lag 18 leugae162 van
Nijmegen en waarschijnlijk 6 leugae van Rossum. Het is niet bekend welke huidige
plaats met Ad Duodecimum overkomt, hoewel in de literatuur verscheidene veronderstel-
lingen zijn gedaan (Druten, Wamel).163

Wat wel vaststaat is dat onze vindplaats zich ook langs deze Waalroute bevond. De
exacte plaats van deze Romeinse landweg is niet precies bekend, maar het is zeer

154. Zie voor een gedetailleerd overzicht
van deze periode Willems 1984, 272
(432) e.v.; ook Willems 1988.

155. Van Es 1991; Van Es 1994c, 66;
Willems 1981, 27.

156. Van Es, Miedema & Wynia 1985,
634. Zie ook Van Es 1991.

157. Heidinga & Offenberg 1992, 33-6.
Foederaten hebben op basis van
gelijkwaardigheid een verdrag of
verbond (foedus) gesloten met de
Romeinen, om in ruil voor land, goe-
deren of geld bij te dragen aan de
verdediging van de Rijksgrens.

158. Heidinga & Offenberg 1992, 119-20.
159. Voor ontwikkelingen in de Frankische

periode zie de bespiegelingen van
De Boe (1987), Willems (1987) en
Van Es (1991) over bijvoorbeeld
Neerharen-Rekem en Voerendaal. Zie
verder ook Van Es 1994d (Wijk bij
Duurstede-De Geer) en vooral ook
Heidinga & Offenberg 1992 (Gennep)
over Frankische nederzettingen  .

160. In het gehele overslagpakket zijn
ook vondsten aangetroffen die date-
ren van dezelfde periode als het ma-
teriaal uit de vondstlaag. Ook hieruit
blijkt dat de kernsite ten noorden
van ons onderzoeksgebied gesi-
tueerd moet worden.

161. Zie ook Willems 1981, 61-70;
Wesselingh 2000, 204-8.

162. Een leuga is een Gallische mijl van
2,2 km.

163. Oijen & Van Wel 1993, 16-8.
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waarschijnlijk dat die grotendeels overeen komt met de route van de Koningsstraat of
Koningsweg. Dit is eveneens een oud tracé dat vanaf Nijmegen westwaarts als een rode
draad door verschillende plaatsen navolgbaar is.164 Willems zet daarbij de terechte kant-
tekening dat hoewel de Koningsstraat een Romeinse route kan worden genoemd, dat
niet betekent dat de straat overeenkomt met dé Romeinse weg.165

‘De Ret’ ligt aan deze belangrijke verkeersader, die even ten zuiden van de vindplaats
mag worden verwacht. Aan die route blijken trouwens opvallend veel villa complexen te
liggen, waarvan hier van oost naar west, Beuningen, Ewijk, Winssen, Deest en Druten
worden genoemd.166  Onze villa in Beneden Leeuwen mag in deze rij worden geplaatst.
De villae stonden in directe verbinding met Nijmegen, dat als regionaal centrum enorme
uitstraling had. Hier bevond zich zowel het administratieve, politieke als militaire cen-
trum van ons deel van Germania Inferior. Van hieruit werd de handel gedreven en geor-
ganiseerd, en kwamen goederen en diensten over korte, middellange en lange afstand
binnen, om van daaruit verder verspreid te worden over de wijde regio. Hoewel het niet
gelijk betekent dat de villae ook een directe, exclusieve relatie met Noviomagus onder-
hielden, is dit wel aannemelijk. De stad had immers een grote aantrekkingskracht door
de handel en een grote afzetmarkt. En ook de sociale, politieke en militaire invloed valt
niet te onderschatten. We mogen sowieso wel stellen dat het bestaansrecht van de villae
en ook de verspreiding van de bedrijven over het platteland, kenmerkende indicatoren
zijn voor het handelsnetwerk tussen de stad en het omliggende platteland.
Daarnaast kunnen lokale centra ook een rol hebben gespeeld bij de economische activi-
teiten. Het vermoeden bestaat dat in het oostelijke rivierengebied, dergelijke centra elk
binnen een eigen, geografische zone hebben gefunctioneerd. Binnen de civitas Batavorum
kunnen vijf van deze gebieden worden onderscheiden. Ze komen mogelijk overeen met
de grenzen van de administratieve eenheden waarin een civitas kon worden verdeeld; de
zogenaamde pagi. Het Land van Maas en Waal kan als een geografische eenheid en dus
vermoedelijk als een van de pagi worden gezien.167 Elke pagus had zijn eigen lokale cen-
trum of vicus van waaruit goederen werden gedistribueerd. Voor het Land van Maas en
Waal zou dat Rossum kunnen zijn geweest.

