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Voorwoord

Zes maanden veldwerk en een lange periode van analyse, discussie en schrij-
ven van dit rapport, is het werk van een groot aantal mensen. Ze hebben de 
opgravingen in Nistelrode tot een zeer bijzonder project gemaakt. Hopelijk 
is dit rapport een juiste afspiegeling van hun inzet, enthousiasme en kritiek.

Hier wil ik een aantal mensen bedanken voor hun inzet, op welke wijze dan 
ook, tijdens het veldwerk en/of in de fase daarna.
Allereerst een woord van dank naar Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant 
in de personen van Henk Windau en Jeroen van der Heijden en de gemeen-
te Bernheze in de persoon van Joop Nijenhuis. Zij gaven ons de tijd en 
ruimte om dit onderzoek zo goed als mogelijk uit te voeren.

Veldwerk vormt de basis van archeologie. De verschillende fasen van veld-
werk stonden onder leiding van respectievelijk Leon van Hoof, Elly Heirbaut 
en Eugene Ball. De veldteams bestonden in de verschillende fasen uit (in 
alfabetische volgorde) Peter van den Bos, Quentin Bourgeois, Valentijn van 
den Brink, Cris Durrent, Marc Duurland, Herwin van den Engel, Eva van 
Geenen, Minja Hemminga, Sebastiaan Knippenberg, Roosje de Leeuwe, 
Cristian van der Linde, Yolande Meijer, Lucas Meurkens, Joeske Nollen, 
Maurits Pruysen, Priscilla Schoondermark, Raf Timmermans, Jasper van 
Warmerdam, Karin Wink en een groot aantal studenten van de Faculteit 
der Archeologie van de Universiteit Leiden die in het kader van het veld-
practicum enkele weken in Nistelrode mochten opgraven. Onmisbaar was 
de ondersteuning door de lokale archeologen Gerard Smits (Oss), Goof van 
Eijk, Hanneke van Alphen en Chris Cuijpers (Uden) en Lambert van de 
Boogert en Jan van der Velde (Nistelrode). 
Dagelijkse ondersteuning was er tenslotte van onze bekwame machinisten 
René van Hinthum en Ton van Rooij, en metaaldetector ‘machinist’ Andre 
Manders.

Ook bij de analyses en het schrijven van het rapport was een groot aantal 
mensen betrokken. Hun namen staan vermeld bij de verschillende hoofd-
stukken. Hier wil ik ter afsluiting Eugene Ball, Sebastiaan Knippenberg, 
Leon van Hoof en Harry van Enckevort bedanken voor hun inzet in het 
project, in het veldwerk en/of de uitwerking.

Richard Jansen





Archeologisch onderzoek Nistelrode: inleiding

Richard Jansen

In oktober 2003 en januari tot augustus 2004 hebben Archol (Archeologisch 
Onderzoek Leiden bv) en de Faculteit der Archeologie van de Universiteit 
Leiden een uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd in de plaats 
Nistelrode (gemeente Bernheze), in noordoost-Noord-Brabant. Het 
onderzoek vond plaats in opdracht van Rijkswaterstaat, directoraat Noord-
Brabant (deelgebied A: proefsleuven en opgraving) en de gemeente 
Bernheze en De Meierij bv (deelgebied B: opgraving). De directe aanleiding 
voor de onderzoeken waren het tracébesluit voor de aanleg van de 
rijksweg A50 Eindhoven-Oss (deelgebied A) en de ontwikkeling van de 
bestemmingsplannen voor de aangrenzende woonwijk Zwarte Molen 
(deelgebied B: voor deelgebieden zie hoofdstuk 1, fi g. 2).
Vooronderzoek in het tracé van de A50 had ter hoogte van Nistelrode drie 
mogelijke vindplaatsen uit de late prehistorie en Romeinse tijd aangetoond 
die in aanmerking kwamen voor vervolgonderzoek (zie hoofdstuk 1).1

Het vervolgonderzoek bestond uit de aanleg van een aantal proefsleuven 
waarbij de resultaten van het booronderzoek werden bevestigd. Vervolgens 
zijn delen van de drie vindplaatsen (van zuid naar noord: Zwarte Molen, 
Mortel en Loo) opgegraven (fi g. 1).2

Vooronderzoek in het kader van de ontwikkeling van de woonwijk Zwarte 
Molen had geen vindplaatsen aangetoond. Er werden in het gebied 
geen archeologische waarden verwacht en een vervolgonderzoek werd 
niet noodzakelijk geacht.3 Bij de aanleg van de wegcunetten bleek deze 
vaststelling niet juist en is, direct aansluitend op het onderzoek in het tracé 
van de A50, ook hier een opgraving uitgevoerd.

1 Oude Rengerink 1997.
2 Archeologische MonumentenZorg.
3 Oudhof 2001.

Tabel 1
Fasering van de AMZ-cyclus2 van het 

archeologisch onderzoek Nistelrode. 

De fasering loopt synchroon met de 

uitvoering van de verschillende onder-

zoeken in tijd, per locatie

Deel Fase Soort onderzoek Opdrachtgever Uitvoering Periode uitvoering

Onderzoek rijksweg: vindplaatsen Zwarte Molen, Mortel en Loo

A 0 Booronderzoek Rijkswaterstaat RAAP 1997

1 Proefsleuven Rijkswaterstaat Archol bv Okt. 2003

2 Opgraving Rijkswaterstaat Archol bv Jan-Apr 2004

Onderzoek woonwijk: vindplaats Zwarte Molen

B 0 ‘Quick-scan’ Gemeente Bernheze Vestigia 2000

1 Opgraving Gemeente Bernheze Archol bv Apr-Aug 2004
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Veldwerk en uitwerking

Het veldwerk heeft zes maanden in beslag genomen. De dagelijkse leiding 
was achtereenvolgens in handen van drs. L. van Hoof (fase A1), drs. E. 
Heirbaut (fase A2) en drs. E. Ball (fase B1). De projectleiding van het gehele 
project was in handen van drs. R. Jansen. Het veldwerk is uitgevoerd door 
medewerkers van Archol en Archeoservice uit Eindhoven en studenten van 
de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Bij de uitwerking 
is een groot aantal specialisten betrokken geweest: drs. H. van Enckevort 
(Bureau Archeologie Nijmegen: Romeins aardewerk en dakpannen), prof. 
dr. C.C. Bakels (Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden: botanie), drs. 
C. Vermeeren (BIAX-consult: hout), drs. A. Koster (Museum het Valkhof 
Nijmegen: bronzen vaatwerk), drs. J. Pelsdonk (Geldmuseum Utrecht: 
Romeinse munten), drs. A. Pol (Geldmuseum Utrecht: vroegmiddeleeuwse 
munten), drs. L. Meurkens (Archol: overige metalen voorwerpen),
dr. L. Smits (Ancient Bones: crematieresten), drs. F. van den Dries
(Tilburg: Romeins glas) en dr. S. Knippenberg (Archol: steen).
Voor het onderzoek is aansluiting gezocht bij het Leidse Maaskantproject 
van waaruit sinds enkele decennia archeologisch onderzoek wordt verricht in 
de Maasland-regio, waarin ook Nistelrode ligt. Vraagstellingen, ervaringen 

Figuur 1
Locatiekaart omgeving Nistelrode met 

aangegeven de vindplaatsen (=onder-

zoeksgebieden) Zwarte Molen, Mortel en 

Loo, vernoemd naar lokale toponiemen

Loo

Mortel

Zwarte Molen
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en resultaten vanuit dit project hebben een belangrijke rol gespeeld tijdens 
het veldwerk en de uitwerking. Binnen het Maaskantproject wordt getracht 
een beeld te ontwikkelen van de dynamiek van lokale gemeenschappen 
en hun plaats in het (cultuur)landschap in het Maasland vanaf het laat-
neolithicum.4 Dit beeld werd tot voor kort grotendeels bepaald door de 
onderzoeksresultaten uit Oss, waar met grootschalige opgravingen en 
verkenningen een bijzonder databestand is opgebouwd.5

De laatste jaren is het onderzoek echter uitgebreid naar de omringende 
regio’s, gezamenlijk aan te duiden als het Maasland (fi g. 2). Verkenningen 
en opgravingen zijn uitgevoerd in het noordelijk gelegen rivierengebied 
(de eigenlijke Maaskant) en naar het zuiden op de Maashorst, waar ook 
Nistelrode toe behoort. Daarnaast is relatief veel informatie beschikbaar 
over de landschappelijke ontwikkelingen in het gebied.6 Door het gebied 
Maasland als geheel te benaderen ontstaat de mogelijkheid om bewoning en 
de ontwikkelingen daarin te bestuderen in verschillende landschappelijke 
omgevingen die op korte afstand van elkaar zijn gelegen. Het onderzoek in 
Nistelrode neemt daar een belangrijke plaats in.

4 Fokkens 1996.
5 In totaal inmiddels zo’n 75 ha. Voor een overzicht zie Jansen en Fokkens 1999.
6 Van Beurden 2002;  Bakels 2002; De Kort 2002.

Figuur 2
Het onderzoeksgebied Maasland, 

onderverdeeld in Maashorst (Peel Blok), 

Heikant (dekzandrug) en Maaskant 

(rivierengebied) (bodemkaart Nederland 

1:50.000)
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Het onderzoek is tot stand gekomen dankzij fi nanciële steun van de: 
gemeente Bernheze, Rijkswaterstaat directoraat Noord-Brabant, Ministerie 
van OCenW, Provincie Noord-Brabant en De Meierij bv (Bouwbedrijf 
Wagemakers bv, Aannemingsbedrijf Nieuwenhuizen Daandels bv en 
Bouwbedrijf L. van de Ven bv).

Administratieve gegevens

Provincie Noord-Brabant

Gemeente Bernheze

Plaats Nistelrode

Toponiemen Zwarte Molen / Mortel / Loo

Coördinaatgegevens Vindplaats Zwarte Molen

Noordwest 167647.50; 412558.50

Noordoost 168025.85; 412554.70

Zuidoost 168067.00; 412418.70

Zuidwest 167685.80; 412376.60

Vindplaats Mortel

Noordwest 167882.20; 412889.80

Noordoost 167903.25; 412894.60

Zuidoost 167997.15; 412626.50

Zuidwest 167976.00; 412617.85

Vindplaats Loo

Noordwest 167679.75; 413449.30

Noordoost 167714.70; 413448.85

Zuidoost 167762.25; 413298.25

Zuidwest 167729.50; 413292.15

OM-nummer Deelgebied A, fase 1 (proefsleuven): 5168

Deelgebied A, fase 2 (opgraving): 5675

Deelgebied B, fase 1(opgraving): 6310

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Directoraat Noord Brabant

Gemeente Bernheze

De Meierij bv (Bouwbedrijf Wagemakers bv, 
Aannemingsbedrijf Nieuwenhuizen Daandels bv 
en Bouwbedrijf L. van de Ven bv)

Uitvoering Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv)

Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden

Bevoegd gezag Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en

Monumenten (RACM)

Financiële ondersteuning Ministerie van OCenW

Provincie Noord-Brabant

Deponering Rijksmuseum van Oudheden Leiden

Tabel 2
Administratieve gegevens van het archeo-

logisch onderzoek Nistelrode
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Leeswijzer

De resultaten van de verschillende deelgebieden zijn, na overleg met 
opdrachtgevers en bevoegd gezag, geïntegreerd in één rapport. Dit rapport 
is opgezet als een geredigeerd tweedelig boek, waarin de verschillende 
hoofdstukken op naam van de auteur(s) worden weergegeven. In hoofdstuk 
1 zijn de vraagstellingen en gehanteerde methodieken van de verschillende 
fasen van onderzoek op een rij gezet. In hoofdstuk 2 is het fysieke land-
schap van het onderzoeksgebied in beeld gebracht. Hoofdstuk 3 behan-
delt de archeologische context, waarna in de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 de 
sporen en structuren periodiek worden gepresenteerd. In de daaropvolgende 
hoofdstukken worden de verschillende materiaalcategorieën behandeld: 
aardewerk en dakpannen (hoofdstuk 8), vroegmiddeleeuws aardewerk 
(hoofdstuk 9), aardewerk uit de volle middeleeuwen (hoofdstuk 10), munten 
en metaalvondsten (hoofdstuk 11), bronzen vaatwerk (hoofdstuk 12), natuur-
steen (hoofdstuk 13), glas (hoofdstuk 14), botanisch onderzoek (hoofdstuk 
15) en crematieresten (hoofdstuk 16). In hoofdstuk 17 worden de resultaten 
gebundeld in de (pre)historische longue durée bewoningsgeschiedenis van 
het onderzoeksgebied en haar plaats in de regio Maashorst. In hoofdstuk 18 
wordt het hout behandeld en in twee catalogus bijlagen (hoofdstukken 19 en 
20) volgen tenslotte de beschrijvingen van de individuele structuren uit de 
Romeinse periode en de middeleeuwen. Tenslotte is een alle-sporenkaart 
van de opgravingen in Nistelrode 2003/04 bijgevoegd.

Figuur 3
De opgraving Zwarte Molen in de zomer 

van 2004 (foto R. Jansen)
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1 Archeologisch onderzoek Nistelrode:

 verwachtingen, vraagstellingen en methodiek

Richard Jansen

Inleiding

De verwachtingen, vraagstellingen en methodiek worden in dit hoofdstuk 
behandeld per uitvoeringsfase (zie tabel 1 inleiding). Hiervoor is gekozen om 
de lezer de ontwikkelingen in het onderzoek (mee) te kunnen laten volgen. 
Bovendien is bij de uitvoering van het onderzoek steeds gebruik gemaakt van 
het voortschrijdend inzicht.

Deel Fase Soort 
onderzoek

Opdracht -
gever

Uitvoering Periode 
uitvoering

Advies

A 0 Booronderzoek Rijkswater-
staat

RAAP 1997 Proefsleuven

B 0 ‘Quick-scan’ Gemeente 
Bernheze

Vestigia 2000 Geen vervolg-
onderzoek

A 1 Proefsleuven Rijkswater-
staat

Archol bv Okt. 2003 Opgraving 
delen tracé

A 2 Opgraving Rijkswater-
staat

Archol bv Jan-Apr 2004 –

B 1 Opgraving Gemeente 
Bernheze

Archol bv Apr-Aug 2004 –

1.1 Resultaten en verwachtingsmodel vooronderzoeken deel gebieden
A en B (fasen 0)

Al in 1997 werd een verkennend archeologisch booronderzoek (destijds 
aangeduid als AAI, Aanvullende Archeologische Inventarisatie) uitgevoerd in 
het gehele (beoogde) tracé van de A50. Daarbij werden onder de esdekken ten 
oosten van Nistelrode drie mogelijke vindplaatsen vastgesteld.1 Het gebied 
werd aangeduid als een uitgestrekt esdekkencomplex waaronder een prehis-
torisch landschap ‘verborgen’ lag waarin de vindplaatsen op de hogere delen 
lagen. Oorspronkelijk heeft dit complex doorgelopen in noordelijke richting. 
Dit gebied is in het verleden echter ontgrond. Hier zijn dan ook geen vind-
plaatsen meer aangeboord; wel getuigt een groot aantal Archis-meldingen 
van de aanwezigheid van (verdwenen) vindplaatsen (fig. 1.1).
Het onderzoek is uitgevoerd in een boorgrid bestaande uit twee parallelle 
boorraaien met een onderlinge afstand van 20 m. De afstand tussen de 
boringen was 25 m (fi g. 1.1).2 Een aanzienlijk aantal boringen leverde 
scherfmateriaal uit de late brons- en ijzertijd en middeleeuwen op.3 Het esdek 
had een gemiddelde dikte van 45 tot 60 cm waardoor een oppervlaktekartering 
vrijwel geen vondsten opleverde.

1 Uitvoering RAAP Archeologisch Adviesbureau; Oude Rengerink 1997.
2 Oude Rengerink 1997. Het standaard boorgrid gaat uit van 50 m. Door de hoge verwachting 

van het esdekgebied is voor een dichter grid gekozen.
3 Oude Rengerink 1997, 26.

Tabel 1.1
Fasering van het onderzoek in tijd
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Opmerkelijk is dat tijdens het booronderzoek in het kader van een quick-scan 

van de nabijgelegen nieuwbouwwijk Zwarte Molen (direct aan de overzijde 
van de provinciale weg) geen archeologische waarden zijn onderkend, 
ondanks de resultaten van het bovenbeschreven booronderzoek waarvan 
de resultaten op dat moment bekend waren. Het booronderzoek had ook 
een geheel andere opzet. In een gebied van ruim 9,5 ha zijn slechts 39 
boringen gezet die sterk verspreid over het terrein lagen zonder duidelijk 
grid (4 boringen per ha) (fi g. 1.1). Op basis van de resultaten van de boringen 
zijn, achteraf gezien, de verkeerde conclusies getrokken.4

4 Oudhof 2001.

Figuur 1.1
Overzicht van de boorpunten van het 

onderzoek in het tracé van de A50 

(deelgebied A: uitvoering RAAP, zwarte 

boorpunten) en de woonwijk (deelgebied 

B: uitvoering Vestigia, rode boorpunten)



Archeologisch onderzoek Nistelrode: verwachtingen, vraagstellingen en methodiek   17

Op basis van de resultaten van het RAAP-onderzoek is vastgesteld dat een 
vervolgonderzoek noodzakelijk was. Het verwachtingsmodel op basis van 
het vooronderzoek betrof de aanwezigheid van nederzettingen uit de late 
prehistorie, Romeinse tijd en de middeleeuwen. Deze nederzettingen lagen 
op de (nog zichtbare) hogere delen van het landschap en waren vanaf de late 
middeleeuwen afgedekt door (middeleeuwse) akkerlagen: de zogenaamde 
esdekken. Deze laatste ontstaan door het jaarlijkse gebruik de mest uit de 
potstallen, vermengd met afval, bos- en/of heideplaggen uit te spreiden over 
de akkers als bemesting. Op basis van de landschappelijke ligging gold deze 
verwachting ook voor de woonwijk Zwarte Molen, ondanks de conclusies van 
het vooronderzoek.
Doordat de vindplaatsen onder een relatief dik esdek gelegen zijn, is 
uitgegaan van een redelijke tot goede conservering en gaafheid waarbij de 
locaties niet zijn aangetast door diepe bodemwerking. Er werd rekening 
gehouden met de aanwezigheid van een ‘cultuurlaag’ onder het esdek met 
daaronder de sporen van structuren als huizen en spiekers, waterputten, 
kuilen en greppels en mogelijk begravingen uit de late prehistorie. Het 
vondstmateriaal bestond vermoedelijk uit anorganische materialen: 
aardewerk, verbrande leem/klei, natuursteen, vuursteen en mogelijk resten 
van metalen. Daarnaast werden ook verbrande organische resten verwacht. 
Afgaande op de grove zandmatrix werd verwacht dat de vindplaatsen geen 
goede condities boden voor de conservering van  onverbrand organisch 
materiaal.
Voor de toetsing van het verwachtingsmodel is gekozen voor de methodiek 
van proefsleuven (het huidige IVO-proefsleuven).5 Door de aanleg van 
parallelle, twee tot drie meter brede sleuven over de vondstlocaties, 
kon inzicht worden verkregen in de aanwezigheid en verspreiding van 
grondsporen en vondstmateriaal onder het esdek. Tegelijkertijd gaven de 
profi elen inzicht in de bodemopbouw en eventuele verstoringen. Door 
de proefsleuven niet te breed te maken en het zeer beperkt opgraven van 
grondsporen bleef de mogelijkheid bestaan vastgestelde vindplaatsen 
te behouden, hét uitgangspunt van de AMZ-cyclus.6 Om deze redenen 
vormen proefsleuven een goede en veelvuldig beproefde methodiek voor het 
waarderen van vindplaatsen onder esdekken.

1.2 Het proefsleuvenonderzoek deelgebied A (fase 1)

1.2.1 Vraagstellingen
Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek zijn door de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) drie afzonderlijke Programma’s 
van Eisen (PvE) opgesteld voor het onderzoek van de drie vindplaatsen die 
door RAAP waren onderscheiden.7 De doel- en vraagstellingen liggen op 
het niveau van verspreiding, kwaliteit, aard, hoeveelheid en datering van de 
archeologica: grondsporen en vondsten. Het onderzoek heeft daarmee een 

5 IVO staat voor Inventariserend VeldOnderzoek.
6 AMZ staat voor Archeologische MonumentenZorg. Uitgangspunt daarbij is het behoud van 

archeologische vindplaatsen in situ.
7 Woltering 2001. Op basis van de overeenkomsten van vindplaatsen en vraagstellingen zijn 

voor het onderzoek de drie PvE’s samengevoegd.
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karterend én waarderend karakter. Om de vindplaatsen te kunnen waarderen 
moest het onderzoek gegevens leveren over de volgende aspecten:
1. Aard, omvang, karakter, ouderdom en verspreiding van vondsten en 

sporen;
2. Stratigrafische opbouw en bodemontwikkeling ter plekke;
3. Gaafheid en conservering vindplaats;
4. Landschappelijke context;
5. Archeologische context (ensemblewaarde).

Op basis hiervan zijn de volgende doel- en vraagstellingen opgesteld:
1. Waar bevindt zich onder het esdek nog een oude(re) akker- en woonlaag?
2. Waar zijn sporen bewaard gebleven en wat is hun kwaliteit en aard?
3. Kunnen sporenconcentraties worden herkend en zo ja, hoe moeten ze 

worden geïnterpreteerd?
4. Welke vondstcategorieën worden aangetroffen, wat is de kwaliteit, wat is 

de kwantiteit?
5. In hoeverre valt op de verschillende locaties verkoold en onverkoold 

plantaardig en dierlijk materiaal te verwachten?
6. Wat zijn de mogelijkheden voor verder onderzoek betreffende boven-

genoemde materialen?
7. Daarnaast moesten de mogelijkheden worden bekeken in hoeverre de 

onderzoeksresultaten geïntegreerd konden worden in het onderzoeks-
programma van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden.

1.2.2 Onderbouwing onderzoeksmethodiek
Het onderzoek op de drie vindplaatsen in het tracé van de A50 is als 
één project uitgevoerd, waarbij voor iedere locatie dezelfde methodiek is 
gehanteerd. Er is daarbij uitgegaan van het in het PvE genoemde principe: 
‘een effi ciënte en minst tijdrovende methode, waarin “naar bevind van 
zaken” en voortschrijdend inzicht kan worden gewerkt’.8 In de methodiek 
zijn ook de ervaringen van eerder uitgevoerde en vergelijkbare onderzoeken 
meegenomen.9

Uitgaande van het in eerste instantie verkennend karakter van het onderzoek 
zijn twee parallelle sleuven van 2 m breed aangelegd met een onderlinge 
afstand van 20 m. Deze methodiek is ook gebruikt tijdens het onderzoek 
dat eerder in het tracé van de A50 op de vindplaats Uden-Schouwstraat is 
uitgevoerd.10 De methode heeft als voordeel boven een enkele sleuf van 4 m 
breed dat een beter inzicht wordt verkregen in de verspreiding van sporen 
binnen het werktracé van 40 tot 50 m breed. Door niet direct sleuven van 
4 m aan te leggen wordt bovendien voorkomen dat grote oppervlakten zonder 
sporen worden blootgelegd, of dat bij het aansnijden van een vindplaats 
direct grote delen van een vindplaats worden vrijgelegd (fi g. 1.2). De zicht- 
en herkenbaarheid van sporen zijn bij beide breedtes gelijk. Om de kosten 
te drukken is één van de sleuven wel met intervallen van 20 m aangelegd. 
Hiermee is minimaal gemiddeld 6% van het onderzoeksgebied verkend. 

8 Woltering 2001.
9 Uden-A50 Schouwstraat: Van Hoof en Jansen 2002; Oss-De Geer: Jansen en Van Hoof 

2003.
10 Van Hoof en Jansen 2002.
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De aangelegde proefsleuven (1-16) en opgravingsputten (17-67) op de vindplaatsen Zwarte Molen, Mortel en Loo, verspreid over de deelgebieden A en B
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Op basis van de resultaten zijn op enkele plaatsen de sleuven verbreed naar 
4 m om tot een (betere) waardering van de sporen(clusters) te komen.

Bij het vrijleggen van het vlak is de bouwvoor machinaal en schavenderwijs 
verwijderd. Hierbij is per sectie van 5 bij 2 m het (‘losse’) vondstmateriaal uit 
de bovenliggende lagen verzameld, waarbij extra aandacht is besteed aan de 
zogenoemde ‘cultuur- of akkerlaag’.11 De aanleg van de sleuven is begeleid 
met een metaaldetector. Het vlak is aangelegd tot op het sporenniveau. 
Sporen zijn, omdat het hier een verkennend en waarderend onderzoek 
betrof, in beperkte mate bestudeerd door middel van couperen. Slechts 
enkele sporen zijn gecoupeerd om karakter, conservering en datering vast te 
stellen. De gemaakte coupeprofi elen zijn getekend en beschreven. Wanneer 
een structuur werd vermoed, zijn sporen niet gecoupeerd.
Van alle proefsleuven is één representatief lengteprofi el (in kolommen) 
gedocumenteerd. Botanische monsters zijn genomen van sporen die daar 
qua vulling aanleiding toe gaven. Deze zijn gezeefd en gedetermineerd in 
het laboratorium te Leiden om vast te kunnen stellen of zich organische 
resten in de monsters bevonden.

1.2.3 Resultaten en verwachtingsmodel
Het proefsleuvenonderzoek heeft op de vindplaats Zwarte Molen 
bewoningssporen uit in ieder geval de ijzertijd en Romeinse tijd 
opgeleverd.12 In totaal is over een lengte van bijna 625 m een proefsleuf 
aangelegd. In de zuidelijke 400 m werden alleen een aantal recente greppels 
en een waterput gevonden, waarschijnlijk van een vroegmoderne bewoning, 
gezien ook de hoeveelheid recent puin in de bouwvoor (proefsleuven 1, 2 
en zuidelijke deel 14, fi g. 1.2). In het noordelijke deel werd een Romeinse 
nederzetting aangesneden bestaande uit greppels en paalsporen in 
combinatie met een vondstlaag met relatief veel vondstmateriaal waar onder 
fragmenten van dakpannen en Romeins importaardewerk. De sleuf waarin 
de vondstlaag werd aangetroffen, is beperkt in omvang gehouden om zo 
weinig mogelijk van de vindplaats te verstoren.
Het onderzoek op de vindplaats Mortel betrof slechts een relatief smal 
perceel, met een duidelijke glooiing. Ten noorden en zuiden daalt het 
gebied naar fossiele dalen. De proefsleuven hebben hier sporen uit het laat-
neolithicum, de ijzertijd en Romeinse tijd opgeleverd.
Op de meest noordelijke vindplaats Loo ligt een duidelijk begrensd 
sporencluster uit de Romeinse periode. Het ligt centraal in de noord-zuid 
georiënteerde proefsleuven en omvat een 100 m lange zone met kuilen, 
paalsporen en greppels, waarbij het erop lijkt dat alle sporen aan genoemde 
periode zijn toe te wijzen.
De conservering op de drie vindplaatsen was goed, gezien de dieptes van de 
gecoupeerde greppels en paalsporen. Delen van het terrein zijn geëgaliseerd, 
waarbij echter alleen het bovenste deel van het bovenliggende esdek is 
verwijderd. Sporen en vondsten zijn daaronder goed bewaard gebleven. 

11 Oude Rengerink 1997.
12 In eerste instantie is deze vindplaats aangeduid als Menzelsch Veld. Opgravingen aan 

de overzijde zijn aangeduid als Zwarte Molen. Omdat er sprake is van één vindplaats is 
gekozen voor één naam: Zwarte Molen. De aanduiding Menzelsch Veld of Menzel is dus 
vervallen.
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De verwachting was dat deze sporen toebehoorden aan plattegronden van 
boerderijen en spiekers of waterputten; verder betroffen het kuilen en 
paalsporen uit de late prehistorie en de Romeinse tijd en mogelijk ook graven 
uit het laat-neolithicum. Als vondstmateriaal werden aardewerk, dakpannen, 
steen en metaal verwacht. Organisch materiaal (bot, hout, zaden) zou alleen 
voorkomen in eventuele diepe waterputten, of in verbrande staat.

1.3 Definitief onderzoek deelgebied A (fase 2)

1.3.1 Selectie en vraagstellingen
Op basis van de resultaten van de proefsleuven zijn de vindplaatsen 
Nistelrode-Zwarte Molen, -Mortel en -Loo bestempeld als behoudenswaardig. 
Niet alleen op basis van hun specifi eke kenmerken, maar ook op basis van 
een bredere archeologische en landschappelijke inbedding. De vindplaatsen 
bieden onder meer de mogelijkheid vindplaatsen met een verschillend 
karakter en uit verschillende perioden van de late prehistorie (waaronder 
unieke, laatneolithische sporen) en Romeinse tijd te onderzoeken. Door 
de relatief goede conserveringsomstandigheden zijn plattegronden goed te 
herkennen, maar mogelijk ook erven en nederzettingen.
Omdat behoud niet meer mogelijk was, zijn de delen van de vindplaatsen 
binnen het tracé van de A50 geselecteerd voor vlakdekkend vervolgonderzoek 
(DO). De belangrijkste argumenten voor de uitvoering van een defi nitief 
onderzoek waren:
1. De vindplaatsen herbergen sporen uit uiteenlopende perioden. Eén van 

de vindplaatsen wordt gedateerd in een periode die uit het Maasland nog 
nauwelijks bekend is (laat-neolithicum).

2. De Romeinse tijd is voor het gebied beter bekend maar de hoge vondst-
dichtheid van dakpannen en Romeins importaardewerk op de vindplaats 
Zwarte Molen wijst op een bijzonder karakter van de bewoning. Van 
vindplaats Loo is het relatief onverstoorde karakter bijzonder. We kennen 
uit het gebied wel een groot aantal vindplaatsen uit de Romeinse tijd, 
maar daarvan zijn er maar zeer weinig degelijk opgegraven. Dit maakt 
deze twee vindplaatsen behoudenswaardig.

3. Het onderzoek zou een inzicht geven in de (pre)historische bewonings-
ontwikkeling van de microregio Nistelrode. Daar is in veel opzichten nog 
weinig van bekend. Het gebied is rijk aan archeologische vondsten, maar 
het merendeel betreft vondsten gedaan bij ontgrondingen en ruilverka-
velingen. De informatie over de context is daarbij in de meeste gevallen 
nihil.

4. Met de resultaten van andere A50-projecten, zoals Uden en Zevenbergen, 
en projecten elders uitgevoerd in de regio wordt een steeds completer 
beeld verkregen van de (pre)historische bewoning van de Maashorst. 
Door veel onderzoek(en) in een beperkte regio uit te voeren wordt een 
kwalitatieve beeldvorming van het verleden verkregen. De resultaten van 
de verschillende opgravingen krijgen hiermee ook een meerwaarde.

5. Tenslotte biedt het gebied goede mogelijkheden voor een landschappelij-
ke inbedding van de archeologische resultaten. We hebben te maken met 
een relatief ongeschonden (prehistorisch) landschap waarin de droog- en 
beekdalen die vanaf het Peel Blok richting de slenk lopen nog goed zicht-
baar zijn. Ontwikkelingen in het gebruik van het landschap in de prehis-
torie vormen daarbij een belangrijk onderzoeksthema.
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Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn voor het defi nitief onderzoek 
in deelgebied A de volgende vraagstellingen opgesteld en vastgelegd in een 
Programma van Eisen.13

1. Het onderzoek moet inzicht geven in de (pre)historische bewoningsont-
wikkeling van de microregio Nistelrode. Daar is in veel opzichten nog 
weinig van bekend. Het gebied is rijk aan archeologische vondsten maar 
het merendeel betreft vondsten gedaan bij ontgrondingen en ruilverka-
velingen. De informatie over de context is daarbij in de meeste gevallen 
nihil. Door de opgravingen in het tracé van de A 50 in een breder archeo-
logisch kader te plaatsen krijgen ze een meerwaarde. Kunnen de bekende 
vondsten uit ontgrondingen en dergelijke in samenhang met deze opgra-
vingen inzicht geven in de ontwikkeling van het cultuurlandschap rond 
Nistelrode?

2. De vindplaatsen herbergen sporen uit uiteenlopende perioden. Eén van 
de vindplaatsen wordt gedateerd in een periode die uit het Maasland nog 
nauwelijks bekend is (laat-neolithicum). Hebben we te maken met een 
solitair graf, of een klein grafveld, of duiden de paalsporen op bewoning 
uit dezelfde periode? In het geval van een grafveld: zijn er aanwijzingen 
voor grafheuvels, of hebben we te maken met vlakgraven? Passen de 
bijgiften binnen het beeld dat bekend is van het grafritueel uit deze peri-
ode? In het geval van bewoning: Hoe kan deze gekarakteriseerd worden?

3. De Romeinse tijd is voor het gebied beter bekend, maar de hoge vondst-
dichtheid van dakpannen en Romeins importaardewerk op vindplaats 
Zwarte Molen wijst op een bijzonder karakter van de bewoning hier. Van 
vindplaats Loo is het onverstoorde karakter bijzonder. Bovendien kennen 
we uit het gebied wel een groot aantal vindplaatsen uit de Romeinse tijd, 
maar daarvan zijn er maar zeer weinig degelijk opgegraven. Dit maakt 
ook deze twee vindplaatsen behoudenswaardig. Daarbij moet aandacht 
zijn voor de onderlinge overeenkomsten en verschillen van beide neder-
zettingen en voor de relatie tussen beide vindplaatsen. Hoe kan de bewo-
ning gekarakteriseerd worden? Hebben we te maken met houtbouw, 
mogelijk met een dakpannendak?

13 Jansen 2003.

Figuur 1.3
Het handmatig opgraven van de 1 bij 1 m 

vakken op de vindplaats Zwarte Molen
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4. Voor de verschillende vindplaatsen dienden omvang, type en functie, 
 periode, ruimtelijke patronen, relatie met het microreliëf en bodemtype 
vastgesteld te worden.

5. Hoe is de archeologisch relevante geomorfologische, geologische en 
bodemkundige opbouw van het gebied. Hiermee kan een landschap-
pelijke inpassing van de vindplaatsen gegeven worden. Wat is de fysiek-
landschappelijke ligging van de vindplaatsen?

6. Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Zijn er 
aanwijzingen voor bepaalde vormen van landgebruik bijvoorbeeld perce-
lering, akkers?

7. De bewoningssporen liggen met name op de hogere ruggen. Daaraan 
grenzend liggen echter fossiele dalen. Tot voor kort waren dit archeolo-
gisch ‘lege’ gebieden. Recentelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat 
ook deze gebieden aspecten van het archeologisch landschap herbergen 
m.n. in de rituele sfeer. Het gebied ten oosten van Nistelrode wordt 
doorsneden door een aantal ondiepe dalen. Bij het onderzoek dient daar 
aandacht voor te zijn.

8. Aandacht voor de opbouw en datering van de esdekken. Hoe oud zijn 
deze?

9. Wat kunnen de vindplaatsen bijdragen aan de beeldvorming van het 
verleden in de grotere regio Maasland. Hierbij moet aansluiting worden 
gezocht bij het Maaskant-project. Hoe kan de bewoning uit de Romeinse 
tijd worden ingepast in de voor Oss ontwikkelde modellen voor nederzet-
tingstypen, -systemen en landschapsgebruik?

10. Als er sprake is van houtbouw-boerderijen uit de Romeinse tijd: van welk 
type zijn deze? Passen ze in de traditie zoals we die kennen uit Oss of 
hebben we te maken met het Alphen-Ekeren type uit de Kempen?

11. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de specifieke vindplaat-
sen? Bestaan er verschillen in de conservering van archeologische resten 
binnen het onderzoeksgebied? Zijn grondsporen vervaagd door bodem-
vorming en/of bodemwerking?

12. Naast de individuele karakteristieken van de drie vindplaatsen moet er 
dus ook aandacht zijn voor de onderlinge verbanden en de landschappe-
lijke ligging en een inkadering in de bredere Maasland-regio. Het onder-
zoek biedt daar goede mogelijkheden voor.

1.3.2 Onderbouwing onderzoeksmethodiek
Voorafgaand aan de opgraving is een puttenplan opgesteld, gebaseerd 
op de resultaten van het proefsleuvenonderzoek (fi g. 1.2). Het hield in 
dat de geselecteerde sporenclusters integraal en zo uitgebreid mogelijk 
zouden worden opgegraven. Het zo vlakdekkend mogelijk in kaart brengen 
van sporen en structuren vormt voor het nederzettingsonderzoek op 
zandgronden een belangrijke informatiebron. Op deze wijze kunnen 
vraagstellingen op erf-, nederzettings- en landschappelijk niveau worden 
beantwoord.
Tijdens het onderzoek is het puttenplan een aantal malen aangepast, 
waarbij in de meeste gevallen sprake was van een uitbreiding, waarbij 
clusters van sporen of structuren over een groter areaal werden vrijgelegd. 
Een belangrijke doelstelling was namelijk om structuren zoveel mogelijk 
integraal, in het veld, op te tekenen om deze als geheel op te kunnen graven.
Het opgravingsvlak is onder de bouwvoor of, indien aanwezig, het esdek 
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aangelegd. Met een graafmachine gebeurde dit schavenderwijs. Vondsten 
zijn per laag en in vakken van 5 bij 5 m verzameld. Bij een duidelijke 
ruimtelijke relatie zijn vondsten aan een spoor toegewezen. Voor de 
vindplaats Zwarte Molen is voor het deel in het tracé van de A50 gedeeltelijk 
een afwijkende methodiek gehanteerd. Het proefsleuvenonderzoek had hier 
de aanwezigheid van een vondstlaag aangetoond. Om die reden is het vlak 
machinaal aangelegd tot net boven de vondstlaag. Deze is vervolgens in 
vakken van 1 bij 1 m handmatig verwijderd (fi g. 1.3). Per vak zijn de vondsten 
verzameld, een aantal vakken is uitgezeefd voor kleinere vondsten. Tenslotte 
is ook onder de vondstlaag het sporenvlak opgetekend. Alle sporen zijn 
gecoupeerd en afgewerkt. Ook de waterputten zijn met de hand gecoupeerd 
en afgewerkt. Een belangrijke reden om de sporen zo nauwkeurig (en 
tijdrovende wijze) op te graven, is dat bij het nederzettingsonderzoek op de 
zandgronden juist deze sporen een grote informatiebron zijn. Ze vormen een 
van de weinige contexten waarin bijvoorbeeld botmateriaal en hout bewaard 
zijn gebleven.
Coupes en profi elen zijn gedocumenteerd door middel van tekeningen en 
foto’s. Van de diepe kuilen en waterputten en de sporen, waar het zinvol 
werd geacht, zijn botanische monsters genomen. In het veld zijn sporen-, 
vondstnummer-, foto- en tekeninglijsten bijgehouden, die achteraf in 
een database zijn verwerkt. Het sporenformulier vormde tevens een 
controleformulier voor de voortgang in een werkput (fi g. 1.4).
Per vindplaats is minimaal één profi el gedocumenteerd, tot op het 
opgravingsvlakniveau, om inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Uitgaande 
van relatief eenvoudige profi elen is uitgegaan van het documenteren 
(tekenen en fotograferen) van kolommen van 1 m breed met een maximale 
onderlinge afstand van 20 m. Bij complexere profi elen is een aaneengesloten 
deel gedocumenteerd. Alle grondsporen zijn gecoupeerd met behulp van een 
schop. Na documentatie zijn de sporen afgewerkt. In geval van houtrestanten 
zijn deze zo snel mogelijk ter plaatse getekend en gedetermineerd en 
bemonsterd door een specialist.

1.3.3 Resultaten en verwachtingsmodel
Zoals verwacht werden op alledrie de vindplaatsen delen van een 
Romeinse nederzetting aangesneden bestaande uit huisplattegronden, 
opslagstructuren, waterputten en begravingen. Op de locatie Mortel is 
bovendien een Romeins bronsdepot bestaande uit 30 stuks bronzen vaatwerk 
geborgen. Op alle vindplaatsen zijn sporen uit de brons- en/of ijzertijd 
aangetroffen, terwijl Zwarte Molen ook sporen uit de vroege middeleeuwen 
opleverde. Duidelijk was dat de verschillende nederzettingsterreinen zich 
buiten het wegtracé doorzetten, en dat voor deze gebieden een zeer hoge 
archeologische verwachting gold. Voor de locaties Mortel en Loo was geen 
directe bedreiging maar wel voor de locatie Zwarte Molen, een gebied waar 
op basis van een ‘quick-scan’ juist geen archeologische waarden werden 
verwacht!

1.4 Definitief onderzoek deelgebied B (fase 1)

1.4.1 Vraagstellingen
Tijdens het onderzoek in het tracé van de A50 (deelgebied A) werden direct 
ten westen van de opgraving (aan de overzijde van de provinciale weg) 
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wegcunetten uitgegraven voor de ontwikkeling van de woonwijk Zwarte 
Molen. Een visuele inspectie van de wegcunetten leverde delen van zeven 
boerderijplattegronden op, uit de Romeinse tijd, maar ook uit de volle 
middeleeuwen, en sporen uit de ijzertijd. Zoals verwacht, zette de inheems-
Romeinse nederzetting Zwarte Molen zich dus voort buiten het opgegraven 
deel in het tracé. Bovendien ligt ten westen van de Romeinse nederzetting 
een gehucht uit de volle middeleeuwen (11e tot 13e eeuw n. Chr.). Het bestaat 
uit boerderijen, waterputten, kuilen en opslagstructuren, verspreid over 
een aantal hectaren. Tenslotte zijn ook sporen uit de ijzertijd aangetroffen, 
waarschijnlijk de relicten van een verspreid aantal ‘zwervende’ erven.
Op basis van de waarnemingen in de wegcunetten is met de volgende 
argumenten gepleit voor een archeologisch onderzoek in het gebied, ondanks 
de eerdere aanbevelingen:
1. De locatie herbergt in ieder geval twee uitgestrekte nederzettingen uit 

verschillende perioden: de Romeinse tijd en de volle middeleeuwen. 
Van beide perioden is in veel opzichten nog weinig bekend, niet alleen 
in Nistelrode maar ook in een bredere regio. De nederzettingen zijn niet 
‘verstoord’ door bewoning uit andere perioden. Dit maakt een onder-
zoek van de nederzettingen, aangezien behoud niet meer mogelijk is, 
zeer gewenst. Daarnaast herbergt het terrein ook een aantal erven uit de 
 ijzertijd.

2. De sporen uit de Romeinse tijd sluiten aan op een nederzetting opge-
graven in het tracé van de A50. Deze is een voor de Romeinse tijd bijzon-
dere nederzetting met een relatief hoge vondstdichtheid van dakpannen 
en Romeins importaardewerk en een uitgestrekt en planmatig karakter. 
Met de opgraving van het deel van de nederzetting in de Zwarte Molen 

Figuur 1.4
Een voorbeeld van een ingevuld 

sporenformulier
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kunnen we een groot deel van deze nederzetting in kaart brengen. Het 
geeft  bovendien (meer) context aan het ‘bronsdepot van Nistelrode’.

3. De sporen uit de volle middeleeuwen biedt de mogelijkheid een onbe-
kend deel van de middeleeuwse geschiedenis van Nistelrode in kaart te 
brengen. In de regio zijn nog weinig vindplaatsen uit deze periode groot-
schalig onderzocht. De boerderijen, waterputten, kuilen en wegen in de 
vorm van karrensporen wijzen op een gehucht of zelfs een klein dorpje. 
Het complete karakter maakt een onderzoek zeer gewenst.

4. Een grootschalig onderzoek biedt mogelijkheden het karakter van beide 
nederzettingen te vergelijken en ook diachrone ontwikkelingen in kaart 
te brengen. Samen met de resultaten van het onderzoek aan de A50 krij-
gen we inzicht in de bewoningsgeschiedenis van Nistelrode.

5. Het gebied biedt tenslotte goede mogelijkheden voor een landschappelij-
ke inbedding van de archeologische resultaten. We hebben te maken met 
een relatief ongeschonden prehistorisch en historisch cultuurlandschap 
waarin de droog- en beekdalen die vanaf de Peel Blok richting de slenk 
lopen nog goed zichtbaar zijn. Ontwikkelingen in het gebruik van het 
landschap in de (pre)historie vormen een belangrijk onderzoeksthema in 
de huidige archeologie.

Uiteindelijk is besloten het gebied zo vlakdekkend mogelijk te onderzoeken, 
waarbij de archeologische werkzaamheden zoveel mogelijk gelijk op 
moesten gaan met de civieltechnische werkzaamheden om zo min 
mogelijke vertraging te veroorzaken. Zoals gebruikelijk is ook voor deze 
onderzoeksfase een PvE met vraagstellingen opgesteld.14

1. De algemene doelstelling is dat het onderzoek inzicht moet geven in de 
(pre)historische bewoningsontwikkeling van de microregio Nistelrode. 
Daar is in veel opzichten nog weinig van bekend. Het gebied is rijk aan 
archeologische vondsten maar het merendeel betreft vondsten gedaan 
bij ontgrondingen en ruilverkavelingen. De informatie over de context is 
daarbij in de meeste gevallen nihil. Welke inzichten geeft het onderzoek 
(samen met eerdere vondsten uit ontgrondingen en dergelijke) in de 
ontwikkeling(en) van het cultuurlandschap rond Nistelrode vanaf het laat-
neolithicum tot en met de volle middeleeuwen?

2. De vindplaats Zwarte Molen herbergt een deel van een nederzetting uit 
de Romeinse tijd. Een deel daarvan is al opgegraven in het tracé van de 
A50. Een belangrijke vraagstelling richt zich op de ontwikkeling van deze 
nederzetting. Hoe kan de bewoning gekarakteriseerd worden? Hebben 
we te maken met houtbouw, mogelijk met een dakpannendak? Hebben 
we te maken met een nederzetting met een bijzondere functie? Kunnen 
we de westelijke begrenzing van de nederzetting vaststellen? Wat is de 
fasering van de nederzetting? Liggen er erven uit de voorgaande ijzertijd 
waaruit de nederzetting is ontstaan? Bij een mogelijke ijzertijdbewoning 
moet de relatie met de Romeinse bewoning worden vastgesteld. Is er 
sprake van een direct voorafgaande bewoning?

3. Het westelijk deel van de Zwarte Molen herbergt een nederzetting uit 
de volle middeleeuwen. Hoe kan de bewoning van deze nederzetting 
gekarakteriseerd worden? Wat is de fasering en de begrenzing van de 

14 Jansen 2004.
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nederzetting? Hebben we te maken met enkele losse erven, een gehucht 
of een klein dorpje?

4. Naast aandacht voor de nederzetting moet ook aandacht besteed worden 
aan de directe omgeving van de nederzettingen, wat bevindt zich hier? 
Hoe worden de nederzettingen begrensd? Bij het onderzoek van de 
middeleeuwse nederzetting spelen ook de karrensporen en/of -wegen 
een belangrijke rol. Liggen de boerderijen langs deze wegen?

5. Hoe is de archeologisch relevante geomorfologische, geologische en 
bodemkundige opbouw van het gebied. Dit is belangrijk voor een land-
schappelijke inpassing van de vindplaatsen. Wat is de fysiek-landschappe-
lijke ligging van de vindplaatsen?

6. Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Zijn er 
aanwijzingen voor bepaalde vormen van landgebruik bijvoorbeeld perce-
lering, akkers?

7. Wat kunnen de vindplaatsen bijdragen aan de beeldvorming van het 
verleden in de grotere regio Maasland. Hierbij moet aansluiting worden 
gezocht bij het Maaskant-project van de Universiteit Leiden. Hoe kan de 
bewoning uit de Romeinse tijd worden ingepast in de voor Oss ontwik-
kelde modellen voor nederzettingstypen, -systemen en landschapsge-
bruik? Voor de middeleeuwen vinden we de dichtstbijzijnde parallellen in 
Uden. Kunnen we de bewoning daarmee vergelijken?

1.4.2 Methodiek
De algemene methodiek is gelijk aan die van de opgravingen in deelgebied 
A (fi g. 1.5). Door het ‘onverwachte’ karakter van het onderzoek, de omvang 
van het onderzoeksgebied, de tijdsdruk en de verwachte hoeveelheid sporen 
en vondsten is wel een aantal pragmatische keuzes gemaakt aangaande 
het veldwerk. De volgorde van aanleg van de werkputten is aangepast 
op de werkzaamheden. Als eerste zijn bijvoorbeeld de werkputten naast 
de wegcunetten aangelegd, zodat de nutsvoorzieningen konden worden 
aangelegd.
Voor het beantwoorden van de vraagstellingen is het openleggen en 
documenteren van een omvangrijk areaal van groter belang geacht dan het 

Figuur 1.5
Aanleg van een vlak op de vindplaats 

Zwarte Molen met graafmachine, 

schaven van het vlak en gebruik van de 

metaaldetector
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(handmatig) couperen (en/of afwerken) van álle sporen. Belangrijk bij een 
grootschalig nederzettingsonderzoek is het streven een zo groot mogelijk 
vlak in één keer aan te leggen. Daarmee kunnen de ruimtelijke relaties 
tussen sporen al vóór het uitgraven van de sporen bepaald worden. Dit is van 
belang omdat in die gevallen de herkende structuren als een geheel kunnen 
worden vastgelegd en onderzocht. Dit verdient sterk de voorkeur boven het 
‘herkennen’ van bijvoorbeeld huisplattegronden op de tekentafel.15

In het couperen van sporen zijn de volgende keuzes gemaakt. Besloten is 
niet alles handmatig te couperen en alles af te werken. Alle structuren, 
waterputten en (grotere) kuilen zijn als eerste gecoupeerd, daarna zoveel 
mogelijk de overige, losse sporen. Deze laatste hadden geen prioriteit. De 
paalsporen van middeleeuwse boerderijen zijn machinaal gecoupeerd, en een 
deel daarvan is niet afgewerkt.
Een groot aantal sporen is bemonsterd ten behoeve van botanisch onderzoek. 
In ieder geval alle waterputten en diepe kuilen. Daarnaast is volgens een 
vooropgezet plan ook een groot aantal paalsporen van de middeleeuwse 
plattegronden bemonsterd.16

1.5 Algemene dateringsproblematiek

Nederzettingsonderzoek op zandgronden wordt gekenmerkt door een horizon-
tale ‘stratigrafie’, wat inhoudt dat sporen uit de verschillende perioden zich in 
dezelfde archeologische laag aftekenen. De ligging van de sporen in het vlak 
biedt dus geen aanknopingspunt voor een datering en ook andere daterings-
mogelijkheden voor sporen en structuren zijn op de zandgronden beperkt:
– Het belangrijkste vondstmateriaal wordt gevormd door het aardewerk. De 

kennis hiervan geeft een goede mogelijkheid voor een datering van vonds-
ten en eventueel sporen. Een belangrijke kanttekening is de ‘vervuiling’ 
van een intensief gebruikt nederzettingsterrein. Huizen die zijn opgericht 
op een locatie waar eerder een erf heeft gelegen zullen in de bijbehorende 
sporen vondstmateriaal bevatten uit een eerdere bewoningsfase. Daarnaast 
biedt de kennis van de aardewerkontwikkelingen niet de mogelijkheid tot 
dateringen op huis- en generatieniveau;

– Op basis van de kennis van de huizenbouwontwikkeling van andere opgra-
vingen kunnen structuren aan een bepaalde periode worden toegewezen. 
Dit biedt echter een vrij ruime datering in het algemeen;

– Organische resten als waterputten, botmateriaal, crematies, houten palen 
bieden mogelijkheden voor een absolute datering door middel van een 
dendrochronologische ouderdomsbepaling of 14C-onderzoek;

– Oversnijding van sporen biedt een relatieve datering van twee of meer 
sporen en/of structuren.

Mede door de beperkingen in (fi jne) dateringen is het vrijwel onmogelijk 
voor een opgraving als Nistelrode om exacte erven te reconstrueren of een 
bewoningsfasering op generatieniveau te genereren. Toch heeft een dergelijk 
grootschalig onderzoek vele andere ingangen om een bewoningsgeschiedenis 
van het gebied uit de data te distilleren, zoals in het vervolg zal blijken.

15 Zie Fokkens en Jansen 2002.
16 Het monsterplan is opgesteld in overleg met Prof. dr. C.C. Bakels, (Faculteit der Archeologie, 

Universiteit Leiden), zie hoofdstuk 15.
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2 Het landschap van de regio Maashorst

Richard Jansen

Inleiding

Alvorens de resultaten van de opgravingen te behandelen wordt in dit hoofd-
stuk eerst ‘het landschap’ beschreven: het landschap dat men bewoonde, 
exploiteerde en dat een belangrijk en betekenisvol ‘kader’ vormde. Als eerste 
wordt het fysieke landschap van de Maashorst-regio besproken, waarna we 
zullen inzoomen op het direct omringende landschap van de vindplaatsen. 
Afsluitend komen ook de vegetatie- en historische culturele ontwikkelingen 
kort aan bod.

2.1 Fysische geografie Maashorst

Het onderzoeksgebied maakt onderdeel uit van het gebied dat toponymisch 
wordt aangeduid als de Maashorst. Het vormt de noordelijke uitloper van het 
Oost-Brabantse Peel Blok (fig. 2.2).1 Dit is een relatief vlak en hooggelegen 
plateau, dat in de verschillende glacialen (ijstijden) nooit door landijs bedekt 
is geweest en in het algemeen afhelt van het zuidoosten naar het noordwes-
ten.2 Het toponiem Maashorst geeft de belangrijkste fysisch-geografische 
aspecten van het gebied weer. De afzettingen die we in het gebied aan of 
direct onder het maaiveld vinden, zijn f luviatiele afzettingen van de (oer-)
Maas. Het achtervoegsel horst verwijst naar het Peel Blok plateau dat door 
tektonische invloeden hoger is komen te liggen ten opzichte van de Centrale 
Slenk in het westen en het Maasdal in het oosten. De westelijke grens, 
tussen horst en slenk, wordt gevormd door de Peelrandbreuk, die bij Meijel 
in Noord-Limburg begint en via Uden naar Heesch loopt. De onderzoeks-
gebieden liggen direct ten oosten van deze breuk.

Het huidige landschap in de Centrale Slenk is grotendeels gevormd in het 
Weichselien en wordt gekenmerkt door omvangrijke dekzandruggen die 
doorsneden worden door beekdalen. De dikte van het dekzandpakket kan 
hier een omvang van gemiddeld 15 m bereiken, tot uitschieters van 45 m.3

Op het Peel Blokplateau heeft het dekzand, onder meer door erosie, een veel 
geringere dikte en ontbreekt het in veel delen volledig. Op de horst liggen 
in de meeste gevallen de ‘oude’ afzettingen van de Maas aan het oppervlak. 
De afzettingen bestaan uit sterk grindhoudende gronden die behoren tot 
de geologische Formatie van Beegden.4 Deze afzettingen zijn afgezet door 
de Maas in het late Cromerien en het begin van het glaciaal Elsterien (circa 
420.000 jaar geleden). Op het Peel Blok wordt de formatie gekenmerkt door 
grove, sterk grindhoudende en overwegend kalkloze zanden.5

1 Tot voor kort aangeduid als Peelhorst, De Mulder e.a. 2003.
2 Berendsen 1997, 26.
3 Berendsen 1997, 28.
4 Voorheen Formatie van Veghel. Sinds twee jaar worden alle Maasafzettingen, zo ook de 

formatie van Veghel, tot de formatie van Beegden gerekend. De Mulder e.a. 2003; Westerhof 
en Weerts 2003.

5 Westerhof en Weerts 2003. 

Figuur 2.1
De geologische en archeologische 

tijdvakken
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In het daarop volgende interglaciaal Holsteinien (400.000-380.000 jaar 
geleden) verplaatste de Maas zich geleidelijk naar haar huidige, meer 
oostelijke bedding. Als gevolg van tektonische bewegingen kantelde het 
Peel Blok en gleed de Maas over de horst heen naar het huidige Maasdal. De 
riviersedimentatie op het Peel Blok kwam hiermee tot een eind.6

De grove riviersedimenten horen bij een vlechtend riviersysteem dat 
vooral voorkomt in een glaciaal milieu (fi g. 2.3). In de slenk worden deze 
Maasgrinden pas op grote diepte aangetroffen, omdat in dit dalingsbekken de 
sedimentatie groter is dan de afvoer/erosie.

2.1.2 Wijstgronden
De tektoniek in het gebied veroorzaakt ter hoogte van de Peelrandbreuk 
een bijzonder geologisch verschijnsel. Onder de Formatie van Beegden 
ligt de ondoorlatende Waalre Formatie.7 De ondoordringbaarheid voor het 
grondwater zorgt voor een verschijnsel dat wordt aangeduid als wijstgronden: 
natte gebieden gevoed door kwelwater, waar vennen, moerassen en 
oerbanken voorkomen. De wijstgronden ontstaan door een opstuwing van het 
grondwater aan de oostzijde van de breukrand (fi g. 2.4). Daar stuit het van 
de Peel Blok afstromende water, dat zich beweegt in het goed doorlatende, 
grove zand van de Formatie van Beegden, tegen een veel minder goed 

6 Bisschops 1973, m.n. 16-18, 44-48.
7 Voorheen Tegelen Formatie, nu aangeduid als Tegelen Laagpakket binnen de Waalre 

Formatie. De Mulder e.a. 2003.

Figuur 2.2
De opgravingslocaties op de geomorfo-
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doorlatend pakket fi jn dekzand (Formatie van Boxtel). Het grondwater 
wordt omhooggestuwd en komt in contact met zuurstof, waardoor de 
opgeloste ijzerverbindingen oxideren en een ijzeroerbank vormen.8

De grondwaterstand is daardoor hoger op de rand van het plateau dan in de 
enkele meters lager gelegen dekzandgronden direct daarnaast.

Een zone met wijstgronden vinden we ook langs een kleinere breuk, verder 
oostelijk, die parallel loopt aan de Peelrandbreuk. Hier is de steilrand veel 
minder duidelijk aanwezig en wordt het wijstverschijnsel veroorzaakt door 
slecht doorlatende leemlagen in de grove afzettingen. Als gevolg hiervan 
ontstaat ter plaatse van de breuk een ijzeroerlaag.
Naast het fenomeen wijstgronden kenmerkt de Peelrandbreuk zich ook door 
brede, ondiepe smeltwater- en beekdalen. De smeltwaterdalen zijn ontstaan 
tijdens het Weichselien en wateren af richting de lager gelegen slenk. Deze 
verzorg(d)en de afwatering van het ‘hoog’ gelegen Peel Blok richting de 
Centrale Slenk, waar rivieren als de Aa en de Dommel op hun beurt het 
water naar de Maas afvloeien.9

8 Berendsen 1997, 30; Robberechts 2002, 15; Bodemkaart van Nederland 1976, toelichting.
9 Berendsen 1997.

Figuur 2.3
Impressie van een vlechtende rivier
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2.2 Het landschap rondom de vindplaatsen

De opgravingen in Nistelrode zijn gelegen op de westelijke rand van het 
plateau, ongeveer 1 km ten oosten van de Peelrandbreuk. Ter plaatse is 
door onder meer erosie vrijwel geen dekzand bewaard gebleven, waardoor 
de f luvio-periglaciale, grove Maasgrinden aan het oppervlak liggen. De 
vindplaatsen liggen op een aantal markante ruggen in het gebied, die 
gef lankeerd worden door ondiep uitgesneden dalen.10 Op de kaart van 
het Actueel Hoogtebestand Nederland zijn de hoger gelegen ruggen in 
het landschap goed te herkennen (fig. 2.5). Duidelijk is dat de bewoning 
zich concentreert op deze ruggen. De zuidelijke rug (vindplaats Zwarte 
Molen) ligt gemiddeld op 14,25 m +NAP, de laagte ten noorden daarvan 
gemiddeld op 13,25 m +NAP. De centrale rug (vindplaats Mortel) heeft een 
hoogte van 14,45 m +NAP, de noordelijke rug (vindplaats Loo) 15 m +NAP. 
De laagte daartussen ligt gemiddeld op 13,20 m +NAP.
Op de bodemkaart wordt de opgravingslocatie voor het grootste deel 
getypeerd als hoge zwarte enkeerdgronden, die opgebouwd zijn uit (matig) 
grof en leemarm tot zwak lemig rivierzand.11 Enkeerdgronden komen 
veel voor in de Centrale Slenk en op het Peel Blok.12 Zij liggen meestal 
als relatief hoge, langgerekte ruggen in het landschap in de nabijheid 
van de oude bewoningskernen en zijn het resultaat van een eeuwenlange 
plaggenbemesting van akkergronden, waardoor deze kunstmatig zijn 
opgehoogd.13 Materiaal uit de potstal, bestaande uit een mengsel van 
stalmest, huisafval, bosstrooisel en/of heideplaggen, werd eeuwenlang 
over de akkers uitgestrooid. Door deze (middeleeuwse) antropogene 
ophoging van het landschap zijn (oudere) archeologische resten goed 
beschermd tegen moderne landbouwmachines die met een gemiddelde 
ploegvoordiepte van 40 cm niet tot in het sporenniveau doordringen. 
Doordat de hogere (dekzand)ruggen in de brons-, ijzer- en Romeinse tijd 
en de vroege en volle middeleeuwen een aantrekkelijke bewoningslocatie 

10 Oude Rengerink 1997.
11 Bodemkaart van Nederland 1976 toelichting, 103.
12 Berendsen 1997, 26-28.
13 Pape 1970; Vera 2002.

Figuur 2.4
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vormden, hebben de esdekgebieden met hun relatief goede conservering 
een hoge archeologische verwachting (zie hoofdstuk 1). Grootschalige 
opgravingen ‘onder’ esdekken die de afgelopen decennia zijn uitgevoerd 
hebben dat keer op keer aangetoond.14

Het humushoudende esdek is gemiddeld zo’n 70 tot 90 cm dik. De 
grondwatertrap varieert van VI tot VII. Dit houdt in dat de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand (GHG) 40-80 cm (VI) of >80 cm (VII) cm en de gemiddeld 
laagste grondwaterstand (GLG) >120 cm (VI) of >160 cm (VII) beneden het 
huidige maaiveld ligt (fi g. 2.6).15 Ten oosten en westen van de vindplaatsen 
komen respectievelijk lage enkeerdgronden en gooreerdgronden voor beide 
met een grondwatertrap III (GLG: 80-120 cm, GHG: <40 cm beneden 
maaiveld). De hoge grondwatertrappen worden veroorzaakt door de hier 
aanwezige breuken en wijstgronden. Nog verder oostelijk, op de hoogste 

14 Bij opgravingen in bijvoorbeeld Oss (Schinkel 1998; Wesselingh 2000), Someren (Kortlang 
1999; Schabbink 1999), Weert (Roymans en Hiddink 1998) en Breda (Koot en Berkvens 
2004) werden uitgestrekte ‘archeologische’ landschappen met bewoning uit late prehistorie, 
Romeinse tijd en middeleeuwen onder esdekken aangetroffen. 

15 Bodemkaart van Nederland 1976.

Figuur 2.5
De opgravingslocaties (en vindplaat-

sen) Zwarte Molen, Mortel en Loo op 

een uitsnede van de kaart van het AHN 

(Actueel Hoogtebestand Nederland)
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delen van het Peel Blok vinden we haarpodzolgronden die gekenmerkt 
worden door een sterke podzolering in het grove, mineraalarme zand.
Podzolgronden ontstaan op de hogere delen van (dek)zandruggen door de 
neerwaartse migratie van mineralen en humus onder invloed van neerslag 
en grondwater.16 In bijvoorbeeld (beek)dalen, waar het grondwater vlak 
onder de oppervlakte staat, kan het proces van podzolering niet plaatsvinden. 
Hier ontstaan de eerder genoemde gooreerdgronden.17 Onder de esdekken 
(enkeerdgronden) bij Nistelrode worden humus- of moderpodzolen 
aangetroffen.18 Het grootste deel van deze oorspronkelijke bodem is echter 
opgenomen in de onderste laag van het esdek.

16 Robberechts 2002, 17.
17 Bodemkaart van Nederland 1976 toelichting, 97-103, 111.
18 Bodemkaart van Nederland 1976 toelichting, 103. Moderpodzolgronden liggen hoog boven 

het grondwater. De organische stof in de podzol-B heeft overwegend een modervorm. In 
humuspodzolgronden met een duidelijke podzol-B heeft de organische stof overwegend een 
humusvorm.

Figuur 2.6
De opgravingslocaties Zwarte Molen, 

Mortel en Loo (zwart) op de bodemkaart. 

Met Romeinse cijfers zijn de grondwater-

trappen aangegeven
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2.2.1 Lokale bodemopbouw
De ondergrond van het opgravingsterrein bestaat uit grofzandige, soms 
(sterk) grindhoudende rivierafzettingen. Door kryoturbate vervormingen 
is soms, zeer lokaal, geheel grindig materiaal afgezet. Ter plaatse van de 
opgravingen liggen deze afzettingen aan of zeer dicht bij het oppervlak. 
Ze zijn te karakteriseren als relatief vruchtbare (humusrijke) gronden, die 
echter snel zijn uitgeput, wat zal hebben gezorgd voor een beperking van de 
mogelijkheden voor akkerbouw.
De lokale bodemopbouw in het onderzoeksgebied is over het gehele terrein 
sterk overeenkomstig. Van boven naar beneden kunnen we de opbouw als 
volgt beschrijven (zie ook fi g. 2.7):19  20 21

Laag-
nummer

Aanduiding Omschrijving

5000/5010
(bouwvoor/
esdek)

Aanp De top van het profiel wordt gevormd door het esdek. Op basis 
van kleur en de aan- of afwezigheid van inclusies van houtskool 
en/of aardewerkspikkels kan het dek opgedeeld worden in twee 
delen. Dit is echter niet in alle profielen mogelijk. De ‘jongste’ 
fase van het esdek wordt aangeduid met 5010. De bovenste 20-
25 cm van deze laag wordt gevormd door de bouwvoor (5000); 
deze is matig humeus, leemarm en donkergrijs tot zwart.

5020 
(esdek)

Aan2
(A1; E; B)

De ‘oudste’ fase van het esdek wordt aangeduid als 5020.20

Bij afwezigheid is het gehele esdek aangeduid als 5010. Door 
bewerking en beakkering is in het onderste deel van het dek 
(een deel van) de oorspronkelijke podzolbodem opgenomen.

5030

(verbrui-
nings-
horizont)

De overgang tussen het esdek en de C-horizont wordt gevormd 
door een homogeen bruin zandpakket. Dit wordt aangeduid als 
een zogenaamde verbruiningshorizont. Het ontstaat waarschijn-
lijk door de verwering van mineralen uit het zandpakket en 
door de vorming van ijzer en humushuidjes rond de aanwezige 
zandkorrels.21 Opvallend is de sterke bioturbatie in deze hori-
zont. De mate van verbruining kan lokaal verschillen. Bovendien 
is deze laag niet overal even dik: op sommige plaatsen is hij 
slechts 10 cm dik, op andere plaatsen het dubbele of meer.

5040
(rivierzand)

C Het moedermateriaal bestaat over het algemeen uit geel(bruin), 
en zwak lemig zand waarin plaatselijk (veel) grind voorkomt.

19 Bakker en Schelling 1989.
20 De datering van het esdek was moeilijk vast te stellen. Het dek bevatte (zeer) weinig 

vondstmateriaal. De jongste sporen en structuren ‘onder’ het esdek dateren uit de eerste 
helft van de 13e eeuw en vormen daarmee een terminus post quem-datering. In het algemeen 
wordt aangenomen dat de eerste esdekken ontstaan vanaf de 13e eeuw (Theuws 1989). 
Nistelrode behoort tot de oudere dorpen op het Peel Blok. Samen met de omvang van het 
complex van bouwlanden rondom Nistelrode in 1852/57 en de omvangrijke dikte van het 
esdek is het aannemelijk dat de ontwikkeling van het esdek op de vindplaats niet lang na het 
verplaatsen van de bewoning is gestart.

21 Spek 2003.
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2.2.2 Verbruining
Het sporenvlak wordt over een groot deel van de opgraving afgedekt door 
een verbruiningshorizont (5030). Het bodemproces van verbruining 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door verwering van aanwezige 
mineralen en de vorming van ijzer- en humushuidjes rond zandkorrels.22

Verbruiningshorizonten zijn vastgesteld in zowel rivierzand- als 
dekzandafzettingen, waarbij de dikte van de horizonten lokaal sterk kan 
verschillen.23

In de sterk homogene, verbruinde horizont zijn de archeologische sporen 
niet tot nauwelijks te herkennen. In de meeste gevallen zijn de sporen 
pas onder dit niveau zichtbaar. Vondsten in dit niveau kunnen dus een 
aanwijzing vormen voor een spoor, maar kunnen ook ‘los’ in het niveau 
liggen. In een archeologische interpretatie van het bodemprofi el kan de 
verbruiningshorizont dan ook als een vondstlaag worden beschouwd. 
Vondsten in de verbruiningshorizont zijn over het gehele terrein gevonden, 
echter beperkt in aantallen. Een bijzondere situatie werd aangetroffen in put 
17 en de aangrenzende putten 19 en 20 (fi g. 2.8a en b). Hier was het aantal 
vondsten in de verbruiningshorizont dusdanig groot dat besloten is deze 
op te graven in 1 bij 1 m vakken (zie hoofdstuk 1 en 5).

22 Spek 2003; Ball en Heirbaut 2005.
23 Voorbeelden: Cuijk-De Nielt (Ball 2003); Cuijk-Heeswijkse Kampen (Ball en Heirbaut 2005); 

Boxmeer-Maasbroekse Blokken (Van der Velde 1998; Hiddink 2000); Veldhoven (Spek 
2003).

Figuur 2.7
Een standaardprofielkolom met interpre-

taties

Bouwvoor

Esdek

Verbruinings-
horizont

Rivierzand
(C-hor.)
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2.3 Vegetatieontwikkelingen

Op basis van een aantal pollendiagrammen uit de omgeving van Nistelrode 
is het mogelijk een aantal trends in het natuurlijke landschap vast te stellen 
die ook gelden voor het gebied Maashorst.24

In de vroege prehistorie (meso- en neolithicum) worden de Brabantse 
zandgronden gekenmerkt door uitgestrekte loofbossen met als dominante 
boomsoorten eik (Quercus), linde (Tilia) en iep (Ulmus). Vanaf het midden-
neolithicum (4000 v. Chr.) zijn de eerste menselijke ingrepen in het 
natuurlijke landschap zichtbaar in de pollendiagrammen. Als gevolg van 
boskap voor de aanleg van erven, grafheuvels en akkers en de beweiding van 
bossen degradeerden grote delen van de oorspronkelijk relatief vruchtbare 
gronden tot licht zure bodems, een proces dat in de loop van de brons- 
en ijzertijd sterk toenam.25 Het landschap werd steeds opener en op de 
uitgeloogde bodems van verlaten akkers en erven regenereerden bossen 
met eik en berk (Betula) en heidevelden (Ericaceae). Heidevelden vinden 
we o.a. ten oosten van de opgravingslocaties, waar in het huidige gebied 
Slabroek een urnenveld en enkele grafheuvels liggen. Op de wijstgronden 
groeide waarschijnlijk de vochtminnende els (Alnus). Dit landschap zal 
ook in de Romeinse tijd hebben gedomineerd. De invloed van de mens 
neemt vanaf de laat-Romeinse tijd sterk af. Pollendiagrammen duiden op 
een sterke regeneratie van bossen gedomineerd door eik en beuk (Fagus)
en minimale agrarische activiteiten.26 In de loop van het begin van de 
vroege middeleeuwen slaat dit weer om. Opnieuw vinden grootschalige 
ontbossingen plaats voor woongronden, graaslanden en akkers en ontstaat 
op korte termijn opnieuw een relatief open landschap.

24 De pollendiagrammen zijn afkomstig uit Dommelen (Janssen 1972); ’s-Hertogenbosch (Van 
Beurden 2002); Oss (Bakels 2002b) en Herpen (Bakels 2002a).

25 Van Beurden 2002.
26 Ibid. 25.

(5000/5000)

(5020)

(5030)

(5030)

(5040)

(5040)

Figuur 2.8a
Oostprofiel in put 17, ter hoogte van 

de vondstlaag



40   Bewoningsdynamiek op de Maashorst

2.4 Landgebruik in historische tijd

De westelijke randzone van het Peel Blok, waar ook Nistelrode ligt, wordt 
op de eerste historische (topografische) kaarten aangeduid als een vroeg 
ontgonnen en bewoond gebied. Dit is duidelijk te zien op een topografi-
sche kaart uit 1852/57 waar rond dorpen als Boekel, Uden, Nistelrode en 
Oss grote complexen oude bouwlanden (esdekken) zijn aangegeven (fig. 
2.9). Direct daaromheen liggen graslandgronden die ook al lang geleden in 
cultuur zijn gebracht. Daarbuiten liggen de ‘woeste gronden’ in de vorm van 
uitgestrekte heidevelden.27 Het geheel vormt een groot aaneengesloten en 
open landschap. De bewoning ligt geconcentreerd in (kleine) dorpen langs 
de randen van het Peel Blok en in de lagere delen. In veel gevallen vormen 
de erosiegeulen de scheidingen tussen landbouwpercelen.
Deze indeling van het middeleeuwse (cultuur)landschap rond Nistelrode 
is typerend voor grote delen van Brabant in de late en postmiddeleeuwse 
periode.28 Beperkte delen van het landschap waren in gebruik als 
bewoningslocaties en akkers, grote delen bestonden uit woeste 
(heide)gronden, die naast de weide- en hooilanden in de dalen, een 
belangrijke rol speelden in de veehouderij.

27 Stiboka 1976, afb. 20.
28 Zie o.a.: Roymans en Gerritsen 2002.

Figuur 2.8b
Oostprofiel in put 17
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Grote delen van de Maashorst behoren tot de jonge ontginningen en 
zijn pas vanaf het begin van de 20e eeuw ontgonnen.29 Hier liggen de 
armste gronden van de regio. Met de jongste ontginningen vanaf het 
begin van de 20e eeuw, ruilverkavelingen en later ook ontgrondingen 
en grondwaterpeilveranderingen werden de laatste delen van het 
oorspronkelijke landschap in grote delen van Brabant vernietigd. Hierbij 
werden oorspronkelijke verkavelingen, wegenpatronen, beek- en rivierlopen 
verlegd, aangepast of gedempt. Hoger gelegen percelen werden afgevlakt, 
lager gelegen delen dichtgeschoven. Het landschap ten oosten van Nistelrode 
is hier voor een deel aan ontkomen. Het natuurlijke reliëf zoals hierboven 
beschreven, is hier nog waarneembaar in tegenstelling tot het gebied ten 
noorden van de opgravingen. Hier zijn grote delen ontgrond, waardoor 
een laaggelegen en geëgaliseerd landschap ontstaat, goed ingericht voor de 
moderne landbouw maar zonder enig verleden.

Samenvattend

Inzoomend op het landschap rondom de vindplaatsen hebben we te maken 
met een fysisch geografisch zeer markant landschap. De vindplaatsen zijn 
gelegen in een aardkundig zeer bijzonder gebied dat gevormd is door breuk-
werking, tektoniek en beekdalerosie en -sedimentatie. We hebben te maken 
met een plateau-achtig horstlandschap dat aan de westrand wordt begrensd 
door de Peelrandbreuk, een terreintrede met een plaatselijk hoogteverschil 
van meer dan 5 m. De noordnoordwest-zuidzuidoost gelegen breuk vormt 
een scheiding tussen twee grote landschappelijke elementen: de Centrale 
Slenk en het Peel Blok. Aan de oostzijde van de breuk komen wijstgronden 
voor, ontstaan door kwel van ijzerrijk grondwater dat naar het oppervlak 

29 Bijvoorbeeld de Slabroeksche Heide waar in het begin van de jaren ‘20 een urnenveld werd 
opgegraven, voorafgaand aan de agrarische ontwikkeling van het terrein (Remouchamps 
1924).

Nistelrode

Figuur 2.9
Bodemgebruik rond 1840 op de topogra-

fische kaart uit 1852/57 (uit toelichting 

Stiboka 1976)
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wordt gestuwd. Wijstgronden komen ook ten westen van de vindplaatsen 
voor. Hier liggen enkele kleinere, minder zichtbare breuken, parallel aan 
de Peelrandbreuk, die ook kwel veroorzaken. Verder wordt het landschap 
in oost-west richting doorsneden door (nog duidelijk zichtbare) smeltwater-
dalen, ontstaan in het Pleistoceen. De bewoning vinden we op de hoger gele-
gen ruggen, tussen de uitgesneden dalen.
De (pre)historische bewoners van het gebied ten oosten van Nistelrode 
bevonden zich dus in een zeer specifi ek landschap, met actieve 
breukwerkingen en bodembewegingen,30 wijstgronden en zichtbare 
breuktreden. De diversiteit van de geomorfolgische en hydrologische 
eigenschappen en de daarmee samenhangende wisselende vegetatie zullen 
het gebied zeer geschikt hebben gemaakt voor bewoning, iets wat zal blijken 
uit het verhaal in de komende hoofdstukken.

30 De breuk is nog steeds actief, geregeld worden (kleine) aardbevingen geregistreerd. Er zijn 
zelfs al berichten over aardbevingen uit de karolingische tijd (650–900 n. Chr.), Berendsen 
1997, 28. Ook in de late prehistorie en Romeinse tijd zullen de bewoners geconfronteerd zijn 
met aardbevingen.
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3 Archeologie op de Maashorst

Leon van Hoof, Quentin Bourgeois en Richard Jansen

3.1 Archeologisch onderzoek Noordoost-Brabant

De geschiedenis van het archeologisch onderzoek in de regio Maaskant 
komt overeen met de ontwikkelingen in de Brabantse archeologie in het 
algemeen. De oudste onderzoeken in het gebied bestaan ook hier uit graf-
heuvel- en grafveldonderzoek. Het meest bekend is de opgraving van het 
vorstengraf van Oss in de jaren ‘30 van de vorige eeuw.1 In de jaren ‘20 en 
‘30 zijn echter meerdere urnenvelden en grafheuvels ‘onderzocht’ in deze 
regio. Achtereenvolgens zijn dat Uden-Slabroek (1923), Oss-Osse Heide 
(1935) en Schaijk (1937) (fig. 3.1).2 De eenzijdige aandacht voor grafheuvels 
en urnenvelden in deze periode is om verschillende redenen verklaarbaar. 
Grote delen van de Brabantse heidevelden werden aan het eind van de 
19e en het begin van de 20e eeuw omgevormd tot landbouwgronden of 
productiebossen van dennen.3 Daarbij werden geregeld urnen aangetroffen. 
Daarnaast waren urnenvelden en grafheuvels in veel gevallen nog visueel 
waarneembaar en kenmerkten ze zich door de aanwezigheid van complete 
vondsten. De archeologie in die tijd was sterk gericht op de zichtbare relic-
ten en vondsten. De huidige aandacht voor het landschap was nog niet 
ontwikkeld, opgravingen hadden een kleinschalig karakter en beperkte zich 
tot de heuvels of delen daarvan. In het kader van onderzoek van grafheuvels 
en –velden in deze regio moeten we nog twee onderzoeken noemen: in 1959 
werden door Modderman delen van een Romeins grafveld opgegraven op de 
Gaalse Heide, ten zuiden van Schaijk. In 1964/65 werden twee grafheuvels 
in het gebied Zevenbergen, enkele honderden meters ten oosten van het 
vorstengraf van Oss, opgegraven (fig. 3.1).4

Vanaf de invoering van de eerste monumentenwet uit 1961 wordt (ook) 
een groot aantal archeologische monumenten tot offi cieel beschermd 
monument aangewezen en daardoor voor langere tijd beschermd. 
Hieronder valt ondermeer een groot aantal van de resterende grafheuvels. 
Deze mogen niet meer zonder vergunning worden gewijzigd, verstoord of 
opgegraven. Daarnaast veranderen vanaf de jaren ‘70 ook de archeologische 
onderzoeksobjecten. De focus verplaatst zich van het grafheuvel- en 
grafveldenonderzoek naar het onderzoek van (rurale) nederzettingen. 
Nieuwe onderzoeksmethoden (inzet van de graafmachine) en de sterke 
uitbreiding van steden en dorpen en ruilverkavelingen zorgen ervoor dat 
vanaf dat moment het nederzettingsonderzoek een grote vlucht neemt.

1 Holwerda 1934; Modderman 1964; Jansen en Fokkens in voorb.
2 Uden-Slabroek: Remouchamps 1924; Oss-Osse Heide: Bursch 1937; Schaijk: Van Giffen 

1937. In 2005 is een klein heronderzoek op het urnenveld Slabroek uitgevoerd door 
Archol bv.

3 De Bont 1993.
4 Gaalse Heide: Modderman en Isings 1960/61; Zevenbergen: Verwers 1966.
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Voor de regio Noordoost-Brabant vormen de grootschalige onderzoeken 
die de afgelopen drie decennia zijn uitgevoerd door het Instituut voor 
Prehistorie te Leiden (IPL)5 in Oss een belangrijk kader en referentiebron. 
Deze onderzoeken zijn ingekaderd binnen het Maaskantproject, dat in de 
jaren ‘70 is gestart door Verwers.6 Het belangrijkste doel van het onderzoek 
was aanvankelijk het vervaardigen van een gedetailleerde reconstructie 
van de bewoningsgeschiedenis op basis van het onderzoek van grafvelden, 
met nadruk op de relatie tussen landschap en bewoning.7 In de loop van 
het project werden de vraagstellingen aangepast waarbij nieuwe thema’s 
(bijvoorbeeld landschap) werden geïncorporeerd in het project. Gedurende 
de drie decennia onderzoek zijn er in verschillende microregio’s (Oss-Ussen, 
-Mikkeldonk, -Mettegeupel en -Horzak; fi g. 3.2) grootschalige opgravingen 
uitgevoerd die gezamenlijk de reconstructie van een gedetailleerde 
bewoningsgeschiedenis mogelijk maakten.8

Door de grootschaligheid van het onderzoek hebben we voor dit gebied 
een uniek inzicht in het gebruik van het landschap in de late prehistorie. 
Bewoning in de eerste eeuwen n. Chr. is nergens zo intensief onderzocht 
als in de microregio Oss. Het biedt een goed kader om de resultaten van 
het onderzoek in Nistelrode in te passen. Het vormt daarnaast ook een 
aanvulling op het onderzoek in Oss. Een belangrijke vaststelling binnen 
het onderzoek in Oss is dat we zelfs na dertig jaar onderzoek nog steeds 
nieuwe fenomenen ontdekken, een aanwijzing voor de gevarieerdheid 
van het landschapsgebruik. Tegelijkertijd kunnen we ook steeds meer 
patronen aanwijzen. De wisselwerking tussen grootschalige patronen 
in landschapsgebruik en de specifi eke eigenschappen van de lokale 
nederzetting vormt een belangrijk thema is het huidige Maaskantproject. 
Het onderzoek in Nistelrode kan daar een belangrijke bijdrage aan 
leveren omdat het de mogelijkheid geeft gelijktijdige bewoning en de 

5 Sinds 1997 opgegaan in de Faculteit der Archeologie (FdA).
6 Fokkens 1996.
7 Jansen en Fokkens 1999, p. 1-2; Van der Sanden 1987; Fokkens 1996.
8 Zie onder andere Fokkens 1996; Schinkel 1998; Jansen en Fokkens 1999; Wesselingh 2000.
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ontwikkelingen daarin in een geheel andere landschappelijke setting te 
onderzoeken en te vergelijken.
Naast het onderzoek in Oss hebben ook elders in Noordoost-Brabant 
grootschalige opgravingen plaatsgevonden, al is dat met name in het 
laatste decennium. In 1982/83 is een noodopgraving uitgevoerd in 
Escharen waarbij op een terrein van bijna 1,5 ha nederzettingssporen uit de 
merovingische en karolingische periode zijn blootgelegd.9 Vanaf 1998 zijn 
opgravingen uitgevoerd in Boxmeer (1998-1999), Herpen (2001), Cuijk 
(2001-heden), Uden (2002), Heesch (2003) en natuurlijk Nistelrode (2004-
heden) (fi g. 3.1).

3.2 Archeologie op de Maashorst

De noordelijke uitloper van het Peel Blok, de Maashorst, is een archeolo-
gisch rijk gebied. Eeuwenlang heeft men op deze landschappelijk specifieke 
locatie gewoond en is men er begraven. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de opgravingen in Nistelrode zoveel sporen en vondsten heeft opgele-
verd. Doordat men eeuwenlang op dezelfde locaties gewoond en geakkerd 
heeft, is het wel problematisch om een duidelijk beeld te krijgen van de 
bewoning en het landschapsgebruik per periode. Een tweede probleem 
voor de bestudering van het verleden van de regio, is dat er tot voor kort 
nauwelijks archeologisch onderzoek had plaatsgevonden in de zone tussen 
Oss en de Brabantse Kempen.10 We zijn voor dit gebied vooral aangewezen 
op een grote hoeveelheid oppervlaktevondsten en bij bouwwerkzaamhe-

9 Verwers 1998/99.
10 In de laatste regio vindt sinds het begin van de jaren ‘80 onderzoek plaats vanuit de 

Amsterdamse universiteiten, met als meest noordelijke uitloper van het onderzoeksgebied 
de Dommelvallei rond Sint-Oedenrode. Zie onder andere Kortlang 1987; Slofstra e.a. 1985.
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den en ontgrondingen gedane waarnemingen door lokale archeologen. 
Deze  gegevens kennen echter vanwege hun vaak kleinschalige karakter en 
de beperkingen die door de voortgang van de werkzaamheden ingegeven 
worden, een zeer beperkte zeggingskracht. Ook het onderzoek vanuit de 
officiële instanties was tot voor kort zeer kleinschalig (zie bovenstaande 
paragraaf). Het is pas met de recente grootschalige infrastructurele projec-
ten als de aanleg van de A50 tussen Oss en Eindhoven en de uitbreiding in 
het gebied Zwarte Molen dat de eerste grootschalige doorsneden door het 
cultuurlandschap in de regio rond Nistelrode werden verkregen.11

3.2.1 Paleolithische en mesolithische vondsten (fig. 3.4)
De verspreiding van vondsten uit de oudste periode van menselijke 
bewoning in Nederland – het midden-paleolithicum (300.000 - 35.000 
jaar voor heden) – wordt in Noord-Brabant in grote mate bepaald door de 
geologische opbouw.12 Op die locaties waar sedimenten van vóór de laatste 
ijstijd aan het oppervlak liggen, kunnen midden-paleolithische artefacten 
bij ploegen en bouwactiviteiten worden aangetroffen. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor het Peel Blok waar 500.000 tot 200.000 jaar oude sedimenten aan het 
oppervlak liggen (zie hoofdstuk 2).13 In de Centrale Slenk en de Maasvallei 
worden de oude sedimenten door metersdikke pakketten stuifzand en 
rivierafzettingen bedekt, zodat vondsten daar alleen bij diepe ingrepen 
als bijvoorbeeld baggeractiviteiten voor grindwinning opduiken.14 Uit de 

11 In welk kader naast de in dit rapport behandelde opgravingen te Nistelrode, ook de 
opgravingen te Uden-Schouwstraat (Van Hoof en Jansen 2002) en Oss-Zevenbergen 
(Fokkens, Jansen en Van Wijk in voorb.) recentelijk zijn uitgevoerd.

12 Vergelijk Stapert 1977.
13 Middenpaleolithische artefacten zijn bijvoorbeeld bekend uit Uden, Bladel, Bakel en Mill, 

zie Stapert 1977.
14 Bijvoorbeeld te Empel en Maren-Kessel, zie Verwers 1981, 13-16.
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Maashorstregio is slechts één plek bekend die meerdere artefacten uit het 
paleolithicum heeft opgeleverd.15 Het gaat om een tiental afslagen, een stuk 
van een werktuig en enkele fragmenten tefriet en basalt. De andere vondst 
die met zekerheid in het paleolithicum geplaatst wordt, is een kwartsitische 
zandsteen met enkele inkrassingen op het oppervlak. De versiering bestaat 
uit enkele korte rechte lijnen zonder een herkenbaar patroon. Verwers 
associeert deze met jongpaleolithische kunstuitingen.16

Uit de periode van de late jager-verzamelaars – het laat-paleolithicum en 
het mesolithicum (circa 13.500 jaar voor heden tot 5300 v. Chr.) – zijn 
veel meer vondsten uit Noord-Brabant bekend, maar voornamelijk uit het 
zuidelijke deel.17 Noordoost-Brabant en de Maashorst vormen een vrij 
leeg gebied op verspreidingskaarten van archeologische vondsten uit deze 
periode.18 Op één locatie zijn ‘enige tientallen vuursteenafslagen’ gevonden 
die alle waarschijnlijk in het mesolithicum gedateerd moeten worden. De 
vondstlocatie is een brandgang in de bossen van Berghem, hetzelfde gebied 
waar ook de grafheuvels van Zevenbergen liggen.19 Bij het onderzoek in 
het tracé van de A50 bij Oss-Zevenbergen werden op dezelfde locatie ook op 
verschillende plaatsen mesolithische artefacten aangetroffen.20 Tenslotte zijn 
er verschillende meldingen van vuurstenen artefacten die niet eenduidig aan 
een bepaalde periode kunnen worden toegewezen.21

3.2.2 Neolithicum (fig. 3.4)
De overgang van de late jager-verzamelaars naar de eerste landbouwers 
is een langdurig, ingewikkeld en moeilijk te doorgronden proces. We 
zien gedurende het neolithicum (5300-2000 v. Chr.) eerst een aantal 
technologische ontwikkelingen, zoals de introductie van aardewerk en 
het fabriceren van geslepen bijlen. Pas later treedt een volledige overgang 
naar akkerbouw en veeteelt op. Tegen de tijd van de laatneolithische 
bekerculturen hebben akkerbouw en veeteelt als dominante voedselbron 
het defi nitief van jagen en verzamelen gewonnen.22 Op de Brabantse 
zandgronden is dit proces moeilijk te volgen, zo ook op de Maashorst.23

Vindplaatsen zijn onbekend en ook vondsten uit het neolithicum zijn 
schaars, enerzijds omdat het vaak moeilijk is de vuurstenen afslagen 
exact te dateren, anderzijds omdat het aardewerk uit deze periode zeer 
zelden bewaard blijft aan het oppervlak. De vondsten die wel in deze 
periode geplaatst kunnen worden zijn een aantal vuurstenen bijlen en 
losse scherven. Een aantal bijlen is gevonden ter hoogte van Uden, in het 
zuiden van de Maashorst, in de nabijheid van de Leijgraaf of één van haar 

15 Archis-waarnemingsnummer 14590.
16 Archis-waarnemingsnummer 38954. Verwers 1992, 143-144
17 Arts 1988; Arts 1987.
18 Verhart 2000, 48. Recentelijk is daar een vindplaats bijgekomen, Herpen-Wilgendaal (Van 

Hoof 2002), maar de hoeveelheid goed onderzochte vindplaatsen blijft laag in deze regio.
19 Archis-waarnemingsnummer 36034. De vondsten zijn door de voormalig provinciaal 

archeoloog van Noord-Brabant Beex beschreven, onduidelijk is of hij ze ook zelf heeft 
gevonden.

20 Van Hoof 2005.
21 Archis-waarnemingsnummer 36046.
22 Louwe Kooijmans 1993, 77-87; Gehasse 1995, m.n. 187-235; Verhart 2000, m.n. 229-233.
23 Verhart 2000.
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zijbeekjes.24 Ze kunnen zowel van depositieplekken als van nederzettingen 
afkomstig zijn. Mogelijke nederzettingsterreinen (locaties waar enig 

24 Van Hoof en Jansen 2002, 10-12.
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aardewerk is gevonden) kennen we van twee locaties: Wilsvoort en Uden-
Zuid. Bij een grootschalige afgraving langs de A50 werd een fragment van 
een neolithische, stenen bijl gevonden. Het gaat om een granieten bijl met 
een ovale doorsnede. Net naast deze bijl werd een potbeker (typisch voor het 
laat-neolithicum en de vroege bronstijd) gevonden. Wat de precieze relatie 
tussen beide objecten is, is echter onduidelijk.25

Uit het laat-neolithicum stammen de vroegst bekende begravingen uit het 
gebied. Deze liggen vaak onder grafheuvels en waren derhalve tot aan de 
grootschalige ontginningen van de heidevelden eind 19e en begin 20e eeuw 
nog zichtbaar in het landschap. Grafheuvels uit deze periode zijn onderzocht 
bij het vorstengraf van Oss en op de Gaalsche Heide te Schaijk.26

3.2.3 Bronstijd (fig. 3.4)
In de bronstijd zijn runderteelt en de akkerbouw de belangrijkste elementen 
in de voedselvoorziening. Archeologisch zien we de belangrijke rol van de 
runderteelt duidelijk terug in de opkomst van grote woonstalboerderijen, 
waarin mens en vee onder één dak leven.27 De dichtstbijzijnde 
nederzettingen uit de midden-bronstijd kennen we uit Nijnsel (Dommel-
vallei) en Oss (Maaskant), en op grotere afstand Cuijk.28 Uit de directe 
omgeving van Nistelrode zijn nauwelijks vondsten bekend. Uit de vroege 
bronstijd is één artefact bekend dat zeker in deze periode dateert. Op één 
locatie die geheel vergraven is, is een wandfragment van een grof gemagerd 
stuk wikkeldraadaardewerk gevonden.29 Een opmerkelijke vondst is gedaan 
in de dorpskern van het nabijgelegen Vorstenbosch. Daar kwam bij de aanleg 
van een weg een complete pot uit de vroege Hilversum-cultuur te voorschijn, 
samen met een bronzen naald.30

Het is pas vanaf de midden-bronstijd dat nederzettingen duidelijk(er) 
zichtbaar worden. Op verschillende akkers zijn scherven gevonden, die een 
aanwijzing voor een nederzettingslocatie kunnen vormen. Zo komen er 
van een akker op de Hoge Vorssel verschillende scherven die in de midden-
bronstijd te dateren zijn. Op één van die scherven was nog een duidelijke 
stafband te zien. Ook op de Munsche Heide zijn verschillende scherven uit 
deze periode gevonden, waaronder een groot bodemfragment.31

Uit het gebied is één depositie bekend. Op 350 m ten westen van het 
vorstengraf werd door een detector-amateur een zogenaamde Oldendorf-bijl 
gevonden. Deze dateert uit de midden-bronstijd en is 7,2 cm lang (fig. 3.5). 
Bij de opgraving bleek dat de vondstlocatie in een van nature vochtig terrein 
lag, veroorzaakt door zogenaamde kwelactiviteiten. De vondst van de bijl op 
een natte locatie doet vermoeden dat het hier om een depositie gaat.32 Dit 
is niet uitzonderlijk: tijdens de bronstijd kwam het vaker voor dat bijlen (en 

25 Vondsten gedaan door de heren Ceelen en Vos. Zie Beex 1973, 53-54; Archis-
waarnemingsnummer 36037.

26 Fokkens en Jansen 2004; Van Giffen 1949.
27 Fokkens 2002.
28 Nijnsel: Theunissen 1999, 116-126; Oss: Jansen en Van Hoof 2003, m.n. 41-48 

en 107-114.
29 Archis-waarnemingsnummer 17230. Gevonden door dhr. Ceelen in 1987.
30 Modderman 1959.
31 Van der Heijden 2003.
32 Fontijn, Jansen en Fokkens 2004; Fokkens en Jansen 2004, 142; Fontijn 2002.
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ook andere objecten) op natte locaties gedeponeerd werden.33 De depositie 
mag gezien worden in een rituele context. Terwijl andere bronzen voorwer-
pen soms een speciale behandeling kenden (zoals zwaarden) en op bijzon-
dere locaties gedeponeerd werden, kenden bijlen een vergelijkbare maar 
minder bijzondere behandeling. Deze werden vooral op natte plekken in de 
omgeving van nederzettingen gedeponeerd.34

De enige andere vondst die mogelijk onder deze categorie zou kunnen 
vallen, is een detectorvondst gevonden op de Brobbelbies, een weg ten oosten 
van het gehucht Loo. Het gaat om een zwaar gecorrodeerde metalen speer- 
of lanspunt.35 Het is niet bekend uit welke periode het artefact dateert. Het 
fragment had een lengte van 7 cm, een breedte van 3,2 cm en een diameter 
van 1,2 cm. De vondst is zoek geraakt, waardoor verdere determinatie niet 
meer mogelijk was.