Tot slot nog iets over de herkomst van het vondstmateriaal, hoewel veel daarover al wel
is besproken. In Beneden Leeuwen blijkt in de Vroeg-Romeinse tijd een sterk militair ka-
rakter naar voren te komen uit het vondstmateriaal. Vooral uit het metaal (militaria en
munten) is dit duidelijk af te lezen. De relaties, contacten en daarmee gepaard gaande
goederen zijn in het kader van de gift-exchange te plaatsen en hebben waarschijnlijk een
Romeins militaire oorsprong. Het is aannemelijk dat het om leden van de Bataafse elite
handelt. Het is daarbij wel opvallend hoe relatief weinig vroege 1e eeuwse terra sigillata
er is gevonden, maar schijn bedriegt misschien, want er is slechts een zeer klein deel
van de vindplaats onderzocht.
Wel is het opmerkelijk dat de vindplaats in Druten veel later begint, en door Hulst in
verband wordt gebracht met de komst van het Tiende Legioen na de Bataafse opstand.168

Was hier misschien dan wel sprake van een niet-Bataafse, van buiten Neder-Germanië
afkomstige ex-soldaat, die een landbouwbedrijf stichtte in een voor hem onbekende re-
gio.169 Hoe het ook zij, in Beneden Leeuwen had hij op dat moment een buurman die een
vergelijkbaar complex in bezit had en wellicht als zijn concurrent te beschouwen was.
Beiden hadden ongetwijfeld hun afzetgebied in Nijmegen en namen daar vast ook
producten af. Het is denkbaar dat de eigenaar van ‘De Ret’ daar misschien zijn leveran-
cier regelde, die een partij baksteenmateriaal bestelde bij een civiele pannenbakker in
de omgeving. Gelet immers op het feit dat het baksteen ‘niet-militair’ aandoet, mag hier
een burgerlijke transactie worden vermoed. En geldt dat ook misschien voor de uitzon-
derlijke maalsteen die zijn parallel kent in de villa van Kerkrade? Dergelijke vondsten
duiden qua herkomst vermoedelijk niet eens zozeer op nieuwe of andere transport-
routes, maar eerder op het gegeven dat de handel meer gedifferentieerd en complexer
ging verlopen in de loop van de Romeinse tijd, en dat daarmee de romanisering van het
rivierengebied niet alleen via de Romeinse militairen verliep, maar dat boeren, burgers
en handelaren er ook zelf deel van uitmaakten.

164. Oijen & Van Wel 1993, 16-8.
165. Willems 1981, 69.
166. Hulst 1978, 149-50; Willems 1984,

118-21 (278-81) .
167. Willems 1984, 111 (271), 261-2

(421-2).
168. Hulst 1978, 149.
169. Vergelijk de veronderstelde ontwikke-

lingen bij Houten Molenzoom. Derks
& Van Rooijen (2002, 77) werpen de
vraag op of de weinige andere villae
of villa-achtige nederzettingen in het
rivierengebied misschien ook meren-
deels door oud-soldaten zijn ge-
sticht?
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13 Conclusie en aanbevelingen