3.2.4 IJzertijd (fig. 3.9)
Het aantal nederzettingsterreinen op de Maashorst gedateerd in de ijzertijd 
ligt beduidend hoger dat uit de voorgaande periodes. Dit patroon komt 
overeen met de regio Oss, waar een groot aantal nederzettingsterreinen 
uit deze periode is opgegraven.36 Hier hebben we voornamelijk te maken 
met oppervlaktevindplaatsen die mogelijke nederzettingsterreinen 
aanduiden. Het aantal scherven dat op dergelijke locaties wordt gevonden, is 
exponentieel groter dan uit de periodes daarvoor. Op sommige akkers betreft 
het soms tientallen scherven. Dit wordt veroorzaakt door een aantal factoren. 
Het ijzertijdaardewerk ligt natuurlijk minder lang aan het oppervlak en 
heeft daardoor minder invloed ondervonden van erosieve processen. Het 
ijzertijdaardewerk is echter over het algemeen ook harder gebakken dan het 

33 Fontijn 2002.
34 Fontijn 2002.
35 Archis-waarnemingsnummer 38360.
36 Schinkel 1998.

Figuur 3.5
Oldendorf bijl gevonden bij 

het Vorstengraf (schaal 1:1)

(uit Fokkens en Jansen 2004)
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oudere aardewerk, waardoor het beter bewaard blijft. Problematisch is het 
feit dat het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd moeilijk van dat uit de 
late bronstijd of de Romeinse tijd is te onderscheiden. Dit geldt voornamelijk 
voor de vaak kleine oppervlaktevondsten, waarbij het nooit eenduidig is vast 
te stellen of de vondsten slechts het resultaat zijn van één bewoningsperiode 
of meerdere. Op verschillende akkers in de regio zijn grote hoeveelheden 
aardewerkscherven uit de ijzertijd verzameld. Enkele grotere vindplaatsen 
zijn Munsche Heide37 en Vorssel,38 maar ook uit de directe omgeving 
van Nistelrode zijn enkele vindplaatsen bekend,39 waarbij een wat grotere 
vindplaats uit de ontgronding ‘Geurts’ bekend is.40

Naast de nederzettingscomplexen zijn uit het hele gebied ook vondsten 
bekend die duiden op grafvelden en/of begravingen uit de ijzertijd (soms 
ook late bronstijd). Sommige zijn niet meer dan een vermelding van één 
urn, bij andere gaat het om enkele tientallen graven.41 Sommige werden 
opgegraven en goed gedocumenteerd42, het merendeel werd echter ofwel 
niet (goed) gedocumenteerd ofwel niet eens opgegraven.43 Een groot aantal 
vondsten van urnen werd gedaan bij zandafgravingen. Net ten noorden van 
de opgraving Loo werd een urn in een ‘zwarte plek’ in het profi el van een 
zandafgraving gevonden. Het gaat om een zwarte, gladgepolijste urn met 
daarin crematieresten. Waarschijnlijk dateert de urn op de overgang van de 
late bronstijd en de vroege ijzertijd.44 Een zandafgraving ‘in de buurt’ leverde 
verschillende urnen op.45 Hier werden echter alle urnen kapot gesmeten 
uit angst voor stopzetting van de werkzaamheden. Weer iets verderop, ook 
bij een zandafgraving, werd ook een urn gevonden.46 Het gaat hier om 
een gladgepolijste urn met crematieresten die wordt gedateerd in de late 
bronstijd. Naast de urn werden nog enkele scherven uit dezelfde periode 
gevonden.47

In 1973 is bij aanleg van een rioleringssleuf in een nieuwbouwwijk te 
Nistelrode waarschijnlijk ook een urnenveld aangesneden. Door een leerling 
van de basisschool, dhr. Zwinkels, werd in een sleuf een urn gevonden. 
Vervolgens is op 16 april 1973 door de schoolklas onder leiding van dhr. 
Pennings de rioleringssleuf systematisch uitgekamd. Daarbij werd op 100 
m afstand van de eerste vondst een tweede, met een deksel afgedekte urn 
gevonden (fi g. 3.6).
De vondst is destijds gemeld aan de provinciaal archeoloog Gerrit Beex die 
het volgende rapporteert:

37 Archis-waarnemingsnummers 14663, 14673.
38 Archis-waarnemingsnummers 14284, 14296, 14316, 14507, 17222, 17225, 17226.
39 Archis-waarnemingsnummers 14245, 14247, 17224, 17229, 17230.
40 Archis-waarnemingsnummer 43684.
41 Losse urn: Archis-waarnemingsnummers 13945, 36058; meerdere urnen: Archis-

waarnemingsnummers 37006, 36003.
42 Archis-waarnemingsnummers 37006, 14154.
43 Archis-waarnemingsnummers 36003, 35263, 39087.
44 Verwers en Beex 1978, p. 9-10. Archis-waarnemingsnummers 13945. Vondst gedaan door 

dhr. De Poot in 1975.
45 Archis-waarnemingsnummer 36003. Nieuwsbulletin van de KNOB 1969, 123.
46 Archis-waarnemingsnummer 36058. Nieuwsbulletin van de KNOB 1973, 4.
47 Beex 1973.
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“In april van dit jaar [1973] werden in het profiel van een rioleringssleuf van een 

nieuw aan te leggen uitbreidingsplan een urn met crematieresten en daarop een 

schaalvormig deksel gevonden. Bij het uitkammen van de uitgeworpen grond door 

de hiervoor te hulp geroepen schooljeugd kwamen nog eens 6 urnen of fragmen-

ten daarvan aan het licht.”

Beex heeft de eerste urn op 12 september bestudeerd, geregistreerd en 
gerestaureerd. Hij kwam op een datering in de midden-ijzertijd die echter 
op basis van de huidige inzichten geen stand kan houden.48 Het gaat eerder 
om een type uit de late ijzertijd, wat vooral is gebaseerd op de potvorm 
met standvoet. De urn bevatte een aanzienlijke hoeveelheid crematie (in 
totaal 539 gram). Na onderzoek bleek het om een volwassen man te gaan 
met een leeftijd tussen de 23 en 40 jaar, waarschijnlijk dichter bij de 23. 

48 Beex 1973, 104.

Figuur 3.6
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Vermoedelijk zijn bij het verzamelen van de crematie van de brandstapel 
alleen de grotere botstukken meegenomen, aangezien gebitselementen en 
kleine botstukken ontbreken. Opvallend is het voorkomen van een fragment 
van een rechter ulna (ellepijp) van een jong dier tussen de crematie.49 De 
datering van de eerst gevonden urn moet waarschijnlijk eveneens in de 
late ijzertijd worden geplaatst. Uit deze urn is slechts 80 gram crematie 
afkomstig. Uit de analyse blijkt de crematie afkomstig te zijn van een jong 
individu van 15-18 jarige leeftijd.50 We zouden hier met enkele losse graven 
te maken kunnen hebben. Het verhaal wil echter dat er destijds meer urnen 
gevonden zouden zijn.51 De kans is daardoor zeer aannemelijk dat hier 
slechts twee graven van een groter grafveld zijn aangesneden, waardoor de 
straat waarin deze vondsten gedaan zijn ook terecht de naam Urnenveld 
heeft gekregen.

Grafheuvels en urnenvelden
De meest in het oog springende relicten uit de late prehistorie (laat-
neolithicum – ijzertijd) zijn de grafheuvelcomplexen en urnenvelden. De 
oudste grafheuvels dateren uit het laat-neolithicum, maar met name in de 
brons- en/of ijzertijd ontstaan omvangrijke grafheuvelcomplexen. Aan de 
noordrand van de Maashorst-regio ligt een uitgestrekt complex grafheuvels 
dat in drie delen opgedeeld kan worden: respectievelijk de grafvelden 
Vorssel, Vorstengraf en Zevenbergen. Iets verder oostelijk, bij Schaijk, ligt 
een vierde grafheuvelgroep (Gaalsche Heide). Direct ten oosten van de 
opgravingen ligt het urnenveld van Uden-Slabroek.

Grafveld Vorssel
De grafheuvels bij Vorssel zijn in het verleden zeer summier onderzocht. In 
één van de heuvels is in 1964 een nabijzetting van een urn uit de midden-
bronstijd gevonden, de heuvel zelf kon niet worden gedateerd.52 De heuvel 
was opgebouwd uit (vrij) donkere plaggen. Van het centrale graf was alleen 
nog maar de bodem van een verkleuring te zien. Mogelijk is er sprake 
van een inhumatiegraf: er werden geen crematieresten gevonden in de 
1,8 m lange kuil. Aangezien de sleuf tot 30 cm onder het oude oppervlak 
aangelegd was (het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van vondsten 
bij de aanleg van een gasleiding), konden geen randstructuren worden 
waargenomen. Het is dus ook niet duidelijk of er een palenkrans omheen 
gelegen heeft. Ook in het profi el van de sleuf die de grafheuvel doorsneed 
was geen randstructuur zichtbaar.
In de winter van 2004 werd op deze locatie (opnieuw) een klein onderzoek 
uitgevoerd. Op basis van hoogtemetingen en veldwaarnemingen is (nog) een 
viertal grafheuvels waar genomen.53 Tussen het grafveld Vorstengraf en de 
cluster grafheuvels op de Vorssel liggen nog een drietal grafheuvels, deze 
zijn echter nooit opgegraven.54

49 Determinatie uitgevoerd door dr. Menno Hoogland (Faculteit Archeologie, Universiteit 
Leiden), zie hoofdstuk 16.

50 Idem.
51 Mond. med. Ben Pennings d.d. 30-9-2003. Overigens wordt een fraaie fotocollectie van de 

vondstomstandigheden bewaard door de Heemkundekring Nistelvorst (met dank aan Jan 
van Avoort), terwijl nog foto’s van de door de schoolklas gevonden urn door 
Jan Versantvoort (inmiddels te Uden woonachtig) bewaard worden.

52 Archis-waarnemingsnummers 36040, 36042, 36044. Nabijzetting: Archis-
waarnemingsnummer 36039.

53 Bourgeois 2004.
54 Archis-waarnemingsnummers 39046, 39048 en 39049.
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Grafveld Vorstengraf ( fig. 3.7)
De oudste grafheuvel in dit complex is aangelegd in het laat-neolithicum. 
De heuvel werd in 1935 door dr. Bursch opgegraven, met twee heuvels uit 
de midden-bronstijd.55 In het graf werden resten van een crematie, een 
Veluwse klokbeker en een driehoekige pijlspits gevonden. Het graf zelf 
was omgeven door een kringgreppel. In het heuvellichaam zaten nog de 
crematieresten van een latere bijzetting.56 Deze heuvel bevond zich ongeveer 
150 m ten zuidwesten van het vorstengraf, de precieze locatie is echter niet 
duidelijk, omdat hij slecht ingemeten is.57 Dichter bij het vorstengraf zijn 
door Bursch twee grafheuvels uit de midden-bronstijd opgegraven. Heuvel 
2 is de kleinste en bestaat uit een driedubbele palenkrans. Onder de heuvel 
lag een inhumatie, waarvan het lijksilhouet nog zichtbaar was. Het hoofd 
van de overledene lag naar het oosten georiënteerd.58 De derde heuvel die 
Bursch heeft opgegraven, bestaat uit twee periodes. Het primaire graf 
wordt gevormd door een inhumatie die west noordwest-oost zuidoost is 
georiënteerd, met de schedel naar het oost zuidoosten gericht. In de heuvel 
werd nog een nabijzetting aangetroffen van een midden-bronstijd urn en een 
benen priem.59

Tijdens het hernieuwde onderzoek van het vorstengraf in 1997 bleek dat 
deze vroege ijzertijd-heuvel over een grafheuvel uit de midden-bronstijd al 
was aangelegd.60 De twee kringgreppels rond de bijzetting van de vorst van 
Oss, zijn dan ook niet gelijktijdig. De kleinste greppel heeft een diameter van 

55 Bursch 1937.
56 Glasbergen 1954, 65.
57 Bursch 1937; Fokkens 1997a, 47.
58 Bursch 1937, 2-3; Archis-waarnemingsnummer 39058.
59 Bursch 1937; Fokkens 1997, 47-50; Fokkens en Jansen 2004, 92-94.
60 Archis-waarnemingsnummers 39089 en 34415.
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circa 6 m en maakt onderdeel uit van het grafmonument uit de bronstijd. De 
tweede kringgreppel hoort bij de vorstengrafheuvel en heeft een diameter 
van ruim 53 m. In de grafheuvel zijn verschillende bijzondere objecten 
gevonden. Een bronzen situla (vervaardigd in het Hallstattgebied), een met 
goud ingelegd ijzeren zwaard, paardentuig, een kokerbijl, een mes en een 
dolk en verschillende stukken textiel. De vondsten zijn vrij uitzonderlijk 
voor Nederland. Slechts een vijftal andere graven in Nederland hebben zulke 
exotische vondsten. Het graf zelf dateert globaal gezien aan het eind van 
Hallstatt C (overgang 7e / 6e eeuw v. Chr.). Rond het vorstengraf liggen nog 
enkele kringgreppelgraven en vlakgraven, die eveneens uit de vroege ijzertijd 
stammen.61

Grafveld Zevenbergen
De oudste begravingen binnen deze grafheuvelgroep dateren uit de midden-
bronstijd A. In de tweede fase van de midden-bronstijd (B) worden nog een 
aantal heuvels opgericht, evenals nieuwe heuvelperioden en nabijzettingen 
in al bestaande heuvels. Afwijkend van het grafveld Vorstengraf worden 
hier ook in de late bronstijd minimaal twee monumenten opgericht. Beide 
zijn ovale langbedgraven, waarvan één met een ovale (deels dubbele) 
palenzetting. Over het laatste monument is waarschijnlijk ook nog een ronde 
plaggenheuvel opgeworpen. In de greppel werden enkele scherven gevonden 
die ingekerfde driehoeken vertonen.62

In de vroege ijzertijd ontwikkelt zich een klein urnenveld, vergelijkbaar met 
het urnenveld rondom het vorstengraf. Een belangrijk element is een grote 
plaggenheuvel met een omvang van ruim 2 m. Deze doet sterk denken 
aan de vorstengrafheuvel, maar in plaats van een ‘vorstengraf’ werden in 
het centrum de restanten van een verbrande eik gevonden, samen met een 
fragment verbrand menselijk bot en fragmenten van twee bronzen en een 
ijzeren object. Uit de late bronstijd en de vroege ijzertijd is verspreid over de 
heuvels ook een aantal nabijzettingen gevonden. Een opmerkelijk fenomeen 
in het grafveld is een aantal enkelvoudige palenrijen, waarvan één een 
lengte heeft van ruim 160 m. Deze worden vooralsnog geassocieerd met het 
urnenveld, zonder direct een functionele verklaring te kunnen geven.

Urnenveld Slabroek (fig. 3.8)
Een uitgestrekt urnenveld, dat ook in de vroege ijzertijd gedateerd kan 
worden, ligt op ruim 1,5 km ten oosten van de opgraving, op de Slabroeksche 
heide. Het urnenveld werd in 1923 onderzocht door Remouchamps vanuit 
het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.63 In 2005 heeft hernieuwd 
onderzoek op de locatie plaatsgevonden.64 Het grafveld bestaat uit een zone 
met dicht opeen gelegen kleine grafheuvels (een urnenveld in de klassieke 
zin van het woord) met daarnaast een zone met meer los gestructureerde 
grafheuvels. De vondsten van urnen uit 1923, bestaande uit onder andere 
Eierbecher en Harpstedt-potten wijzen – evenals de kringgreppels met 
een opening in het oosten (variërend van noordoost tot zuidoost) – op een 
datering van de graven in de vroege ijzertijd, hoewel het materiaal uit de 

61 Fokkens en Jansen 2004, 100-101 en  138-142.
62 Verwers 1966, 30-31.
63 Remouchamps 1924.
64 Van Wijk en Jansen, in voorb.
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graven 18 en 19 op een doorlopend gebruik tot het begin van de midden-
ijzertijd zou kunnen wijzen.65

Enkele kringgreppels hebben een opmerkelijk formaat. De grootste kent 
een diameter van niet minder dan 4 m en lijkt de focus te vormen van een 
omringend grafveld. Alle andere grafheuvels liggen op minimaal 10 m 
afstand. Het lijkt erop dat men een bepaalde afstand bewaarde ten opzichte 
van de grafheuvel. Dit zou erop kunnen wijzen dat deze heuvel het oudste 
element van het grafveld is en mogelijk uit de bronstijd dateert. Het grafveld 
is tenslotte in de Romeinse tijd hergebruikt, wat blijkt uit een graf met 
Romeins importaardewerk en fi bulae.

3.2.5 Romeinse tijd (fig. 3.9)
De (oppervlakte)vondsten uit de Romeinse tijd uit de Maashorst-
regio stammen vrijwel allemaal uit de directe omgeving van de 
opgravingslocatie(s). Direct ten noorden van de opgraving Loo is bij 
ontgrondingswerkzaamheden Romeins en vroegmiddeleeuws aardewerk 
aangetroffen.66 Aan de westzijde van de A50 zijn bij ontgravingen en 
bij werkzaamheden in de nieuwbouwwijk ook op verschillende plaatsen 
Romeinse vondsten gedaan.67 De meest interessante vondst van deze locatie 
bestaat uit twee complete stukken aardewerk: een bord en een wrijfschaal, 
gevonden tijdens de aanleg van een garage. Vanwege de complete staat van 
deze stukken lijkt het om grafgiften te gaan.68 Een tweede cluster vondsten 

65 Verwers 1972, 36.
66 Archis-waarnemingsnummer 17228.
67 Archis-waarnemingsnummers 14246 en 14245.
68 Archis-waarnemingsnummer 14571; kroniek 1979-1980, 31.

Figuur 3.8
Overzicht van het urnenveld van Slabroek 
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is bekend ten noorden van de locatie Loo aan beide zijden van de A50. Ook 
hier is op verschillende plaatsen Romeins aardewerk gevonden, waaronder 
een locatie met waarschijnlijk een Romeins graf.69 Tenslotte meldde dhr. 
Cuijpers een mogelijke Romeinse grafvondst. In zijn jeugd had hij namelijk 
bij een ontgronding vier glazen, door de machine geraakte fl essen met 
zeer brede randen gezien. Met zijn huidige kennis zou hij denken dat het 
om een Romeins graf moest gaan, maar helaas was ook de locatie met alle 
veranderingen in het dorp tegenwoordig niet nauwkeurig te plaatsen.70

Samengevat was er bij aanvang van het onderzoek slechts een paar 
vindplaatsen met Romeins materiaal bekend. Toch lijken deze vindplaatsen 
een inzicht in het bewoningspatroon van Nistelrode in de Romeinse tijd 
te bieden. Het lijkt daarbij te gaan om clusters van vindplaatsen, waarbij 
zich op korte afstand van de nederzettingen enkele graven hebben 
bevonden. Opmerkelijk is de vondst van een Romeins graf aan de rand 
van het urnenveld Slabroek. Een dergelijk fenomeen kennen we ook van 
een urnenveld bij Heesch, waar twee graven uit de Romeinse periode zijn 
aangelegd bij kringgreppels uit de late bronstijd.71

3.2.6 De middeleeuwen (fig. 3.9)
In 1191 wordt Nistelrode voor het eerst in de bronnen vermeld.72 In 1296 
behoort het dorp tot het hertogdom Brabant. Hertog Jan II geeft dan de 
gemene gronden aan de bevolking uit. Nistelrode zou eeuwenlang een 
grensdorp van het hertogdom blijven, aangezien ten oosten van het dorp 
de grens lag met het onafhankelijke Land van Ravenstein, waartoe ook 
Schaijk en Uden behoorden. Vanaf 1426 werd de situatie iets ingewikkelder 
aangezien toen de tienden en het patronaatsrecht van Nistelrode aan de 
Duitse Orderidders van kasteel Gemert kwamen. Rond 1290 was er al 
sprake van het patronaatsrecht in het dorp, hetgeen betekent dat er toen al 
een eigen parochie bestaan moet hebben. Er zijn echter aanwijzingen voor 
dat er al in de eerste helft van de 13e eeuw sprake is van een kerk of kapel 
te Nistelrode.73 De oude kerk van Nistelrode was gewijd aan H. Lambertus 
en stond in de late middeleeuwen buiten de kern van het dorp.74 Het 
zwaartepunt van het dorp was inmiddels verschoven naar het gehucht Laer 
waar al vroeg een kapel stond gewijd, aan HH. Antonius en Sebastianus. De 
gotische, waarschijnlijk 14e eeuwse, Lambertuskerk is in 1842 afgebroken 
omdat de kerk te klein werd en geïsoleerd stond in het gehucht Kleinwijk 
of Kerkeveld.75 De toren is nog tot 1882 of 1889 blijven staan, toen die 
afgebroken moest worden omdat de bliksem was ingeslagen. Inmiddels 
was er in 1841-1842 een nieuwe Waterstaatskerk op Laer gebouwd.76 Het 
fenomeen van geïsoleerd staande kerken of kerktorens is met name bekend 
uit de Brabantse Kempen. Op basis van onder andere het archeologisch 
onderzoek te Dommelen wordt dit fenomeen verklaard als veroorzaakt 

69 Archis-waarnemingsnummers 17224, 17223 en 14291.
70 Mond. med. Chris Cuijpers (tegenwoordig Uden) 1-10-2003.
71 Van Beek 2004.
72 Van Berkom 1992.
73 Van Berkom 1992, 9-10; Jaarboekje heemkundekring Nistelvorst 1988, 33, 35.
74 Jaarboekje Heemkundekring Nistelvorst 1985, 4-5.
75 Jaarboekje Heemkundekring Nistelvorst 1985, 9.
76 Jaarboekje Heemkundekring Nistelvorst 1990, 11, 22.
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door een verplaatsing van het dorp in de late middeleeuwen.77 Vanwege 
de groeiende bevolking en de intensifi catie van de landbouw waren de 
vruchtbare gronden waarop de dorpen tot dan toe gelegen hadden nodig 

77 Theuws 1989 en Theuws e.a. 1988.

Figuur 3.9 
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als akkergrond. Dit leidde ertoe dat de dorpen naar de randen van de 
zandplateaus werden verplaatst, bijvoorbeeld naar nieuwe locaties langs 
beeklopen (wat bijvoorbeeld tot een groei van de gehuchten Loo, Mortel, 
Menzel en Laer (de huidige kern van Nistelrode) zou kunnen hebben geleid). 
De kerk met het eromheen gelegen kerkhof konden echter niet verplaatst 
worden en bleven daardoor geïsoleerd tussen de akkers achter. In de 19e 
eeuw werd die situatie als zo bevreemdend ervaren dat men ervan uitging 
dat dergelijke geïsoleerde kerken als centrale kerken door de bewoners van 
alle omliggende gehuchten op een centrale locatie opgericht waren omdat 
niet deze een eigen kerk konden onderhouden. Tegenwoordig blijken echter 
regelmatig bij opgravingen op dergelijke locaties complete 11e tot 14e eeuwse 
dorpen te voorschijn te komen. De vondsten die uit de vroege en volle 
middeleeuwen binnen de dorpskern van Nistelrode waren gedaan, kwamen 
vooral uit de omgeving van Kleinwijk. Daar is ook een waterput uit de vroege 
of volle middeleeuwen ontdekt door de heren Ceelen en Vos.78 Tenslotte is 
door dhr. Versantvoort een zespalige structuur waargenomen, waarvan een 
precieze datering echter niet te geven valt. De opgravingen te Zwarte Molen 
hebben echter aangetoond dat er nog een andere (belangrijke) vroege kern is 
geweest en dat dit mogelijk het voorloperdorp is geweest van de kern waar in 
de 14e eeuw de oude Lambertuskerk werd gebouwd.

78 Mond. meded. Gerard Smits (Oss).
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4 Bewoning uit de late prehistorie in

 Nistelrode: laat-neolithicum tot ijzertijd

Leon van Hoof

Inleiding

Op alle drie de vindplaatsen (Zwarte Molen, Mortel en Loo) wijzen sporen 
en/of vondsten op een prehistorische bewoning en exploitatie. Voor de 
steentijd gaat het om een beperkt aantal vondsten: enkele stukken vuur-
steen en een graf uit de klokbekercultuur. Zij vormen de aanvang van de 
bewoningsgeschiedenis van het onderzoeksgebied. Op vrijwel alle locaties 
is materiaal uit de brons- en ijzertijd aangetroffen (alleen op Zwarte Molen 
is geen eenduidig materiaal uit de bronstijd gevonden). Het gaat daarbij 
om aardewerkvondsten uit kuilen, spiekers en ‘losse’ paalsporen en een 
enkel graf.
In dit hoofdstuk worden de sporen en structuren én het vondstmateriaal 
per periode en locatie behandeld. De spoor- en vondstbeschrijvingen zijn 
bewust met elkaar verweven. Een determinatie van het aardewerk als één 
complex geeft een analyse die groepen onderscheidt binnen een arbitrair 
geheel en dat is met de minimale verschillen in het ijzertijdmateriaal lastig. 
Daarnaast was niet zeker of de verschillende structuren gelijktijdig waren. 
Gedegen uitspraken over brons- en ijzertijdaardewerk zijn eigenlijk alleen 
met gesloten complexen te doen. Om deze redenen is gekozen voor een 
(aardewerk)analyse op structuurniveau.

4.1 Vuursteen

Tijdens de opgravingen op de locatie Zwarte Molen zijn in totaal 22 stuks 
vuursteen verzameld. Slechts acht hiervan kunnen als (mogelijk) antropo-
geen worden gekarakteriseerd. Het overige deel van het materiaal bestaat uit 
vuursteen dat (ook) in het terrassediment ter plekke aanwezig is. Het groot-
ste brok heeft een lengte van 16 cm, hetgeen nog niet eens bijzonder groot 
is in vergelijking met de in de grindrijke ondergrond aanwezige kwartsieten 
die soms bij de aanleg van het vlak werden aangetroffen. Het overgrote deel 
van het materiaal bestaat uit Rijckholt-achtig vuursteen, een enkele keer 
gaat het om Haspengouws materiaal. Deze soorten zijn niet onverwacht 
gezien het feit dat we hier met oude Maasafzettingen in de ondergrond te 
maken hebben (zie hoofdstuk 2). Wat dat betreft, bestaat er een sterke over-
eenkomst met de bevindingen van het onderzoek aan de Schouwstraat te 
Uden.1 Dit geldt eveneens voor het geringe aantal vuursteenvondsten dat 
bruikbaar is voor verdere analyse.

1 Van Hoof en Jansen 2002, 31.
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Van de acht antropogene vuursteenvondsten komen er vier uit put 14, drie 
uit put 3 en één uit put 42. Vrijwel alle artefacten zijn gemaakt van het 
natuurlijk, in de ondergrond aanwezige vuursteen. In die gevallen gaat het 
om middellange klingen en afslagen. Slechts één artefact is met zekerheid 
van ingevoerd materiaal gemaakt. Het gaat om een snededeel van een 
gepolijste bijl (fi g. 4.1). Het stuk is sterk verweerd door vorstwerking en 
mogelijk ook door enige vuurinwerking. Door een verblijf van eeuwen in de 
grond is het stuk ook sterk gepatineerd. Daardoor is de soort niet eenvoudig 
te bepalen. Gezien de grofkorreligheid en de aard van de vlekken lijkt het 
om Valkenburg-vuursteen te gaan, hoewel niet uitgesloten kan worden dat 
het om sterk verweerd Lousberg-vuursteen gaat. De snede is 8 cm breed 
en gemiddeld 3,8 cm hoog. De maximale oorspronkelijke hoogte is niet te 
bepalen aangezien het stuk na breken als kern is hergebruikt. Het spoor 
(42.113) waarin het bijlfragment is gevonden, behoort bij de volmiddeleeuwse 
bewoning van het terrein. Op typologische gronden moet de bijl in het 
midden- of laat-neolithicum geplaatst worden. Nog net is namelijk het begin 
van één zijfacet per zijkant zichtbaar, zodat het stuk als een Buren-bijl kan 
worden gekarakteriseerd. Een datering van het overige vuursteenmateriaal is 
minder eenduidig, maar kan mogelijk ook neolithisch zijn (tabel 4.1).
De spreiding van het vuursteen laat geen uitspraken toe over het 
ruimtegebruik van het materiaal binnen de vindplaats. Zes van de acht 
vondsten liggen in secundaire context. Naast bovengenoemde context gaat 
het om een spoor vol secundair verbrand aardewerk en verbrande leem in 
put 3 (spoor 16) en een postmiddeleeuwse greppel in put 14. Verder is het 
aantal fragmenten vuursteen per locatie (2 tot 3 gescheiden door tientallen 
tot ruim honderd meter) te gering.

Figuur 4.1
Het snededeel van een vuurstenen 

bijlfragment uit een paalspoor van 

een boerderijplattegrond uit de volle 

middeleeuwen (schaal 1:2)
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Put en spoornr. Artefact Herkomst
Vindplaats Loo

11 Put 5, spoor 15 Brokje terrasvuursteen

19 Put 3, spoor 16, vulling 1 Decortificatie-afslag terrasvuursteen

29 Put 3, spoor 16, vulling 2 Geknotte kling terrasvuursteen

31 Put 3, spoor 16 Brok terrasvuursteen

Vindplaats Mortel

41 Put 8, spoor 6 Brokje terrasvuursteen

1511 Put 25, spoor 58 Afslagje, zeer waarschijnlijk 
natuurlijk

terrasvuursteen

Vindplaats Zwarte Molen

73 Put 14, vlakvondst Kling (verbrand) en afslag 
(Haspengouwsachtig)

terrasvuursteen

83 Put 14, spoor 42 Decortificatie + afslag terrasvuursteen

219 Put 17, vak 23 Brokje terrasvuursteen

528 Put 2, spoor 19 Brok terrasvuursteen

580 Put 17, segment 267 Brok terrasvuursteen

1427 Put 24, spoor 146 Brokje terrasvuursteen

1700 Put 37, spoor 30 Brok terrasvuursteen

1928 Put 37, spoor 126 Brok terrasvuursteen

1900 Put 44, spoor 22 Brok terrasvuursteen

2977 Put 42, spoor 113 Bijlsnede (fragment) Valkenburg

4306 Put 55, spoor 384 Brok terrasvuursteen

4445 Put 55, spoor 468 Brok Rijckholtachtig met cortex, 
maar wsch. terrasvuursteen

3948 Put 56, spoor 60 Klingetje, mogelijk antropogeen

4247 Put 56, spoor 85 Natuurlijk terrasvuursteen

4.2 Een graf of grafveld uit de klokbekerperiode

De eerste eenduidige sporen van bewoning van het gebied zijn aangetroffen 
op de locatie Mortel. In een proefsleuf werd een rechthoekig spoor (spoor 
10.5) met platte bodem gevonden. De relatief lichte vulling week slechts 
af van de omliggende grond door enige grijskleuring en een sterke rood-
bruine kleur die met leem- en ijzeraanrijking verband hield. Het spoor was 
noordoost-zuidwest georiënteerd. In het zuidwestelijk deel van het spoor 
werd tegen de noordoostelijke lange zijde een kleine, complete klokbeker 
gevonden. Een bijzondere vondst, waarvoor we in de regio slechts enkele 
parallellen kennen. De oriëntatie en grootte van de kuil komen goed over-
een met een graf uit Haps waar de beker echter tegen de zuidoostwand is 
gezet.2 De beker in het nabijgelegen klokbekergraf van Oss-Vorstengraf, die 
meer oostnoordoost-westzuidwest is georiënteerd, stond wel op een verge-
lijkbare positie als in Nistelrode.3 In Schaijk en Nijmegen-heuvel V, waar 
lijk silhouetten zijn herkend, was het aardewerk juist in het  noordoosten 

2 Verwers 1972, 7-9 en bijlage IV.
3 Fokkens en Jansen 2004, 92.

Tabel 4.1 
Determinatie en herkomst van de vuur-

steenvondsten uit de verschillende vind-

plaatsen
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geplaatst, naast het hoofd.4 De mogelijkheid bestaat dat de bekers in 
Nistelrode, Oss en Haps bij de voeten waren geplaatst.5 Voor vergelijk-
bare graven in Cuijk is deze informatie niet beschikbaar.6 Ondanks dat de 
Nistelrodese grafkuil verder geen vondsten opleverde en er in de mineraal-
arme bodem geen lijksilhouet zichtbaar was, is het zeer waarschijnlijk dat 
we met een graf uit de klokbekercultuur te maken hebben. Omdat er noch 
in het vlak, noch in het putprofiel dat precies over de grafkuil gelegen was, 
eenduidige aanwijzingen voor een grafheuvel of een daarbij behorende 
‘randstructuur’ als dodenhuisje of kringgreppel waargenomen zijn, moeten 
we het spoor als een vlakgraf interpreteren.

Put Spoor Diepte (cm) Diameter (cm) Opm.

10 5 20 180 bij 90 Klokbekergraf

36 1 34 160 bij 90 -

De klokbeker heeft een omgekeerde klokvorm met een S-vormig profi el 
met hoge rand. De buiten- en binnenzijde zijn bruin tot beige, terwijl de 
kern van de breuk zwart is. De beker is licht met grind gemagerd.7 Hij 
is relatief klein, slechts 11 cm hoog en heeft vlak onder de rand en op de 
buik een grootste diameter van 10,6 cm.8 Op de bodem heeft de beker een 
diameter van 6,0 cm en op de hals van 9,5 cm. De versiering bestaat op de 
buik uit zes rijen verticale spatelindrukken. Vanaf de hals naar boven bestaat 
er een afwisseling van motieven op de volgende wijze: twee horizontale 
lijnen, twee rijen horizontale spatelindrukken, twee horizontale lijnen, 
een rij verticaal / licht diagonale spatelindrukken, twee rijen horizontale 
spatelindrukken (deels afwisselend, deels direct boven elkaar geplaatst), een 
rij verticaal / licht diagonale spatelindrukken en tenslotte twee horizontale 
lijnen. De groefvormige lijnen lijken gezien enkele onregelmatigheden in 
hun vorm ook met spatels te zijn gemaakt, hoewel een andere maakwijze 
niet volledig uitgesloten kan worden (fi g. 4.2).
Er is nog een analyse uitgevoerd op de inhoud van de beker naar de 
aanwezigheid van stuifmeel. Hiervan zijn geen resten aangetroffen, wat 
echter ook met uitdroging als gevolg van de lokale bodemomstandigheden te 
maken kan hebben.9

4 Van Giffen 1949, p. 71-74; Louwe Kooijmans 1973, 87-125.
5 Vergelijk Van der Beek 2004, 168.
6 Van Enckevort en Thijssen 2002, naar onderzoek Bogaers uit 1960 dat verder niet is 

uitgewerkt.
7 De beker is in principe compleet. De bovenkant van de beker stak echter uit het ondiepe 

spoor van de grafkuil tot in de door bodemvorming gehomogeniseerde zone direct onder 
het esdek. Daarnaast staken slechts enkele centimeters van de zijkant van de beker uit in 
de proefsleuf. Om die redenen is de beker bij vlakaanleg van die proefsleuf geraakt door de 
machine en zijn enkele stukken niet meer teruggevonden. Er kan gezien de verdere toestand 
van de beker bij het uitprepareren in vlak en profi el niet aan getwijfeld worden dat de beker 
oorspronkelijk wel compleet is geweest.

8 Een vergelijkbaar kleine beker komt uit het vlakgraf Cuijk 2 (afgebeeld in: Van der Beek 2004, 
170). Dergelijke kleine bekers zouden op basis van de associatie met Molenaarsgraaf en de 
grootte van het graf te Cuijk aan kindergraven toegeschreven kunnen worden.

9 Onderzoek verricht door prof. dr. C.C. Bakels (Faculteit der Archeologie, Universiteit 
Leiden).

Tabel 4.2 
Kuilen uit het laat-neolithicum op de vind-

plaats Mortel (zie ook fig. 4.4)
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De versiering en vorm van de beker horen duidelijk bij de late varianten 
van de klokbekers. Ze zijn enigszins afwijkend van de ‘typische’ Veluwse 
klokbekers, die de belangrijkste late klokbekergroep in Centraal- en Zuid-
Nederland vormen. Vanwege het beperkte aantal beschikbare klokbekers uit 
Zuid-Nederland (waarin de regio Oss-Cuijk-Nijmegen wel een zwaartepunt 
vormt) is het echter onmogelijk te zeggen of het om een afwijking van de 
norm gaat of dat er sprake is van een andere regionale stijlgroep. Het feit dat 
de meeste bekers in de regio Oss-Cuijk-Nijmegen sterke ‘Veluwe-kenmerken’ 
vertonen in de versiering,10 en de beste parallel voor deze beker in Speuld 
(gemeente Ermelo (Gld.)) is opgegraven, lijken een lokale stijlgroep tegen te 
spreken (fi g. 4.3).11

Op 1,5 m ten westen van dit spoor is bij het vervolgonderzoek nog een grote 
rechthoekige kuil aangetroffen (spoor 36.1; tabel 4.2). Evenals het graf had 
deze kuil een vlakke bodem en een roodbruine kleur, vooral in de onderste 
lagen. De kuil is noord-zuid georiënteerd en heeft geen vondsten opgeleverd. 
De overeenkomst in vorm, afmetingen en kleur van het spoor zou een 
aanwijzing kunnen zijn dat het hier ook om een graf uit de klokbekerperiode 
gaat. Daarin ontbreken dan de gebruikelijke grafgiften, wat echter vaker 
voorkomt.12 Ten westen van deze kuil ligt tenslotte een bijna 6 m lange rij 
bestaande uit drie tot vier paalsporen. Gehoopt werd dat deze onderdeel 
uitmaakte van een structuur rond het graf. In de oostelijke uitbreiding 
werden echter geen tegenhangers gevonden. Op basis van de ligging en 
oriëntatie van de sporen blijft het mogelijk dat zij gerelateerd kunnen worden 
aan het klokbekergraf, maar gezien de aanwezigheid van een palencluster op 
niet al te grote afstand naar het westen is dit niet met zekerheid te zeggen.

10 Vergelijk de bekers afgebeeld in Van der Beek 2004, 170-174.
11 Mond. med. prof. dr. H. Fokkens (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden) en brief 

J. Lanting d.d. 17-10-2003 (Gronings Archeologisch Instituut, Universiteit Groningen). Beker 
Speuld: Bulletin KNOB 77 (1978), 246.

12 Van der Beek 2004, 169-171.

Figuur 4.2
Klokbeker uit de grafkuil op Nistelrode-

Mortel (schaal 1:2)
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Met zekerheid begint de bewoningsgeschiedenis van het onderzoeksgebied 
dus met de aanleg van een graf in de late klokbekercultuur. Door het 
ontbreken van aanwijzingen voor een grafheuvel moeten we uitgaan van 
een vlakgraf gelegen op de fl anken van een zandrug, tussen twee ondiepe 
beekdalen. We kunnen weinig zeggen over de ligging van het graf in het 
toenmalige (cultuur)landschap. Er bestaat een mogelijkheid dat op korte 
afstand een tweede vlakgraf is aangelegd, waarin geen grafgiften zijn 
bijgezet. Eveneens kunnen de drie tot vier paalsporen direct ten westen 
van beide sporen als een gerelateerde structuur gezien worden. Geen 
van deze structuren is echter met volledige zekerheid tot een grafveld te 
rekenen. Een probleem is eveneens dat het klokbekergraf zich binnen 5 
m van de oostrand van het wegtracé (het onderzoeksgebied) bevond. Dit 
betekent dat er geen enkel inzicht bestaat in hoeverre we met geïsoleerde 
structuren of slechts met de westrand van een cluster graven of grafheuvels 
uit de klokbekerperiode te maken hebben. Het blijkt immers dat in 
Zuid-Nederland vrijwel alle vlakgraven uit de klokbekerperiode in kleine 
clusters voorkomen.13 Ook de vraag of het graf zich in de nabijheid van 
een nederzetting bevond of juist op een speciale locatie voor de doden, valt 
niet te beantwoorden. De solitaire klokbekerheuvels van Schaijk en bij het 
vorstengraf van Oss vormen bijvoorbeeld de oudste elementen van latere 
grafheuvelgroepen en urnenvelden. Dat lijkt hier niet het geval, maar is 
tegelijkertijd ook niet uit te sluiten.
Interessant is dat slechts 15 m naar het noorden in een kuil de rand van een 
omgekeerde pot uit de midden-bronstijd is aangetroffen (zie paragraaf 4.3.1). 
Een dergelijke depositie van potten kan aan een begraving verbonden zijn, 
wat zou duiden op een losse spreiding van graven uit het laat-neolithicum 

13 Van der Beek 2004, 160-161, 166-167, 172-173; Van Enckevort en Thijssen 2002, 16.

Figuur 4.3
Verspreiding van klokbekers met 

'Veluwe-kenmerken' in de regio 

Oss-Nijmegen-Cuijk

Cuijk

Haps

SchaijkOss

Nistelrode

Ermelo
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Figuur 4.4
Overzicht van de sporen uit het 

neolithicum en de brons- en 

ijzertijd op de locatie Mortel
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tot de midden-bronstijd, die verder naar het oosten doorloopt.14 Uit recent 
onderzoek in Boekel en Rhenen is echter gebleken dat (vrijwel) complete 
potten ook op nederzettingslocaties voor komen.15 Samenvattend blijven 
rond het klokbekergraf vele vragen open die alleen door verder onderzoek in 
de zone ten oosten van de opgraving kunnen worden opgelost.

4.3 Verspreide bewoning uit de bronstijd

Na het gebruik van de vindplaats Mortel als graf locatie in het laat-neoli-
thicum stammen de eerste eenduidige sporen van een hernieuwd gebruik 
van hetzelfde terrein uit de midden-bronstijd. Uit de vroege bronstijd zijn 
geen vondsten aangetroffen, ook niet op de andere vindplaatsen. Dit is 
niet opmerkelijk want vondsten uit deze periode zijn voor de gehele regio 
schaars (zie hoofdstuk 2). Pas voor de midden-bronstijd krijgen we een beter 
(in)zicht in de bewoning van het gebied.

4.3.1 Depositie van een bronstijdpot?
Zoals eerder gesteld, werd slechts 15 m ten noorden van het klokbekergraf 
de ‘complete’ rand en hals van een pot uit de midden-bronstijd aangetroffen 
(fi g. 4.4). De hals is versierd met verticale touwindrukken die regelmatig 
verspreid, en in groepen van drie zijn aangebracht, incidenteel begeleid door 
een verticale rij vingertopindrukken. De afgevlakte rand van de pot is versierd 
met nagelindrukken. Dergelijke versieringspatronen zijn kenmerkend voor 
de vroege Hilversum-traditie.16 De pot heeft op de kop in de kuil gestaan, 
de naar boven gerichte bodem en het overige deel van de pot waarschijnlijk 
door ploegen of andere activiteiten zijn verdwenen. De context van de pot is 
onduidelijk. De kuil waaruit de vondst geborgen is, bevindt zich namelijk 
tussen de paalsporen van een grote, (midden-)Romeinse boerderijplattegrond 
(zie bijlage I, boerderijplattegrond 19). In het veld was de oversnijding tussen 
de kuil waaruit de Hilversum-rand afkomstig is en het paalspoor van het 
huis zeer moeilijk waarneembaar. Daardoor is het in principe mogelijk dat 
de (rand van de) pot is hergebruikt en in de insteekkuil van een paal van 
het Romeinse huis is geplaatst.17 De andere mogelijkheid is dat het om een 
spoor uit de midden-bronstijd gaat, waarnaast later een staander van een huis 
is geplaatst (fi g. 4.5; 4.6).18

De interpretatie van het spoor laat daarmee veel ruimte voor speculatie 
over: het kan een oud relict zijn waar blijkbaar toch enige waarde aan 
gehecht werd, die na ‘gevonden’ te zijn in een funderingskuil van een huis 
is herbegraven, mogelijk om geluk af te dwingen (een bouwoffer).19 Het zou 
echter ook in verband gebracht kunnen worden met het klokbekergraf. Op de 
kop geplaatste potten komen elders in de midden-bronstijd regelmatig in een 

14 De noord-zuid oriëntatie van de kuil naast het klokbekergraf zou, indien het daadwerkelijk 
een grafkuil betreft, eerder op een datering in de vroege bronstijd wijzen.

15 Boekel: Arts en De Jong 2004; Rhenen: Van Hoof en Meurkens 2006.
16 Midden-bronstijd A, circa 1800-1500 v. Chr. (cf. Theunissen 1999, 205).
17 Een dergelijke depositie van een ouder object in een paalkuil van een Romeinse plattegrond 

kennen we bijvoorbeeld ook uit Oss-Horzak, waar een neolithische bijl in een paalkuil is 
begraven (Jansen en Fokkens 2002).

18 Een vergelijkbare situatie kennen we ook van Oss-De Geer waar een middenstijl van een 
Romeins huis een crematiegraf uit de midden-bronstijd doorsnijdt, Jansen en Van Hoof 
2003.

19 Zie ook Jansen en Fokkens 2002.
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grafcontext voor. Dit geldt vooral voor de Noord-Franse, aan de Nederlandse 
Hilversum-cultuur verwante Éramécourt-cultuur, maar in mindere mate 
ook voor Nederland.20 Vergelijkbaar zijn enkele vondsten van de Muziekberg 
en de vondst van een zogenaamde potbeker uit Echt.21 Voorbeelden uit 
de omgeving zouden Vorstenbosch en de op hun zij liggende potten van 
Boekel kunnen zijn.22 In dat geval zou er dus sprake kunnen zijn van een 
kleine cluster graven uit het laat-neolithicum en de bronstijd, zoals dat 
bij grafheuvels wel vaker het geval is (vergelijk bijvoorbeeld de op enkele 
kilometers afstand gelegen grafheuvelgroep van Oss-Vorstengraf) en ook 
voor vlakgraven is aangetoond (bijvoorbeeld in Cuijk).23 Daarnaast blijft het 
echter mogelijk dat het ‘gewoon’ om een kuil gaat, zoals er meerdere op de 
locatie Mortel zijn aangetroffen, die eerder met het dagelijkse leven te maken 
hebben.