Het onderzoek in Beneden Leeuwen ‘De Ret’ heeft bewoningsporen en vondsten opgele-
verd die op zijn vroegst dateren van de IJzertijd en vrijwel onafgebroken doorlopen tot
de vroege 5e eeuw n.Chr. Tussen het materiaal zijn vele aanwijzingen gevonden die, ze-
ker in vergelijking met contemporaine vindplaatsen uit het rivierengebied, duiden op een
sterk geromaniseerde nederzetting. Op basis van kenmerkende vondsten als
hypocaustum, tubuli, leisteen, tegulae en pleisterwerk, gecombineerd met de grondsporen
van een aantal rijen forse grote paalkuilen, is het beeld ontstaan van de aanwezigheid
van een Romeinse villa complex, zoals we er een aantal kennen uit het rivierengebied
met als bekendste en best onderzocht voorbeeld Druten-Klepperhei. De interpretatie van
deze bewoningssporen, aangevuld met de fysisch geografische gegevens, doen vermoe-
den dat de kern van deze nederzetting zich verder noord tot noordwestwaarts bevindt in
de richting van de Waal. De precieze omvang van de vindplaats was niet meer vast te
stellen, hoewel er natuurlijk wel naar gegist kan worden. Indien een vergelijking met
Druten-Klepperhei op zijn plaats is, mag worden aangenomen dat het in Beneden Leeu-
wen een vindplaats betrof met een omvang van minimaal 2 à 3 hectares.
Ter plekke van de (kern van de) vindplaats bevindt zich echter inmiddels al weer een
kleine twintig (?) jaar een woonwijk genaamd ‘De Ret’. Uit de blijkbaar onbegeleide
bouw van deze wijk mag worden geconcludeerd dat in Beneden Leeuwen, een voor Ne-
derland zeer bijzonder terrein, ongezien verloren is gegaan of minimaal overbouwd is
geraakt. Dat is niet alleen bijzonder spijtig maar het vraagt ook om dwingende maatre-
gelen voor het behoud van ons bodemarchief.
Alleen door de welwillendheid van de gemeente West Maas en Waal, de projectontwik-
kelaar Van den Bosch BV, en de inspanningen van de ROB heeft de zogenaamde
inbreiding van ‘De Ret’ nog de mogelijkheid gegeven tot het betrekkelijk kleinschalige
archeologisch onderzoek, waarvan het onderhavige rapport het verslag vormt. Er kon
daarbij echter slechts in beperkte mate gericht onderzoek plaatsvinden om de archeolo-
gisch inhoudelijke vragen afdoende te beantwoorden. Dit kwam doordat de positie van
de onderzoekssleuven werd bepaald door de uitvoerende werkzaamheden, waarmee
wordt gedoeld op het gevolgde wegtracé. Ondanks dat is er toch nog zeer veel informa-
tie verzameld, die op wonderbaarlijke wijze nog enig wetenschappelijk inzicht kon ver-
schaffen in de aard, functie en periodisering van de vindplaats.

Rest tot slot een aantal opmerkingen en aanbevelingen:
• Het verdient de aandacht om de bouw van de inpassing ‘De Ret’ archeologisch te bege-

leiden. Dit geldt met name het zuidwestelijke deel, in de oksel van de putten 4, 5 en 6.
• Contacten met en een inventarisatie van de vondsten van lokale amateur-archeologen en

detectoramateurs, en een link met de nog te bewerken gegevens van het Penning-
kabinet, zou meer licht moeten kunnen werpen op de beginfase, de eindfase en het ‘gat’
in de eerste helft van de 4e eeuw van de vindplaats ‘De Ret’.

• Ook een hernieuwde inventarisatie van de (wijde) omgeving zou kunnen helpen het
microregionale beeld verder in te vullen.

• Eventueel kleinschalig onderzoek in de woonwijk ‘De Ret’ dan wel bewoners benaderen,
met als achterliggende gedachte dat niet kan worden uitgesloten dat zich onder de hui-
dige bebouwing nog resten van deze nederzetting bevinden.

• Het Streekmuseum kan de interesse van de lokale bevolking in het archeologisch erfgoed
in de eigen omgeving doen vergroten. Tevens kan het museum worden ‘bevoorraad’ met
vondstmateriaal van de vindplaats en kunnen initiatieven voor publieksvoorlichting etc.
worden opgestart.