4.3.2 Clusters van kuilen
Ongeveer 50 m ten zuiden van de kuil met de rand van een Hilversum-
pot liggen twee kuilen met bronstijdaardewerk (put 25, spoor 4 en 5). Het 
vondstmateriaal bestaat uit sterk mineraal gemagerd aardewerk, oxiderend 
gebakken, waarvan een deel secundair verbrand is. Uit spoor 5 komt o.a. 
een aantal sterk verweerde scherven met resten van een stafband met 
vingertopindrukken.

20 Le Goff en Guichard 2005.
21 Muziekberg: Fourny 1985; Echt: Bloemers 1971/72. Zie ook Van der Beek 2004, 179.
22 Vorstenbosch: Modderman 1959; Boekel: Arts en de Jong 2004. Voor de ligging van de 

potten in Boekel bestaat een goede parallel in de vorm van een kindergraf, waarin twee op 
de zij liggende potten met de openingen over elkaar zijn geschoven. Dit voorbeeld komt 
uit de nederzetting Ostbevern-Schirl (Kr. Warendorf): tentoongesteld in het Westfälisches 
Museum für Archäologie (Herne, D.).

23 Oss: Fokkens en Jansen 2004; Fokkens, Van Wijk en Jansen 2005; Cuijk: Van Enckevort en 
Thijssen 2002, 16-18.

Figuur 4.5
De bronstijdpot zoals deze in het veld is 

aangetroffen
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Put Spoor Diepte (cm) Diameter (cm) Opm.

25 4 30 80 -

25 5 30 135 stafband met vingertopindrukken

27 4 28 130 bronstijdaardewerk

27 8 60 116 bronstijdaardewerk

27 9-10 70 130 -

27 19 48 88 bronstijdaardewerk

27 20 18 80 bronstijdaardewerk

Een cluster van kuilen bevindt zich 160 m ten noorden van de kuil met 
Hilversum-rand. Het bestaat voornamelijk uit middelgrote kuilen (tabel 4.3). 
De sporen hebben een relatief grote hoeveelheid grofgemagerd, dikwandig 
aardewerk opgeleverd (fi g. 4.6). Uit spoor 27.8 komt een fragment van een 
kleine pot met stafband met gepaarde nagelindrukken en een naar buiten 
staande, afgeplatte rand van een grote pot met vier verticale touwindrukken. 
Uit spoor 27.19 komt een randfragment met vingertopindrukken op de 
rand en pinpricks eronder. Uit spoor 27.20 tenslotte komt een bodemaanzet 
met direct daarboven vingertopindrukken. De versieringsmotieven duiden 
voor het materiaal uit het cluster kuilen op een datering vergelijkbaar met 
die van de boven beschreven Hilversum-rand. Een derde concentratie 
van middelgrote kuilen met bronstijdaardewerk bevindt zich geheel in 
het zuiden van de meest noordelijke vindplaats Loo. Hier komen uit de 
sporen 49, 51 en 4 van put 30 enige fragmenten sterk mineraal gemagerd, 
dikwandig aardewerk.

Tabel 4.3 
Kuilen uit de midden-bronstijd op de

vindplaats Mortel (zie ook fig. 4.4)

Figuur 4.6
Bronstijdaardewerk uit de verschillende 

kuilen van de vindplaats Mortel (boven 

randfragment bronstijdpot) (schaal 1:2)

27.19
27.19

27.08

27.08

27.08

27.08
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Vanwege de beperkte breedte van het onderzoeksgebied, is het niet mogelijk 
vergaande interpretatieve uitspraken te doen over de clusters kuilen, in de 
meeste gevallen met aardewerk, die verspreid over de verschillende ruggen 
in het landschap liggen. Het beperkte aantal erven dat we uit de midden-
bronstijd kennen herbergt altijd een aantal kuilen. De clusters zouden dan 
ook op een aantal nederzettingsterrein kunnen wijzen. Uit onderzoek in 
bijvoorbeeld Oss, Breda en Rhenen blijkt echter dat dergelijke kuilenclusters 
ook op grote(re) afstanden van erven of nederzettingen liggen.24 De 
clusters liggen soms zo geïsoleerd in het landschap dat onduidelijk is in 
hoeverre we met nederzettingsresten in de strikte betekenis van het woord 
te maken hebben. Mogelijk hebben we te maken met zeer ruim opgezette 
erven, in een gebied dat (nog) veel ruimte bood. De geïsoleerde clusters 
maken in ieder geval duidelijk dat het landschapsgebruik in de midden-
bronstijd in het onderzoeksgebied zeer diffuus was en dat de erven daar 
slechts één onderdeel van vormden. Het landschap was ‘ingericht’ met 
verschillende soorten, sterk verspreide, activiteitszones waaronder, naast 
grafheuvelgroepen, erven en akkers, ook clusters met kuilen.

Een erf uit de bronstijd?
Naast de sterk verspreide clusters van kuilen hebben we op de locatie Loo 
mogelijk een deel van een erf aangesneden. Hier hebben we te maken 
met een sporencluster waar in het veld vooral een klein westnoordwest-
oostzuidoost georiënteerd cluster paalsporen en ondiepe kuilen opviel 
(fi g. 4.10). Uit deze sporen is een grote hoeveelheid aardewerk uit de 
midden-bronstijd verzameld. Ook dit materiaal is vrij grof gemagerd, redelijk 
goed afgewerkt en kent in tegenstelling tot het materiaal uit de kuilen 
nauwelijks versieringen (er is alleen een rand met vingertopindrukken 
versierd). De tegen de oostgrens van de opgraving gelegen sporen maken 
eenduidig deel uit van een structuur. Mogelijk is er sprake van een vierpalige 
spieker, een opslagstructuur voor bijvoorbeeld graan, met afmetingen van 
4,0 bij 3,7 m. Vanwege de aanwezigheid van paalsporen centraal tussen de 
spiekerwanden moet echter ook de mogelijkheid open gehouden worden 
dat het hier om een tweebeukig gebouw gaat. De geïsoleerde ligging van 
het cluster en de rechthoekige ‘vorm’ van de (paal)kuilen maken dat erg 
verleidelijk. De westelijke sporen van het palencluster vertonen echter niet de 
regelmaat van de oostelijke sporen, zij hebben een beige vulling in plaats van 
de donkere vulling van de andere sporen en zijn ook in coupe vager begrensd 
en minder diep. Kortom: het zijn meer ondiepe kuiltjes dan paalsporen. 
Het veronderstelde gebouw lijkt zich dan ook tot het oostelijke deel van 
het cluster te beperken. Op 12 m ten zuiden van het cluster ligt een drietal 
kuilen die eveneens in de midden-bronstijd gedateerd moeten worden (put 
32, sporen 40-42). Met name spoor 32.41 viel op vanwege een donkerzwarte 
laag op de bodem waaruit veel houtskool en scherven geborgen konden 
worden (fi g. 4.7).25

24 Oss-Horzak: Jansen en Fokkens 2002, De Geer: Jansen en Van Hoof 2003, Ussen: Fokkens 
1991; Breda: Koot en Berkvens (red.) 2004; Rhenen: Van Hoof en Meurkens 2007.

25 Uit het spoor zijn monsters genomen voor C14-, houtskool- of macrorestenonderzoek. De 
monsters zijn voor verder onderzoek beschikbaar, maar konden binnen het beschikbare 
budget niet verder onderzocht worden.
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Put Spoor Diepte (cm) Diameter (cm) Opmerkingen

32 40 38 138

32 41 63 186 Gelaagde opvulling

32 42 55 135

Samenvattend is er sprake van een beperkt aantal bewoningssporen uit de 
midden-bronstijd bestaande uit een mogelijk bijgebouw (spieker), enkele 
diepe kuilen met nederzettingsafval, een kuil met een houtskoollaag op de 
bodem (mogelijke silokuil voor graanopslag) en enkele losse paalsporen en 
ondiepe kuiltjes. Ook hier geldt dat een verder inzicht in de opbouw van 
zowel het gebouw als van het erf als geheel alleen verkregen kan worden 
door onderzoek in het ten oosten aangrenzende perceel.

4.4 Wonen en begraven in de ijzertijd

4.4.1 Zwarte Molen
Het overgrote deel van het vondstmateriaal en sporen uit de ijzertijd bevindt 
zich op de zuidelijke rug (vindplaats Zwarte Molen), verspreid over het 
gehele opgravingsterrein. Wel tekenen zich drie concentraties van sporen en 
vondsten af: in het zuiden van het midden deel van het terrein, in het oosten 
en in het noordwesten, waar echter geen aaneengesloten opgravingsvlak is 
aangelegd (fi g. 4.8)

Cluster 1: Spiekers, een waterput en(water)kuilen

Spiekers (zie tabel 4.5)
Langs de zuidrand van het opgegraven areaal bevindt zich een cluster van 
vier zespalige en vijf vierpalige spiekers (cluster 1). Het zijn met name de 
westelijke twee van de zespalige spiekers die een grote hoeveelheid materiaal 
hebben opgeleverd, die een nadere datering mogelijk maakt. Uit structuur 
77 komen 24 scherven, waarvan er negen geglad tot gepolijst zijn en vier 

Tabel 4.4
Kuilen uit de midden-bronstijd op de vind-

plaats Loo

Figuur 4.7
Bronstijdaardewerk uit verschillende kui-

len op de vindplaats Loo (schaal 1:2)

33.62
32.62

32.67 32.41
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besmeten.26 Tussen de scherven bevinden zich drie gegladde Schrägranden

en een rand van een drieledige vorm met vingertopindrukken aan de 
binnenzijde. Uit structuur 76 zijn twaalf scherven verzameld, waaronder 
een scherf van een duimpotje.27 Het merendeel van het aardewerk uit deze 
spiekers is met vrij grof potgruis, en af en toe mineraal materiaal, gemagerd. 
De binnenzijden zijn vaak gladgestreken, wat heeft gezorgd voor patronen 
van strepen, achtergelaten door de voortgesleepte grove magering. De 
kleuren zijn vaak lichtgrijs tot beige, waarbij ook nog roodkleurige vlekken 
voorkomen. Dit wijst op een beperkte controle over de luchttoevoer en 
daarmee op het bakken van potten in een open vuur of een primitieve oven. 
Dit alles spreekt voor een datering in de vroege ijzertijd. In structuur 81 en 
een tweetal eromheen gelegen sporen zijn nog drie handgevormde scherven 
met enige kwartsmagering gevonden. Uit de vierpalige spieker 56 komen 
twee scherven en zeven fragmentjes, waarvan één scherf kwartsgemagerd. 
Ook uit de achtpalige spieker structuur 43 en de daarbinnen gelegen kuil 
komen negen scherven, waaronder vier besmeten, drie secundair verbrande 
en één met kamstreekversiering. Tenslotte komt een bodemaanzet uit de 
vierpalige spieker structuur 80. Op basis van dit materiaal kunnen ook deze 
spiekers in de vroege ijzertijd gedateerd worden.

Structuur Afmetingen (m) (Max.)opp. 
(m2)

Vorm 

43 4,5 bij 2,8 12,6 8-palig

81 3,1 bij 2,8 8,68 8-palig

65 2,7 bij 3 8,1 6-palig

79 3,1 bij 1,9/2,0 6,2 6-palig

139 2,65 bij 2,25 5,96 4-palig

76 2,95 bij 2,0 5,9 6-palig

80 1,8 bij 2,3 5,04 4-palig

63 1,9 bij 2,5 4,75 4-palig

106 2,0 bij 2,3 4,6 4-palig

77 2,45 bij 1,80 4,41 6-palig

64 1,8 bij 2 3,6 4-palig

109 1,3 bij 2,3 2,99 4-palig

56 1,7/1,8 bij 1,1 1,98 4-palig

Waterkuilen en -putten

Waterput 50.16

Verspreid over de opgraving bevinden zich enkele kuilen die op basis van 
het vondstmateriaal in de ijzertijd geplaatst moeten worden. De eerste kuil 
(50.16), een vermoedelijke waterput, heeft een beschoeiing die bestaat uit 
onregelmatig geplaatste planken. Dit duidt er waarschijnlijk op dat deze 
door het gewicht van de omringende grond is samengedrukt (fi g. 4.9). De 

26 De overige waren hetzij te klein, hetzij de buitenwand was te zwaar aangetast voor een 
zekere determinatie.

27 In basis is deze structuur een zespalige spieker. Twee extra palen op de lange zijden hebben 
mogelijk met een reparatiefase te maken.

Tabel 4.5 
Afmetingen en oppervlaktes van de ijzer-

tijdspiekers, gerangschikt naar opper-

vlakte
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beschoeiing is gemaakt van twintig eikenhouten planken, die in een cirkel 
zijn geplaatst.28 De put is geplaatst in een grote kuil, dusdanig dat een 
inlooptalud in het zuidelijke deel ligt. Dergelijke kuilen zijn typerend voor 
de ijzertijd, waarbij men in de kuil moet lopen om de waterput te bereiken 
(fi g. 4.9).

Het vondstmateriaal komt voornamelijk uit de nazak en bestaat uit een grote 
hoeveelheid besmeten scherven die in grote mate aan elkaar passen en dus 
mogelijk slechts van een paar grote besmeten voorraadpotten afkomstig 
zijn. De scherven zijn toe te schrijven aan een secundair gebruik van de 
kuil als afvaldump, een fenomeen dat veelvuldig voorkomt bij kuilen. In 
enkele lagen was de hoeveelheid scherven (enkele honderden) zodanig dat 
het bijna om een compact pakket aardewerk ging. Uit het diepste deel van 
de kuil komen nog slechts enkele scherven, waaronder enkele passende 
delen van een rand van een drieledige pot. De kleuren wijzen opnieuw 
op grotendeels reducerende bakomstandigheden en de magering bestaat 
grotendeels uit potgruis met wat fi jne, minerale delen, slechts af en toe ook 
grotere stukken kwartsgruis. De randen zijn voornamelijk afkomstig van 
schalen en kommen met een gegladde of gepolijste wandafwerking. Verder 
komen er randen voor van Harpstedt-achtige potten met een tot vlak onder 
de rand besmeten wand en een gepolijste rand met vingertopindrukken 
erop. Hierbij komen grote delen van een schaal en delen van een drieledige 
vorm voor.29 Indien reconstrueerbaar komen de meeste scherven van 
drieledige vormen en zijn er slechts enkele gesloten vormen aanwezig. 

28 Determinatie: drs. C. Vermeeren, BIAX.
29 Een goede parallel voor het grootste randfragment is aangetroffen in de pottenbakkersoven 

van Horst-Meterik die uit de vroege ijzertijd dateert (vergelijk Willems 1985, 163-164, m.n. 
afb.11.14).

Figuur 4.9
Waterput 50.16, met reconstructietekening 

(uit Fokkens 1993)
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Tabel 4.6
Waterput en -kuilen uit de (vroege) 

ijzertijd

In totaal zijn 39 fragmenten van zoutgootjes gevonden. Dit materiaal stamt 
eenduidig uit de tweede helft van de vroege ijzertijd. De voor deze periode 
geringe hoeveelheid versierd materiaal zou verband kunnen houden met het 
feit dat het materiaal in hoofdzaak van een beperkt aantal grote, besmeten 
voorraadpotten afkomstig is.30

Put Spoor Diepte 
(cm)

Breedte
(cm)

Opmerkingen

Waterput

50 16 160 300 bij 450 houten beschoeiing

Waterkuilen cluster 1

50 1 80 300 -

51 124 62 230 verbrand aardewerk

51 156 40 150/250 sterk verbrand aardewerk

Waterkuilen cluster 2

41 225 95 780 -

46 31 78 295/250 restanten beschoeiing

53 525 75 175 bij 190 restanten beschoeiing

54 163 150 330 bij 590 -

Waterkuilen

In de directe omgeving van waterput 50.16 liggen drie kuilen die worden 
geïnterpreteerd als zogenaamde waterkuilen. Dit is gebaseerd op het feit 
dat de kuilen tot onder het (toenmalige) grondwaterniveau zijn uitgegraven 
en impliceert een primaire functie in de watervoorziening. Dit laatste is 
echter niet eenduidig aan te tonen. De drie kuilen hebben alle een ronde 
bodem waarbij de primaire kuilvulling excentrisch in de kuil ligt. Met 
andere woorden: de primaire kuilvulling ligt niet centraal in spoor dat in het 
archeologisch vlak zichtbaar is.
Uit een grote, relatief ondiepe kuil, die verdeeld lag over twee putten 
(50.01), komen 30 scherven, waaronder een fragment van een oortje, 
mogelijk behorend bij een Henkeltasse. Het materiaal is te koppelen aan 
de gebruiksperiode van de kuil, zonder echter een aanwijzig te geven 
voor een eventuele (primaire) functie. Dit geldt voor veel kuilen. Alleen 
de waterputten en –kuilen kunnen met zekerheid worden toegeschreven 
aan de watervoorziening. Uit spoor 51.156 komen grote, zwaar verbrande 
stukken aardewerk, die zo sterk verbrand zijn dat het aardewerk uiterlijk 
op puimsteen lijkt. De magering is deels plantaardig, deels sterk mineraal. 
Er zijn twee randen aangetroffen, één iets uitstaand met vingertopindrukken 
op de rand en één van een pot met een drieledige vorm met een bovenop 
afgeplatte rand. Ook spoor 51.124 bevat vrijwel uitsluitend secundair 
verbrand aardewerk. De magering bestaat vooral organisch materiaal 
of zand, en in mindere mate uit grof mineraal materiaal. Er zijn vier 
Schrägranden en twee naar buiten staande randen, een hoge opstaande rand 
van een gesloten drieledige pot met vingertoppen op de rand, een rand van 
een schaal of bord, een dubbelconische vorm met kamstreekversiering onder 

30 Het zou ook kunnen wijzen op een latere datering rond de overgang naar de midden-
ijzertijd. Gezien de dateringen van het gehele complex ijzertijdsporen ligt een datering in de 
vroege ijzertijd meer voor de hand.
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de buikknik en randen van vooral drieledige vormen. Direct ten zuiden van 
deze kuil zijn nog een vierpalige en een vier- of zespalige spieker gevonden. 
Daaruit komen respectievelijk vier brokjes en zes scherven (waaronder 
een rand van een kleine drieledige pot). Dit materiaal is opnieuw met veel 
chamotte en weinig mineraal gemagerd. Uit een ‘los’ paalspoor ten westen 
van deze kuil (51.112) komt een klein potje met een relatief grote diameter 
met ronde buik en scherpe knik naar de rand (fi g. 4.10). Tenslotte zijn nog 
(enkele) ijzertijdscherven gevonden in een achttal los verspreide paalsporen 
tussen deze kuilen.

Cluster 2: (Water)kuilen en paalsporen
In het westelijke deel van de opgraving bevindt zich een tweede cluster van 
(water)kuilen. Opvallend is het ontbreken van ijzertijdkuilen tussen beide 
clusters, in een zone die zich uitstrekt over ruim 100 m.
In de zuidelijkste waterkuil/-put (53.525) binnen dit cluster was de nazak 
door aanrijking met ijzeroer zeer donker gekleurd. Dit kan verklaard worden 
door de ligging van de kuil. Deze ligt aan de rand van een zone waar veel 
ijzerslakken zijn aangetroffen die vermoedelijk als verharding van een 
(middeleeuwse) weg hebben gediend. Op de bodem van de kuil werden de 
restanten van een eikenhouten beschoeiing aangetroffen. Direct buiten de 
beschoeiing lagen enkele grote stukken aardewerk die samen een vrijwel 
complete pot met ingesnoerde rand vormden.31

In het noordwesten van het terrein liggen twee forse ijzertijdkuilen op 
slechts 12 m afstand. Spoor 54.163 heeft, vergelijkbaar met de meeste andere 
kuilen, een asymmetrisch komvormige doorsnede. Uit de vulling komt een 
aanzienlijke hoeveelheid aardewerk dat grotendeels in een donker pakket 
halverwege de kuilvulling is aangetroffen en dat in hoge mate secundair 
verbrand is. Daardoor is het vaststellen van wandafwerking en magering niet 
altijd eenvoudig, maar er behoren 46 aan gegladde of gepolijste en 21 aan 
besmeten scherven toe. Hiertussen zitten drie Schrägranden, een naar buiten 
staande rand van een drieledige pot en grote fragmenten van twee drieledige 

31 Determinatie hout: drs. C. Vermeeren, BIAX.

53.525

Figuur 4.10
IJzertijdaardewerk van de vindplaats 

Zwarte Molen (schaal 1:2). Zie ook vol-

gende twee pagina's
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potjes met een vrij sterke wandknik.32 De magering bestaat voor het grootste 
deel uit potgruis, met wat minerale delen. Enkele hebben een sliblaag. 
Verder zijn er uit dit spoor twee fragmenten van zoutgootjes afkomstig. 
Uit spoor 41.225 zijn 33 gegladde tot gepolijste en 22 besmeten scherven 
afkomstig. Verreweg het grootste deel van het materiaal uit dit spoor is 
secundair verbrand. Tussen het materiaal zitten een Schrägrand en twee 
drieledige profi elen. De breuken hebben voor een groot deel plaatsgevonden 
op de voegen tussen twee slabs. Voor zover vast te stellen bestond de 
magering grotendeels uit potgruis en wat minerale delen. 

In het noordwesten van het terrein liggen geconcentreerd nog een zevental 
sporen met ijzertijdaardewerk, verspreid tussen twee paalsporen van 
middeleeuwse hooimijten. Alleen spoor 63.186 bevat materiaal dat een 
meer nauwkeurige datering toestaat. Het betreft enkele fragmenten van een 
gepolijste open kom, een naar binnen staande rand en een groot fragment 
van een drieledige gepolijste pot met in afwisselende velden geordende 
lijnversiering (fi g. 4.10). Direct ten westen liggen nog twee sporen met 
handgevormd aardewerk. Uit spoor 42.121 komen twee scherven waaronder 
één rand van een licht drieledig profi el. Uit spoor 131 komen 82 gegladde 
tot gepolijste en 55 besmeten scherven. Verreweg het grootste deel van dit 
materiaal is verbrand, voor een deel zelfs zodanig dat het aardewerk sterk 
versinterd is en op puimsteen is gaan lijken. Er komen tien randen uit het 
spoor: één van een klein kommetje met vingertoppen op de rand, twee 
van een gepolijste drieledige pot met licht uitstaande rand, drie gesloten 
vormen, waarvan twee onder de rand besmeten en twee van een grote, 
besmeten open kom. Helemaal in het noorden van het terrein (47.10) ligt een 
drieledige grindgemagerde rand die mogelijk zeer vroeg in de ijzertijd (fase 
A) of zelfs in de late bronstijd gedateerd moet worden.

Cluster 3: crematiegraf en paalsporen
Een laatste cluster sporen en ijzertijdaardewerk ligt sterk verspreid in de 
zuidoostelijke hoek van het gebied Zwarte Molen. In het noordelijke deel 
is voornamelijk sprake van intrusief aardewerk, afkomstig uit Romeinse 
plattegronden, terwijl het in het zuiden uit paalsporen en kuiltjes afkomstig 
is. Achttien sporen kunnen hier op basis van aardewerk in de ijzertijd 
geplaatst worden. Deze hebben een losse spreiding over het terrein, zonder 
dat daarin duidelijke structuren herkenbaar zijn.
Een opvallend spoor binnen het cluster is spoor 17.162, dat op het eerste 
gezicht een klein paalspoor lijkt. Uit de kuil is echter, naast aardewerk uit 
de vroege ijzertijd, een kleine hoeveelheid crematieresten geborgen. Op 
basis van de hoeveelheid crematieresten kunnen we alleen vaststellen dat 
we te maken hebben met een volwassenen individu (zie hoofdstuk 16).33

Het aardewerk is afkomstig van een gepolijste Schrägrandurn met vrij 
scherpe buikknik. Het spoor is waarschijnlijk het relict van een begraving uit 
de vroege ijzertijd, die mogelijk gesitueerd was op een erf. Er lijkt geen sprake 
van een (klein) urnenveld.

32 Parallel bijvoorbeeld in de vroege ijzertijd van Breda: Koot en Berkvens (red.) 2004, 
afbeelding 8.3 nr. 17 of in urnenveld Roermond – Musschenberg: Tol e.a. (red) 2000, p. 37 
nr. 117a.

33 Determinatie: dr. E. Smits, Ancient Bones.
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Het grootste deel van het overige materiaal heeft een fi jne minerale magering 
met enkele grovere delen, is oxyderend gebakken (meestal roodbruin tot 
beige) en geglad tot gepolijst. Onder het aardewerk bevinden zich enkele 
karakteristieke elementen zoals een oor van een Henkeltasse (17.138), een kom 
met licht naar binnen lopende rand (17.159), een licht drieledige vorm met 
verticaal geplaatste kamstreekversiering (20.71), een met pinpricks versierde 
wandscherf (20.155) en een typische Kalenderberg-achtige versiering (spoor 
24.97). De techniek en bakwijze van dit materiaal, evenals de versieringen 
en vormen wijzen op een datering rond de overgang van de late bronstijd 
naar de vroege ijzertijd.34 Slechts één spoor bevat materiaal dat daar duidelijk 
van afwijkt. Dit is spoor 24.80 waarin een bijzonder grote hoeveelheid, 
merendeels secundair verbrand aardewerk is aangetroffen. Binnen dit 
aardewerk zijn elementen van een aantal potten herkenbaar: een pot met hoge 
hals en scherpe lage buikknik wat gekarakteriseerd kan worden als vroeg 
‘Marne’-aardewerk, een kleine pot met drieledig profi el en een doorboorde 
bodem. De laatste wordt gekoppeld aan kaasbereiding.35 Dit materiaal kan 
eenduidig in de eerste helft van de midden-ijzertijd gedateerd worden. Het 
ijzertijdaardewerk uit spoor 17.71 vertoont ook een zeer sterke secundaire 
verbranding. Hierin bevindt zich in ieder geval een drieledig profi el. Doordat 
uit dit spoor echter beduidend minder materiaal te voorschijn is gekomen en 
de bakwijze, niet meer te achterhalen is door de extreme verbranding van het 
materiaal, is het niet met zekerheid te zeggen of dit eveneens in de midden-
ijzertijd of in de vroegere fase van ijzertijdbewoning kan worden geplaatst.

4.4.2 Mortel
Op de vindplaats Mortel bevinden zich zowel in het noorden als in het zuiden 
‘losse’ sporen, waarin handgevormd aardewerk uit de ijzertijd is aangetroffen. 
In het noorden gaat het om 15 scherven die afkomstig zijn uit de grote 
kuilcomplexen naast de kuil waarin de bronsschat is aangetroffen. Aangezien 
ook gedraaid aardewerk is gevonden, moeten deze scherven als opspit gezien 
worden. In het zuiden komt een vijftal scherven uit sporen van een 3e eeuwse, 
eenbeukige boerderijplattegrond, en zijn in de directe omgeving daarvan nog 
vijf handgevormde scherven aangetroffen. Aangezien de plattegrond niet in de 
ijzertijd gedateerd wordt, zal het waarschijnlijk inheems-Romeins materiaal 
betreffen. De opspit van ijzertijdmateriaal is echter niet uit te sluiten.
Een duidelijke concentratie aan sporen en vondsten uit de ijzertijd bevindt 
zich centraal op het terrein rond het verbrede deel van put 31. Binnen het 
cluster bevindt zich een onregelmatige structuur van 3,1-3,6 bij 5,1-6,0 m, 
bestaande uit 14 paalsporen. De structuur zou als een twee- bijgebouw 
met reparatiesporen kunnen worden geïnterpreteerd, of als een grotere 
zespalige structuur met reparatiesporen. Het meest waarschijnlijk is echter 
een regelmatige vierpalige spieker met afmetingen van 3,0 bij 3,1-3,3 m. De 
overige sporen vertegenwoordigen in dat geval een tweede spieker die op 
dezelfde plek is gebouwd. De sporen van de spieker(s) bevatten een tiental 
scherven waaronder één verbrande scherf, een bodem en een rand. Naast 
het aardewerk komen nog enkele brokken verbrande leem uit de paalsporen. 

34 Zie Ball en Eimermann 2002; Van den Broeke 1987.
35 Zie Van den Broeke 1987.
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De sporen rondom het cluster bevatten nog 13 scherven, waarvan twee 
besmeten en twee secundair verbrand.
Het aardewerk op de locatie Mortel wordt gekarakteriseerd door een 
oxiderende bakwijze, die heeft geleid tot oranjebruine tot lichtbruine 
kleuren, en door een gegladde tot gepolijste wand. De magering is over het 
algemeen relatief fi jn en bestaat uit zand, een fi jne minerale fractie en wat 
potgruis. Zeer uitzonderlijk bevinden zich ook wat grotere minerale delen 
in het aardewerk. Een deel van het materiaal is besmeten of secundair 
verbrand. Goede daterende elementen ontbreken dus binnen dit complex. Bij 
het opbreken van het fi etspad dat direct ten westen van de opgravingsputten 
liep, is echter ter hoogte van dit sporencluster een kuil ontdekt, waaruit 
ijzertijdmateriaal is verzameld.36 Dit materiaal sluit op basis van bakwijze en 
wandafwerking naadloos aan bij dat wat tijdens de opgraving was gevonden. 
In deze kuil bevinden zich wel dateerbare elementen. De inhoud bestaat uit 
47 aardewerkfragmenten, twee lemen objecten en twee stukken steen. Tot 
het aardewerk behoren een bodem, twee naar buiten getrokken randen, twee 
stukken van een open schaal, drie wandfragmenten met een horizontale rij 
van verticaal geplaatste nagelindrukken en een groot fragment ‘Grobkeramik’
met een stafband die plastisch versierd is door middel van schuin getrokken 
vingerindrukken. De lemen objecten bestaan uit een spinklosje en een 
mogelijk stuk huttenleem. Op basis van de versieringsmotieven, randtypen 
en de aanwezigheid van ‘Grobkeramik’ kan dit complex op het eind van de 
late bronstijd of in de eerste helft van de vroege ijzertijd gedateerd worden.37

4.4.3 Loo
Op deze locatie werden, vanwege de nabijheid van enkele urnvondsten 
(zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.4), één of meerdere erven uit de ijzertijd 
verwacht. Het handgevormde aardewerk op deze locatie stamt echter, op de 
eerder behandelde bronstijdclusters na, uit Romeinse huisplattegronden 
en daaraan gerelateerde sporen en moet daarom als inheems-Romeins 
materiaal gezien worden (fi g. 4.11). Uit de noordelijke plattegrond komen 
14 handgevormde scherven, waarvan er drie besmeten zijn. Uit de zuidelijke 
plattegrond komen 23 handgevormde scherven, waaronder twee randen 
(een van een gesloten vorm en een van een drieledige pot met naar buiten 
krullende, geronde rand), één besmeten en twee zwaar verbrande scherven. 
Uit spoor 3.16, een kuil die naast het zuidelijke huis ligt, komt een grote 
hoeveelheid handgevormd aardewerk, met enkele fragmenten gedraaid 
aardewerk (waaronder een doliumrand). Het spoor maakt onderdeel uit 
van de inheems-Romeinse nederzetting, die zijn oorsprong heeft in de 
vroeg-Romeinse tijd (zie hoofdstuk 5). Opvallend aan het materiaal is dat 
verreweg het grootste deel sterk secundair verbrand is. Uit het palencluster 
ten zuiden van de huisplattegronden komen tenslotte nog twaalf scherven, 
waaronder een fragment gedraaid aardewerk. Dit aardewerk heeft meestal 
een donkere kern, terwijl de buitenzijden door een zuurstoftoevoer op het 
laatste moment, rood-bruin zijn gekleurd. De magering bestaat uit potgruis 
en zand, incidenteel ook uit organisch materiaal.

36 Met dank aan dhr. Van den Bogaart, Nistelrode.
37 Vergelijk Van den Broeke 1991.
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De inheems-Romeinse nederzetting op de vindplaats Loo heeft dus geen 
aanwijzingen opgeleverd voor een ijzertijdbewoning voorafgaand aan de 
Romeinse nederzetting. Waarschijnlijk kunnen we deze wel in directe 
omgeving verwachten, gezien de eerder gerefereerde urnvondsten.

Figuur 4.11
Overzicht van de sporen uit de bronstijd 

op de vindplaats Loo
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4.4.4 Bewoningssporen uit de ijzertijd

Samenvattend is er op basis van het vondstmateriaal sprake van in ieder 
geval twee fasen van gebruik (en bewoning) van het onderzoeksgebied: de 
(late bronstijd–)vroege ijzertijd en het begin van de midden-ijzertijd. Tot de 
laatste fase kunnen echter slechts één of twee sporen met zekerheid worden 
gerekend. Hierin bevindt zich zeer sterk secundair verbrand materiaal; 
deels is het zelfs zo sterk verbrand dat het de eigenschappen van puimsteen 
heeft aangenomen. Het vertegenwoordigde aardewerk (een doorboorde 
bodem die aan kaasbereiding wordt gekoppeld en normaal gebruiksaar-
dewerk) lijkt te wijzen op nederzettingsafval. Helaas kunnen hier echter 
naast deze kuiltjes geen structuren aan toegewezen worden. Het overgrote 
deel van het ijzer tijdaardewerk dat met name op de locatie Zwarte Molen is 
aangetroffen, moet in de vroege ijzertijd geplaatst worden. De aanwezigheid 
van zoutgootjes en de baksels en vormen van het materiaal uit de kuilen en 
spiekers wijzen op een datering in de tweede helft van de vroege ijzertijd. 
Uit het beperkter aantal sporen in het noorden van het terrein komen enkele 
vormen die eerder in het begin van de vroege ijzertijd geplaatst moeten 
worden. Ook dit materiaal moet grotendeels als nederzettingsafval gekarak-
teriseerd worden. Eén spoor wijkt hiervan af, het crematiegraf. We lijken dit 
te moeten karakteriseren als een geïsoleerd graf binnen een waarschijnlijke 
nederzettingscontext, zoals die meer bekend zijn uit bijvoorbeeld Oss.38

Het is een aanwijzing dat we in de late bronstijd en de vroege ijzertijd niet 
uitsluitend te maken hebben met uitgestrekte urnenvelden, maar dat er 
tegelijkertijd ook kleine grafvelden en geïsoleerde graven voorkomen, zoals 
die buiten het Maasland ook bekend zijn uit Sittard en Breda.39

Hoe kunnen we ons de bewoning van het gebied in de vroege ijzertijd 
nu voorstellen? De ijzertijdbewoning karakteriseert zich door een sterke 
verspreiding van sporen en structuren die we met zekerheid in de 
vroege ijzertijd kunnen plaatsen. Er lijkt dus nog steeds sprake van een 
diffuus verspreide bewoning, overeenkomstig met de bronstijdbewoning. 
De intensiteit van bewoning lijkt wel toegenomen, met name in de 
vroege ijzertijd. De losse spreiding past goed in het beeld van het neder-
zettingssysteem op de zandgronden van Zuid-Nederland in deze periode. 
Dit wordt in het algemeen gekarakteriseerd als een systeem van ‘zwervende 
erven’.40 De bewoning bestond uit een los verband van enkele huizen die 
verspreid lagen in een akkercomplex, een zogenaamd Celtic Field. De huizen 
werden na elke generatie verlaten om elders in het gebied een nieuw huis 
en omringend erf in te richten. Een stabiel element in dit sterk mobiele 
bewoningsmodel vormen de grafvelden, de zogenaamde urnenvelden die 
generaties lang op dezelfde locatie blijven liggen, als centraal element in 
de ordening van het landschap waaromheen de huisplaatsen en akkers 
zwerven.

38 Mettegeupel: Jansen 1997; Horzak: Jansen en Fokkens 2002; De Geer: Jansen en Van Hoof 
2003.

39 Sittard: Van Hoof 2000; Breda: Koot en Berkvens (red.) 2004, 151-165.
40 Zie Schinkel 1998. In Duitsland wordt gesproken van ‘Wandersiedlungen’.
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De sporen van de vindplaats Zwarte Molen bestaan alleen uit spiekers en 
(water)kuilen. Dit is opvallend omdat de huisplattegronden uit de ijzertijd 
goed bekend zijn en zeker herkend waren. We kunnen er dus vanuit gaan 
dat deze in het onderzoeksgebied niet aanwezig zijn geweest.41 Hoe moeten 
we de kuilen en spiekers dan interpreteren? Door de losse opbouw van erven 
bestaat er weinig inzicht in de structurering van erven en nederzettingen 
in de ijzertijd. Kuilen en spiekers worden gezien als onderdelen van het erf, 
zodat we de verschillende clusters wel kunnen interpreteren als delen of 
randen van erven. Als we het cluster kuilen en spiekers dat in het zuiden 
van de locatie Zwarte Molen vergelijken met vindplaatsen uit de regio is 
het zeer waarschijnlijk dat we hier te maken met een erf. Parallellen geven 
aan dat clusters kuilen en vooral spiekers vaak op ruime afstand van een 
boerderij kunnen liggen (Someren, Lieshout; fi g. 4.12). De bijbehorende 
plattegrond(en) kunnen we op basis van de verspreiding van sporen ten 
zuiden van het opgravingsterrein verwachten. Zowel enkele van de spiekers 
als enkele van de kuilen hebben grote hoeveelheden aardewerk opgeleverd, 
waaronder veel secundair verbrand materiaal. De ligging van dergelijke rijke 
kuilen op de rand van het erf komt overeen met het beeld uit Oss-Ussen.42

Tussen deze kuilen bevindt zich ook een waterput, die onderdeel zal hebben 
uitgemaakt van een erf. De toewijzing van de andere waterkuilen aan 
specifi eke erven is problematischer gezien de ligging tegen de grenzen van 

41 Vergelijk Hiddink 2005. Bij opgravingen op het Rosveld bij Nederweert is hetzelfde 
‘probleem’ vastgesteld: grote aantallen verspreide spiekers en kuilen zonder 
huisplattegronden. Hiddink suggereert dat de huisplattegronden mogelijk dusdanig ondiep 
zijn gefundeerd dat deze niet bewaard zijn gebleven. 

42 Kok 1998.

Figuur 4.12
Clusters van ijzertijdspiekers in Lieshout 

en Someren (uit Hiddink 2005; Kortlang 

1999)
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Figuur 4.13
‘Zwervende erven’ in Oss-Ussen (uit 

Schinkel 1998)

Huizen

begravingen

Heiligdommen

de opgraving. Zodoende is onduidelijk of alle waterkuilen en waterputten 
tot specifi eke erven gerekend kunnen worden, of eerder als in Breda en Oss 
tussen de erven hebben gelegen in de (lagere) delen van het terrein waar 
zij gemeenschappelijk door de bewoners van verschillende erven gebruikt 
konden worden.43

Het zuidoostelijke cluster op Zwarte Molen bestaat uit losse paalsporen 
en een crematiegraf en is minder eenduidig als een nederzettingsterrein 
aan te wijzen. Op de locatie Mortel wijzen een spieker en paalsporen ook 
op minimaal één erf uit deze periode. De vondst van een stafband van 
‘Grobkeramik’ bij het opbreken van de weg ten westen van de A50 tussen de 
locaties Mortel en Loo doet vermoeden dat er in de directe omgeving nog 
meer clusters aanwezig zullen zijn (geweest).44

We kunnen stellen dat de bewoning uit de (vroege) ijzertijd zich uitstrekt 
over het gehele landschap. Als we de meldingen van vondsten uit deze 
periode uit het gebied meenemen,45 kunnen we concluderen dat de 
verschillende ruggen in dit landschap in deze periode werden gebruikt 

43 Koot en Berkvens (red.) 2004; Schinkel 1998.
44 Vondst dhr. L. van den Boogaart, nr. 105.
45 Vergelijk hoofdstuk 3.
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en bewoond, echter op extensieve wijze. Zoals gesteld, past dit goed in het 
beeld van los verspreide bewoning van losse en ‘zwervende erven’, zoals 
de bewoning in de ijzertijd op de Brabantse zandgronden gekarakteriseerd 
wordt (fi g. 4.13).

Voor een bewoning in de late ijzertijd hebben we zeer weinig aanwijzingen. 
Op het eerste gezicht lijkt er geen sprake te zijn van een continuïteit naar 
de Romeinse nederzetting op Zwarte Molen, die ruimtelijk gedeeltelijk 
overlapt met de ijzertijdsporen. Voor het laatste deel van de midden- en de 
gehele late ijzertijd ontbreken sporen en structuren op de verschillende 
opgravingslocaties. Alleen de vondstmelding van enkele urnen uit de 
late ijzertijd ten westen van de opgraving Loo wijst op een – mogelijk 
kleinschaligere – bewoning van in ieder geval de noordelijke rug. Duidelijk 
is in ieder geval dat de bewoners het opgegraven gebied hebben verlaten, om 
pas in de Romeinse tijd weer terug te keren.
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5 Bewoningssporen uit de Romeinse tijd

Richard Jansen, met een bijdrage van Harry van Enckevort

Inleiding

In dit hoofdstuk staan de sporen, structuren en vondsten uit de Romeinse 
tijd centraal. In vergelijking met de bewoning uit de ijzertijd concentreert 
de bewoning zich steeds meer op enkele locaties in het landschap. 
Van twee van dergelijke locaties, met een overigens zeer verschillend 
karakter, zijn delen onderzocht (de nederzettingen Zwarte Molen en 
Loo). Daarnaast heeft de locatie Mortel een solitaire gebouw en een 
zeer bijzonder bronsdepot opgeleverd. Het onderzoek biedt hiermee de 
mogelijkheid een aantal nabij gelegen nederzettingen en hun plaats in het 
landschap in samenhang te onderzoeken.

5.1 De verschillende vindplaatsen

In totaal zijn 38 (exclusief kuilen) structuren toegewezen aan de 
Romeinse periode (zie hoofdstuk 19: sporen en structuren uit de 
Romeinse tijd). Van de zuidelijke nederzetting (Zwarte Molen) zijn twaalf 
huisplattegronden, acht spiekers, zes bijgebouwen, vier waterputten, 
een mogelijk klein heiligdom, een kringgreppel met centraal graf en 
verscheidene greppels en kuilen blootgelegd. De locatie Mortel heeft 
een eenbeukige plattegrond en een aantal kuilen opgeleverd. Van de 
noordelijke nederzetting Loo kon slechts een beperkt areaal worden 
opgegraven met twee wandgreppelgebouwen, een twaalfpalige spieker en 
een kuil (zie hoofdstuk 19; tabel 5.7). Tenslotte is er een groot aantal ‘losse’ 
nederzettingssporen aangetroffen die niet (eenduidig) aan een structuur 
zijn te koppelen.
De gebouwplattegronden zijn op basis van het grondplan en het 
vondstmateriaal zonder twijfel in de Romeinse periode te plaatsen. Ook 
de greppels en waterputten dateren met zekerheid in de Romeinse tijd. 
Voor de spiekers geldt dat niet. Het grootste deel van deze structuren is 
vondstloos. Daarnaast zijn ze ook niet op type dateerbaar omdat vergelijkbare 
spiekers ook voorkomen in de voorafgaande perioden. Omdat een directe 
aanwijzing voor een datering ontbreekt konden de spiekers alleen op basis 
van hun oriëntatie, gelijke vorm en afmetingen en/of ligging in de nabijheid 
van huisplattegronden in de Romeinse tijd worden geplaatst. Alleen de 
twaalfpalige spieker in de nederzetting Loo kon op basis van vondstmateriaal 
met zekerheid in de Romeinse periode worden gedateerd.
Hieronder worden achtereenvolgens de inheems-Romeinse nederzettingen 
Zwarte Molen en Loo en de Romeinse sporen van Mortel besproken.
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5.2 Nederzetting Zwarte Molen: een ‘villa’ uit de midden-Romeinse 
tijd

De vindplaats Zwarte Molen herbergt een meerfasige nederzetting uit 
de midden-Romeinse tijd.1 Op basis van het aardewerk zijn begin- en 
einddatering vastgesteld op 70 en uiterlijk het midden van de 3e eeuw n. 
Chr. (zie hoofdstuk 8). Van de nederzetting is ongeveer 1 ha blootgelegd. 
Aan de zuidelijke, noordelijke en westelijke zijden konden duidelijke 
begrenzingen worden vastgesteld (fi g. 5.1). Aan de oostelijke zijde wordt een 
aantal structuren afgesneden zodat de nederzetting zich in deze richting 
zeker verder zal uitstrekken. Mogelijk ligt hier ook het grafveld dat bij een 
dergelijke nederzetting hoort.2

5.2.1 De huisplattegronden
De gebouwplattegronden die als huis geïnterpreteerd worden, hebben zonder 
uitzondering een rechthoekig grondplan. Het formaat van de verschillende 
gebouwen loopt sterk uiteen, maar tegelijkertijd is de maatvoering van een 
groot aantal plattegronden hetzelfde (zie paragraaf 5.2.12). De structuren zijn 
te typeren als wandgreppelboerderijen en worden individueel beschreven in 
hoofdstuk 19. Hier worden de gebouwstructuren kort per voorkomend type 
besproken. Opvallend daarbij is dat naast een groot aantal overeenkomsten 
de structuren duidelijk verschillen in details. Deze hebben voornamelijk te 
maken hebben met de wijze van bovengrondse constructie van de gebouwen.
Dankzij intensief en grootschalig nederzettingsonderzoek in Brabant en 
Limburg is een groot aantal nederzettingen en huisplattegronden uit deze 
periode bekend. Op basis hiervan zijn typologieën opgesteld die vooral 
uitgaan van het aantal beuken van de plattegronden.3 Deze vormen alleen 
een ordeningsgereedschap en hebben niet direct een functionele betekenis.4

Ook hebben ze geen chronologische functie. In tabel 5.1 is de typologie 
weergegeven die is opgesteld op basis van het onderzoek in Oss-Ussen 
(zie ook fi g. 5.2). Op basis hiervan zijn de plattegronden van Nistelrode 
ingedeeld. In het algemeen is er sprake van een basisvorm met een aantal 
standaarden (rechthoekig grondplan, wanden gefundeerd in greppels, 
tegenover elkaar liggende ingangen in de lange wand en twee-/drie beuken) 
waarbinnen iedere plattegrond specifi eke kenmerken vertoont (zie verder).

In Oss zien we in de Romeinse tijd, in vergelijking met de ijzertijd, een 
minder dynamische inrichting van het cultuurlandschap; de nederzettingen 
worden in toenemende mate omgrensd en steeds vaker vindt herbouw plaats 
op hetzelfde erf. Waarschijnlijk worden ook de akkers en weidegronden 
steeds langer aan bepaalde delen van het landschap gekoppeld.5 De huizen 

1 In de eerste fase van het onderzoek is deze nederzetting aangeduid als Menzelsch Veld. 
Omdat het onderzoek zich uitbreidde naar het gebied Zwarte Molen, en zich voor het 
grootste deel hier bevindt is er voor gekozen om het gehele onderzoek met deze naam aan te 
duiden. De naam Menzelsch Veld vervalt. 

2 Zie bijvoorbeeld Oss-Westerveld en Tiel-Passewaaij waar inheems-Romeinse nederzettingen zijn 
opgegraven met op korte afstand het bijbehorende grafveld (Wesselingh 2000; Heeren 2007).