• Op dit moment zijn de conserveringscondities van de vondstlaag als gevolg van de aan-
wezigheid van een schijngrondwaterspiegel net boven en in de vondstlaag, zodanig dat
botanisch onderzoek nog zin had. Wanneer de nalevering van vocht aan de vindplaats
sterk verminderd of stopt is dergelijk onderzoek binnen zeer korte tijd niet meer moge-
lijk.
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Afbeeldingenlijst

1. Positie van het onderzoeksgebied (vindplaats De Ret) in Beneden-Leeuwen
2. Puttenplan Beneden Leeuwen - De Ret
3. Geïdealiseerd profiel
4. Allesporenkaart
5. Overzicht Post-Romeinse grondsporen
6. Overzicht Romeinse sporen
7. Foto van het westprofiel van de putten 6 en 5 waarop zichtbaar de donkergekleurde

vondstlaag. Opname vanuit het zuiden.
8. Foto van de dichtgezande geul in put 1 en 2. Opname vanuit het westen.
9. Foto van mogelijke huisplattegrond in put 6 (structuur 1). Opname vanuit het zuiden.
10. Uitsnede Romeinse sporen put 4, 7 en 8
11. Foto van structuur 2. Opname vanuit het noordoosten.
12. Foto van de rij paalkuilen in put 4 (structuur 4) en de zuidgreppel in put 4 (structuur 3).

Opname vanuit het oosten.
13. Coupefoto van spoor 21: een van de paalkuilen van structuur 4.
14. Paalkuil (S40) waarin een maalsteen (vnr.959) is gevonden.
15. Landschappelijke ligging van de vindplaats.
16. Ruwwandig aardewerk: a. Niederbieber 89, b. Niederbieber 96; Grijs aardewerk: c.

Niederbieber 110, d. kom
17. 4e en 5e eeuws aardewerk: Mayen: a-b. Alzei 27, c. Alzei 33;
18. Geverfd aardewerk: a. Stuart 2 in techniek C, b. gebronsde beker; Gladwandig aarde

werk: c. bord
19. Terra sigillata: a. Dragendorff 37 uit La Madeleine, b. Belgische waar: Holwerda

Belgische Waar 52, c. kop met stempel, d. Late terra nigra: radstempelversiering
20. Keramische objecten: a. schijfvormig weefgewicht, b. fragment van beeldje? C. spin

klosjes
21. Graffiti: a. 464, b. 1187, c. 698, d. 884, e. 925
22. Handgevormd aardewerk: a. 2-ledige pot, b. 1-ledige pot
23. Grijze daklei met nagelgat, vondstnr 93
24. Wetstenen van fylliet
25. Voorbeeld en definitie van kenmerken van een tegula
26. Profielen van de voorkomende opstaande randen uit de opgraving Beneden Leeuwen
27. Hypocaust tegel (rond), vondstnr. 474
28. Fragmenten van tubuli, vondstnr 532 en 929
29. Fragment van muurpleister, vondstnr 848
30. Tegula met rekenmerk, vondstnr. 474
31. Vermoedelijke ankersleutel of heft van een mes
32. Bakje (?) met leeuwenpootjes
33. Zilveren boogfibula
34. Fibula type Hod Hill/ Camulodunum
35. Schijffibula
36. Drieknoppenfibula
37. Voetboogfibula
38. Fibula met zogenaamde ‘loop’.
39. Scheermes.
40. Bronzen houder.
41. Ring met inscriptie IOM.
42. Vertinde haarnaald.
43. Schildrandfragmenten.
44. Zwaardschedebeslag.
45. Pincet met Kerbschnitt.
46. Klok of bel, paardentuig.
47. Ronde paardenhanger
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48. Knipsel schroot
49. Applique
50. Munt van Pertinax 192 n.Chr.
51. Geelgroen gekleurd, glazen kraaltje of ringetje
52. Fragmenten vensterglas
53. Overzicht van Druten-Klepperhei (Hulst 1978)
54. Houten Molenzoom (Van Dockum & Hessing 1994)

TABELLEN

1 Percentages handgevormd en gedraaid aardewerk
2 Typo(morfo)logische indeling in aardewerkgroepen
3 Overzicht van de graffiti op aardewerk
4 Voorkomende steensoorten en aantal
5 Overzicht hoeveelheid leisteen per werkput
6 Verhouding randtype en baksel
7 Imbrices en baksel
8 Dikte van determineerbare types
9 Aantal metaalvondsten per werkput per functiegroep
10 Overzicht van de typen fibulae
11 Aantal militaria per soort en periode
12 Munten
13 Overzicht van geanalyseerde monsters
14 Resultaten macrorestenanalyse

Grafiek 1 Verhouding handgevormd en gedraaid aardewerk