3 Zie bijvoorbeeld Wesselingh 2000; ook Slofstra 1991.
4 Vos 2002, 38.
5 Wesselingh 2000, 213-214, de ‘settled settlements’ (plaatsvaste nederzettingen) versus de 

‘zwervende erven’.
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zelf worden steeds zwaarder gefundeerd, wat zich uit in diep ingegraven 
middenstaanders en wandgreppels. Deze ontwikkelingen hebben hun 
oorsprong in de late ijzertijd. Wanneer we de bouwtradities op de lange 
termijn bekijken, blijkt er gedurende de gehele ijzertijd een geleidelijke 
verzwaring van de fundering van de middenstaanders plaats te vinden 
in Oss.6 Dit past in het patroon van huizenbouwtradities over een lange 
termijn, waarin gedurende de gehele late prehistorie en historische tijd 
elementen veranderen.

6 We kunnen hierin meerdere stappen onderscheiden: het ontstaan van huisconstructies met 
een enkele rij middenstaanders na de bronstijd met het type Oss 2A-B als overgangstype en 
een verzwaring van de middenstaanders in de types vanaf de midden-ijzertijd en in de loop 
van de late ijzertijd (zie Van Hoof in voorb.).

Figuur 5.2
Typologie van inheems-Romeinse 

gebouwplattegronden, gebaseerd op het 

onderzoek in Oss-Ussen (uit Wesselingh 

2000). Zie ook tabel 5.1
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Huistype Oss 5
Een tweebeukige plattegrond met wandstijlen, zonder buitenstijlen

5A Paarsgewijs geplaatste wandstijlen

Huistype Oss 6
Een eenbeukige plattegrond met wandgreppel

6A Geen buitenstijlen

6B Buitenstijlen

Huistype Oss 7
Deels een-, deels tweebeukige plattegrond met wandgreppel

7A Geen buitenstijlen

7B Buitenstijlen

7C Eenbeukig deel tussen tweebeukige delen in, met buitenstijlen

Huistype Oss 8
Tweebeukige plattegrond met wandgreppel en buitenstijlen

8A Geen middenstijlen in korte wanden

8B Eén middenstijl in korte wand

8C Middenstijlen in beide korte wanden

Huistype Oss 9
Deels twee-, deels driebeukige plattegrond met wandgreppel en buitenstijlen

9A Een tweebeukig en driebeukig deel

9B Driebeukig deel tussen twee tweebeukige delen in

9C Driebeukig deel tussen twee tweebeukige delen in, één middenstijl in korte wand

Alphen-Ekeren type
Tweebeukige plattegrond met wandgreppel of dubbele wandstijlen en middenstijlen in beide korte 
wanden. Dit type plattegrond komt veel voor (of wordt veel toegekend) in Zuid(oost)-Brabantse 
nederzettingen. Het komt in grote lijnen overeen met huistype Oss 8C, echter de buitenstijlen 
ontbreken bij de Alphen-Ekeren typen.

De nederzetting Zwarte Molen wordt gekenmerkt door typologisch zeer 
verschillende gebouwplattegronden, en sluit hiermee aan op de verschillende 
nederzettingen in Oss.7 Dit vormt een opvallend discrepantie met de 
nederzettingen in de Kempenregio (o.a. Hoogeloon, Riethoven, Lieshout) 
en Weert.8 Deze nederzettingen onderscheiden zich door een exclusief 
voorkomen van vrijwel alleen tweebeukige Alphen-Ekeren plattegronden, 
met slechts een variatie in omvang van de gebouw. Een belangrijke vraag 
hierbij is of we kunnen concluderen dat het Maasland en de Kempen tot 
verschillende huisprovincies behoren, waarbij het Maasland aansluit bij 
het rivierengebied?9 Op deze vraag en wat daar de betekenis van is, wordt 
nader in gegaan in paragraaf 5.2.3, waar de verschillende huistypen worden 
besproken. Als eerste wordt echter een sterk afwijkende type besproken, 
waar slechts een exemplaar van is aangetroffen, het porticushuis.

7 Wesselingh 2000; Jansen en Fokkens 2002.
8 Hoogeloon: Slofstra 1987; Riethoven: Slofstra 1982; Lieshout: Hiddink 2005a; regio Weert: 

Roymans e.a. 1998. 
9 Zie Van Hoof in voorb.

Tabel 5.1
Typologie van inheems-Romeinse 

gebouwplattegronden, gebaseerd op 

het onderzoek in Oss-Ussen (naar 

Wesselingh 2000) 
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5.2.2 Structuur 55: een porticushuis
De opbouw van structuur 55 wijkt sterk af van de andere plattegronden. De 
breedte van de plattegrond bedraagt gemiddeld 12 m tussen de buitenpalen 
en ruim 7 m tussen de wandgreppels. Ter vergelijking: de nabijgelegen 
structuur 54, die een zelfde lengte heeft van 26 m, meet bijna 8 m tussen 
de buitenpalen en 6,5 m tussen de wandgreppels. De afmetingen van de 
plattegrond, de opbouw en de relatief grote afstand tussen de buitenpalen 
en wandgreppel wijzen erop dat we te maken hebben met een porticushuis, 
ontleend aan het feit dat de buitenpalen een rondgang (porticus) om het huis 
vormen. Een porticushuis in Oss-Westerveld vormt in zijn grondplan niet een 
directe parallel. Deze vinden we wel in vergelijkbare huizen in Oosterhout, 
Druten en Wijk bij Duurstede.10

Beschrijving
Het huis heeft een lengte van 26 m en een breedte van gemiddeld 12 m tus-
sen de buitenstijlen. De lengte en breedte van de wandgreppels omsluiten 
een ruimte van 22 bij bijna 8 m (176 m2).11 De ingangen bevinden zich in de 
beide lange zijden en in de oostelijke korte zijde. Naast de omvang vormt ook 
de afstand tussen de wandgreppel en stijlen een belangrijk criterium voor de 
interpretatie van de plattegrond als porticushuis. Voor structuur 55 bedraagt 
deze gemiddeld 1,8 tot 2,4 m, waarbij de afstand op de kopse zijden iets groter 
is. Bij de ‘standaard’ inheems-Romeinse plattegronden is dit in het algemeen 
(beduidend) kleiner (vergelijk bijvoorbeeld structuur 54). In een dergelijke 
constructie wordt een deel van de daklast gedragen door de buitenstijlen, 
waarbij de ruimte tussen de wand en buitenstijlen beperkt is. Een dergelijke 
constructie is bij de afstand tussen wand en buitenstijlen van structuur 55 niet 
mogelijk.12 De centrale nok van de gebouw zou dan (te) laag komen te liggen. 
Het dak moet ter hoogte van de wand een knik gemaakt hebben (fi g. 5.5).

10 Druten: Hulst 1978; Oosterhout: Van Es e.a. 1988; Wijk bij Duurstede: Vos 2002.
11 Vergelijk de oppervlakten van de huisplattegronden in de nederzetting Wijk bij Duurstede-De 

Horden (Vos 2002; tabel 4). De grootste oppervlakte is 161 m2.
12 Zie ook Vos 2002, p. 83.

Figuur 5.3
Overzicht van het porticushuis. De 

plattegrond lag gedeeltelijk onder de 

provinciale weg waaronder de sporen 

zich echter duidelijk aftekenden na 

verwijdering van het wegdek
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De structuur heeft één middenstijl min of meer centraal tussen de 
wandgreppels, ter hoogte van de ingangen in de lange zijden. Een tweede 
middenstijl staat op dezelfde centrale lijn, direct buiten de westelijke kopse 
zijde. De centrale middenstijl had in het vlak een omvang van 2,5 bij 1,8 m 
en een diepte van maximaal 1,2 m. De kuil had een vlakke bodem en vrij 
rechte wanden. Op de bodem werd een forse, relatief platte, kei aangetroffen, 
die waarschijnlijk als fundering heeft gefungeerd. De sterk heterogene 
vulling van de kuil doet vermoeden dat de paal is uitgegraven. De kuil van 
de andere middenstijl kon niet worden opgegraven.13

13 De opgraving van een deel van het porticushuis behoorde niet tot de reguliere opgraving. 

Figuur 5.4
Overzicht en spoordieptes van het 

porticushuis (str. 1:300; dieptes 1:50) 
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Het fenomeen porticushuis
De porticus is een nieuw architectonisch element in de bouw van inheemse 
huizen in de Romeinse tijd. Hierbij vormen de buitenstijlen een rondom 
lopende (houten) zuilengalerij. In deze constructie moet de daklast worden 
gedragen door de wand en de middenstijlen. De gemiddelde breedte en 
diepte van de wandgreppels wijzen dan ook op een stevige constructie 
van de wand(stijlen). Tussen de ‘zuilen’ en de wand wordt een veranda 
verondersteld, overdekt met een dak (fi g. 5.5). Hierdoor ontstond een ruimte 
rondom het huis, breed en hoog genoeg om rond te kunnen lopen. Opvallend 
is het grote aantal ‘zuilen’ dat rond de gebouw is geplaatst. Het maakt het 
verleidelijk om voor dit goed gefundeerde deel van het huis een bedekking 
met dakpannen te veronderstellen.14 De opgraving heeft ook een aanzienlijk 
aantal dakpanfragmenten opgeleverd, echter niet in de directe omgeving 
van het porticushuis (zie paragraaf 5.2.11). Dit kan echter zijn veroorzaakt 
door het feit dat de structuur grotendeels onder een bestaande weg lag, 
waardoor de hoeveelheid vondstmateriaal rond en boven de plattegrond in 
het geheel zeer beperkt was. De ruimte kan gebruikt zijn voor bijvoorbeeld 
opslag15, maar een symbolische functie ligt meer voor de hand. Het nieuwe 
architectonische element van een galerij van houten zuilen moest de elitaire, 
‘Romeinse’ status van de bewoners van het huis symboliseren.

Naast het al genoemde porticushuis in Oss-Westerveld komen vergelijkbare 
plattegronden voor in Oosterhout, Wijk bij Duurstede en Druten. In alle ge-
vallen is er sprake van houtbouw en een ‘standaard’ inheemse-Romeinse ne-
derzetting (tabel 5.2 en fi g. 5.6). Alleen in Druten hebben in de nederzetting 
ook deels in natuursteen uitgevoerde gebouwen gestaan, waaronder een bad-
huis.16 In Druten en ook Wijk bij Duurstede is sprake van meerdere platte-
gronden die als zodanig worden getypeerd. In Oss, Oosterhout en Nistelrode 
is steeds sprake van een eenmalige ´uitzondering .́ Daarbij moet worden op-
gemerkt dat de nederzetting in Oosterhout slechts gedeeltelijk is onderzocht.

 Dit is bij de verwijdering van de bestaande provinciale weg, waarvan werd gedacht dat deze 
het bodemarchief zou hebben vernietigd, blootgelegd.

14 Dit wordt ook geopperd voor het porticushuis in Oss-Westerveld, zie Wesselingh 2000.
15 Van Es, e.a. 1988, 158; Vos 2002 geeft als voorbeeld de vondst van de restanten van een 

ingegraven dolium binnen een porticus.
16 Hulst 1978. Vergelijk ook de nederzetting Rijswijk-De Bult (Bloemers 1978).

Figuur 5.5
Een reconstructie van het porticushuis
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vindplaats afmetingen
(incl. porticus)

opp. in m2 datering aanvullende informatie literatuur

Oosterhout 27,4 bij 7 m,
met potstal

191,8 165 – 195, op basis van terra
sigillata

noodopgraving 0,25 ha, nog twee 
andere plattegronden

Van Es e.a. 1988, 
p. 157-158

Wijk bij Duurstede 
(De Horden)

Huis 9: 21 bij 8 m
Huis 25: 21 bij 10 m

168
210

2e eeuw grootschalig onderzoek, complete 
nederzetting blootgelegd

Vos 2002

Druten-Klepper-
heide

Huis 11: 25 bij 12,5 m
Huis 12: 32,5 bij 15 m

312,5
487,5

Huis 11: 1e/begin 2e eeuw
Huis 12: 2e eeuw

noodopgraving, deel  nederzetting 
blootgelegd

Hulst 1978

Nistelrode 26 bij 12 m 312 Flavische periode grootschalig onderzoek, deel 
nederzetting blootgelegd

Jansen 2006

Oss 20,5 bij 10,5 m 215,25 Flavische periode grootschalig onderzoek, omgreppelde 
nederzetting compleet blootgelegd

Wesselingh 2000

Breda-Steen- en 
Huifakker

Huis 52: 26 bij 9 m
Huis 62: 21 bij 7 m

234
147

Huis 52: 2e eeuw
Huis 62: 2e helft 2e eeuw

grootschalig onderzoek, 
nederzettingen grotendeels 
blootgelegd

Hoegen 2005

Een aantal plattegronden uit inheems-Romeinse nederzettingen in 
Breda-West wordt tenslotte beschreven als porticusachtige huizen.17 Het 
belangrijkste argument hiervoor is de plaatsing van de buitenstijlen 
in één of twee kopse kanten op grotere afstand dan ‘normaal’. De 
afstanden variëren tussen de 1,5 en 3,5 m waarbij gesproken wordt van een 
porticusachtige omgang. Onduidelijk is of we deze porticusachtige huizen 
moeten gelijkstellen aan de eerder beschreven porticushuizen. De Bredase 
plattegronden liggen in twee kleine, eenvoudige inheems-Romeinse 
nederzettingen, op ruim 700 m afstand van elkaar. De auteurs geven ook 
geen sociale interpretatie voor de huisplattegronden.18 Waarschijnlijk 
hebben we te maken met een lokale constructief element en om die reden 
laten we deze plattegronden hier ook verder buiten beschouwing.

17 Hoegen 2005, huizen 47, 52 en 62. Huis 47 heeft ook een potstal.
18 Hoegen 2005.

Tabel 5.2
Porticushuizen in het Maas-Demer-

Schelde- en rivierengebied (zie ook 

fig. 5.6)

Figuur 5.6
De porticushuizen van Oss-Westerveld, 

Druten-Klepperheide en Wijk bij 

Duurstede (uit Wesselingh 2000; Hulst 

1978 en Vos 2000) (schaal 1:400)
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De porticushuizen worden geassocieerd met bewoners die een bepaalde 
status binnen hun gemeenschap hadden verworven en dat o.a. door middel 
van het toepassen van een ‘uitheemse’ architectuur uitdroegen.19 Via de 
inheemse elite verliepen de contacten tussen de lokale gemeenschappen en 
de Romeinen.20 Zij verzorgden namens de gemeenschap de (markt)handel, 
de contacten met het Romeinse bestuur, maar ook met de nabij wonende 
lokale gemeenschappen. Mogelijk zijn deze sociale verschillen terug 
te voeren naar de pre-Romeinse sociale verhoudingen in de lokale 
gemeenschap. Er kan echter ook sprake zijn geweest van de opkomst van 
een ‘nieuwe’ elite die gebruik maakte van de sociale veranderingen onder 
invloed van de Romeinse overheersing of sterk geromaniseerde veteranen 
die terugkeren naar hun geboortestreek. Opvallend is dat de status van de 
inheemse elite steeds zichtbaarder wordt in het archeologische bestand, 
o.a. dus door de introductie van het uitheemse, architecturale element van 
een porticus, die zeer waarschijnlijk is geïnspireerd op de (stenen) villa-
architectuur.21

19 O.a. Wesselingh 2000; Vos 2002.
20 Slofstra 1983.
21 Slofstra 1991; Van Es, e.a. 1988.

Figuur 5.7
Verspreiding van de porticushuizen

en villae op de zandgronden van 

Noord-Brabant en het aangrenzende 

rivierengebied
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Als we kijken naar de verspreiding van de porticushuizen valt het op dat 
deze liggen in het gebied waar geen klassieke, villae rusticae voorkomen 
(fi g. 5.7). Omdat de inheemse agrarische nederzettingen van oudsher sterk 
op zelfvoorziening waren gericht, werden op Romeins gezag grootschalige 
landbouwbedrijven opgericht: de villae. Deze waren noodzakelijk door de 
toenemende vraag naar o.a. graan en vlees in de steden en legerkampen. 
De villae waren landbouwbedrijven, gericht op de surplusproductie 
van akkerbouw- en/of veeteeltproducten. In Nederland werden ze 
voornamelijk opgericht in de vruchtbare lössstreek in Zuid-Limburg en het 
rivierengebied.22 Van de zandgronden kennen we slechts een voorbeeld: 
Hoogeloon in Zuidoost-Brabant, dat zich ontwikkelt uit een inheemse 
nederzetting.23

5.2.3 De overige typen huisplattegronden
Gedurende de gehele Romeinse periode worden de huisplattegronden vrijwel 
zonder uitzondering gekenmerkt door het voorkomen van wandgreppels. 
Vanaf ongeveer 50 v. Chr. vervangt de toepassing van greppels als fundering 
van de wand langzaam het ingraven van de afzonderlijke wandstijlen,24

al komt met name in de vroege ijzertijd het gebruik al sporadisch voor.25

Plattegronden uit de ijzertijd worden gekenmerkt door een enkele of dubbele 
rij buitenstijlen waarbinnen of -tussen de wand is opgericht. De wand zal 
in deze constructie slechts beperkt of niet ingegraven zijn. In de inheems-
Romeinse plattegronden wordt de gehele wand ingegraven en aan de 
buitenkant begeleid door palen. Deze laatste ontlasten de wand van een deel 
van de daklast. In de loop van de Romeinse tijd worden deze palen steeds 
vaker geïntegreerd in de wandgreppels, waarbij de middenstijlen in aantal 
afnemen en soms geheel ontbreken. Deze ontwikkeling is in de Nistelrodese 
plattegronden duidelijk aanwezig (zie volgende paragraaf).26

De gebouwen hebben in het algemeen een tweebeukige (soms gedeeltelijk 
driebeukige) interne verdeling met een centrale rij diep ingegraven, 
zware middenstaanders. In de lange zijden zijn tegenover elkaar twee 
ingangen aangebracht. Deze zijn te herkennen aan een onderbreking in 
de wandgreppel en zijn in veel gevallen geaccentueerd door een dubbele 
paalzetting aan beide zijden van de ingang. De plattegronden worden 
gewoonlijk geïnterpreteerd als woonstalgebouwen, waarbij de ingangspartij 
het gebouw verdeelt in een woon- en een staldeel. Concrete aanwijzingen 
voor staldelen ontbreken echter in de meeste plattegronden (fi g. 5.8).27

Daarnaast is het oppervlak van sommige plattegronden dusdanig beperkt dat 
überhaupt getwijfeld kan worden aan de aanwezigheid van interne stallen. 
Mogelijk werd het vee (ook) in losstaande schuren gestald of liep het het 
gehele jaar buiten.

22 Voor een kort overzicht zie rapportage van een recent opgegraven villa-terrein: Tichelman 
2005; zie ook Roymans 1996.

23 Slofstra 1982.
24 Slofstra 1991. 
25 Voor voorbeelden in Oss-Ussen zie Schinkel 1998.
26 Zie ook Van Hoof in voorb.
27 Een duidelijk voorbeeld uit de regio komt uit Oss-Zaltbommelseweg. In een slechts gedeelte-

lijk opgegraven plattegrond zijn hier duidelijk stalboxen zichtbaar (Van der Sanden 1990). 
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Type Oss 6
De meest zuidelijke plattegrond in de nederzetting Zwarte Molen is de enige 
plattegrond die tot type 6 kan worden gerekend. Helaas kon de oost-west 
georiënteerde plattegrond niet volledig worden opgegraven. Duidelijk is dat 
het opgegraven deel geen centrale stijlen heeft. De tegenover elkaar liggende 
buitenstijlen staan dusdanig dicht tegen de wand aan, dat de sporen van de 
wandgreppel en de stijlen één geheel vormen. De forse stijlen staan ruim 
(6 m) uit elkaar,en zullen het grootste deel van de daklast hebben gedragen. 
Vergelijkbare plattegronden kennen we alleen uit Oss.28

Type Oss 7
Tot dit type behoren twee plattegronden. Structuur 5 heeft een noord-zuid 
oriëntatie met het tweebeukige deel in het noorden en het eenbeukige in het 
zuiden. De oriëntatie is opvallend en komt slechts sporadisch voor. In het 
algemeen zijn de plattegronden, ongeacht tot welk type deze behoren, oost-
west georiënteerd. De achterliggende reden heeft mogelijk te maken met 
de gewenste planmatige opzet van de nederzetting (zie paragraaf 5.2.12). 
Noord-zuid georiënteerde plattegronden komen ook voor in Oss-Horzak, 
-Westerveld en Breda-West,29 in de Kempische nederzettingen wordt deze 
oriëntatie gemeden. Een tweede opvallend aspect van structuur 5 is een 

28 Wesselingh 2000.
29 Oss-Horzak (Jansen en Fokkens 2002), Oss-Westerveld (Wesselingh 2000), Breda-West, huis 

53 en 57 (Hoegen 2005).

Figuur 5.8
Inheems-Romeinse

plattegronden uit de 

nederzettingen Oss-

Zaltbommelseweg en 

Oss–De Geer. Het zijn 

in Oss twee van de 

weinige plattegronden 

met duidelijke stalboxen 

(uit Van der Sanden 1990; 

Jansen en Van Hoof 

2003)
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interne wandgreppel waardoor de zuidelijke helft van de gebouw in tweeën 
wordt verdeeld. De greppel sluit op de beide lange wanden aan, en heeft geen 
onderbrekingen voor een eventuele doorgang. Parallellen voor een dergelijke 
constructie vinden we in de nabijgelegen structuur 3, en verder in Oss-
Horzak, Lieshout-Beekseweg en Breda-West.30 Een (functionele) interpretatie 
is lastig, in geen van de genoemde vindplaatsen zijn aanwijzingen gevonden 
voor een specifi ek gebruik van de, in de meeste gevallen beperkte, ruimte. 
Opvallend aan structuur 5 is tenslotte de verspreiding van dakpannen, rond 
de zuidelijke helft van de plattegrond (zie paragraaf 5.2.10).
De tweede plattegrond (structuur 54) ligt in het noordwesten van het neder-
zettingsterrein. De plattegrond heeft een lengte van 26 m en kan op basis 
van de ligging van de ingangspartijen in drie compartimenten worden ver-
deeld. Het westelijke, tweebeukige deel wordt door twee tegen over elkaar lig-
gende ingangspartijen gescheiden van een eenbeukig middendeel, met een 
ingang in de zuidelijke lange wand. Ten oosten van deze ingang ligt opnieuw 
een tweebeukig deel dat toegankelijk is via een ingang in de oostelijke korte 
zijde. Een functionele verklaring voor de verschillende delen is niet te geven. 
Wellicht vormde het oostelijke deel de stal met een eigen ingang in de korte 
wand. Bij de noordelijke ingang is direct rechts van de opening in een kuil 
een vermoedelijk verlatingsoffer aangetroffen (zie paragraaf 5.2.4).

Type Oss 8
Met vijf exemplaren is dit het meest voorkomende gebouwtype. Twee 
plattegronden kunnen worden toegeschreven aan de subtypen B (1) en C (1). 
Drie plattegronden zijn niet volledig onderzocht waardoor een toeschrijving 
aan subtypen niet mogelijk is. Het karakteristieke kenmerk van de 
plattegronden zijn de twee beuken, de verschillen worden veroorzaakt door 
de plaatsing van de centrale stijlen (fi g. 5.9). Plattegronden 3, 7 en 98 konden 
niet volledig worden opgegraven. In alle drie de plattegronden is sprake 
van één centrale stijl. Structuur 3 heeft in de oostelijke helft een interne 
wandgreppel die de ruimte in tweeën deelt. Ook hier is geen onderbreking 
aanwezig in de wandgreppel. In de greppel is een tweede middenstijl 
geplaatst.
Structuur 1 is een klein gebouw met een middenstijl in de oostelijke wand. 
Structuur 44 is de meest westelijke plattegrond in de nederzetting Zwarte 
Molen. Opvallend aan deze structuur is de aanwezigheid van slechts één 
ingangspartij, centraal in de noordelijke lange zijde.

Type Oss 9
De vrijwel compleet opgegraven structuren 4 en 6 representeren het type 
Oss 9 in de nederzetting. Structuur 4 is oost-west georiënteerd met het 
driebeukige deel in het oosten. Structuur 6 is noord-zuid georiënteerd 
met het driebeukige deel in het zuiden. Het verschil in oriëntatie heeft 
waarschijnlijk te maken met de gewenste planmatige uitleg van de 
nederzetting. Beide plattegronden hebben centrale ingangspartijen die 
de twee- en driebeukige delen scheiden. Structuur 6 heeft nog een derde 
ingang in de westelijke lange zijde.

30 Oss-Horzak (Jansen en Fokkens 2002), Lieshout-Beekseweg (Hiddink 2006), Breda-West 
(Hoegen 2005).
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Overige plattegronden
Eén plattegrond past niet in de hier gehanteerde Oss-Ussen typologie. De 
structuur (8) heeft een eenbeukig uiterlijk, en is identiek aan structuur 
19 (zie paragraaf 5.4). De datering van beide plattegronden is echter 
verschillend. Structuur 8 dateert in (het begin van) de 3e eeuw n. Chr., 
terwijl structuur 19 aan het eind van de 1e / begin 2e eeuw wordt gedateerd.
De wanden van beide gebouwen tekenen zich in het vlak niet af als greppels 
maar in de vorm van een rij sporen van dicht opeen gezette wandstijlen. De 
stijlen variëren sterk in omvang en diepte en zullen de gehele daklast hebben 
gedragen. Door het ontbreken van de middenstijlen is er intern een grote 

Figuur 5.9
Reconstructies van twee huizen type 8 

uit Oss-De Geer (uit Jansen en Van Hoof 

2003; tekening R. Timmermans). 

(Schaal 1:200)
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open ruimte gecreëerd.31 Parallellen voor de structuur moeten we in een 
grotere regio zoeken. De 3e eeuwse plattegronden van Venray-Hoogriebroek 
hebben een vergelijkbare wandconstructie, al zijn de omvang en plaatsing 
van de wandstijlen veel regelmatiger.32 Daarnaast hebben deze plattegronden 
een tweebeukige opbouw. Parallellen voor eenbeukige plattegronden moeten 
we zoeken in het Duitse Rijnland. Hier komen vergelijkbare plattegronden 
voor, in inheems-Romeinse nederzettingen maar ook als bijgebouw bij een 
villa rustica.33 In de Kempen kennen we de typen Hoogeloon 2A-C, waarin 
de middenstaanders zijn vervangen door paren zware staanders tegenover 
elkaar in de lange wand.34 Voor onze regio zijn de plattegronden vooralsnog 
uniek voor deze periode.

type aantal structuur bijzonderheden

type Oss 6A 1 structuur 9 niet compleet opgegraven

type Oss 7B 2 structuur 5

type Oss 7C structuur 54

type Oss 8 5 structuur 3 niet compleet opgegraven

type Oss 8 structuur 7 niet compleet opgegraven, geen buitenstijlen

type Oss 8 structuur 98 niet compleet opgegraven

type Oss 8B structuur 1 geen buitenstijlen

type Oss 8C structuur 44

type Oss 9 2 structuur 4 geen buitenstijlen aan lange zijden

type Oss 9 structuur 6

eenbeukig 1 structuur 8 wandstijlen i.p.v. wandgreppel

porticushuis 1 structuur 55

Als laatste valt ook structuur 98 in de categorie overige plattegronden. Dit is 
te wijten aan de incompleetheid van de plattegrond. De wandgreppel en de 
centrale ingangspartij sluiten goed aan bij de andere structuren. Doordat de 
beukigheid niet is vast te stellen is de structuur echter niet aan een type toe 
te schrijven. Opvallend is wel de plaatsing van de buitenstijlen, op relatief 
korte afstand (2,3 m) van elkaar en ook de wandgreppel. Dit impliceert 
dat de stijlen net buiten de wand hebben gestaan, of daar onderdeel van 
uitmaakten.

Een belangrijke conclusie is de architecturale diversiteit van de 
gebouwplattegronden, zeker in vergelijking met Kempense nederzettingen 
Zoals Lieshout en Riethoven en de nederzettingen in de regio Weert, waar 
het grootste deel van de plattegronden toe te schrijven is aan het Alphen-
Ekeren type (fi g. 5.10). Kunnen we deze verschillen verklaren?

31 We kunnen niet uitsluiten dat de middenstijlen, in plaats van ingegraven, zijn gefundeerd op 
een bovengrondse fundering (van bijvoorbeeld stenen), een poer of stiep.

32 Van Enckevort 2000.
33 Bijgebouw op villa terrein: Hochnenkirch (Schuler 2000), plattegrond in nederzetting: 

Pulheim (Becker e.a. 1999).
34 De Boe 1988; Slofstra 1991; Van Hoof in voorb.

Tabel 5.3
Verdeling van de huisplattegronden van 

de nederzetting Zwarte Molen naar (Oss-) 

typen
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Van oudsher wordt het Nederlandse grondgebied op basis van inheems-
(-Romeins)e huizenbouwtradities grofweg in tweeën verdeeld, een tweedeling 
die zijn wortels heeft in de ijzertijd. In Noord- en West-Nederland vinden we 
driebeukige structuren, in het zuiden tweebeukige plattegronden, die tot het 
Alphen-Ekeren type worden gerekend. Dergelijke plattegronden zijn zowel 
in Zuid-Nederland en Vlaanderen als in het rivieren gebied en het Limburgse 
lössgebied gevonden.35 In Nistelrode en Oss, en ook in het rivierengebied, 
komen tegelijkertijd ook (deels) driebeukige huizen van het Oss type 6, 7 
en 9 voor. Tegelijkertijd komen op de Zuid-Nederlandse zandgronden zeer 
zelden driebeukige of anderszins van het type Alphen–Ekeren afwijkende 
plattegronden voor (fi g. 5.10).36 Het feit dat ze in Nistelrode en Oss wel 
voorkomen, wijst op een fundamenteel afwijkende huizenbouwtraditie. Met 
fundamenteel wordt bedoeld dat meer dan incidenteel een ander type huis 
werd gebouwd. Wanneer we kijken naar het gebied waar zowel tweebeukige 

35 Slofstra 1991, Verwers 1998-9. Deze overzichten kunnen aangevuld worden met Oss 
(Wesselingh 2000), Weert (Roymans e.a. 1998; Hiddink 2005) en Lieshout (Hiddink 2005a). 
Voorbeelden lössgebied: Sittard (Wetzels 2002) en Kerkrade (Dijkstra 1997).

36 De zeldzame uitzonderingen komen uit: Venlo (Schotten 1994) en Weert-Kampershoek 
(Roymans en Tol 1996, 33-35).

Figuur 5.10
Een inheems-Romeinse nederzetting uit 

de Kempen: Nederweert-Rosveld (uit 

Hiddink 2005)
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als deels twee- deels driebeukige plattegronden voorkomen, blijkt dit om 
de zone rond de grote rivieren te gaan. In Noordoost-Brabant zijn op korte 
afstand van de Maas niet alleen te Oss maar ook te Beers-Gassel huizen van 
het type Oss 9 opgegraven. Verder komen de types 8 en 9 in het oostelijk 
rivierengebied voor (o.a. Druten, Kesteren, Tiel, Houten, Wijk bij Duurstede 
en Nieuwegein).37 Er is dus een duidelijk onderscheid te maken tussen de 
regio Kempen enerzijds en de regio Noordoost-Brabant en het oostelijke 
rivierengebied anderzijds.38 Het is verleidelijk de huizenbouwtraditie in de 
laatste regio te koppelen aan de Bataven die dit gebied bewoonden, maar 
daarvoor zijn de aanwijzingen (nog) te beperkt.

5.2.4 Bouw- en verlatingsoffers
Twee plattegronden in de nederzetting Zwarte Molen hebben een bouwoffer 
meegekregen. De term impliceert de functie al: vooraf of tijdens de bouw van 
het huis wordt (middels een ritueel) een voorwerp gedeponeerd (of geofferd) 
in een van de funderingskuilen. Het object wordt daarmee een onderdeel 
van het huis en moet haar bewoners voorspoed geven. In beide gevallen 
betreft het een complete Romeinse kruik. In structuur 3 (Oss type 8) is de 
kruik in de wandgreppel aangetroffen, in structuur 7 (Oss type 8) in de 
middenstijl, direct naast de paal (fi g. 5.11).

In de verschillende nederzettingen in Oss komen regelmatig bouwoffers 
voor. Naast compleet (Romeins) importaardewerk, komen munten, fi bulae,
een neolithische stenen bijl en een complete maalsteen uit de ijzertijd 
voor.39 In alle gevallen is er sprake van één of maximaal twee objecten die 
vrijwel altijd in de kuil van een middenstijl, en in de meeste gevallen de 
middenstijl het dichtst bij de ingang, zijn geplaatst.40 Alleen de deponering 
van een neolithische bijl is in een buitenstijl van een plattegrond gevonden.41

Duidelijk is dat een grote verscheidenheid aan objecten kon worden gebruikt 

37 Beers-Gassel (Verwers 1990, 133-138), Druten (Hulst 1978), Kesteren (Sier en Koot 2001, 
92-95), Tiel (Kortlang en Stafl eu 2000), Wijk bij Duurstede (Vos 2002), Houten (Vos 2000), 
Nieuwegein (Ooyevaar 1990, 34). Tweebeukige plattegronden komen ten noorden van de 
Maas ook nog voor te Groesbeek (Hiddink 2000) en Oosterhout (Gld.) (Van den Broeke 
2002, 12-18). Voor een overzicht zie Van Hoof in voorb.

38 Van Hoof in voorb. Hier worden drie inheems-Romeinse huisprovincies onderscheiden.
39 Wesselingh 2000; Jansen en Fokkens 2002 (Horzak: o.a. munten, stenen bijl); Jansen en Van 

Hoof 2003 (De Geer: maalsteen).
40 Wesselingh 2000; Jansen en Fokkens 2002.
41 Jansen en Fokkens 2002.

Figuur 5.11
Twee bouwoffers in structuren 3 en 7
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bij een dergelijk ‘offer’. In de meeste gevallen is er sprake van ‘gewone’ 
gebruiksvoorwerpen, die mogelijk al lange tijd in gebruik waren. Opvallend 
is (opnieuw) het verschil met de Kempische nederzettingen. Hier is dit 
fenomeen van bouwoffers vrijwel onbekend, terwijl in het rivierengebied 
vergelijkbare deposities wel voorkomen.42

In structuur 54 (Oss type 7) is op een geheel andere locatie een zeer 
bijzonder depot bijgezet dat we als een verlatingsoffer interpreteren. Tegen 
de noordelijke ingangspartij, in de noordoosthoek van het westelijke deel 
van de gebouw, zijn in een kuil die niet direct onderdeel uitmaakt van de 
plattegrond drie complete potten, een slijpsteen, een beitel, een ploegschaar 
en een pikhouweel gevonden (zie hoofdstukken 8 en 11). Twee potten 
waren van inheemse makelij, de derde pot was een Romeinse middelgrote 
standamfoor. Het vaatwerk was verbrand (fi g. 5.12). De locatie, omvang 
en samenstelling van het depot wijken sterk af van de bovenbeschreven 
bouwoffers. Om die redenen is het depot geïnterpreteerd als een ‘offer’ dat 
bij het verlaten van het gebouw is begraven.
Zoals de naam al impliceert wordt een verlatingsoffer gekoppeld aan het 
verlaten van een gebouw. Tot voor kort werd dit verbonden aan de levensduur 
van de natuurlijke bouwmaterialen. Na een periode van 30 tot 40 jaar 
zouden deze zijn weggerot waardoor het huis werd verlaten. In een recente 
studie poneert Gerritsen het idee dat het verlaten van het huis bepaald 
werd door sociaal-culturele redenen, verbonden met de levenscyclus van 
de bewoners.43 In deze theorie past ook het beschreven fenomeen van 
verlatingsoffers, dat echter opvallend genoeg relatief weinig voorkomt.44

Het verlatingsoffer van Nistelrode bestaat uit een gevarieerde set van 
objecten die meerdere huishoudelijke en bouw- en akkeractiviteiten 
representeren: de bouw van het huis en overige erfelementen, het bewerken 
van de akker en het bereiden van eten. Voor het depot, met een dergelijke 
samenstelling, zijn geen parallellen bekend. Verlatingsdepots in de regio 
zijn met name gedateerd in de ijzertijd. Voorbeelden daarvan kennen we 
bijvoorbeeld uit Riethoven en Oss-Horzak.45

42 Zie Van Hoof in voorb.
43 Gerritsen 2003.
44 Voor een overzicht zie ook Gerritsen 2003, 98. 
45 Oss-Horzak (Jansen en Fokkens 2002), Riethoven (Gerritsen 2003, 98-99).

Figuur 5.12
Het verlatingsoffer uit structuur 54
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Een laatste, mogelijke depotvondst wordt gevormd door een fors fragment 
van een dakpan en een groot aantal scherven, gedeponeerd in een 
kuil grenzend aan de zuidelijke nederzettingsgreppel, direct naast de 
huisplattegronden 3 en 4 (fi g. 5.1). De verticale plaatsing van met name de 
dakpan impliceert een bewuste depositie.

5.2.5 Spiekers
Verspreid over de nederzettingen liggen een aantal acht- en vierpalige 
spiekers, kleine, bovengrondse opslagstructuren die door het ontbreken van 
vondstmateriaal niet direct in de Romeinse tijd konden worden gedateerd. 
De structuren, die als zodanig ook in de brons- of ijzertijd of merovingische 
periode kunnen dateren, zijn op basis van hun ligging, afmeting en/of 
oriëntatie aan de Romeinse bewoning toegeschreven. Opvallend zijn de 
sterk overeenkomende afmetingen van de vijf achtpalige spiekers, deze 
bedraagt 12 bij 12/13  voet (zie paragraaf 5.2.12). Het aantal spiekers (8) 
is relatief laag, afgezet tegen het aantal huisplattegronden (12). In het 
algemeen wordt verondersteld dat spiekers een kortere levensduur hebben 
dan huisplattegronden, en dus in grotere aantallen worden teruggevonden. 
Waarschijnlijk kunnen we dit wijten aan de onvolledigheid van het 
opgegraven nederzettingsareaal.

structuur type lengte (m) breedte (m) oppervlakte (m2)

45 vierpalige spieker 2,3 1,7 3,9

57b vierpalige spieker 1,9 1,7 3,2

57a vierpalige spieker 1,9 1,1 2,1

14 achtpalige spieker 4,3 4,0 17,2

97 achtpalige spieker 4,3 4,0 17,2

66 achtpalige spieker 4,0 - -

81 achtpalige spieker 4,0 4,0 16,0

92 achtpalige spieker 4,0 4,0 16,0

5.2.6 Bijgebouwen
De nederzetting wordt gekenmerkt door het ontbreken van horrea 

(graanschuren) die een grotere variant zijn van de spiekers. Veelal worden 
deze verbonden aan de surplusverbouw van graan, bedoeld voor de markt. 
Mogelijk is deze functie vervuld door een aantal bijgebouwen (schuren), 
waarvan er wel een aantal zijn aangetroffen.
Structuur 84 is een langgerekt gebouw, bestaande uit drie vierkanten 
van vier palen. Tussen de vierkanten zijn ruime openingen aanwezig. 
Vergelijkbare structuren kennen we o.a. uit Venray, waar vergelijkbare 
structuren zijn geïnterpreteerd als zaunparalelle Pfostenroste.46

Van de andere bijgebouwen liggen vier structuren geclusterd in het westelijk 
deel van de nederzetting. Deze liggen exact georiënteerd in een systeem 
van (percelerings)greppels, en sluiten aan op de oriëntatie van enkele 
huisplattegronden (zie paragraaf 5.2.7).

46 Van Enckevort 2000.

Tabel 5.4
Afmetingen van de spiekers uit de 

Romeinse tijd (zie ook tabel 5.13)
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Het laatste bijgebouw (2) ligt in het oostelijke deel van de nederzetting, in 
het verlengde van structuur 6. De structuur kon slechts voor een beperkt 
deel worden opgegraven, waarbij kon worden vastgesteld dat de structuur 
een wandgreppel bezit. Een interpretatie als huisplattegrond kan dan ook 
niet volledig worden uitgesloten.

structuur type lengte (m) breedte (m) oppervlakte (m2)

61 bijgebouw; schuur? 17,2 8,0 137,6

62 bijgebouw; schuur? 16,0 8,0 128

84
zaunparalelle
Pfostenroste

15,0 4,0 60,0

2
bijgebouw; schuur, 
huis?

10,0? 5,0 50,0?

200 bijgebouw; schuur? 10,0 5,0 50,0

71 bijgebouw; schuur? 8,0 5,3 42,4

5.2.7 Greppels
Nederzettingen uit de Romeinse tijd worden in veel gevallen gekenmerkt 
door greppels als nederzettings-, erf- en/of akkerafscheidingen.47 In het 
algemeen hebben we daarbij niet te maken met brede en diep uitgegraven 
greppels. In de meeste gevallen lijken de greppels een symbolische functie 
te representeren, waarmee wel een duidelijke scheiding werd gecreëerd 
tussen ´binnen´ en ´buiten´ de greppel. Een defensieve functie lijkt 
onwaarschijnlijk, gezien de beperkte omvang en diepte van de greppels, zelfs 
als de greppels oorspronkelijk gefl ankeerd werden door een wal.
Ondanks de schaal van het onderzoek en de vastgestelde begrenzingen van 
de nederzetting is er in Nistelrode een relatief bescheiden aantal greppels 
aangetroffen. Duidelijk is in ieder geval dat de nederzetting niet was 
omgreppeld. Alleen in het zuiden ligt een greppel waarvan de oriëntatie 
gelijk is aan die van de plattegronden 3, 4, 9 en 44. Omdat aan beide zijden 
(gelijktijdig bewoonde) gebouwen liggen, lijkt hier geen sprake van een 
nederzettingsbegrenzing. De greppel functioneerde mogelijk als afscheiding 
van twee erven. Een tweede, smallere greppel ligt ten zuiden van het 
porticushuis, en vormt mogelijk het rudiment van een omgreppeling van het 
erf rond dit huis. Ook ten zuiden van huis 5 ligt een parallelle greppel, die 
als erfafscheiding kan worden geïnterpreteerd.
Tenslotte liggen verspreid over een groot deel van het terrein restanten van 
ondiepe greppels, die exact haaks zijn georiënteerd aan de meest zuidelijke 
greppel. De greppels vormen als het ware een verbinding tussen de gelijk 
georiënteerde plattegronden 3, 4 en 9 en 44, die enkele honderden meters 
uit elkaar liggen (fi g. 5.23). De afstand tussen de greppels blijkt steeds 30 
Romeinse voet (of een veelvoud daarvan) te zijn, waardoor een zeer strakke 
inrichting van het landschap ontstaat. Regelmatig zijn op deze lijnen ook 
paalsporen aangetroffen. De planmatige opbouw van de nederzetting zien 
we dus ook terug in het omringende gebied (zie ook paragraaf 5.2.12). Het 

47 Zie bijvoorbeeld verschillende nederzettingen in Oss-Horzak (Jansen en Fokkens 2002) Oss-
Westerveld en -Zomerhof (Wesselingh 2000), Weert-Kampershoek (Roymans en Tol 1996).

Tabel 5.5
Afmetingen van de schuren uit de 

Romeinse tijd (zie ook tabel 5.13)
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geheel doet denken aan de percelering van een akkergebied, zoals dat ook 
elders is vastgesteld.48 De strakke oriëntatie en maatvoering wijzen daarbij 
op een vooropgezet plan, zoals we dat ook vermoeden voor de uitleg van de 
nederzetting. 

5.2.8 Waterputten en kuilen
Vier waterputten kunnen we met zekerheid aan de inheems-Romeinse 
nederzetting Zwarte Molen toeschrijven. Ze liggen op het eerste oog 
willekeurig verspreid over het terrein en zijn als zodanig niet evident aan een 
erf of gebouw toe te wijzen. De verspreiding van de waterputten blijkt echter 
niet willekeurig. De vier waterputten, gedateerd in de Flavische periode, 

48 Oss-Mettegeupel (Jansen 1997), Oss-Horzak (Jansen en Fokkens 2002).

Figuur 5.13
Waterput 11 (spoor 17.59), met vierkante 

beschoeiing



Bewoningssporen uit de Romeinse tijd   117

vormen exact een vierkant met zijden van 180 voet (fi g. 5.20). De oriëntatie is 
niet conform de richting van de huisplattegronden en het bovenbeschreven 
greppelsysteem. De uitleg van de waterputten representeert dan ook een 
andere bewoningsfase (zie paragraaf 5.2.12).
Er komen twee constructievormen voor. De twee westelijke waterputten 
zijn vrij eenvoudige structuren, waarbij de putten zijn gemaakt van 
boomstammen. Hierbij is een uitgeholde boomstam in een kuil geplaatst 
om het (wel)water op te vangen. De oostelijke waterputten bestaan uit 
vierkante constructies die opgebouwd zijn uit planken (fi g. 5.13: spoor 17.59 
en 20.70).49

Uit de kuilen van beide waterputten, met name uit de vullingen boven de 
houtconstructies zijn ruime hoeveelheden vondstmateriaal (aardewerk, 
dakpannen, fragmenten maalsteen) geborgen (structuur 11, N=186; 
structuur 12, N=296). Opvallend aan het laatste spoor was een aanzienlijke 
hoeveelheid slakmateriaal in de bovenste opvulling (zie hoofdstuk 11). In 
eerste instantie werd daarbij gedacht aan het afval van metaalproductie, 
maar verdere aanwijzingen voor lokale metaalproductie ontbreken. 
Het slakmateriaal lijkt eerder gebruikt te zijn om de grond ter plaatse 
te verstevigen. Op dezelfde locatie zijn namelijk twee oversnijdende 
gebouwplattegronden gevonden, die niet lang na het buiten gebruik raken 
van de waterput zijn gebouwd. De slakken boven in de vulling van de kuil 
van de waterput vormden een fundering voor de vloer. De vraag daarbij 
blijft natuurlijk waarom de gebouw(en) juist op deze locatie moesten 
worden gebouwd? Mogelijk dicteerde de gewenste planmatige uitleg van de 
nederzetting de locatie voor de oprichting, ongeacht het feit dat een huis 
boven een oude waterput moest worden gebouwd.

5.2.9 Een rechthoekige omgreppeling: een heiligdom?
Direct ten noorden van de huizen 3 en 4 is een rechthoekig, omgreppeld 
terreintje aangetroffen waarvan slechts een beperkt deel kon worden 
blootgelegd. Ondanks dat zijn er een aantal bijzondere aspecten vast te 
stellen. De structuur ligt in een gebied met relatief weinig sporen en 
structuren uit de Romeinse tijd. Daarnaast lijken de huisplattegronden 
zich rondom dit gebied, dat als een centraal plein is geïnterpreteerd, te 
schakeren. Op het ‘plein’ ligt alleen de hier beschreven greppelstructuur. 
Binnen de omgreppeling ligt een aantal paalkuilen en een grotere kuil, die 
helaas ook maar deels onderzocht kon worden. In de greppel zijn de sporen 
aangetroffen van een groot aantal kleine, dicht op elkaar gezette palen.
De vierkante vorm lijkt een interpretatie van een huisplattegrond uit te 
sluiten. Het uiterlijk en de ligging maken een interpretatie van de structuur 
als een klein, lokaal openluchtheiligdom, zoals we die ook van elders uit 
dezelfde periode kennen aannemelijk (tabel 5.6).

49 Determinatie drs. C. Vermeeren, BIAX. Zie ook hoofdstuk 18.
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vindplaats vorm afmetingen datering oriëntatie

Hoogeloon-Kerkakkers vierkant 22,50 bij 20,50 m 1e helft 1e eeuw n. Chr. / begin 
2e eeuw n. Chr.

hoekpunten op 
windrichtingen

Oss-Westerveld vierkant? 45 bij >35 m 1e eeuw n. Chr. noord-zuid

Alphen vierkant 24 bij 37 m Romeins hoekpunten op 
windrichtingen

Groesbeek-Klein Amerika geen grondsporen - 20/25-70 n. Chr. -

Wijnegem-Steenakker (B.) +/- vierkant zijden van 30, 32, 33 en 32 m 1e eeuw, deels 2e eeuw (?) n. 
Chr.

hoekpunten op 
windrichtingen

De dichtstbijzijnde parallel voor een dergelijke structuur vinden we 
in Oss, in de nederzetting Oss-Westerveld.50 Ook hier kon slechts een 
deel van het vermeende heiligdom worden opgegraven. Het betreft een 
omgreppeld terrein van 45 bij minimaal 35 m. De greppel heeft een breedte 
van gemiddeld 2 m bij 80 cm diepte. Uit de greppel zijn 347 scherven, een 
zandstenen slijpsteen en ijzerslakken afkomstig. Binnen de omgreppeling 
ligt een groot aantal nederzettingssporen waarvan op basis van parallellen 
een rij van vijf palen aan de cultusplaats wordt toegewezen.51 Het heiligdom 
ligt binnen een omgreppeld nederzettingsterrein en wordt op een bepaald 
moment overbouwd door een huisplattegrond (fi g. 5.14). 

0 5 m

Een tweede parallel vinden we in Hoogeloon, direct buiten de inheems-
Romeinse nederzetting Kerkakkers. Ook hier is sprake van een omgreppeld 
terrein (22,50 bij 20,50 m) met binnen de omgreppeling een aantal kuilen 
met vondstmateriaal en twee rijen met paalgaten. Het vondstcomplex bestaat 
uit een handgevormd aardewerk, gedraaid Gallo-Romeins aardewerk, 

50 Wesselingh 2000.
51 Slofstra en Van der Sanden 1987; Wesselingh 2000. In andere publicaties wordt getwijfeld 

aan deze interpretatie (Hiddink 2000).

Figuur 5.14
De openluchtheiligdommen van 

Hoogeloon-Kerkakkers (l) en Oss-

Westerveld (r) (uit Slofstra 1982 en 

Wesselingh 2000) (schaal 1:500)

Tabel 5.6
Openluchtheiligdommen in het Maas-

Demer-Scheldegebied
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munten, een fragment van een terracottabeeld en fragmenten van zes 
intentioneel gebroken messen.52

Een als openluchtheiligdom geïnterpreteerde structuur is ook aangetroffen 
in Alphen (N.-Br.). Hier is binnen een omgreppeld terrein van 24 bij 37 m 
een tumulus opgegraven, die dateert uit de Romeinse tijd. Aan de voet van 
de tumulus lag een rij van vier paalsporen. Op basis van associatie worden 
ook de omgreppeling en de palenrij in deze tijd geplaatst.53

Het openluchtheiligdom in Groesbeek-Klein Amerika is gebaseerd op 
het vondstmateriaal, met name de metaalvondsten. De beperkte schaal 
van onderzoek maken het mogelijk dat te verwachten greppels en/of 
paalzettingen buiten de opgraving liggen.54

Ondanks de beperkte omvang van het opgegraven deel van de structuur op 
Zwarte Molen denken we ook hier met een klein openluchtheiligdom van 
doen te hebben. De belangrijkste argumenten vormen de (centrale) ligging 
ten opzichte van de plattegronden en de uiterlijke vorm van de greppel. 
De huizen lijken rondom de cultusplaats te zijn gebouwd en herbouwd. 
Daarnaast is de enige opgegraven hoek van het monument gericht op één 
van de windrichtingen, het oosten, een oriëntatie die we ook bij vergelijkbare 
structuren terugvinden (tabel 5.7). Omdat vondstmateriaal in het opgegraven 
deel ontbreekt kan de interpretatie vanuit die hoek niet worden ondersteund. 
Waarschijnlijk heeft het complex langere tijd gefunctioneerd, mogelijk aan 
het eind van de 1e eeuw maar in ieder geval in de 2e eeuw n. Chr. In deze 
periode dateren ook de meeste andere heiligdommen.

Hoe zagen deze openluchtheiligdommen eruit en hoe moeten we deze 
interpreteren? Rituele handelingen om goden gunstig te stemmen vormden 
een belangrijk aspect in het leven van de prehistorische gemeenschappen. 
Bouw- en verlatingsoffers in het huis vormen daar een voorbeeld van maar 
ook bij andere gelegenheden zullen rituelen zijn uitgevoerd. Sommige 
rituelen zijn op specifi eke plaatsen uitgevoerd. Bekend zijn de ‘heilige 
bossen’ die de Romeinse geschiedschrijver Tacitus beschrijft. De hierboven 
beschreven structuren worden ook geïnterpreteerd als plaatsen waar rituelen 
werden uitgevoerd. Greppels (eventueel met wanden erin geplaatst of 
wallen ernaast) zullen daarbij een (af)scheiding hebben gevormd tussen de 
‘profane’ buitenwereld en de ‘sacrale’ ruimte. 
We hebben weinig zicht op de inhoud van de cultus en bijbehorende 
rituelen. Op basis van archeologische waarnemingen was er in ieder geval 
een belangrijke rol weggelegd voor (intentioneel gebroken) votiefgaven 
die zowel in kuilen als in de omringende greppels zijn gedeponeerd. In 
Nistelrode heeft de cultusplaats geen vondstmateriaal opgeleverd maar dat 
kunnen we wijten aan de beperkte opgraving van het monument en het feit 
dat een groot deel van het monument onder een moderne weg ligt. Bij de 
compleet opgegraven heiligdommen komt het materiaal uit een aantal kuilen 
of bepaalde delen van de greppel. Tenslotte worden de rijen palen die in een 
aantal heiligdommen zijn aangetroffen een rol toebedeeld in de cultus.55

52 Slofstra 1982.
53 Slofstra en Van der Sanden 1987.
54 Hiddink 2000.
55 Slofstra en Van der Sanden 1987.
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We hebben dus mogelijk te maken met een klein openluchtheiligdom, 
in het geval van Zwarte Molen binnen de nederzetting, die we kunnen 
interpreteren als een eenvoudige rurale cultusplaats voor de lokale 
gemeenschappen. Dergelijke heiligdommen zijn niet te vergelijken met 
de tempelcomplexen die we uit dezelfde periode kennen. Deze zullen een 
andere rol hebben gespeeld, waarschijnlijk ook op een hoger niveau en 
voor een grotere gemeenschap. Het dichtstbijzijnde tempelcomplex dat 
we uit deze periode kennen is opgegraven bij Empel, ten noorden van ’s-
Hertogenbosch, op 18 km afstand.

5.2.10 Een vondstlaag
Een bijzondere situatie werd aangetroffen ter hoogte van de huisplattegron-
den 5 en 6. Hier bleek de verbruiningshorizont opmerkelijk grote aantallen 
vondstmateriaal te herbergen (zie hoofdstuk 2). Over het gehele onderzoeks-
gebied werden in de verbruiningshorizont vondsten gedaan maar op deze 
locatie kwam een dusdanig groot aantal vondsten naar boven dat we met 
recht kunnen spreken over een vondstlaag. Het vondstmateriaal bestond 
voornamelijk uit dakpanfragmenten en (Romeins import)aardewerk, maar 
daarnaast werden ook metalen objecten, natuursteen en glas aangetroffen 
(fi g. 5.15). De horizont had een beperkte ruimtelijke spreiding (ongeveer 900 
m2), een homogene (donker)bruine kleur en is, vanwege het bijzondere ka-
rakter, handmatig opgegraven in vakken van 1 bij 1 m, waarbij de vulling van 
een aantal vakken is gezeefd (zie hoofdstuk 3).56

Onder het vondstniveau werden o.a. de sporen van de twee genoemde 
huisplattegronden zichtbaar. In de laag zelf zijn geen sporen aangetroffen, 
met uitzondering van een aantal (post)middeleeuwse greppels en een 

56 Hier is de inzet van lokale archeologen onmisbaar geweest. Zij hebben vele honderden 
vakken handmatig uitgeschept en de vondsten onder soms barre omstandigheden 
verzameld.

Figuur 5.15
De vondstlaag voor het eerst zichtbaar, in 

proefsleuf 16
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haardplaats die wel in de Romeinse tijd kon worden gedateerd (zie volgende 
paragraaf). Het handmatig opgraven in vakken had tot doel om de vondsten 
eventueel te kunnen koppelen aan de onderliggende huisplattegronden. 
Mogelijk bestond er een relatie, waarin de vondstverspreiding inzicht biedt in 
de (functionele) inrichting van de huizen.
In hoofdstuk 8 wordt de verspreiding van het aardewerk uitvoerig besproken. 
De passende scherven vertonen enerzijds een clustering van materiaal, maar 
tegelijkertijd ook een sterke spreiding, tot afstanden van maximaal 90 m. De 
verspreiding van de verschillende aardewerkcategorieën biedt een diffuus 
beeld, zonder opvallende patronen (fi g. 8.21; 8.22).
Dat lijkt wel het geval bij de verspreiding van de dakpannen (fi g. 5.16).57

In de verspreiding zijn twee concentraties zichtbaar, aan weerszijden van 
huisplattegrond 5. Het is verleidelijk om de concentraties te koppelen aan de 
bewoningsfase van de gebouw en te concluderen dat deze na verlating zijn 
achtergebleven. Mogelijk hebben op het dak van de gebouw (gedeeltelijk) 
dakpannen gelegen of is met de pannen een ‘veranda’ geconstrueerd.

Aantal dakpannen per vak
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57 Determinatie drs. H. van Enckevort (Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente 
Nijmegen). Dakpannen uit de 1e eeuw n. Chr. ontbraken. Helaas kon in deze fase van het 
onderzoek het dakpanmateriaal niet nader worden bekeken.

Figuur 5.16
Verspreiding van het aantallen dakpannen 

in de 1 bij 1 m segmenten, rondom 

structuur 5 (r). Links verspreiding van 

aantallen dakpannen in 5 bij 5 m vakken 

(inclusief de 1 bij 1 m segmenten)
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Het vondstmateriaal lijkt dus voor een deel ‘in situ’ te liggen, maar 
tegelijkertijd is een deel van de vondstlaag geroerd. Omdat in de vroege 
middeleeuwen de locatie van de Romeinse nederzetting opnieuw in gebruik 
is genomen als nederzettingsterrein, is ook materiaal uit deze periode in 
de vondstlaag terechtgekomen, met name kleiner scherfmateriaal maar 
bijvoorbeeld ook een gouden solidus (zie hoofdstuk 11). In de post-Romeinse 
verspreiding van het materiaal speelt wellicht ook (het ‘opruimen’ van) de 
nabijgelegen tumulus een rol (zie hoofdstuk 8). Tenslotte vormt ook het esdek 
een belangrijke factor als afdekkende laag.
Vergelijkbare vondstlagen onder een esdek op de Brabantse zandgronden 
zijn zeldzaam. Zeer waarschijnlijk representeert de laag het toenmalig 
loopoppervlak, waarin verbruining als bodemproces heeft plaatsgevonden. 
Door bijzondere (en vooralsnog onverklaarbare) omstandigheden is dit 
niveau (zeer lokaal) geconserveerd. We gaan er vanuit dat de vondstlaag 
een situatie representeert die op de meeste vindplaatsen met vergelijkbare 
ligging en omstandigheden is verdwenen door de vele ploegactiviteiten op de 
hoger gelegen zandgronden.

5.2.11 Een haardplaats
Direct ten zuiden van huisplattegrond 4 werd aan de top van het 
vondstniveau een cluster van stenen blootgelegd. De ruimte tussen de stenen 
was opgevuld met leem, rondom het cluster was de grond rood gekleurd als 
gevolg van verbranding. De ‘keienvloer’ lag op een fundament bestaande uit 
enkele forse fragmenten dakpan en maalsteen. Het geheel lag in een kuil 
die was ingegraven in de verbruiningshorizont en wordt geïnterpreteerd als 
een haardplaats (fi g. 5.17): een bijzondere vondst omdat haardplaatsen in de 
meeste gevallen op het toenmalig en inmiddels verdwenen oppervlak werden 
aangelegd en daarom aan ons gezichtsveld zijn onttrokken. 

Figuur 5.17
De haard in vlak en profiel
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De bijzondere omstandigheden van de conservering van de vondstlaag 
hebben er ook voor gezorgd dat de haard bewaard is gebleven. Opvallend is 
een concentratie van verbrand materiaal direct ten zuiden van huis 5, ter 
hoogte van de haardplaats.
De haard ligt buiten de plattegronden en heeft waarschijnlijk op een van de 
erven gelegen. Meest voor de hand liggend is gebouwplattegrond 5, waarbij 
het mogelijk is dat boven de haard een afdak is aangebracht. Opvallend 
daarbij is nog een greppel ten zuiden van de haardplaats die parallel loopt 
aan de korte zijde van plattegrond 5. Mogelijk lag hier een erfafscheiding, die 
tegelijkertijd de vuurplaats afschermde.

5.2.12 Nederzettingsstructuur: de ontwikkeling van de nederzetting 
Zwarte Molen

Harry van Enckevort

Inleiding
In hoofdstuk 8 wordt ruime aandacht geschonken aan de verschillende 
aardewerkvormen uit de Romeinse tijd die tijdens de opgravingen zijn 
gevonden. Hoewel individuele scherven daterende informatie bevatten, geeft 
het overzicht in hoofdstuk 8 nauwelijks inzicht in de ontwikkeling van de 
opgegraven delen van de drie nederzettingen. Op deze plaats wordt getracht 
om op basis van met name het aardewerk de ontwikkeling van de grootste 
nederzetting, Zwarte Molen, te volgen. Tabel 5.7 geeft een indruk van het 
aardewerk uit de opgravingen op de drie nederzettingsterreinen als geheel, 
alsook van de in de sporen van de afzonderlijke nederzettingsstructuren 
gevonden scherven. Voor de volledigheid is ook het aantal scherven uit latere 
eeuwen, die in dezelfde sporen zijn gevonden, in deze tabel opgenomen. 
Zij geven een goede indruk van de postdepositionele processen die hebben 
ingewerkt op de sporen uit de Romeinse tijd.

aardewerk

structuur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ts bw ve gl am wr do ru gr ll oa in hi ha zo pr N

Zwarte Molen

gebouw 1 – – – – – – – – – – – – – – – 1 1

gebouw 3 – 2 1 1 2 – 6 1 4 – – 2 1 4 – 8 32

gebouw 4 – – – – – – – – – – – – – 1 – 2 3

gebouw 5 – 2 1 1 3 1 8 4 8 1 – 1 – 4 – 3 37

gebouw 6 – – 1 1 – – – – – – – – – – – – 2

gebouw 7 1 3 5 3 3 1 5 11 10 – – – – 5 – – 47

gebouw 8 8 13 29 22 23 6 11 64 57 10 – 7 – 8 – 22 280

kuil in gebouw 8 – 1 2 4 1 – – 4 5 1 – 3 – 1 – – 22

gebouw 9 1 – – 1 – – 1 – 1 – – – 1 – – 1 6

paalkuil (20/163) – – – 3 – – 1 2 1 5 – – – – – – 12

gebouw 44 – – – – – – – – – – – – – – – – –

gebouw 54 – – 1 – 1 – – – 1 – – – – 3 1 1 8

gebouw 55 1 3 1 2 – – 1 2 3 – – – – 7 3 6 29

kuil 1 (53/20) – 1 – – 1 2 1 – 1 – – – – 1 – 1 8

kuil 2 (53/2) 2 1 – 4 2 1 – 7 1 – – 1 – – – – 19
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aardewerk

structuur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ts bw ve gl am wr do ru gr ll oa in hi ha zo pr N

kuil 3 (53/19) – 1 2 1 1 – – – 2 – – – – 2 – – 9

gebouw 98 – – – – 1 – 1 2 – – – – – 1 – – 5

bijgebouw 2 – – – – – – 2 – 1 – – – – – – – 3

bijgebouw 14 – – – – – – – – – – – – – – – – –

bijgebouw 66 – – – – – – – – – – – – – – – – –

bijgebouw 81 – – – – – – – – – – – – – – – – –

bijgebouw 92 – – – – – – – – – – – – – – – – –

bijgebouw 97 – – – – – – – – – – – – – – – – –

bijgebouw 84 – – – – – – – – – – – – – – – – –

bijgebouw 61 – – – – – – – – – – – – – – – – –

bijgebouw 62 – – – – – – – – – – – – – – – – –

bijgebouw 71 – – – – – – – – – – – – – – – – –

bijgebouw 200 – – – – – – – – – – – – – – – – –

heiligdom 15 – – – – – – – – – – – – – 1 – – 1

kringgreppel 13 4 – 5 4 1 – 2 6 2 2 – – – 1 – 1 28

spieker 45 – – – – – – – – – – – – – – – – –

spieker 57a – – – – – – – – – – – – – – – – –

spieker 57b – – – – – – – – – – – – – – – – –

waterput 11 4 1 2 13 12 6 13 24 9 2 – 2 – 2 – 33 123

waterput 12 2 2 2 3 10 3 23 9 27 2 – – – 17 1 32 133

waterput 172 2 1 – 7 12 5 3 12 12 1 – 1 – 1 – 1 58

waterput 173 1 – – 2 1 – – 2 2 – – – – 1 – 2 11

greppel  geb. 9 1 – 2 3 1 2 2 6 9 – – 1 1 – – 5 33

greppel z. geb. 3 2 – 2 4 – 1 – 6 7 2 – 2 – – – – 26

kuil werkput 59 – 3 – 6 2 – 4 3 1 – – – – 11 – 1 31

boomval 4 1 4 5 2 1 1 3 3 4 – 1 – 1 – – 30

Mortel

gebouw 19 – 1 2 3 2 – 4 3 10 – – 2 – 17 1 2 47

Loo

gebouw 21 – – – 6 – – 3 – – – – 1 – 13 2 4 29

gebouw 22 – 2 – 3 2 – 6 2 4 – – 4 – 166 3 3 195

kuil (29/54) – 1 – 1 1 – – 1 – – – – – 11 – – 15

overige Rom. sp. 9 10 7 22 16 8 14 25 38 5 – 9 – 29 1 nvt 193

post-Rom. sp. 7 9 4 12 3 3 6 10 12 5 1 1 – 9 – nvt 82

losse vondsten 139 112 252 338 394 132 270 693 598 148 5 84 5 306 2 nvt 3480

totaal 189 169 325 475 497 174 387 902 831 188 6 122 8 626 14 130 5043

Zwarte Molen 186 160 321 454 480 172 364 885 806 188 6 110 8 381 6 nvt 4527

Loo 2 5 1 15 6 1 12 6 6 – – 6 – 219 7 nvt 286

Mortel 1 4 3 6 11 1 11 11 19 – – 6 – 26 1 nvt 100

Tabel 5.7
Maximum aantal individuen aardewerk per nederzettingsstructuur en het overzicht van Romeins aardewerk per nederzetting. 1 terra sigillata;

2 Belgische waar; 3 geverfd aardewerk; 4 gladwandig aardewerk; 5 amforen; 6 wrijfschalen; 7 dolia; 8 ruwwandig aardewerk; 9 grijs Bataafs 

aardewerk; 10 Low Lands ware; 11 overig aardewerk; 12 indet; 13 handgevormd-import; 14 handgevormd inheems-Romeins aardewerk; 15 

zoutaardewerk; 16 Postromeins aardewerk
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Aan de hand van het aardewerk in de sporen is in bijlage 1 getracht de 
afzonderlijke nederzettingsstructuren en enkele geïsoleerde sporen te 
dateren. Daar waar bepaalde groepen of typen aardewerk mede bepalend 
zijn geweest voor de datering, zijn deze opgenomen in de tweede kolom. In 
de volgende zes kolommen is aangegeven in welke perioden van 10 jaar dit 
aardewerk globaal gedateerd mag worden. Bij de datering is uitgegaan van 
de dateringen zoals die in de literatuur worden gegeven. De dateringen van 
het grijze Bataafse aardewerk zijn gebaseerd op door de auteur bestudeerd 
materiaal uit Deest, Nistelrode en Venray-Hoogriebroek.58 In de laatste kolom 
wordt de datering van de nederzettingsstructuur en de afzonderlijke sporen 
met relatief veel aardewerk gegeven.

Op basis van de aan- en/of afwezigheid van verschillende groepen 
aardewerk of specifi eke vormen binnen het aardewerkspectrum zijn de 
belangrijkste gebouwen in de drie nederzettingen op basis van scherven 
globaal te dateren. In tabel 5.8, 5.17 en 5.19 zijn de op deze wijze gedateerde 
nederzettingsstructuren in verschillende perioden/groepen verdeeld.

Zwarte Molen
In de sporen van gebouw 1 en 44 in de nederzetting Zwarte Molen is geen en-
kele Romeinse scherf aangetroffen. Daardoor is het verleidelijk deze in de 1e 
eeuw na Chr. te dateren. De gedachte hierachter is dat het ontbreken van scher-
ven in de sporen erop wijst dat het nederzettingsterrein in voorgaande perio-
den nog niet in gebruik is geweest, waardoor er nog geen scherven (nederzet-
tingsruis) op het terrein rondslingerden. Of dit ook gezegd mag worden van de 
verschillende bijgebouwen waarin geen scherven zijn gevonden blijft ongewis. 
Gebouw 4 met alleen handgevormd, inheems-Romeins aardewerk wordt in 
dezelfde periode gedateerd, hoewel dergelijk aardewerk nog tot in de eerste 
jaren van de 2e eeuw vervaardigd kan zijn. Ook kuil 59.3 en het veronderstelde 
heiligdom kunnen aan deze vroege bewoningsfase worden toegeschreven.

Dat er al in de periode voor 70 n. Chr. in de nederzetting Zwarte Molen werd 
gewoond is niet eenduidig vast te stellen. Slechts enkele scherven zouden 
– als de in de literatuur gangbare dateringen kloppen – exclusief in die tijd 
gedateerd mogen worden. Hiertoe behoort het wandfragment van het terra 

nigra bord Holwerda 87 (vt 18). Ook de vier vierledige oorfragmenten van 
gladwandige kruiken zouden uit de voor-Flavische tijd kunnen stammen, al 
is het niet geheel uitgesloten dat enkele van deze oorfragmenten kort na de 
Bataafse opstand in de grond zijn geraakt. Ander gedraaid aardewerk kan niet 
exclusief aan de periode voor de opstand worden toegeschreven.

In de periode direct na de opstand, tot in de eerste decennia van de 2e eeuw, 
kunnen een zestal gebouwen (2, 3, 5, 6, 9 en 55) en twee kuilen worden 
gedateerd. Deze periode wordt in de regio gemarkeerd door de overgang van 
inheems-Romeins aardewerk naar het eerste, op de draaischijf vervaardigde 
grijze Bataafse aardewerk. Of de in die tijd veel voorkomende drinkkommen 
Holwerda 52 (vt 20) ook in de regio zijn vervaardigd is goed mogelijk, al mag 
een andere herkomst zeker niet uitgesloten worden. Voorts zijn in deze jaren 

58 Respectievelijk ongepubliceerd, hoofdstuk 8 in dit rapport en Van Enckevort 2000.
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enkele typische (Gallo-)Romeinse vormen in de nederzetting Zwarte Molen 
terechtgekomen (tabel 5.9). Het kan echter niet geheel uitgesloten worden 
dat een deel van de in deze tabel opgesomde vormen al eerder, in de jaren 
40-70 n. Chr., in Nistelrode is beland.

 1    2    3    

 a b c d a b c d a b c d

Zwarte Molen       

gebouw 1 ? ? ? ?     

gebouw 44 ? ? ? ?     

gebouw 4         

heiligdom (?) 15         

gebouw 3       

gebouw 5       

gebouw 6       

gebouw 9       

gebouw 55       

bijgebouw 2       

gebouw 98         

gebouw 54           

kringgreppel           

waterput 11           

waterput 172           

waterput 173           

greppel ten zuiden van geb. 3           

gebouw 7         

gebouw 8         

waterput 12         

boomval         

type

drinkkom Dragendorff 37 vt 6.1-2

kommetje Dragendorff 27 vt 3

bord Dragendorff 18/31 (ZG) vt 1

bord Holwerda 87 vt 18

drinkbeker Holwerda 13 vt 13

drinkbeker Holwerda 28 vt 14

drinkbeker Holwerda 31 vt 12

drinkbeker Vanvinckenroye 43 vt 15

fles Holwerda 25 vt 23

vissausamfoor Dressel 7-11 vt 46

pot Holwerda 28 vt 22

Tabel 5.8
Datering van structuren op basis van 

aardewerk

Tabel 5.9 
(Gallo-)Romeinse aardewerkvormen uit 

het laatste kwart van de 1e eeuw of het 

eerste kwart van de 2e eeuw
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Gebouwstructuren die uitsluitend in de eerste helft van de 2e eeuw kunnen 
worden gedateerd, lijken te ontbreken in Zwarte Molen. Dit zou voor een 
deel kunnen liggen aan het ontbreken van voor deze periode specifi eke 
‘gidsfossielen’. Wel is er aardewerk aangetroffen dat in de periode vanaf de 
laatste jaren van de 1e eeuw tot de jaren 150-170 n. Chr. te dateren is (tabel 
5.10). Mogelijk kan een deel van dit aardewerk in verband worden gebracht 
met de 2e-eeuwse bewoners van niet onderzochte gebouwen direct buiten 
het opgravingsareaal. Het lijkt uitgesloten dat dit aardewerk allemaal in de 
jaren rond de overgang van de 1e naar de 2e eeuw in de nederzetting in de 
bodem is beland. Als dit wel het geval is geweest zou de bewoning aan het 
begin van de 2e eeuw af zijn gebroken en dat lijkt gezien de hoeveelheid 
aardewerk uit die periode niet erg aannemelijk. Twee scherven van een 
rond het midden van de 2e eeuw vervaardigde drinkkom Dragendorff 37 
(vt 6.3) zijn de enige die exclusief in de 2e eeuw gedateerd mogen worden. 
Zij zouden, als de drinkkom niet decennialang in gebruik is geweest en 
niet pas in de 3e eeuw kapot is gegaan, een bewoningshiaat in de 2e eeuw 
tegenspreken.

type

drinkkom Dragendorff 37 vt 6.3

drinkkom Holwerda 52 vt 20

drinkbeker Stuart 2 vt 24

drinkbeker Stuart 4 vt 25

kruik Stuart 109 vt 33

kruik Stuart 110A vt 34

ruwwandige bak vt 85

Veel van het gevonden aardewerk is vanaf de jaren na 150-170 na Chr. tot 
ver in de 3e eeuw te dateren (tabel 5.11). Als deze niet allemaal na het jaar 
200 in de grond zijn beland kan worden aangenomen dat het terrein van de 
nederzetting Zwarte Molen ook in de tweede helft van de 2e eeuw bewoond 
is geweest.

type

drinkkom Dragendorff 37 vt 6.3-4 en 6.6-9

bord Dragendorff 31 vt 1

bord Dragendorff 32 vt 2

bord Stuart 10 vt 29

beker Oelmann 30 vt 26

beker Oelmann 32 vt 27

kruik Oelmann 61 vt 38

kruik Oelmann 62 vt 37

kruik Oelmann 67b vt 39

kruik Brunsting 20 vt 36

Tabel 5.10 
(Gallo-)Romeinse aardewerkvormen uit 

het laatste jaren van de 1e eeuw tot 150-

170 n. Chr.
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type

amfoor vt 56

amfoor vt 59

wrijfschaal Dragendorff 38 vt 7

wrijfschaal Dragendorff 45 vt 9

wrijfschaal Curle 21 vt 10

wrijfschaal Vanvinckenroye 1991.350 vt 61

ruwwandige bak vt 77

pot Oelmann 89 vt 90

kan Oelmann 96 vt 94

kan vt 95

Tongerse beker vt 16

Na de onrustige periode aan het einde van de 2e eeuw (de invallen van 
de Chauci, de opstand van Maternus en de strijd om de troon tussen 
Clodius Albinus en Septimius Severus) woonden in ieder geval mensen 
in de nederzetting Zwarte Molen. Uit deze periode zouden op basis van 
het gevonden aardewerk de gebouwen 7, 8, 10, 54 en 98, de kringgreppel, 
waterputten 11, 12, 172 en 173 en de greppel ten zuiden van gebouw 3 
stammen. Tot deze periode behoren niet alleen scherven van vormen die in 
tabel 5.11, maar zeker ook scherven van vormen die in de 3e eeuw gedateerd 
mogen worden (tabel 5.12).

type

drinkkom Dragendorff 37 vt 6.5 en 6.10

bord Holwerda 81 vt 17

beker Oelmann 32 (Argonnen) vt 27

beker Oelmann 33 vt 13

beker als Oelmann 33 vt 28

wrijfschaal Oelmann 86 vt 63

wrijfschaal Gose 453 vt 67

dolium vt 69

ruwwandige bak vt 84

pot Holwerda 140-142 (oranje) vt 76

Fasering van de nederzetting Zwarte Molen op basis van aardewerk en 
ruimtelijke ordening
In de voorgaande paragraaf is geprobeerd om de structurerende elementen 
van de nederzetting Zwarte Molen op basis van de aan- of afwezigheid 
van specifi eke aardewerkvormen in verschillende fasen onder te verdelen. 
Daarbij kunnen enkele kanttekeningen gezet worden, niet alleen omdat de 
brede dateringsmarges van het aardewerk een nauwkeurige datering in de 

Tabel 5.11
(Gallo-)Romeinse aardewerkvormen vanaf 

het midden van de 2e eeuw

Tabel 5.12
(Gallo-)Romeinse aardewerkvormen uit 

de 3e eeuw
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weg staan, maar ook omdat in veel gevallen ouder of jonger aardewerk in 
de aan de structuren toegeschreven sporen is terecht gekomen. Omdat het 
bijna onmogelijk is om verontreiniging met ouder of jonger aardewerk, dat 
door opspit en postdepositionele processen als nazakking of bioturbatie in 
de sporen is geraakt uit te fi lteren, geven bijlage 1 en tabel 5.8 een vertekend 
beeld.
In slechts enkele gevallen zijn dergelijke verontreinigingen wel duidelijk 
te herkennen. Opspit blijkt bijvoorbeeld uit de aanwezigheid van een 
randfragment van een pot uit de midden-ijzertijd in een van de sporen die 
deel uitmaakt van gebouw 5.59 Hetzelfde fenomeen zien we terug in bijlage 
1, bij structuren uit de 3e eeuw waarbij contemporain materiaal vergezelt 
gaat van duidelijk ouder Romeins materiaal. Bioturbatie en/of nazakking 
wordt duidelijk uit de aanwezigheid van jongere scherven in in de Romeinse 
tijd te dateren huisplattegronden en waterputten. Zo is 25% (n=32) van het 
in sporen van gebouw 3 gevonden aardewerk in post-Romeinse perioden te 
dateren. Het aardewerk uit gebouw 5 bevatte 8% (n=37) jonger aardewerk, 
terwijl in de aan het porticushuis 55 toegeschreven sporen zelfs 21% (n=29) 
middeleeuws aardewerk is gevonden. Hoewel er veel minder aardewerk in 
de sporen van gebouw 4 is aangetroffen, zijn twee van de drie aangetroffen 
individuen ook uit latere eeuwen. Het is dan ook goed mogelijk dat 
nazakking, bioturbatie of vergraving/verploeging er voor hebben gezorgd dat 
de datering van structuren opgerekt wordt door scherven die ouder of jonger 
zijn dan de daadwerkelijke gebruiksfase.

Om de dateringen van een aantal structuren en de fasering van de 
nederzetting te kunnen vaststellen, blijkt het onvoldoende om alleen het 
aardewerkspectrum uit de bijbehorende sporen te analyseren. Aanvullende 
informatie uit de uitleg van de nederzetting en de (gelijkende of haakse) 
oriëntatie van de nederzettingstructuren blijkt zeer nuttig om de 
ontwikkeling van het opgegraven deel van de nederzetting bij benadering 
beter te kunnen begrijpen. Behalve de oriëntatie is ook gekeken naar de 
maatvoering van de nederzettingsstructuren en de onderlinge afstanden. 
Door de nederzettingsstructuren op basis van hun richting te groeperen en 
daaraan de gevonden scherven op een kritische wijze te koppelen kan/moet 
in een aantal gevallen de in bijlage 1 voorgestelde datering en de fasering in 
tabel 5.8 bijgesteld worden.

59 Determinatie: drs. P. van den Broeke, Bureau Archeologie en Monumenten van de Gemeente 
Nijmegen.
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structuur oriëntatie
afmetingen in 
pes drusianus

gebouw 3 64 60? x 20

gebouw 4 60 60 x 20

gebouw 5 161 60 x 20

gebouw 6 165 60 x 20

gebouw 7 76 ? x 42

gebouw 8 79 80 x 20

gebouw 9 64 60? x 20

gebouw 44 64 30 x 15

gebouw 54 86 80 x 20

gebouw 55 77 80 x 36

gebouw 98 244 60 x 20

(bij)gebouw 2 67 30? x 15

bijgebouw 14 58/148 13 x 12

bijgebouw 66 64/154 12 x ?

bijgebouw 81 19/109 12 x 12

bijgebouw 92 50/140 12 x 12

bijgebouw 97 58/148 13 x 12

bijgebouw 84 62 45 x 12

bijgebouw 61 64 24 x 13

bijgebouw 62 64 24 x 12

bijgebouw 71 244 24 x 16

bijgebouw 200 64 30 x 15

greppel ten z. geb. 3 64 –

heiligdom (?) 15 40/130 30 x ?

waterputten 4/94 180 voet (onderlinge afstand)

ori ntatie en fasering 
van structuren

fase 1
fase 
fase 
fase 
fase 

bijgebouwen
huizen

60

60 Hier wordt slechts een globaal onderscheid gemaakt in gebouwen (huisplattegronden) en 
bijgebouwen (schuren, spiekers en overige).

Tabel 5.13
De lengte van de gebouwen en hun 

oriëntatie (zie ook fig. 5.18)

Figuur 5.18
De oriëntatie van de gebouwen, per fase 

(links) en per type (rechts)61
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Allereerst kijken we naar de structuren zelf. Sommige gebouwen zijn even 
lang, waarmee gesuggereerd wordt dat er een bepaalde (vaste) maatvoering 
aan ten grondslag ligt. In onze streken blijken in de Romeinse tijd in grote 
lijnen twee voetmaten gangbaar te zijn geweest, de pes monetalis (1 voet is 
circa 0,296 m) en de pes drusianus (1 voet is circa 0,333 m). Laatstgenoemde 
blijkt in de nederzetting Zwarte Molen de basis te vormen voor het formaat 
van gebouwen en de inrichting van nederzetting en landschap, gedurende 
de eerste eeuwen van onze jaartelling. In tabel 5.13 zijn in kolom 3 de 
maten van de meeste gebouwen, gemeten aan de buitenzijde van de sporen, 
omgerekend naar voeten opgenomen. De gebouwen zijn op basis van de 
afmetingen in groepen onder te verdelen:61

• De kleinste (2? en 44) zijn 30 voet lang en 15 voet breed.
• De middelste (3?, 4, 5, 6, 9? en 98) zijn 60 voet, gelijk aan 0,5 actus, lang 

en 20 voet breed. Gebouw 1, met een lengte van 50 voet en een breedte 
van 20 voet lijkt ook tot deze groep gerekend te mogen worden.

• De grootste gebouwen zijn 80 voet lang, waarvan twee (8 en 54) ook 
een breedte van 20 voet hebben. De derde, het porticushuis 55, is 36 voet 
breed. Door hun lengte zijn zij gemiddeld 33% langer dan de meeste 
andere gebouwen. Mogelijk lag hieraan de hogere sociale status van de 
bewoners ten grondslag.

• Vijf bijgebouwen met dezelfde plattegrond (achtpalige spiekers 14, 66, 
81, 82, 9762) zijn nagenoeg even groot en vierkant (12/13 bij 12 voet).

• De bijgebouwen aan de westzijde van de nederzetting (61, 62, 71 en 
200?) verschillen van grootte maar lijken qua afmetingen en plattegrond 
in grote lijnen op elkaar.

• Bijgebouw 84, een zaunparalelle Pfostenroste,63 is 45 voet lang en 12 voet 
breed.

Uit de maatvoering blijkt dat bij het uitzetten van de plattegronden in veel 
gevallen de passus (5 voet) als basiseenheid is gebruikt (tabel 5.13). Daarnaast 
zien we dat vooral in de bijgebouwen, maar ook in enkele gebouwen 6 
voet als een basiseenheid is gebruikt. Of hier een verband met de Griekse 
eenheid orguia (6 voet) gelegd mag worden, is onbekend. Als we de voor 
de gebouwen gangbare maatvoering gebruiken voor de analyse van de 
nederzetting en combineren met de oriëntatie van de structuren, greppels 
en rijen paalgaten en met de dateringen op basis van het aardewerk blijkt 
de fasering en de uitleg van de nederzetting anders in elkaar te zitten dan 
eerder op basis van de aardewerkdateringen geconcludeerd mocht worden. 
De ontwikkeling van Zwarte Molen vanaf de laatste decennia van de 1e eeuw 
tot aan het laatste kwart van de 2e eeuw wordt samengevat in tabel 5.15.

Het oudste spoor uit de Romeinse tijd
Het oudste, te dateren Romeinse spoor van het nederzettingsterrein Zwarte 
Molen is een verder vondstloze waterput, bestaande uit een cirkelvormige 

61 De vierpalige spiekers zijn buiten beschouwing gelaten.
62 Vergelijk Hiddink 2005a, 104, fi g. 6.6 voor identieke, zij het wat kleinere plattegronden uit de 

late bronstijd en vroege ijzertijd.
63 Van Enckevort 2000, 56-59.



132   Bewoningsdynamiek op de Maashorst

 m
0

N
na

 
0 

na
 C

hr

11

11

1

1

structuur van planken (voor de ligging zie fi guur 5.1, structuur 46.31). Een 
dendrochronologische datering van één van de planken dateert in 39 n. Chr. 
(zie hoofdstuk 18). De waterput geeft (alleen) aan dat in die periode mensen 
in de omgeving verbleven. Door de geïsoleerde ligging in het westelijke deel 
van de opgraving laten we deze put in het vervolg van het verhaal verder 
buiten beschouwing. 

Figuur 5.19
Zwarte Molen, de eerste nederzettingsfase
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De eerste nederzettingsfase
Vermoedelijk is het grootste huis, het porticushuis 55, het oudste gebouw 
van het onderzochte deel van de nederzetting Zwarte Molen (fi g. 5.19). 
Ten zuiden, op 36 voet ligt een een greppel parallel aan het gebouw die 
mogelijk als een deel van de erfafscheiding kan worden beschouwd. Hoewel 
het aardewerk een bredere dateringsmarge aangeeft lijkt het huis, enkele 
jaren na de Bataafse opstand, in de jaren 70 n. Chr. te zijn gebouwd. Het 
onderscheid zich van de overige gebouwen door een porticus, een typisch 
Romeins element, die een verder inheems gebouw, de kern – met een 
breedte van 20 voet! – aan alle zijden omgeeft. Het moet in die tijd een 
belangrijk gebouw zijn geweest want in de werkputten 52 en 67, waarin de 
sporen van dit huis zijn aangetroffen is procentueel veel meer terra sigillata

aangetroffen dan in de nederzetting als geheel (tabel 5.14). Daarbij moet wel 
opgemerkt worden dat in de sporen van het gebouw zelf slechts een scherf 
van dit rode aardewerk is gevonden. De vroege datering van het huis wordt 
ondersteund door de betrekkelijk grote hoeveelheid handgevormd aardewerk, 
die in en rond het gebouw is aangetroffen. Structuur 55 wijkt qua richting 
af van alle andere gebouwen. Op basis van de richting en de locatie kan het 
niet gelijktijdig zijn met de volgende vier nederzettingsfasen. Er blijft een 
mogelijkheid, als alle uit de sporen afkomstig scherven opspit zijn, dat het 
gebouw in de tweede helft van de 2e eeuw of zelfs misschien wel in de 3e 
eeuw gedateerd mag worden.
Hoewel het niet te bewijzen valt, is het aannemelijk dat het vermoede 
heiligdom 15, dat op basis van de oriëntatie (tabel 5.13) tot geen van de andere 
nederzettingsfasen gerekend kan worden, gelijktijdig is met het porticushuis. 
Het weinige aardewerk laat deze vroege datering ook toe.

groep Zwarte Molen werkput 52+67

terra sigillata 4,1 17,0

Belgische waar 3,5 8,5

geverfd aardewerk 7,1 4,3

gladwandig 10,0 10,6

amfoor 10,6 –

wrijfschaal 3,8 4,3

dolium 8,1 6,4

ruwwandig 19,6 4,3

grijs aardewerk 17,8 10,6

Low Lands ware 4,2 –

overig aardewerk 0,1 –

Indet 2,4 4,3

handgevormd-imp. 0,2 –

zoutaardewerk 0,1 6,4

handgevormd 8,4 23,3

totaal % 100 100

totaal N 4528 47

Tabel 5.14
Overzicht van het aardewerk (MAI) in 

Zwarte Molen en in de werkputten met 

sporen van het porticushuis 55
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De tweede nederzettingsfase
Slechts weinige jaren later lijkt het porticushuis weer te zijn afgebroken 
en zijn de bewoners verhuisd naar een nieuw onderkomen waarvan de 
resten buiten het onderzochte terrein gezocht moeten worden. Wel mogen 
vier waterputten, de enige in het oostelijke deel van de opgraving, tot deze 
fase gerekend worden (fi g. 5.20). Uit de meetgegevens blijkt dat zij op de 

Figuur 5.20
Zwarte Molen, de tweede 

nederzettingsfase
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hoekpunten van een perfect vierkant met zijden van 180 voet (1,5 acti) liggen. 
Het oppervlak binnen het vierkant beslaat 1 iugerum, normaal gesproken 
twee actus quadratus (2x1 actus), twee in elkaars verlengde liggende 
vierkanten met zijden van 1 actus. Het oppervlak van een vierkant met 
de zijden van 180 voet wordt ook wel als een iugerum italicum of castrense

aangeduid.64

Het kan niet anders dan dat aan de aanleg van de vier waterputten een 
weldoordacht idee ten grondslag ligt. Hoe we dit systeem van waterputten 
moeten interpreteren blijft ongewis. Wellicht maakten ze deel uit van 
een tuin die voor het nieuwe huis is aangelegd. Als we een lijn trekken 
tussen waterput 11 en 12 maakt deze een hoek van 4° ten opzichte van het 
noorden maar het is ook goed mogelijk dat de waterputten een hoek van 
94° ten opzichte van het noorden maken. Dit hangt af van de basis van 
het meetsysteem dat in de Romeinse tijd is gebruikt voor de uitleg van de 
nederzetting waarvan de vier waterputten deel hebben uitgemaakt. Omdat 
andere sporen of structuren niet aan de twee richtingen van het vierkant 
gekoppeld kunnen worden, blijft onduidelijk waar deze basis gezocht mag 
worden. Wel is duidelijk dat voor het uitzetten van het nederzettingssysteem 
waarvan de waterputten deel uitmaakten, een groma, het door Romeinse 
landmeters gebruikte meetinstrument om hoeken en grotere afstanden uit 
te zetten, moet zijn gebruikt. Het bestond uit een verticale basisstok, met 
een zijwaartse stok, met daarop een draaibaar, horizontaal kruis van twee 
latten. Aan de vier uiteinden daarvan hangt een schietlood. Met de groma

konden rechte lijnen en haakse hoeken worden uitgezet (fi g. 15.21).

Tijdens de opgraving is geconstateerd dat waterput 12 een maal vernieuwd 
is. Een plank uit de put kon dendrochronologisch omstreeks het jaar 112 ± 6 
jaar n. Chr. gedateerd worden. Doordat het houtwerk vanwege wateroverlast 
machinaal geborgen is, is onduidelijk of de plank tot de eerste of tweede fase 
van de put gerekend mag worden. De hier gepresenteerde opeenvolging van 
nederzettingsfasen doet vermoeden dat de plank tot de tweede bouwfase 
van de waterput behoorde. Op basis van versnijdingen van sporen mag 
geconcludeerd worden dat waterput 12 ouder is dan gebouw 4, die op haar 

64 Segre 1945. Wel moet opgemerkt worden dat deze oppervlakten normaal gesproken 
gebaseerd waren op de pes monetalis.

Figuur 5.21
Een Romeinse groma (uit Van Londen 

2007, tek. Brobbel)
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beurt weer ouder is dan gebouw 3. Dat de waterputten alle vier gelijktijdig 
gedateerd moeten worden en ouder zijn dan gebouw 3 en 4 blijkt niet uit 
de in bijlage 1 gegeven dateringen op basis van het aardewerk. Daarvoor 
is een nadere beschouwing van de in de waterputten gevonden scherven 
noodzakelijk, ook al omdat verdere dendrochronologische dateringen 
ontbreken.65

Waterput 12 zou op basis van het aardewerk in de 3e eeuw dateren. Gaan 
we dieper in op de locatie van redelijk dateerbaar aardewerk uit de waterput 
dan blijkt dit in de  diepere lagen van de kern van de waterput en de 
insteek geheel te ontbreken. In het hoger gelegen pakket, direct boven de 
houten constructie, zijn wel enkele goed te dateren scherven gevonden 
van een beker Oelmann 32 uit de Argonnen en van een beker Oelmann 
33. Beide stammen uit de 3e eeuw. Behalve beide scherven zijn ook enkele 
middeleeuwse scherven in dit pakket aangetroffen. De precieze hoogte ten 
opzichte van het houtwerk is onbekend zodat zij geen informatie over de 
datering van de waterput kunnen geven.
In de kern van waterput 11, tussen 110-150 cm onder het opgravingsvlak, zijn 
twee fragmenten van vierledige oren gevonden. Dergelijke oren zijn vooral 
in de tijd voor de Bataafse opstand in de mode, maar het is niet uitgesloten 
dat kruiken met vierledige oren ook in de jaren direct na de Bataafse opstand 
nog in gebruik zijn geweest. In het pakket daarboven, tussen de 60-110 cm 
onder het opgravingsvlak, zijn een fragment van een wit bord Holwerda 81, 
dat uit de 3e eeuw stamt, en twee middeleeuwse scherven aangetroffen.
In de grond binnen de houten constructie van waterput 173 zijn vier scherven 
van op de draaischijf vervaardigd aardewerk en geen inheems-Romeins 
aardewerk aangetroffen. De enige bij benadering te dateren scherf is een 
randfragment van een grijze pot (vt 105), die op zijn vroegst in de Flavische 
tijd is vervaardigd.
In de onderste vulling van waterput 172 zaten een randfragment van een 
wrijfschaal Oelmann 86 (fi g. 8.7.63.3), een randfragment van een terra nigra

kom Holwerda BW 52 (fi g. 8.2.20.2), een fragment van een pot Holwerda 140-
142 en enkele scherven van grijs Bataafs aardewerk. Deze zijn op zijn vroegst 
in de jaren na de Bataafse opstand te dateren. Uit de laag daarboven zijn, 
naast enkele oudere fragmenten, ook een randfragment van een wrijfschaal 
Oelmann 86 (fi g. 8.7.63.1) en een randfragment van een middelgrote 
standamfoor Oelmann 68 (na 150 n. Chr.) geborgen. Het merendeel van dit 
aardewerk is nog zeker tot in het midden van de 2e eeuw vervaardigd.

De positionering van de waterputten op de hoekpunten van een perfect 
vierkant – waaraan een Romeinse maatvoering ten grondslag ligt – maakt 
aannemelijk dat ze gelijktijdig zijn aangelegd. De aanwezigheid van de 
vierledige oorfragmenten in waterput 11 zou er op kunnen wijzen dat de 
waterputten al in de voor-Flavische tijd aangelegd kunnen zijn, maar het 
ontbreken van ander aardewerk uit deze periode, maakt dit zoals eerder ook 
al geconstateerd is, onwaarschijnlijk. Het grijze Bataafse aardewerk maakt 
een datering na de Bataafse opstand aannemelijk. De locatie en de oriëntatie 

65 Dendrochronologisch onderzoek van het hout uit de andere waterputten leverde geen 
resultaten op.
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van het porticushuis 55 maakt het niet aannemelijk dat dit gelijktijdig kan 
zijn met de waterputten. We veronderstellen dat de putten in de jaren 
80-90 na Chr. zijn aangelegd en daarna (deels) nog decennia lang zijn 
onderhouden en gebruikt om water te putten.
In de insteek van de waterputten zijn nauwelijks scherven aangetroffen 
wat aangeeft dat het terrein nog niet lang in gebruik is geweest ten tijde 
van de aanleg. Voorts zijn de waterputten goed schoon gehouden. Dit blijkt 

Figuur 5.22
Zwarte Molen, de derde nederzettingsfase
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uit het geringe aantal scherven dat in de onderste lagen is aangetroffen. 
Wat de 3e eeuwse scherven in de lagen boven het houtwerk van waterput 
11 en 12 betekenen is onduidelijk. Deze scherven roepen vragen op die niet 
beantwoord kunnen worden, zeker in het geval van waterput 12 als we ervan 
uitgaan dat de jongere gebouwen 3 en 4, zoals nog beschreven wordt, uit de 
2e eeuw stammen.
De waterputten maken deel uit van een grootschalige uitleg van de 
nederzetting Zwarte Molen, de tweede nederzettingsfase. Geen van de 
onderzochte gebouwen lijkt in deze uitleg te passen. Eerder is sprake van het 
tegendeel. Zo doorbreken verschillende gebouwen, zoals het al beschreven 
porticushuis, maar ook de gebouwen 3, 4 en 98 nadrukkelijk de uitleg van de 
nederzetting waarvan de waterputten deel uitmaken. 

De derde nederzettingsfase
Gebouw 54 past door de afwijkende richting niet in de tweede 
nederzettingsfase. Opvallend genoeg is het porticushuis 55 met een lengte 
van ongeveer 28 m even lang, maar of we in gebouw 54 een van de opvolgers 
van het porticushuis mogen zien blijft ongewis. Opvallend genoeg ligt de 
noordoosthoek van het gebouw op 120 voet van waterput 173 (fi g. 5.22). 
Hetzelfde is het geval met de noordoosthoek van bijgebouw 83 en de 
zuidoosthoek van gebouw 1. Gebouw 54 doorbreekt de ordening van de 
vierde uitlegfase aan de voorzijde van gebouw 44. Dit wordt nog benadrukt 
door de spiekers 57a en 57b die op een lijn liggen met de zuidelijke wand van 
gebouw 54. De afstand tussen het gebouw en spieker 57b bedraagt 0,5 actus.
Uit de sporen van het gebouw komen enkele scherven die nog uit de 
Flavische tijd kunnen stammen, waaronder enkele die niet voor het jaar 70 
zijn gemaakt. Op basis van de depositie van twee verbrande handgevormde 
potten en een dito standamfoor – een verlatingsoffer – kan het gebouw in 
de 1e eeuw of op zijn laatst in het begin van de 2e eeuw gedateerd worden. 
De aanwezigheid van zes scherven van een pot in grijze Bataafse waar 
en een scherf van een geverfde beker (techniek b met arcering)66 in de 
sporen beperkt de dateringsmarge tot de laatste jaren van de 1e en de eerste 
jaren van de 2e eeuw. In de sporen van gebouw 1 en bijgebouw 83 is geen 
aardewerk aangetroffen.

De vierde nederzettingsfase
In de onderste vulling van waterput 12 en de insteek zijn, in tegenstelling tot 
de andere waterputten, geen scherven aangetroffen. Dit suggereert dat de 
waterput korter in gebruik is geweest dan de andere, al kan de waterput ook 
goed schoon gehouden zijn. De bovenste vulling van de waterput bestond uit 
een compact pakket van ijzerslakken. Vermoedelijk is dit gebruikt om klink 
te voorkomen omdat anders de vloer van gebouw 4 zou kunnen verzakken. 
Gebouw 4 is in het zuidelijke deel van de nederzetting de opvolger van de ne-
derzettingsfase waarin de waterputten een belangrijke rol speelden (fi g. 5.23).
Gezien de geringe hoeveelheid aardewerk die in gebouw 4 is aangetroffen 
lijkt zij vroeg gedateerd te mogen worden, hoewel twee van de drie scherven 

66 Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van arcering ( federend Blättchen) al omstreeks het jaar 
100 is toegepast, al komt de techniek vooral vanaf het midden van de 2e eeuw in zwang 
(Haalebos 1990, 137).
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uit de sporen uit latere eeuwen stammen. De vroege datering is echter schijn 
omdat op basis van de dendrochronologische datering van een plank uit 
waterput 12 gebouw 4 op zijn vroegst pas rond het jaar 120 opgericht kan 
zijn. Slechts een handgevormde scherf is in de sporen van gebouw 4 terecht 
gekomen. Dat het bouwterrein in de voorgaande fasen niet intensief gebruikt 
is zal daarbij zeker een rol hebben gespeeld; 

Figuur 5.23
Zwarte Molen, de vierde nederzettingsfase
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Gebouw 6 zou door het gevonden aardewerk globaal uit dezelfde tijd kunnen 
stammen. Ook de locatie van het gebouw en de oriëntatie zouden hierop kun-
nen duiden. Als we een lijn door de noordwand van gebouw 4 en een lijn door 
de westwand van gebouw 6 trekken ligt het snijpunt van beide op 30 voet van 
gebouw 4 en op 25 voet van gebouw 6. Beide gebouwen lijken onderdeel te 
zijn geweest van een carré van gebouwen waarvan de westvleugel (de voorgan-
ger van gebouw 98) buiten de opgraving, onder de huidige A50 lijkt te liggen.

De vijfde nederzettingsfase
Hoe lang gebouw 4 in gebruik is gebleven is onduidelijk. Het na de Bataafse 
opstand geproduceerde grijze Bataafse aardewerk ontbreekt in gebouw 4 en 
komt vier maal voor in het jongere gebouw 3. Deze scherven zouden er op 
kunnen duiden dat gebouw 3 in de gevorderde Flavische periode gedateerd 
mag worden. Op basis van de gevonden scherven zou gebouw 3 aan het 
einde van de 1e en/of in het begin van de 2e eeuw gedateerd mogen worden, 
maar dit is onwaarschijnlijk gezien de datering van waterput 12 en de 
veronderstelde datering van gebouw 4. Het heeft er alle schijn van dat het 
aardewerk uit gebouw 4 uit de vierde nederzettingsfase (gebouw 3) stamt en 
als opspit in de sporen van het gebouw is terechtgekomen. Indien gebouw 3 
een theoretische levensduur van 25-30 jaar67 heeft gehad zouden we gebouw 
3 rond het midden van de 2e eeuw mogen dateren.
Gebouw 3 ligt evenwijdig aan een grote greppel die 10 voet zuidelijker ligt 
(fi g. 5.24). Opvallend is de betrekkelijk geringe hoeveelheid aardewerk die in 
de greppel is aangetroffen (bijlage 1). De datering na 150 n. Chr. is gebaseerd 
op slechts één scherf van een geverfde beker Oelmann 32. De greppel maakt 
een hoek van 64° ten opzichte van het noorden. Ook verschillende andere 
structuren hebben dezelfde richting of staan haaks op deze greppel. Zo ligt 
gebouw 9 op een afstand van 60 voet (0,5 actus), evenwijdig aan de greppel, 
ligt gebouw 98 haaks op de greppel, terwijl de verder naar het noordwesten 
gelegen gebouw 44 weer evenwijdig aan de greppel ligt. De genoemde ge-
bouwen maken deel uit van de vijfde fase van de nederzetting. De latere date-
ring van gebouw 98 is gebaseerd op een randfragment van een pot Oelmann 
89. Zulke potten zijn pas vanaf de jaren 125-150 n. Chr. geproduceerd.
Ten zuiden van gebouw 44 liggen vier fragmenten van drie greppels, 
waarvan een dubbele greppel. Zij blijken de sleutel waarmee de verkaveling 
en inrichting van deze nederzettingsfase gedeeltelijk ontrafeld kan worden. 
De greppels 5 en 6 liggen 30 voet uit elkaar, de afstand tussen de greppel 6 
en 7 is iets groter. In fi guur 5.24 zijn deze greppelfragmenten aangevuld met 
stippellijnen en genummerd (5-7). Aan de zuidzijde sluiten de stippellijnen 
onder een hoek van 90° aan op de grote greppel ten zuiden van gebouw 3. De 
oorspronkelijke lengte van de greppels zal zeker niet zo lang zijn geweest als 
de stippellijnen suggereren. Om een beter idee te krijgen van de inrichting 
van de nederzetting zijn zowel aan de west- als aan de oostzijde, evenwijdig 
aan genoemde greppels, 17 andere stippellijnen getrokken, elk op een 
afstand van 30 voet van de buurlijnen.68 Binnen dit systeem valt behalve de 
gememoreerde greppelfragmenten een aantal zaken op:

67 Van Enckevort 2000, 65, in het bijzonder noot 170.
68 De afwijking tussen greppel 6 en 7 is gecorrigeerd door de afstand tussen lijn 7 en 8 iets 

kleiner te maken.
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• ten oosten van lijn 4 kan evenwijdig daaraan, op een afstand van zes 
voet, een sublijn 4a getrokken worden door enkele greppelfragmenten en 
paalkuilen. Deze lijn sluit aan op de oostelijke wand van bijgebouw 62.

• ten oosten van lijn 5 kan evenwijdig daaraan, op een afstand van tien 
voet, een sublijn 5a getrokken worden door enkele greppelfragmenten en 
paalkuilen. Deze lijn sluit aan op de oostelijke wand van bijgebouw 200.

• lijn 8 gaat door enkele paalgaten.
• ten westen van lijn 9 kan evenwijdig daaraan, op een afstand van tien 

voet, een sublijn 8a getrokken worden door een greppelfragment. De 
ligging ten westen van lijn 9 doet een symmetrie veronderstellen met 
de sublijn 5a ten oosten van lijn 5. Mogelijk begrenzen beide het erf van 
gebouw 44. Wel moet opgemerkt worden dat gebouw 44 dan niet in het 
midden van het honderd voet brede erf ligt.

• haaks op sublijn 5a kan een sublijn 5b getrokken worden door enkele 
paalgaten en een greppelfragment. Mogelijk is dit de zuidelijke begren-
zing van het erf van gebouw 44 en de noordelijke begrenzing van vier 
kleine percelen (moestuinen?) die door de lijnen 5-9 onderverdeeld en 
begrensd worden.

• in het verlengde van de middenstaanders van bijgebouw 62 kan in ooste-
lijke richting een sublijn 5c getrokken worden door een aantal paalgaten. 
Vermoedelijk is deze lijn de zuidelijke begrenzing van de ‘tuintjes’. De 
afstand tussen de sublijnen 5b en c is 60 voet.

• lijn 11 gaat door een aantal paalgaten.
• lijn 12 gaat door twee greppelfragmenten.
• lijn 14 gaat precies door de middenas van gebouw 98.
• lijn 15 gaat door de gereconstrueerde westwand van gebouw 9.
• de gereconstrueerde westwand van gebouw 3 ligt midden tussen lijn 15 

en 16.
• lijn 17 gaat door de oostwand van gebouw 9.
• de oostelijke wand van gebouw 3 ligt midden tussen lijn 17 en 18.

De gereconstrueerde lijnen zullen zeker niet allemaal en over de gehele 
lengte in de toenmalige nederzetting visueel aanwezig zijn geweest. De 
bewaard gebleven greppelfragmenten en palen in de paalgaten hebben 
deel uitgemaakt van de uitleg en de inrichting van de nederzetting Zwarte 
Molen. Het zal duidelijk zijn dat door de verstoringen door de middeleeuwse 
nederzettingen, door het ontbreken van ondiep ingegraven greppels en 
paalgaten en de ‘beperkte’ omvang van het onderzochte nederzettingsareaal 
veel van de uitleg onzichtbaar is. Voorts is het mogelijk dat sommige 
elementen van de uitleg, vooral in het westelijke deel van de opgraving, 
onzichtbaar zijn gebleven in de sporenclusters uit latere eeuwen.
De relatie tussen de vijfde en de tweede nederzettingsfase lijkt op het eerste 
gezicht onduidelijk. Hoewel we geen enkel idee hebben van de bases van 
beide nederzettingssystemen zijn er wel aanwijzingen dat laatstgenoemde op 
enigerlei wijze een relatie heeft met eerstgenoemde:
• er kan een lijn getrokken worden vanuit waterput 173 die precies door de 

noordwand van de bijgebouwen 62 en 71 loopt. De noordwestelijke hoek 
van bijgebouw 71 ligt 3,5 acti van de waterput verwijderd. Bijgebouw 62 
ligt haaks op sublijn 4a en bijgebouw 71 ligt evenwijdig aan lijn 1.
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Figuur 5.24
Zwarte Molen, de vijfde nederzettingsfase
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• evenwijdig aan deze lijn kan er een lijn door de zuidwand van bijgebouw 
71 en de noordwand van bijgebouw 200 getrokken worden. De afstand 
tussen de zuidwesthoek van bijgebouw 71 en de noordoosthoek van 
bijgebouw 200 is 1 actus. De relaties tussen de bijgebouwen 62, 71 en 
200 maken aannemelijk dat ze gelijktijdig zijn gebouwd. Bijgebouw 61 is 
daar later aan toegevoegd en ligt op 30 voet van bijgebouw 71.

• de noordoostelijke hoek van bijgebouw 200 ligt 2,5 acti van waterput 173.
• de noordwestelijke hoek van gebouw 44 ligt 2,5 acti van waterput 173.
• de noordoostelijke hoek van bijgebouw 71 ligt 3 acti van waterput 172.

Waterput 12 (tweede nederzettingsfase) is, zoals eerder aangestipt, 
voorafgaande aan de oprichting van gebouw 4 gedempt. Gebouw 4 is op 
haar beurt weer vervangen door gebouw 3. Laatstgenoemde maakt deel uit 
van de vijfde nederzettingsfase. Schijnbaar lijkt waterput 12 gebruikt te zijn 
bij de uitleg van de vijfde nederzettingsfase. Zo ligt de gereconstrueerde 
zuidoosthoek van gebouw 98 op 90 voet en de gereconstrueerde 
noordoosthoek op 1 actus van de waterput. De gereconstrueerde zuidwest 
hoek van gebouw 9 ligt op 1 actus van waterput. Doordat de waterput al 
verdwenen was toen gebouw 9 en 98 werden gebouwd is de enige verklaring 
dat deze gebouwen wel in relatie staan tot de tweede nederzettingsfase, 
maar dat de precieze relatie tussen beide nederzettingsfasen onbekend 
is. Ook de eerder genoemde relaties tussen gebouwen en de waterputten 
172 en 173 leiden niet tot een identifi catie van de relatie tussen beide 
nederzettingssystemen.

Gebouw 5, de opvolger van gebouw 6, kan op basis van locatie en richting 
heel goed gelijktijdig met gebouw 3 en 98 onderdeel hebben uitgemaakt van 
de nederzetting. Tussen de relatief grote hoeveelheid baksteen die aan twee 
zijden van het gebouw zijn aangetroffen (fi g. 5.16) zaten enkele kenmerkende 
randfragmenten van tegulae die doen vermoeden dat zij in het Maasdal in 
Zuid-Limburg of in het aansluitende Belgische gebied zijn vervaardigd. 
Indrukken van de door de fabrikanten gebruikte stempels ontbreken. Zulke 
tegulae worden over het algemeen in gevorderde 2e eeuw gedateerd.
De afstand tussen de noordoost hoek van gebouw 98 en de noordwestelijke 
hoek van gebouw 5 bedraagt 150 voet. Door de ordening van de gebouwen 
ontstaat een carrévorm die we ook van villaterreinen kennen. Dat het geen 
perfecte carré is, is van onderschikt belang. Veel villae in het Duitse Rijnland 
kenmerken zich door een vergelijkbare, imperfecte carrévorm. Als we de 
carrévorm van de nederzetting verder proberen in te vullen dan lijken 
gebouw 2 en gebouw 1 ook tot deze nederzettingsfase horen. Voor gebouw 2 
zijn hiervoor geen directe aanwijzingen. De afstand tussen de zuidoosthoek 
van gebouw 1 en de noordoosthoek van gebouw 3 bedraagt 1,5 acti. Het lijkt 
erop dat gebouw 3 en 98 als eerste zijn gebouwd binnen het vaste stramien 
van de nederzettingsuitleg. De gebouwen 1, 2 en 5 lijken daaraan later te zijn 
toegevoegd. Of de achtpalige spiekers daadwerkelijk tot deze fase gerekend 
mogen worden is onduidelijk. Alleen structuur 66 past qua richting in 
de uitleg van de nederzetting in die tijd. Ze zouden ook aan andere fasen 
kunnen toebehoren.
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fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5 fase 6

na 70 eind 1e eeuw begin 2e eeuw 120-130 n. Chr. midden 2e eeuw 3e eeuw

porticushuis 55

heiligdom 15

waterput 11 waterput 11

waterput 12 waterput 12 gebouw 4 gebouw 3

waterput 172 waterput 172 waterput 172

waterput 173 waterput 173 waterput 173 waterput 173

gebouw 54

spiekers 57a/b

gebouw 1

bijgebouw 83

gebouw 6 gebouw 5

gebouw 9

gebouw 98

gebouw 2

gebouw 44

bijgebouw 14
bijgebouw 66

bijgebouw 200

bijgebouw 62

bijgebouw 61
bijgebouw 66

bijgebouw 71
bijgebouw 81

bijgebouw 84
bijgebouw 92
bijgebouw 97

gebouw 7
gebouw 8
kringgreppel

grep. z. geb. 3? grep. z. geb. 3

De nederzettingsfasen samengevat: Een villa in Nistelrode?
In tabel 5.15 wordt de ontwikkeling van de nederzetting Zwarte Molen 
gedurende de 1e en 2e eeuw samengevat. Hoewel het dateerbare 
vondstmateriaal ons beperkingen oplegt en opspit en postdepositionele 
processen ons parten spelen, lijken de hiervoor besproken gebouwen, 
waterputten en greppel ten zuiden van gebouw 3 op basis van het aardewerk, 
versnijdingen en ruimtelijke relaties in grote lijnen in het in de tabel 
gepresenteerde schema te passen. Of alle aannames betreffende de ordening 
van de nederzettingsstructuren een afspiegeling zijn van de toenmalige 
ontwikkeling van de nederzetting kan niet overal volledig onderbouwd 
worden. De grootste onzekerheid lijkt het startpunt, het porticushuis 
55 te zijn, al doet het aardewerk in de directe omgeving vermoeden dat 
deze aanname voor een vroege datering aannemelijk is. Ook de derde 
nederzettingsfase lijkt misschien wat vergezocht, al lijkt de positionering 
qua tijd na de waterputten redelijk betrouwbaar. De overige drie fasen zijn 
beter onderbouwd. 

Tabel 5.15
De fasering van de nederzetting Zwarte 

Molen
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We mogen concluderen dat een nadere analyse van de 
nederzettingsstructuren en hun onderlinge positie onverwacht veel zaken 
betreffende de fasering en de uitleg van de nederzetting heeft opgeleverd. 
Ook kan gesteld worden dat de tweede en de vijfde fase gebaseerd zijn op 
een weldoordacht idee waarbij landmeetkundige instrumenten (o.a. groma)
zijn gebruikt om deze te verwezenlijken. Mogelijk waren hier militaire 
landmeters bij betrokken. Vooral de aanleg van de tweede fase is zeer 
intrigerend. Mogen we hier een villa-aanleg veronderstellen waarbij het 
hoofdgebouw buiten ons blikveld is gebleven?

na 0 n  Chr eind 1e eeuw

begin e eeuw 1 0 1 0 n  Chr

 m0

e eeuwmidden e eeuw

Figuur 5.25
De bewoningsfasen van de nederzetting 

Zwarte Molen 
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Fase 4 en in het bijzonder fase 5 roepen allerlei vragen op die op deze plaats 
niet direct beantwoord kunnen worden. De ordening van de gebouwen in 
een carré roept associaties op met een villa, al ontbreken de zo bekende, 
deels in steen uitgevoerde gebouwen die we zo goed kennen uit het villa-ge-
bied bij uitstek, op de vruchtbare löss in Zuid-Limburg en het aangrenzende 
Duitse en Belgische gebied. Het is verleidelijk om de nederzetting Zwarte 
Molen qua ruimtelijke structuur in deze tijd te zien als een regionale Bataaf-

Figuur 5.26
De gebouwen en de kringgreppel 

uit de 3e eeuw, de zesde en zevende 

nederzettingsfase, de laatste 

bewoningsfasen (?)
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se variant, een villa-achtige nederzetting. Of de bedrijfsvoering van Zwarte 
molen, waarin surplusproductie belangrijker was dan zelfvoorziening, ook 
op die van een villa op de löss leek blijft onduidelijk, mede omdat het bota-
nisch onderzoek geen resultaten heeft opgeleverd (zie hoofdstuk 15).
Omdat steen in de directe omgeving ontbrak gebruikte men voor de 
bouw vooral in de omgeving gemakkelijk te verkrijgen bouwmaterialen 
als hout en leem. De gebouwen lijken directe opvolgers te zijn van de 
traditionele woonstalhuizen. Door de ordening in een carré mogen we ons 
afvragen of alle grotere gebouwen van Zwarte Molen wel als woonstalhuis 
hebben gefunctioneerd. Misschien zijn enkele wel als stal, woonhuis voor 
landarbeiders of als opslagplaats gebruikt. Een verder onderzoek naar 
de gebouwplattegronden in de regio en de onderlinge relaties zou hier 
misschien wat meer duidelijkheid in kunnen brengen.

Ontwikkelingen in de 3e eeuw: nederzettingensfasen 6 en 7
Aan het einde van de 2e of in het begin van de 3e eeuw woonden er (nog 
steeds of weer) mensen op het nederzettingsterrein Zwarte Molen. Gebouw 
7 en 8 en de kringgreppel zijn op basis van het gevonden aardewerk in de 
3e eeuw te dateren (fi g. 5.26). Gebouw 8 is jonger dan gebouw 7. Door haar 
constructie wijkt gebouw 8 sterk af van de overige gebouwen. Wel komt haar 
lengte overeen met die van de gebouwen 54 en 55. Van de ontwikkelingen 
van de nederzetting in de 3e eeuw blijven we grotendeels verstoken doordat 
de meeste sporen uit deze tijd ten oosten van de opgraving gezocht mogen 
worden. Wel is duidelijk dat de nederzetting over haar ‘hoogtepunt’ heen 
is. De ontwikkelingen lopen daarmee parallel aan die van de Romeinse 
bewoning in Oss(-Ussen).69 Kringgreppel 13 is op basis van versnijdingen 
de jongste onderzochte nederzettingsstructuur en vormt vermoedelijk de 
(intentionele) afsluiting van nederzetting Zwarte Molen rond het midden 
van de 3e eeuw of kort daarna.

5.3 Nederzetting Loo: een (vroeg-)Romeinse nederzetting

Ruim 700 m ten noorden van Zwarte Molen is een tweede inheems-
Romeinse nederzetting aangetroffen. Van de nederzetting is ongeveer 
0,35 ha blootgelegd, waarbij alleen de zuidelijke en noordelijke begrenzing 
kon worden vastgesteld (fi g. 5.27). Richting het oosten en westen zal de 
nederzetting zich verder uitstrekken. Voor de westelijke zijde is dit bevestigd 
door de waarnemingen van sporen en vondstmateriaal aan de overzijde van 
de weg (zie verder).

5.3.1 De gebouwplattegronden
De beide huisstructuren zijn te typeren als wandgreppelgebouwen.

type aantal structuur bijzonderheden

type Oss 6? 1 structuur 22 -

type Oss 8B 1 structuur 21 -

69 Wesselingh 2000.

Tabel 5.16
Verdeling huisplattegronden Loo naar 

Oss-typen
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Type Oss 6
Structuur 22 is de zuidelijkste plattegrond van de nederzetting (fi g. 5.27). De 
plattegrond kon slechts gedeeltelijk worden opgegraven en meet minimaal 
10 bij 5,5 m. De structuur mist centrale middenstaanders waardoor intern 
een kleine, open ruimte is gecreëerd. Wel kan mogelijk een paalspoor aan de 
westelijke korte zijde als een centrale stijl net buiten de plattegrond worden 
gezien. De westelijke uiteinden van de wandgreppels eindigen in een forse 
paalkuil. De wandgreppel van de westelijke korte zijde ontbreekt. De kans 
bestaat dat de gebouw in het ontbrekende oostelijke deel wel een twee- of 
driebeukige interne verdeling heeft.

Type Oss 8
De tweede huisplattegrond, structuur 21, behoort tot Oss-type 8B. De 
gebouw heeft dezelfde oriëntatie als huis 22 en meet bijna 10 bij 5,5 m. De 
ingangen bevinden zich centraal in de lange zijden en in de oostelijke korte 
zijde. Drie middenstijlen verdelen de gebouw in twee beuken, waarbij de 
westelijke centrale stijl in de wandgreppels van de korte zijde is opgenomen. 
De sporen van de buitenstijlen ontbreken, waarschijnlijk als gevolg van een 
ondiepe fundering. 

5.3.2 Spieker
Eén structuur (20) kunnen we interpreteren als een spieker (fi g. 5.27). Het 
betreft een twaalfpalige spieker met een forse omvang: 3,6 bij 4,6 m (16,5 
m2). De oriëntatie is gelijk aan de beide huisplattegronden. De spieker ligt 
direct ten noordwesten van huisplattegrond 21, op ruim 6 m afstand. De 
plattegrond heeft een zeer regelmatige opbouw, de palen staan gemiddeld 1,2 
m (noord-zuid) en 2,3 m van elkaar af. Aan de noordzijde van de spieker, in 
het verlengde van de centrale noord-zuid georiënteerde rij palen bevindt zich 
een extra paalkuil. Hier was mogelijk een opstap naar een bovengrondse 
vloer gefundeerd. Vergelijkbare sporen komen vaker bij spiekerstructuren 
voor en vormen een van de weinige aanwijzingen dat een spieker 
daadwerkelijk een hoger gelegen vloer heeft gehad. Het vondstmateriaal uit 
de paalsporen beperkt zich tot enkele scherven, die weinig meer houvast 
bieden dan een datering in de Romeinse tijd. 

5.3.3 Greppel
Een greppelstructuur ligt ten westen van structuur 21, tussen het huis en 
de spieker (fi g. 5.27). De greppel ligt in het verlengde van de noordelijke 
wandgreppel en buigt na enkele meters af naar het zuiden. Op deze 
wijze begrenst de greppel een terrein van 30 m2 ten westen van het huis 
(moestuin?). Op basis van ligging en oriëntatie wordt de greppel tot het erf 
van huis 21 gerekend.

5.3.4 Kuil
De nederzetting heeft geen waterputten of waterkuilen opgeleverd, wat 
echter kan worden verklaard door het beperkte opgegraven areaal. Wel werd 
een forse kuil (spoor 3.6) aangetroffen direct ten westen van huisplattegrond 
22, op slechts 6 m afstand. De ovale kuil heeft een maximale doorsnede 
in het vlak van bijna 3 m en een maximale diepte van 40 cm (fi g. 5.27). De 
komvormige kuil bevatte een opvallend grote hoeveelheid vondstmateriaal: 
honderden stuks zeer gefragmenteerd inheems-Romeins aardewerk, enkele 
scherven Romeins importmateriaal (fragmenten dolia en terra sigillata), 
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enkele ijzeren objecten en een omvangrijke concentratie leembrokken. Het 
aardewerk was niet alleen sterk gefragmenteerd, maar ook versplinterd, deels 
door verbranding. Een aantal scherven leek deel uit te maken van enkele 
potten, maar de sterke fragmentatie maakte het passen van de scherven 
ondoenlijk. Op basis van het scherfmateriaal, met name het beperkte 
voorkomen van enkele Romeinse importscherven, wordt de kuil gedateerd 
in de eerste decennia n. Chr., de vroeg-Romeinse tijd. De leembrokken lagen 
geconcentreerd boven in de kuil (fi g. 5.20). Onduidelijk is of de brokken 
primair in de kuil terecht zijn gekomen of secundair als afval. Het grote 

Figuur 5.27
Overzicht van de nederzetting Loo
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aantal scherven en fragmenten tefriet doet eerder het laatste vermoeden (zie 
ook hoofdstuk 4).

5.3.5 Sporen en vondsten Hoge Akkers
Circa 55 m ten westen van de locatie Loo werd kort na afl oop van de 
opgraving een nieuwe parallelweg langs de A50 aangelegd (fi g. 5.29). 
Hierbij werden tientallen grondsporen waargenomen en een groot aantal 
vondsten geborgen.70 Het vondstmateriaal, waaronder scherven, metalen 
objecten en munten, dateert uit de (late) ijzertijd en de Romeinse tijd. Het 
ruime aantal grondsporen, waaronder paalsporen en kuilen, wijst erop dat 
de nederzetting Loo met zekerheid in deze richting doorloopt. Hiermee is 
het nederzettingsareaal uitgebreid tot bijna 1 ha. Een verdere determinatie 
van het aardewerk is niet uitgevoerd. De metalen objecten zijn wel nader 
beschreven (zie hoofdstuk 11).

70 Met dank aan A. Manders voor de waarnemingen en de melding van de werkzaamheden. 
Helaas was het niet meer mogelijk om de sporen op te tekenen. Dit had een mooie 
aanvulling op het onderzoek van de nederzetting Loo gegeven. Wel was het mogelijk het 
vondstmateriaal mee te nemen in de rapportage, met dank aan L. van de Boogert voor het 
beschikbaar stellen van de vondsten.

Figuur 5.28
Kuil 3.16
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Opgraving Loo

Vondstlocatie Kerkakkers

5.3.6 Inrichting van het erf
De inheems-Romeinse nederzettingen Loo en Zwarte Molen vertonen 
de ‘gebruikelijke’ erfelementen, zoals we die ook kennen van andere 
nederzettingen. Naast de huisplattegronden zijn dat waterputten, kuilen, 
spiekers en ‘losse’ paalsporen. Dit zijn elementen die op vrijwel ieder erf 
uit de ijzertijd en inheems-Romeinse periode voorkomen. Inzichten in 
de wijze van inrichting van een erf en ook de omvang daarvan zijn echter 
schaars. Slechts zelden is met zekerheid een compleet erf te reconstruren. 
Als we kijken naar het omvangrijke onderzoek van inheems-Romeinse 
nederzettingen in Oss zijn ook hier weinig zekere erven aan te wijzen. 
Dit is opvallend, zeker als we dat afzetten tegen het aantal opgegraven 
plattegronden. Dit kunnen we, in het algemeen, wijten aan overlappende 
erven, vermenging van sporen uit verschillende perioden en beperkt 
opgegraven arealen. Eén van de weinige goed begrensde erven is gelegen 
binnen de nederzetting Oss-Westerveld. In de zuidoosthoek wordt in 
fase 4 (70-125 n. Chr.) een erf door middel van een greppel afgescheiden 
van de rest van de nederzetting. Het erf lijkt een bijzondere plaats in de 
nederzetting te hebben ingenomen, afgaande op het afwijkende huistype 
(een porticushuis, zie boven) en het ‘rijke’ vondstmateriaal op het erf. 
De omgreppeling van het erf meet circa 120 bij 118 m.71 Binnen de 

71 Deze maten zijn gebaseerd op de bijgevoegde overzichtstekening. De oppervlakte van het 
terrein komt dan overeen met hetgeen in de tekst is vermeld (circa 1,4 ha).

Figuur 5.29
Locatie vondsten ten westen van 

opgraving Loo
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omgreppeling zijn verder één horreum, vier waterputten en drie kuilen 
gevonden die in dezelfde periode worden gedateerd.72

Belangrijk voor het onderzoek op erfniveau zijn kleinschalige nederzettingen 
als Loo of nederzettingen met duidelijke erfafscheidingen. Door het beperkt 
opgegraven areaal geeft de nederzetting Loo echter geen inzicht in de 
omvang van een erf. Als we uitgaan van twee elkaar opvolgende gebouwen 
kunnen we alleen concluderen dat het erf, in ieder geval het oostelijke deel, 
relatief ‘leeg’ was, met slechts een spieker en een kuil.
Voor de nederzetting Zwarte Molen vormen de overlappende erven en het 
voorkomen van sporen uit verschillende perioden belemmerende factoren. 
Het systeem van greppels ten zuiden van structuur 44 geeft een mogelijke 
ingang voor het onderscheiden van het erf. Als we uitgaan van een erf tussen 
de greppels 5a, 8a en 5b heeft dit erf een omvang van 35 bij minimaal 35 
m (fi g. 5.24). Het zuidelijke deel bestaat uit een aantal kleinere percelen 
(moestuinen?), het noordelijke kenmerkt zich door een groot aantal sporen, 
waarvan een aantal een aanbouw aan de zuidkant van het huis lijkt te 
vormen. Mogelijk geeft deze spreiding van sporen rond structuur 44 de 
omvang van een erf weer, maar het ontbreken van duidelijke begrenzingen 
bemoeilijkt deze aanname.

In het algemeen kunnen we wel stellen dat de inrichting van een erf 
redelijk eenvoudig lijkt. Naast het hoofdgebouw zijn er per fase één tot 
enkele spiekers, kuilen en waterputten aanwezig op her erf. De ligging van 
bepaalde structuren en de aantallen zijn zeer gevarieerd. Daarnaast zien we 
dat grote delen van een erf ‘relatief’ schoon zijn. Mogelijk zijn hier allerlei 
(huishoudelijke) activiteiten (pottenbakken, mandenvlechten, slachten etc.) 
uitgevoerd, waarvan de archeologische neerslag minimaal is.

5.3.7 Nederzettingsstructuur: ontwikkeling van de nederzetting Loo
Het beperkte areaal dat kon worden opgegraven van de nederzetting 
Nistelrode-Loo maakt het niet zinvol uitspraken te doen over de ontwikkeling 
van de nederzetting, behalve een paar algemene uitspraken. Duidelijk is 
dat de nederzetting al bewoond is tijdens de vroeg-Romeinse tijd, dit in 
tegenstelling tot de nederzetting Zwarte Molen. Daarnaast lijkt de bewoning 
op deze locatie een directe voortzetting van bewoning uit de (late) ijzertijd.

 1    2    3    

 a b c d a b c d a b c d

Loo       

gebouw 21        

gebouw 22         

De twee inheems-Romeinse huisplattegronden liggen op zo’n korte afstand 
van elkaar dat deze niet tegelijkertijd bewoond (kunnen) zijn geweest. 
Gebouw 22 is op basis van het aardewerk in de decennia voor de Bataafse 
opstand te dateren. Gebouw 21 lijkt iets jonger te zijn. Mogelijk was de 
ene plattegrond de opvolger van de ander, en is er sprake van herbouw op 

72 Wesselingh 2000, 159-168.

Tabel 5.17
Datering van structuren op basis van 

aardewerk
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hetzelfde erf. Een einddatering van de bewoning is niet te geven, wel is 
duidelijk dat de nederzetting Loo gedurende een deel van de bewoning op de 
Zwarte Molen heeft bestaan en mogelijk een satellietnederzetting vormde 
van deze nederzetting (zie verder).

5.4 Nederzetting Mortel: een huisplattegrond en een bronsdepot

5.4.1 Huisplattegronden

type N structuur bijzonderheden

éénbeukig 1 structuur 19
wandstijlen i.p.v. 
wandgreppel

Structuur 19 is vrijwel identiek aan structuur 8 in de nederzetting Zwarte 
Molen. Het gebouw heeft een eenbeukig karakter. De wanden bestaan uit 
een rij dicht opeen gezette forse wandstijlen. Deze variëren sterk in omvang 
en vormen zowel de korte als lange zijden. Ze zullen een groot deel van 
de daklast hebben gedragen, ook omdat binnenstijlen ontbreken. Naast 
de architectonische overeenkomsten heeft de plattegrond ook dezelfde 
oriëntatie als structuur 8. De structuur is op basis van het aardewerk aan het 
einde van de 1e of het begin van de tweede eeuw te dateren, een eeuw eerder 
dan structuur 8. Door de geringe breedte van het opgravingsterrein op deze 
locatie is het karakter van de bewoning lastig te bepalen. Het lijkt erop dat 
we te maken hebben met een Einzelhöf, ongeveer 250 m ten noorden van 
een gelijktijdig bewoonde nederzetting, al kunnen gebouwplattegronden ten 
oosten en westen van de opgraving niet worden uitgesloten (fi g. 5.22).

 1    2    3    

 a b c d a b c d a b c d

Mortel       

gebouw 19       

kuil met bronsdepot     

5.4.2 Een bronsdepot
In een relatief lege zone, ten noorden van structuur 19, met enkele 
sporen uit de ijzertijd en middeleeuwen, werd in een kleine kuil, door 
een metaaldetector, een bronzen pan getraceerd die in de Romeinse tijd 
gedateerd kan worden. Een bijzondere en onverwachte vondst, gelegen ruim 
300 m ten noorden van de nederzetting Zwarte Molen. Bij de opgraving 
van de kuil bleek al snel dat de bronzen pan het begin was van een veel 
omvangrijker depot. In een eenvoudige, komvormige kuil met een diameter 
van ruim 2 m en een maximale diepte van 85 cm bleken 30 stuks bronzen 
vaatwerk gedeponeerd, keurig in elkaar gestapeld (fi g. 5.29). Het depot bleek 
te bestaan uit zeven kannen, drie hemmoor-emmers, vijf bekkens, twee 
borden, vier casseroles of steelpannen, drie wijnzeven, drie scheplepels en 
drie kandelaars (zie hoofdstuk 12). De objecten waren min of meer geordend 
en per categorie in elkaar gestapeld en ondersteboven in de kuil gelegd. 

Tabel 5.19
Datering van structuren op basis van 

aardewerk

Tabel 5.18
Verdeling huisplattegronden Loo naar 

Oss-typen
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Figuur 5.30
Overzicht van de nederzetting Mortel
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De kruiken lagen min of meer geclusterd op een zij. De objecten waren 
tenslotte afgedekt door een ronde ‘plaat’, gemaakt van een tinlegering 
(zie fi guur 5.31; 32). Het geheel impliceert dat de objecten zeer zorgvuldig 
in de kuil zijn ‘gedeponeerd’ waarna de kuil direct is afgesloten met de 
uitgegraven grond.

Het aantal vergelijkbare depots in een inheems-Romeinse context is zeer 
beperkt. In Oss-Horzak werden in een waterput drie stuks bronzen vaatwerk 
gevonden, waaronder een tweedelige wijnzeefset. De waterput maakt deel 
uit van een nederzetting waarvan het onderzoek beperkt is gebleven tot het 
optekenen van enkele bouwputten. Een tweede parallel komt uit Weert. 
Hier zijn in een kuil, die ook in een inheems-Romeinse nederzetting ligt, 
zes stuks bronzen vaatwerk gevonden.73 In het geval van het Nistelrodese 
depot ligt in de directe omgeving een inheems-Romeins Einzelhöf (zie 5.4.1), 
dat echter ten tijde van de depositie van het bronzen vaatwerk, al lang was 
verlaten. De eigena(a)r(en) van het vaatwerk kunnen we mogelijk zoeken in 
de nederzetting Nistelrode-Zwarte Molen. Helaas hebben we juist voor deze 
periode weinig zicht op de inrichting van de nederzetting, en het eventuele 
elitaire karakter daarvan.

5.4.3 Overige sporen Romeinse tijd
De overige sporen bestaan uit een cluster kuilen ruim 80 m ten zuiden 
van de huisplattegrond waarvan een aantal op basis van scherfmateriaal 
kan worden gedateerd in de Romeinse tijd. Doordat de kuilen sterk 

73 Oss: Koster 1993; Weert: Koster 1995.

Figuur 5.31
Veldfoto’s bronsdepot Nistelrode
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overeenkomen is het gehele cluster in deze periode geplaatst. De functie 
van de kuilen is niet duidelijk. Wel kunnen we op basis van de verspreiding 
aangeven dat ze geen onderdeel uitmaken van een plattegrond.

0 0,5m

5.5 Conclusie: bewoningssporen uit de Romeinse tijd

Voor de ijzertijd hebben we kunnen vaststellen dat het landschap extensief 
bewoond en geëxploiteerd werd. De opgravingen hebben bewoningssporen 
uit de vroege en, in mindere mate, de midden-ijzertijd opgeleverd. Sporen 
uit de late ijzertijd ontbreken; deze bevinden zich vermoedelijk in de directe 
omgeving, buiten het gezichtsveld van de opgravingen. Op de centrale 
rug, ten westen van de opgraving, is bijvoorbeeld een grafveld uit de late 
ijzertijd bekend (zie hoofdstuk 3). Voor grote delen van Oost-Brabant wordt 
voor de laatste eeuwen vóór de jaartelling een demografi sche terugval 
verondersteld. Dit was het gevolg van de sterke bevolkingsgroei in de 
voorafgaande urnenveldenperiode (late bronstijd / vroege ijzertijd), waardoor 
grote delen van het relatief arme zandlandschap waren uitgeput. Alleen de 
leemrijkste (vruchtbaarste) delen van het landschap waren nog geschikt voor 
bewoning.74

Voor de Maaskant lijkt dit niet op te gaan en is er sprake van een continue 
uitbreiding van het bewoningsareaal in de loop van de ijzertijd.75 Voor de 
Maashorst-regio zijn de ontwikkelingen in deze periode nog niet goed te 
volgen. We gaan in ieder geval uit van een continue ontwikkeling, waarin de 
Romeinse bewoning zijn wortels heeft in de ijzertijdbewoning.

Omstreeks 19 v. Chr. vestigen zich de eerste Romeinse troepen in Nijmegen, 
in de legerplaats op de Hunerberg. Het Nederlands grondgebied ten zuiden 
van de Rijn, en dus ook de Maashorst, gaat offi cieel deel uitmaken van 

74 Roymans en Gerritsen 2002; Roymans en Kortlang 1999;
75 Jansen en Fokkens 1999.

Figuur 5.32
Veldtekeningen bronsdepot Nistelrode
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het grote Romeinse rijk. In eerste instantie beperkte de Romeinse invloed 
zich tot het gebied direct ten zuiden van de Rijn. Hier werden in de loop 
van de 1e eeuw fortifi caties, castra en castella, opgericht, als onderdeel van 
een verdedigings- en grenszone (´limes´). In het ´limes´-gebied ontstaan 
naast de al genoemde legerkampementen kleinere en grotere steden zoals 
bijvoorbeeld Nijmegen, Cuijk en Rossum. Maar ook in rurale regio’s in het 
achterland, zoals het Maasland, zijn vanaf de 1e eeuw de Romeinse invloeden 
waarneembaar. Er ontstaat een gedifferentieerder nederzettingssysteem, 
bestaande uit kleine, plaatsvaste nederzettingen, met duidelijke 
hiërarchische verschillen (fi g. 5.27).76 Ook het vondstmateriaal toont de 
Romeinse invloeden: op de draaischijf vervaardigd aardewerk vervangt het 
lokaal met de hand gevormde aardewerk en objecten als fi bulae en munten 
komen steeds vaker voor. De belangen van de Romeinen in het achterland 
waren meervoudig: veiligheid, het verkrijgen van inheemse (agrarische) 
producten en de rekrutering van soldaten.
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In het begin van de jaren ’90 is een classifi catiesysteem voor landelijke 
inheemse nederzettingen in de Romeinse tijd opgesteld. Hierin wordt de 
middencategorie gevormd door ‘enclosed rural settlements’ (omgreppelde 
plattelandsnederzettingen), met als belangrijkste voorbeeld Oss-
Westerveld. Lager in de hiërarchie stonden ‘small rural settlements’
(kleine plattelandsnederzettingen), een trap hoger stonden de ‘villae’, 
in de klassieke betekenis van het woord.77 Sindsdien is een groot aantal 
‘nieuwe’ inheems-Romeinse nederzettingen opgegraven. Daaruit blijkt dat 
genoemde classifi catie de verscheidenheid van het nederzettingssysteem 

76 Een belangrijk kenmerk van deze nederzettingen is een planmatige inrichting o.a. zichtbaar 
in het voorkomen van greppelsystemen. Het laatste komt ook al voor in de late ijzertijd 
(voorbeelden Oss-Schalkskamp, -Horzak en -Almstein (Jansen en Fokkens 1999). De 
Romeinse beïnvloeding lijkt deze ontwikkeling te versnellen. 

77 Slofstra 1991.

Figuur 5.33
De verspreiding van nederzettingen 

in de regio Oss, met als ‘centrale’ 

nederzettingen Oss-Westerveld en Oss-

Horzak (naar Westerveld 2000)
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op het platteland geen recht (meer) doet.78 Recente opgravingen tonen 
aan dat bijvoorbeeld de omgreppelde nederzettingen een (veel) grote(re) 
differentiatie kennen. De aanwezigheid van greppels rondom een 
nederzettingsterrein houdt geen direct verband met een hiërarchische 
onderscheid. Kleine maar omgreppelde nederzettingen als Oss-Schalkskamp 
en Oss-De Geer II zouden een vergelijkbare plaats innemen als de 
nederzetting Oss-Westerveld. De nederzetting Zwarte Molen zou als kleine 
plattelandsnederzetting moeten worden getypeerd. Er lijkt sprake van 
een complexer nederzettingssysteem, bestaande uit bewoningsclusters, 
waarbinnen grotere en kleinere nederzettingen en solitaire gebouwen 
voorkomen.79 Binnen een dergelijk cluster neemt één nederzetting (de 
woonplaats van de lokale elite), een centrale positie in.

Hoe kunnen we de nederzettingen van Nistelrode hier in passen? Het 
karakter van de verschillende locaties verschilt sterk. Bij de nederzetting Loo 
hebben we te maken met een kleinschalig nederzetting, met op dezelfde 
locatie ook bewoning uit de late ijzertijd. Er zijn geen aanwijzingen voor 
een omgreppeling of bijzondere elementen. Alles wijst op een kleine, 
inheems-Romeinse nederzetting uit de 1e/2e eeuw n. Chr., met twee tot drie 
gelijktijdige gebouwen. De solitaire waterput in het uiterste westen van de 
opgraving op de zuidelijke rug wijst ook op een kleine nederzetting of een 
Einzelhof, als ook het erf op de locatie Mortel.
Als we dit vergelijken met de nederzetting Zwarte Molen vallen een 
aantal duidelijke verschillen op. Hier is sprake van een aantal bijzondere 
componenten: als eerste de strakke lay-out van de verschillende fasen van 
de nederzetting. Ten tweede het ontbreken van bewoningssporen uit de 
late ijzertijd. De nederzetting is gesticht, kort na de Bataafse opstand en 
is mogelijk te koppelen aan de vestiging van het Tiende Legioen en de 
ontwikkeling van de stad Nijmegen. De stichting wordt aangevangen met 
de oprichting van een porticushuis, wat wijst op een sterke romanisering 
van de bewoners. De bewoners van een dergelijk huis wordt een elitaire 
status toebedeeld in hun gemeenschap.80 Zij onderhielden namens de lokale 
gemeenschap de (handels)contacten met de militaire en civiele centra, het 
Romeinse bestuur en lokale gemeenschappen.81

De nederzetting Zwarte Molen staat in dit model dus ‘bovenaan’ in een 
regionale nederzettingshiërarchie, met een aantal naburige nederzettingen 
(Loo) en losse gebouwen als mogelijke satellietnederzettingen. In dit 
model vormen greppels an sich geen criteria. Het geheel van inrichting 
van nederzettting en het omringende landschap, de materiele cultuur, 
architectuur en omvang van de nederzetting is bepalend.
De geschetste nederzettingsstructuur vertoont sterke overeenkomsten met 
de regio Oss. Ook hier is sprake van een nederzetting waar aan het eind van 
de 1e/begin van de 2e eeuw een porticushuis wordt opgericht. Deze ligt in 

78 Wesselingh 1993, 2000; Jansen en Fokkens 1999.
79 Wesselingh 2000. Wesselingh schetst al een nederzettingssysteem in deze vorm. Door het 

onderzoek van de laaste jaren op de Horzak en De Geer wordt dit (veronderstelde) beeld 
sterk onderbouwd. Zie ook Jansen en Van Hoof 2003.  

80 Wesselingh 2000; Hoegen 2005; Enckevort 2000.
81 Zie onder meer Enckevort 2000, 38, maar ook Wesselingh 2000; Verwers 1998/99; Slofstra 

1991.
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een omvangrijke, in dit geval omgreppelde nederzetting met rondom een 
aantal kleinere nederzettingen die tegelijkertijd zijn bewoond (fi g. 5.33).82 De 
structurering vinden we ook buiten de nederzettingen, waarvan grote delen 
zijn omgevormd tot cultuurlandschap. De verschillende nederzettingen 
zullen met elkaar verbonden zijn door middel van wegen, al kennen we daar 
zeer weinig voorbeelden van.83

Een dergelijk gestructureerd landschap kunnen we ons ook voorstellen op 
de verschillende ruggen ten oosten van Nistelrode. Een landschap ingericht 
met solitaire gebouwen, kleinere en grotere nederzettingen, akkersystemen, 
wegen en grafvelden waarvan de bewoners een hoge mate van romanisering 
hebben gekend.

De romanisering van de bewoners van de Maashorst is archeologisch 
‘zichtbaar’ in de materiële cultuur: het voorkomen van fi bulae, munten, 
tegulae, op de draaischijf vervaardigd aardewerk en bronzen vaatwerk 
wijst op een sterke romanisering van de lokale bewoners. Er is dan ook 
een duidelijk verschil waarneembaar tussen de sporen uit de vroege en de 
midden-Romeinse tijd. Langzamerhand verschuift de verhouding tussen 
inheems en gedraaids aardewerk in het voordeel van de laatste. Dit laatste 
impliceert niet het verdwijnen van een huisnijverheid als het maken van 
potten omdat de handgevormde waar vervangen werd door de lokaal 
vervaardigde grijze Bataafse waar. Naast de vele veranderingen blijven echter 
ook traditionele gebruiken overeind. De autochtone boeren in het Maasland 
behielden hun eigen (lokale) identiteit, maar voegden Romeinse elementen 
toe voor zover dat binnen hun bereik en keuze lag.84

Ook is er sprake van een sterke groei van de bevolking. De incorporatie in 
het Romeinse rijk en daarmee samengaande ontwikkelingen van de limes

en de stad Nijmegen geven een economische impuls aan het gebied die 
naast een differentiatie een sterke groei veroorzaakt. Vanaf het einde van de 
2e eeuw neemt de bevolking weer af, een proces dat we in grote delen van 
Brabant kunnen waarnemen (zie ook hoofdstuk 17). De nederzettingen op de 
zandgronden in Oss vinden in deze periode zonder uitzondering hun einde 
en ook de nederzettingen in Nistelrode worden in deze periode verlaten. Het 
zou enkele eeuwen duren voordat het gebied opnieuw wordt bewoond, pas in 
de merovingische periode, drie eeuwen later.

82 Wesselingh 2000; Enckevort 2000.
83 Een van de weinige voorbeelden komt uit de nederzetting Lieshout, Hiddink 2005b.
84 Stelling nummer twee bij Wesselingh 2000.
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Bijlage 1

De datering van de individuele nederzettingsstructuren met behulp van het 
aardewerk

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

Zwarte Molen

gebouw 3 verf techniek a
grijs vt 104d
grijs aardewerk 2x
kurkurn
hand 4x

xxxxx
xxxxx

xxxxx
ooxxx
ooxxx
xxxxx
xxxxx

xxx
xxxxx
xxxxx
xx
x

xx
xxxxx xxxxx xxxxx

1d/2a

gebouw 4 hand xxxxx xxxxx x 1a-c

gebouw 5 grijs Stuart 201 a/c
Holwerda 140-142
hand 4x xxxxx

ooxxx
oooxx
xxxxx

xx
xxxxx
x

xxxxx xxxxx xxxxx
1d/2a

gebouw 6 verf Stuart 2 techniek a
grijs aardewerk 6x

oooox
ooxxx

xxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

1d/2a

gebouw 7 tn HBW 52
verf Oelmann 33 grijs 3x
geverfd met arcering 2x
ruww Stuart 210 2x
grijs vt 104a
grijs vt 104c
hand 5x xxxxx

oooox

oooox
ooxxx
ooxxx
xxxxx

xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
x

xx

xxxxx
xxxxx
xx
xx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

3

gebouw 8 ts Dragendorff 18/31 2x
ts Dragendorff 33
ts Dragendorff 37 vt 6.10
ts Dragendorff 45
tn Oelmann 33
tn HBW 52 2x
tn HBW 87
tn HBW 13
Tongerse beker
verf Oelmann 30
verf Oelmann 32 Argonnen 2x
verf Oelmann 32
verf Oelmann 33 grijs
verf Stuart 4
verf Stuart 10
geverfd met arcering 6x
gladw Stuart 107
4-ledig oor
amf Oelmann 68 var
wrijf Gose 453
Holwerda 140-142 10x
ruww Oelmann 89
ruww Oelmann 104 2x
ruww Stuart 210 7x
ruww vt 77
grijs Stuart 201 a/c
grijs vt 105a
grijs vt 105b
grijs vt 105c
hand 8x

xxxxx
oooxx

oooox
xxxxx

xxxxx

oooox

xxxxx

oooox
oooox

xxxxx
xx

oooxx

oooox

ooxxx

xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx

xxxxx

xx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
ooxxx

xxxxx

xx

x

xxxxx
xxxxx
oooxx
xxxxx

xx

xxxxx
xxxxx

xxxxx

xx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
oooxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
ooxxx

oooxx
oooxx
oooxx

xxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

3

kuil in gebouw
8 (24/105)

Holwerda 140-142
grijs vt 104d
hand xxxxx

oooxx
ooxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
x

xxxxx
xx

xxxxx xxxxx 1d/2A
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structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

gebouw 9 ts Dragendorff 18/31
grijs aardewerk
kurkurn xxxxx

ooxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

1d/2a

paalkuil ten
zuiden van
gebouw 9
(20/163)

kruik Stuart 109
Oelmann 87
Holwerda 140-142 (3x)
Holwerda 140-142 oranje
grijs vt 105a

oooox

oooxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xx
xxxxx
xxxxx

oooxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

3

gebouw 54 geverfd met arcering
hand 3x
zoutaardewerk rood dun

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

x
xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

2B/3

gebouw 55
porticus

ts Dragendorff 27
grijs aardewerk 3x
hand 7x
zoutaardewerk rood dun 3x

ooxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
ooxxx
xxxxx
xxxxx

xx
xxxxx
x
xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

1d/2a

kuil 1 zuid
gebouw 55
(53/20)

terra nigra HBW 28
Oelmann 86
hand xxxxx

xxxxx

xxxxx

xx

x
xxxxx xxxxx xxxxx

2A/3

kuil 2 zuid
gebouw 55
(53/2)

ruww Stuart 210
ruww Oelmann 89
tn HBW 52

oooox

oooox

xxxxx
ooxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xx

xxxxx
xxxxx xxxxx

2b/c

kuil 3 zuid
gebouw 55
(53/19)

hand 2x
grijs aardewerk

xxxxx xxxxx
ooxxx

x
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

1d/2a

gebouw 98 ruww Oelmann 89
ruww Stuart 210
hand xxxxx

oooox
xxxxx

ooxxx
xxxxx
x

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx 2B/3A

gebouw 2 grijs aardewerk ooxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1d/2a

heiligdom 15 hand xxxxx xxxxx x 1a-c

kringgreppel ts Dragendorff 32
geverfd met arcering
ruww Oelmann 89
Holwerda 140-142 2x
hand xxxxx

ooxxx
xxxxx

ooxxx
xxxxx
x

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

2B/3

waterput 11 ts Dragendorff 18/31
ts Dragendorff 33
ts Dragendorff 37
belg HBW 81
verf techniek a
geverfd met arcering
gladw Brunsting 20
gladw 4-ledig oor
Holwerda 140-142 2x
ruww Oelmann 87
ruww Oelmann 104
ruww Stuart 210
grijs vt 104
grijs vt 104d
hand 2x

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xx
oooxx

oooox
ooxxx
ooxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
x

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
ooxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xx
xx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx

xxxxx

2B/3

waterput 12 ts Dragendorff 18/31
verf Oelmann 33
verf Oelmann 32 Argonnen
amf Pelichet 47
Holwerda 140-142
grijs Stuart 201 a/c
hand 17x

oooox

xxxxx

xxxxx
oooxx
ooxxx
xxxxx

xxxxx

xxxxx
xxxxx
xx
x

xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

3
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structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

waterput 172 ts Dragendorff 18/31
tn HBW 52
gladw Stuart 110a
amf Oelmann 68
Holwerda 140-142
grijs Stuart 201 a/c
grijs vt 105a 2x
hand
zoutaardewerk rood dik

xxxxx

oooox
oooox

oooxx
ooxxx

xxxxx
ooxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xx

x
xxxxx

xxxxx
xx
xx
xxxxx
xxxxx

oooxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx

xxxxx

2B/3

waterput 173 grijs vt 105 a
grijs aardewerk
hand xxxxx

ooxxx
xxxxx

xxxxx
x

oooxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

2B/3

greppel haaks
gebouw 9

ts Dragendorff 31
geverfd met arcering
ruww Oelmann 89
ruww Stuart 210
kurkurn xxxxx

oooox
xxxxx

oooxx
xxxxx
xx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

2B/3

greppel ten
zuiden van
gebouw 3

Oelmann 32
Holwerda 140-142 2x
grijs vt 104d

oooxx
ooxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

2B/3

kuil (59/3) hand 10x xxxxx xxxxx x 1a-c

paalkuil (17/53) Dragendorff 37
Holwerda 140-142
grijs aardewerk

oooox
oooxx
ooxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

2/3

boomval
(17/104)

ts Dragendorff 18/31
ts Dragendorff 45
verf grijs Oelmann 33
geverfd met arcering
amf Oelmann 68
Holwerda 140-142 2x
hand xxxxx

oooxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
x

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

3

Mortel

gebouw 19 verf techniek a
grijs vt 104a 2x
grijs vt 104 c
grijs vt 108
hand 17x
zoutaardewerk rood dik

xxxxx

xxxxx
ooxxx
ooxxx

xxxxx
ooxxx

xx
xxxxx
xxxxx

x
xxxxx

xx
xx
oooxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

1d/2a

Loo

gebouw 21 gladw Stuart 107
hand 13x
zoutaardewerk rood dun

oooox
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

x
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

1B

gebouw 22 ts Dragendorff 18/31 ZG
ruww HBW 2
grijs aardewerk
hand 166x
zoutaardewerk rood dun 3x

oooxx
xxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx

ooxxx
xxxxx
xxxxx

xx

xxxxx
x
xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

1b/c

kuil in gebouw
22 (29/54)

vt 19
hand 11x xxxxx

ooxxx
xxxxx

xxooo
x

1d







Tabel 6.1 
Structuren uit de vroege middeleeuwen

6 Bewoningssporen uit de vroege
middeleeuwen

Sebastiaan Knippenberg en Richard Jansen

Inleiding

De bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen vormen een klein maar 
bijzonder deel van de archeologische resten die zijn aangetroffen bij het 
archeologisch onderzoek in Nistelrode. Tien structuren, drie waterputten, 
een kuil en een oven zijn op basis van ingesloten vondstmateriaal en/of typo-
logische gronden aan deze periode toegeschreven (tabel 6.1). Deze liggen 
sterk verspreid over het nederzettingsterrein Zwarte Molen. Beide andere 
vindplaatsen hebben geen sporen uit deze perioden opgeleverd. De sporen 
en structuren uit de vroege middeleeuwen overlappen voor een aanzienlijk 
deel met de Romeinse nederzetting. In de Romeinse vondstlaag is bijvoor-
beeld ook merovingisch en karolingisch vondstmateriaal aangetroffen. De 
bewoningssporen beperken zich hier vooral tot de karolingische periode. Het 
belangrijkste deel van de vroegmiddeleeuwse sporen ligt meer westelijk, in 
een gebied met aanzienlijk minder sporen, tussen de nederzettingen uit de 
Romeinse tijd en de volle middeleeuwen (zie hoofdstukken 5; 7).

Structuren uit de vroege middeleeuwen

structuurnr. type datering bijzonderheden 

Zwarte Molen

78 huisplattegrond merovingisch

82 huisplattegrond merovingisch Met enkele wandstijlen

91 huisplattegrond merovingisch

140 bijgebouw merovingisch

61 bijgebouw merovingisch

58 bijgebouw? merovingisch

72 bijgebouw? merovingisch

85 vierpalige spieker merovingisch

137 palenrij merovingisch

111 greppel merovingisch

157 waterput merovingisch

158 waterput merovingisch

160 waterput merovingisch Met puthuisje/afdak

175 oven merovingisch Broodoven?

50.83 kuil merovingisch Laag houtskool

10 huisplattegrond karolingisch

161 waterput karolingisch

92 huisplattegrond ottoons
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Binnen het complex is de merovingische periode het sterkst vertegenwoordigd 
met boerderijen, bijgebouwen, greppels en waterputten. Uit de daaropvolgende 
karolingische (en ottoonse) periode is het aantal archeologische resten 
beduidend minder. Uit deze periode zijn twee (huis)structuren aangetroffen en 
slechts één waterput. Een van de structuren bevindt zich in het oosten van de 
opgraving, midden in de Romeinse nederzetting, de ander ligt in het westen, 
centraal in de nederzetting uit de volle middeleeuwen. Deze laatste plattegrond 
dateert uit de 10e eeuw, die offi cieel wordt aangeduid als de ottoonse periode, en 
vormt de oorsprong van het latere gehucht uit de volle middeleeuwen.
In het vervolg worden de sporen en structuren uit de vroege middeleeuwen 
periode kort besproken en in een breder kader geplaatst. Voor meer 
uitgebreidere structuurbeschrijvingen wordt verwezen naar de catalogus in 
hoofdstuk 19.

6.1 De merovingische periode

Inleiding
In totaal worden negen structuren, drie waterputten en twee kuilen, waarvan 
één met een ingegraven oven, tot de merovingische periode gerekend. Onder 
de structuren bevinden zich vier éénbeukige, rechthoekige plattegronden, 
twee tweebeukige gebouwtjes, een vierpalige spieker, een palenrij en een 
greppelsysteem (fi g. 6.1). 
Op basis van het (ingesloten) aardewerk kan de aanvang van de bewoning op 
zijn vroegst vanaf 575 n. Chr. worden geplaatst. Deze liep in ieder geval door
tot circa 675 n. Chr., eventueel tot 700 n. Chr. (zie hoofdstuk 9).1

6.1.1 De structuren

Rechthoekige gebouwen: boerderijplattegronden
Er zijn vijf rechthoekige, éénbeukige plattegronden aangetroffen binnen de 
vindplaats Zwarte Molen. Het gaat hierbij om relatief grote rechthoekige 
plattegronden waarbinnen echter duidelijke verschillen zijn te onderkennen. 
Drie forse plattegronden springen eruit wat betreft overeenkomst in 
paalconfi guratie. Dit zijn structuren 78, 82 en 91. De plattegronden bestaan 
uit twee rijen paalkuilen en een paalkuil aan beide kopse zijden (fi g. 6.2; 6.3). 
Opmerkelijk is dat bij de twee kleinere varianten deze kopse palen iets naar 
buiten staan. Dit is niet het geval bij de grootste van de drie, structuur 91 (fi g. 
6.2). De lengte van de structuren varieert tussen 12,3 en tenminste 20,8 m, de 
breedte tussen 4,1 en 6,5 m. De plattegronden variëren in aantal palenparen.
De kleinste heeft vijf paren (structuur 82), gevolgd door structuur 78 met acht 
paren (fi g. 6.3). Structuur 91 heeft tenminste acht paren. Omdat deze laatste
niet in zijn geheel kon worden opgegraven, kunnen het uiteindelijke aantal en 
de totale afmeting van de plattegrond niet bepaald worden.

De aanwezigheid van diagnostisch vondstmateriaal in enkele paalsporen van de 
structuren 78 en 91 dateert beide plattegronden in de merovingische periode. 
Structuur 82 heeft geen dateerbaar materiaal opgeleverd.

1 Ook de dateringen van de metaalvondsten, waaronder enkele munten passen binnen deze range 
(zie hoofdstuk 11).
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Op basis van de grote overeenkomst in lay-out met de andere twee platte-
gronden wordt ook deze structuur in dezelfde periode geplaatst. Bovendien 
bevatte enkele nabijgelegen paalsporen (wandstijlen?) en de laag direct boven 
de plattegrond wel merovingisch vondstmateriaal. Deze sporen bevatten 
grote fragmenten ruwwandig aardewerk en een bronzen vingerring (zie 
hoofdstukken 9; 11).
Vergelijkbare éénbeukige rechthoekige structuren uit de merovingische periode 
zijn ook elders bekend uit Noord-Brabant (zie paragraaf 6.3).2 Bij de meeste 
plattegronden gaat het ook om langgerekte structuren met slechts twee rijen 
palen. Een evident verschil wordt gevormd door het ontbreken bij de meeste van 
deze structuren van de kopse palen. Een uitzondering vormt een plattegrond uit 
Bladel, waar aan één kopse kant een paal tussen beide rijen is geplaatst.3

In vergelijking met de Romeinse plattegronden zijn deze merovingische 
structuren in het algemeen kleiner. Een belangrijk verschil in de opbouw 
is het ontbreken van de middenstijlen. Waarschijnlijk hebben aan de 
buitenzijde kleinere wandstijlen gestaan. Deze waren slechts ondiep 
gefundeerd en zijn derhalve in de meeste gevallen verdwenen. Mogelijk zijn 
ten zuiden van structuur 82 enkele wandstijlen bewaard gebleven (zie fi guur 
6.1). De merovingische huisstructuren hebben dus een driebeukig uiterlijk.

2 Voorbeelden: Uden-Schouwstraat: Van Hoof en Jansen 2002; Geldrop: Theuws 1993; 
Someren- Witvrouwenbergweg: Verwers 1998/99; Bladel: Vreenegoor 1989; Alphen-
Rondweg: Meijlink 2005; Breda-West en HSL-Zuid: Berkvens en Taayke 2004 en Meijlink en 
Lanzing 2006.

3 Vreenegoor 1989: p. 14-15; zie ook Verwers 1998/99: p. 271.

Figuur 6.2 
Boerderijplattegrond uit de 

merovingische periode, 

structuur 78 (structuur 1:200; 

spoordieptes 1:50)



174   Bewoningsdynamiek op de Maashorst

Bijgebouwen
Buiten de rechthoekige boerderijplattegronden met kopse palen op de 
centrale as, is nog een rechthoekige plattegrond aan de merovingische 
periode toegeschreven, structuur 140. In één van de paalkuilen van de 
structuur is een aantal merovingische scherven aangetroffen (zie hoofdstuk 
20). De plattegrond heeft drie paren van palen (fi g. 6.4). De lengte is 6,6 
m, met een breedte van 4,8 m en zonder kopse palen aan de uiteinden. 
Een belangrijk verschil met de hierboven besproken plattegronden is het 
geringere aantal parenpalen.
Bij de plattegrond valt op dat de kuilen waarin de palen hebben gestaan 
omvangrijk zijn, wat erop wijst dat het om goed gefundeerde gebouwen 
gaat. Het blijft echter moeilijk om een functie toe te kennen aan het 
gebouw. Gezien de relatief geringe omvang ligt het voor de hand om het als 
een bijgebouw te interpreteren. De goede fundering weerspreekt dit niet 
maar houdt ook de mogelijkheid van een boerderij open. Helaas biedt de 
geïsoleerde ligging van structuur 140 binnen de vindplaats geen verdere 
aanknopingspunten. Vergelijkbare weliswaar iets langere, plattegronden uit 

Figuur 6.3 
Boerderijplattegrond uit de merovingische 

periode, structuur 91 (structuur 1:200; 

spoordieptes 1:50)
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het nabijgelegen Uden zijn als huis geïnterpreteerd.4 In Alphen-Rondweg 
worden dergelijke plattegronden (beide met drie paren palen) geïnterpreteerd 
als een bijgebouw. In beide gevallen liggen de structuren op korte afstand 
van een huisstructuur.5

Naast dit éénbeukige gebouw, zijn er ook twee plattegronden met een 
tweebeukige indeling gevonden. Beide liggen in de westelijke zone van 
de vindplaats Zwarte Molen (zie fi g. 6.1). Het gaat om plattegronden met 
een rij van vier grote middenstaanders met aan beide kanten meerdere 
kleine wandstijlen (fi g. 6.5). Voor de wandstijlen van structuur 72 dient 
enige voorzichtigheid betracht te worden bij het toekennen van de sporen 
aan de structuur. De rij van vier middenstaanders lijkt echter de kern 
van de plattegrond te vormen. In het geval van structuur 58 vertonen 
de wandstijlen meer regelmaat. In twee paalkuilen van gebouw 58 is 
merovingisch aardewerk aangetroffen. In de paalkuilen van structuur 72 
is geen vondstmateriaal gevonden. Deze structuur is op basis van grote 
overeenkomsten qua confi guratie met 58 tot de merovingische periode 
gerekend. Daarnaast wordt een spoor van structuur 72 oversneden door 
een spoor van een plattegrond uit de volle middeleeuwen wat in ieder geval 
betekent dat hij voor deze plattegrond dateert. De structuren blijven echter 
opvallend omdat tweebeukige structuren slechts incidenteel voorkomen in 
de merovingische periode.6

Tenslotte kan op basis van het vondstmateriaal één vierpalige spieker met 
enige mate van zekerheid tot de merovingische periode gerekend worden. De 
spieker is gelegen in het oostelijk deel van de opgraving, vlakbij structuur 82. 

In de directe omgeving ligt nog een aantal vierpalige spiekers die tot 
dezelfde periode gerekend zouden kunnen worden, maar die helaas geen 
dateerbaar vondstmateriaal hebben opgeleverd om dat te onderbouwen. Voor 

4 Van Hoof en Jansen 2002.
5 Meijlink 2005, structuren 15 en 18.
6 Voorbeelden kennen we o.a. uit Escharen waar in het algemeen sprake is van een grotere 

diversiteit in plattegronden. Naast eenbeukige plattegronden (vergelijkbaar met Nistelrode en 
Uden) is ook een aantal twee- en driebeukige plattegronden herkend (Verwers 1998/99).

Figuur 6.4 
Rechthoekige plattegrond 

uit de merovingische 

periode, structuur 140 (structuur 1:200)
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het merendeel van deze structuren is, op basis van hun ligging, aard en 
omvang, een vroegere datering in de ijzertijd of Romeinse tijd aangehouden 
(zie hoofdstukken 4; 5). Het gaat in de meeste van deze gevallen om kleine 
spiekers, die in gedeelten liggen waar materiaal uit alle drie de periodes 
voorkomt. De mogelijkheid blijft dan ook open dat één of enkele van deze 
spiekers in de merovingische periode dateren.

Palenrij en greppel
Buiten genoemde structuren, zijn er nog twee structuren die we, op basis 
van vondstmateriaal en ligging, in de merovingische periode hebben 
geplaatst (fi g. 6.1). De eerste betreft een palenrij, bestaande uit minimaal 
zes/zeven palen. De rij palen conformeert zich aan de oriëntatie van de korte 
zijde van huisstructuur 82. Het noordelijke uiteinde sluit min of meer aan 
op de zuidwesthoek van spieker 85. Naar de functie van de korte palisade 
kunnen we alleen gissen, mogelijk begrensde hij een erf.
Ten zuidwesten van de palenrij is een deel van een greppelstructuur 
blootgelegd dat mogelijk een zelfde functie vervulde. De opening in de 
greppel zou een ingang tot een erf kunnen vormen. Dit erf ligt echter buiten 
de opgravingsputten.

Waterputten
Drie waterputten zijn gedateerd in de merovingische periode. Twee daarvan zijn 
zeker in de merovingische tijd gebruikt, voor de derde waterput kan een later 
gebruik niet worden uitgesloten. In dat geval moet het merovingisch aardewerk 
als intrusief worden beschouwd. In alle drie de kuilen werden de restanten 
van een houten bekisting aangetroffen. In twee gevallen (waterput 158 (spoor 
52.124) en waterput 157 (spoor 43.96)) betrof het een uitgeholde boomstamput.

Figuur 6.5 
Tweeschepige plattegrond 

uit de merovingische 

periode, structuur 58 

(structuur 1:200; spoordieptes 1:50)
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Figuur 6.6 
Huisplattegronden uit de merovingische 

periode: 1 Dommelen 25 (Theuws 

1988); 2 Geldrop C35 (Theuws 1993); 

3 Berkel-Enschot 1 (Ter Schegget 

1995; Verwers 1998/99); 4 Someren – 

Witvrouwenbergweg 1 (Verwers 1998/99). 

schaal 1:200
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De putten verschilden sterk in conservering. In waterput 157 was het restant van 
een eikenhouten boomstamput bewaard gebleven, met twee eiken planken als 
extra stutting.7 Het vondstmateriaal bestond slechts uit enkele scherven en de 
vulling wees erop dat de kuil in korte tijd was dichtgegooid. Van de tweede put 
kon alleen worden vastgesteld dat het een boomstamput moest zijn geweest, 
van de beschoeiing was slechts houtpulp over.

In het derde geval (waterput 160 (spoor 60.12)) bestond de put uit een be-
kisting van planken, waarvan één duidelijke zaagsporen vertoonde.8 Uit de 
restanten kon worden herleid dat de planken een vierkante constructie had-
den gevormd. Verdere details over de constructiewijze waren niet meer te 
achterhalen door de slechte conservering van het hout. Het lijkt erop dat bij 
het uit gebruik raken van de put het zuidwesten van de constructie naar bin-
nen is geklapt, waarna hij verder is dichtgegooid. Opvallend zijn zeven palen 
die rondom en gedeeltelijk in de insteekkuil staan, op een onderlinge afstand 
van 1,0 tot 1,5 m (fi g. 6.7). Helaas bevatten de sporen geen vondstmateriaal 
maar een verband met de waterput ligt voor de hand. Mogelijk hebben we te 
maken met een hekconstructie of puthuisje rondom de waterput.9

Zoals hierboven al opgemerkt, liggen de drie waterputten in de nabijheid van 
de merovingische huisplattegronden en hebben ze waarschijnlijk onderdeel 
uitgemaakt van de erven rond deze boerderijen. De korte afstand tussen 
huisplattegrond en waterput lijkt typerend voor merovingische erven. Ieder 
huishouden beschikte blijkbaar over een eigen watervoorziening, wijzend op 
de individualiteit van de huishoudens.10

7 Determinatie drs. C. Vermeeren, BIAX.
8 ibid
9 Van den Engel 2005.
10 Theuws 2004, p. 30. 

Figuur 6.7 
Waterput 160 in het vlak met rondom 

kleine paalkuiltjes
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Een oven
Een ongewoon spoor lag in de zuidwesthoek van de opgraving (structuur 
175, spoor 58.32). Een kuil bleek de onderkant van een kleine oven te bevatten 
(fi guur 6.8). Op basis van het vondstmateriaal in de kuilvulling kan de oven 
in de merovingische periode worden gedateerd. Van de oven zelf is slechts 
de onderkant bewaard gebleven. De oven was in het centrum van de kuil 
geplaatst, met de bodem op 40 cm onder het opgravingsvlak. De afmetingen 
van de lemen constructie waren in het vlak ongeveer 90 bij 70 cm. De sterk 
verbrande binnenzijde geeft aan dat hier het vuur werd gestookt. De functie 
van de oven is niet met zekerheid vast te stellen. Het vondstmateriaal en de 
ligging suggereren eerder een huishoudelijk, dan een industrieel gebruik. 
In de opbouw boven de stookplaats was mogelijk een rooster aangebracht 
waarop bijvoorbeeld brood kon worden gebakken.
Een toewijzing van de oven aan een van de erven is moeilijk. 

Figuur 6.8 
De merovingische oven in het veld en 
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De vermoedelijke huisstructuur 61 ligt het kortst bij. Indien deze structuur 
een erf representeert kan de oven hiermee worden geassocieerd. We 
kunnen echter niet uitsluiten dat een bijbehorende boerderij buiten het 
opgravingsareaal ligt. Tenslotte bestaat ook de kans dat de (enige) oven in 
een activiteitenzone buiten de erven lag, en werd gebruikt door verschillende 
huishoudens.

Een kuil
Op ruim 40 m ten westen van huisstructuur 78 ligt een forse kuil die op 
basis van het vondstmateriaal in de merovingische periode dateert (spoor 
50.83). De ovale kuil heeft een maximale diepte van 95 cm, en een diameter 
in het vlak van 270 cm. Het vondstmateriaal bestaat uit aardewerkscherven, 
enkele metaalvondsten waaronder een bronzen ring en een blauwglazen 
kraal (zie hoofdstuk 11; 14). De vondsten zijn afkomstig uit een laag die 
daarnaast een grote hoeveelheid houtskool en verbrande klei bevat. Dit 
niveau ligt bovenin in de kuil en heeft een dikte tussen 5 en 12 cm (fi g. 6.9). 
De houtskoollaag impliceert niet direct een specifi ek (secundair) gebruik 
van de kuil waarbij materiaal in de kuil is verbrand. Er bevinden zich geen 
sporen van verbranding in de kuil en het aardewerk is ook niet verbrand. 
Waarschijnlijk is het houtskool als afval in de kuil terechtgekomen. Het 
primaire gebruik van de kuil blijft dan ook onbekend.

6.1.2 De nederzettingsstructuur

Erven
Kijken we naar de ruimtelijke spreiding van de structuren met een 
merovingische datering, dan liggen deze relatief wijd verspreid over het 
gehele centrale deel van het opgravingsgebied. Alleen in westelijke richting 
kon een duidelijke begrenzing worden vastgesteld. De verspreiding verschilt 
hierin van die van de structuren uit de Romeinse tijd en volle middeleeuwen, 
die meer geclusterd liggen. 
Deze verspreiding bemoeilijkt een functionele interpretatie van de platte-
gronden. Voor het grootste rechthoekige gebouw met kopse palen (structuur 
91) kan worden aangenomen dat het als een woonhuis fungeerde. Voor de 

Figuur 6.9 
Doorsnede door kuil 50.83
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kleinere varianten ligt een vergelijkbare interpretatie voor de hand gelet op 
hun geïsoleerde ligging en de nabijheid van een waterput bij een van de 
kleine structuren (structuur 82). Dit impliceert wel dat er op de erven rond 
de boerderijen nauwelijks bijgebouwen lagen. Slechts één spieker is in de 
buurt van structuren 91 en 82 herkend. Ten oosten van de laatste structuur 
ligt nog een palenrij die aan deze zijde mogelijk het erf begrensd.
De breedtematen van de structuren 61 en 140 komen overeen met de drie 
huisplattegronden, wat ook voor deze structuren een interpretatie als huis 
mogelijk zou maken. Daarnaast liggen ook deze structuren geïsoleerd. 
Bovendien ligt een structuur (61) kort bij een waterput. Met name structuur 
140 is echter een stuk korter dan de andere gebouwen en het zou in dit 
geval ook om een goed gefundeerd stal- of ander bijgebouw kunnen gaan. 
De tweebeukige gebouwen zijn beduidend kleiner. Bij deze structuren gaat 
het waarschijnlijk om bijgebouwen, waarvoor we echter geen duidelijke 
parallellen kennen. De bijbehorende boerderijen kunnen in dat geval buiten 
de opgraving liggen.
Over de indeling binnen de merovingische huizen is weinig bekend. 
Ook op de vindplaats Zwarte Molen zijn geen aanwijzingen aangetroffen 
voor een functionele indeling van de huizen. Theuws interpreteert de 
merovingische plattegronden in zuidelijk Nederland als woonhuizen met 
op het erf afzonderlijke schuren en stallen.11 Een concrete aanwijzing voor 
een woonfunctie is afkomstig uit de opgraving Alphen-Rondweg. In een van 
de merovingische plattegronden is een haardkuil gevonden met sporen van 
verbranding in de kuil.12 Het sluit een woonstalfunctie van het huis echter 
niet uit.

Nederzetting
Op basis van het aardewerk is vastgesteld dat de merovingische bewoning 
tussen 575 en 675/700 n. Chr. heeft plaatsgevonden. Op basis van de sporen 
en structuren kunnen we stellen dat de merovingische nederzetting in die 
periode een beperkte omvang heeft gehad.13 In een tijdspanne van 100 à 125 
jaar hebben er minimaal één huis en maximaal vier/vijf huizen tegelijkertijd 
op het onderzochte terrein gestaan. Het is echter niet vast te stellen of de 
huizen gelijktijdig bewoond waren of dat er steeds maar één huis op het 
terrein bewoond was. In het laatste geval zouden we kunnen spreken van een 
‘zwervend’ erf, dat steeds verplaatst werd. Een nederzettingsanalyse wordt 
ook bemoeilijkt door het feit dat er geen begrenzing van de nederzetting 
bepaald kon worden. De aanwezigheid van drie waterputten impliceert 
dat op ieder erf een waterput lag, op korte afstand van het huis. Op het erf 
stonden hoogstwaarschijnlijk ook een of meerdere spiekers.
Na de merovingische periode blijft het terrein, echter op zeer beperkte 
schaal, bewoond getuige de aanwezigheid van een waterput, huisplattegrond, 
vondstmateriaal uit de karolingische periode. Het was niet mogelijk vast te 
stellen of het terrein continue bewoond is gebleven of dat er een hiaat met 

11 Theuws 1996.
12 Meijlink 2005, structuur 3, gedateerd op basis van scherfmateriaal uit drie paalsporen.
13 De mogelijkheid blijft natuurlijk bestaan dat een of meerdere (huis)structuren niet herkend 

zijn. Met name tussen de grote aantallen sporen en structuren uit de volle middeleeuwen 
kunnen merovingische structuren zijn ‘verdwenen’. Mogelijk bevonden zich ook op de niet 
onderzochte delen van het terrein meer plattegronden.
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de merovingische bewoning is geweest. We veronderstellen, gelet op het 
incomplete karakter van ons beeld van de vindplaats Zwarte Molen, dat de 
bewoning zich in het gebied zonder hiaat continueerde in de daaropvolgende 
twee eeuwen.

6.2  De karolingische en ottoonse periode

Zoals hierboven al vermeld, is er slechts een huisstructuur en een waterput 
in de karolingische periode gedateerd (fig. 6.10). Dit is op basis van de typo-
logie van de gebouwen alsmede geassocieerd vondstmateriaal gebeurd. De 
huisplattegrond ligt in de zuidoosthoek van het opgravingsterrein, waar hij 
de zuidoosthoek van een Romeins wandgreppelhuis oversnijdt. De waterput 
ligt daar ten noordwesten van, op ongeveer 135 m.

Figuur 6.10 
Huisplattegrond uit 

de karolingische periode, 

structuur 10

(structuur 1:200; spoordieptes 1:50) 
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Centraal in het cluster van boerderijplattegronden uit de volle middeleeuwen 
ligt een huisplattegrond die gedateerd wordt op de overgang van de 
karolingische tijd naar de volle middeleeuwen, ergens tussen 850 en 950 
n. Chr. (de ottoonse periode). De plattegrond vormt zeer waarschijnlijk de 
oorsprong van de nederzetting uit de volle middeleeuwen. 

6.2.1  Een karolingische huisplattegrond
In het zuiden van de Romeinse nederzetting werd een structuur herkend 
die sterk afweek van de Romeinse structuren (fi g. 6.10). Het betreft een 
driebeukige, rechthoekige plattegrond, die op basis van typologische 
kenmerken in de karolingische periode is te plaatsen. De structuur heeft 
een noordwest-zuidoost oriëntatie en meet 12,9 bij 8,4 m. De (vermoede) 
wandstijlen worden gevormd door vrij diepe, forse paalkuilen. Een centrale 
rij middenstijlen ontbreekt, zodat een relatief grote interne ruimte ontstaat. 

Figuur 6.11 
Huisplattegronden uit de karolingische 

periode: 1 Geldrop (Theuws 1993); 2 

Weert-Molenakker (Tol 1995); Dommelen 

(Theuws 1988); Weert-Kampershoek 

(Dijkstra 1998) (schaal 1:200)
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Opvallend zijn vier paalsporen in de hoeken van de structuur, binnen de 
wanden. Deze liggen ten opzichte van de hoeken van de wandstijlen steeds 
2,5 m binnen de structuur. De vier hoekstijlen vormen een interne ruimte 
van 8,6 bij 5 m. Een van deze palen is gestut met een groot aantal keien.
Het weinige vondstmateriaal bestaat uit scherven prehistorisch, Romeins 
en vroegmiddeleeuws aardewerk en kan verklaard worden als afval van 
voorgaande bewoning in het gebied dat bij de bouw van de boerderij in de 
paalkuilen terecht is gekomen. Wel is ten noorden van de structuur een 
gouden solidus van Lodewijk de Vrome (814-840) gevonden (zie hoofdstuk 
11). De plattegrond van de boerderij heeft parallellen in karolingische 
nederzettingen uit Uden en Weert (fi g 6.11).14

6.2.2  Een huisplattegrond uit eind 9e/begin 10e eeuw
In het centrale deel van de vindplaats ligt, temidden van enkele bootvormige 
plattegronden, een driebeukig, rechthoekig gebouw (structuur 92; fi g. 6.12). 
De structuur bestaat uit vijf gebinten die de middenbeuk omsluiten. Aan 
weerszijden van dit centrale gedeelte lopen twee palenrijen waarvan de 
paalkuilen iets kleiner in omvang zijn. Het betreft ook hier steeds palenrijen 
van vijf palen, waarbij deze kleinere palen steeds precies naast een van de 
middenstaanders van het centrale gedeelte zijn geplaatst. De plattegrond 
meet in zijn grootste omvang 11,9 bij 9,8 m. De lengte van de buitenste 
palenrijen is iets langer dan de middenbeuk. Dit heeft een lengte van 11,0 m 
en een breedte van 5,5 m. De gemiddelde afstand tussen het middenschip 
en de buitenste palenrij bedraagt 1,9 m voor de zuidkant en 2,1 m voor de 
noordkant. Het vondstmateriaal plaatst de plattegrond in het eind van de 9e/
begin 10e eeuw (zie hoofdstuk 9 ). De structuur wordt oversneden door een 
van de volmiddeleeuwse boerderijplattegronden (structuur 93). 
Het gebouw is uniek voor de vindplaats. Vergelijkbare plattegronden kennen 
we wel van andere vindplaatsen, onder meer uit Bakel-Achter de Molen 
(fi g. 6.13). Hier zijn twee structuren met een vergelijkbare driebeukige 
plattegrond ook gedateerd aan het eind van de 9e-10e eeuw.15 Deze 
gebouwen hebben een gelijk aantal gebintstijlen en wandpalen, en zijn alleen 
qua omvang iets groter dan structuur 92. Daarnaast is een vergelijkbare 
plattegrond ook bekend van de vindplaats te Gassel, die echter vroeger wordt 
gedateerd.16 De plattegrond uit Gassel is bovendien langer dan structuur 92, 
maar heeft wel een vergelijkbare breedte en opbouw.
Opvallend zijn de verschillen met een plattegrond uit Alphen-Rondweg die 
aan het eind van de ottoonse periode is gedateerd.17 Mogelijk representeren 
beide plattegronden de overgang van rechthoekige naar bootvormige platte-
gronden, die ergens in deze periode moet hebben plaatsgevonden (fi g. 6.13).

Wat betreft de interpretatie zijn er meerdere functies gesuggereerd voor dit 
gebouw type. Arnoldussen stelt dat de paalconfi guratie van gebintstijlen 
en naast liggende wandstijlen sterke overeenkomsten vertoont met de 
latere bootvormige plattegronden, en interpreteert de structuur als een 

14 Uden-Schouwstraat: Van Hoof en Jansen 2002; Weert-Kampershoek: Dijkstra 1998.
15 Arnoldussen 2003: structuren 15 en 26.
16 Gassel: laat-merovingisch (7e eeuw) (Heidinga en Vreenegoor 1990: 74; zie ook Verwers 

1998/1999: 268); Weert-Molenakker: (Dijkstra 1998, 53).
17 Meijlink 2005, structuur 4.



Bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen   185

huisplattegrond, een voorloper van de bootvormige plattegronden.18 De 
plattegronden hebben ten opzichte van de laat-karolingische plattegronden 
een veel regelmatiger structurering. Deze overeenkomst geldt ook 
voor structuur 92, die een lichtelijke kromming vertoont (de oostelijke 
wandstijlen staan iets naar binnen toe gericht).
Vreenegoor en Heidinga, daarentegen, opperen op basis van onderzoek in 
Duitsland dat het driebeukige gebouw in Gassel mogelijk een houten kerkje 
of een ander belangrijk gebouw geweest zou kunnen zijn.19 De plattegrond 
op Zwarte Molen is echter kleiner dan het gebouw uit Gassel en het feit dat 
de structuur door een latere structuur oversneden wordt strookt niet met 
het idee van een centraal gelegen belangrijk gebouw. Dergelijke gebouwen 
en kerken behielden vaak over een lange periode dezelfde plaats. Op basis 
hiervan wordt structuur 92 gezien als een van de eerste huizen van de latere 
volmiddeleeuwse nederzetting Zwarte Molen, die na 900 op deze plek tot 
bloei kwam. 

18 Arnoldussen 2003: 46-47.
19 Heidinga en Vreenegoor 1990, 74.

Figuur 6.12 
Huisplattegrond uit 

de ottoonse periode, structuur 92

(structuur 1:200; spoordieptes 1:50)
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6.2.2  Waterput
De enige waterput gedateerd in de (laat-)karolingische periode ligt middenin 
een plattegrond uit de Romeinse periode. De put is aangelegd in een gebied 
met relatief veel grind en ijzeroer in de bodem. Dit is waarschijnlijk de 
verklaring voor de forse kuil die gegraven is, waarin de bekisting excentrisch 
is geplaatst (fi g. 6.14). Op de bodem van de kuil was het restant van een 
uitgeholde boomstam zichtbaar. Van de put resteerde nog slechts de onderste 
15 cm. Tot ongeveer 20 cm onder het opgravingsvlak was nog wel het contour 
van de boomstamput zichtbaar. Deze had een diameter van 90 cm. Bij het 
dichtgooien zijn behalve zes scherven slechts takken en stenen in de kuil 
terechtgekomen.20 Van de scherven konden er vier als Badorf-aardewerk 
worden gedetermineerd.

20 Van den Engel 2005.
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Figuur 6.13 
Huisplattegronden uit de ottoonse 
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6.2.3  Nederzettingsstructuur
Het meest in het oog springend bij de karolingische en ottoonse bewonings-
poren is de geïsoleerde ligging van de gebouwen. Twee plattegronden, op grote 
afstand van elkaar, zonder omliggende bijgebouwen vormen de enige structuren 
uit deze periode. Bij beide gebouwen gaat het zeer waarschijnlijk
om woonhuizen. De erven rond deze huizen lijken vrij ‘leeg’ geweest te 
zijn. Gezien de concentraties aan paalsporen rond deze gebouwen die 
niet aan structuren zijn toegekend, bestaat er de mogelijkheid dat er toch 
kleine structuren – bijvoorbeeld spiekers of mijten – op de erven van deze 
gebouwen gestaan hebben. Dit neemt echter niet weg dat er duidelijk verschil 
in erfi nrichting is met de daaropvolgende volle middeleeuwen. De erven uit 
deze latere fase van bewoning kenmerken zich door een groot aantal veelal 
forse bijgebouwen. De karolingische erfi nrichting lijkt in deze sterk op zijn 
merovingische voorgangers.

Het beperkte aantal structuren maakt het moeilijk grip te krijgen op de tijds-
diepte en omvang van de bewoning. De driebeukige plattegrond is laat geda-
teerd (eind 9e/begin 10e eeuw), de andere plattegrond is slechts op typologische 
gronden in de karolingische periode geplaatst. De grote verschillen tussen
beide plattegronden, die alle twee als huis geïnterpreteerd worden, suggereren 
een verschillende datering.
Structuur 92 lijkt op basis van zijn ligging het begin van de nederzetting uit de 
volle middeleeuwen te vertegenwoordigen. De datering sluit hier goed bij aan. 
De tweede structuur kan niet door ingesloten vondstmateriaal gedateerd worden 
maar de analyse van het karolingisch aardewerk uit de directe omgeving (met 
name uit de nabijgelegen Romeinse dumpplaats) dateert voornamelijk uit de 9e 
eeuw (hoofdstuk 9). De structuur moet daarom ergens in deze eeuw gedateerd 
worden, waarschijnlijk in het begin. Dit zou een kort hiaat gedurende de 8e 
eeuw betekenen, het merovingisch aardewerk loopt immers tot 700 n. Chr., en 
mogelijk zelfs iets vroeger tot 675 n. Chr. Gezien het verspreide karakter van de 
karolingische sporen mogen we er niet zondermeer van uitgaan dat dit hiaat ook 
daadwerkelijk bestaan heeft. De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat zich op de 
niet onderzochte delen nog karolingische resten bevinden. 

Figuur 6.14 
De (laat-)karolingische waterput 161
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6.3  Conclusie: bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen

Bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen zijn in Noordoost-Brabant 
(nog altijd) schaars.21 Vergeleken met de regio Kempen, is er sprake van een 
beperkt aantal vindplaatsen.22 De belangrijkste vindplaats en liggen bij Uden 
(5,5 km ten zuiden van Nistelrode) en Escharen (ruim 13 km ten noordoos-
ten van Nistelrode).23 In beide gevallen hebben we te maken met een beperkt 
onderzocht nederzettingsterrein met structuren uit de merovingische én 
karolingische periode. Verder kennen we nog een aantal vindplaatsen met 
duidelijke aanwijzingen voor bewoning uit deze perioden: Gassel (vlak-
bij Escharen), Veghel (vlakbij Uden) en Herpen-Wilgendaal, nabij Oss.24

Tenslotte is met name in de Maaslandregio nog een aantal meldingen 
bekend van vondsten uit oppervlaktekarteringen. Tot de laatste categorie 
behoort onder andere de inhoud van een opgeploegd merovingisch graf bij 
Macharen, langs de Maas (fig. 6.15). Het onderzoek in Nistelrode vormt dus 
een welkome aanvulling.

De nederzetting Uden-Schouwstraat wordt gedateerd tussen 600 en 750
n. Chr. In totaal kunnen twee, mogelijk drie huizen en één of twee 
bijgebouwen in deze fase geplaatst worden. Op dezelfde locatie als de 

21 Verwers 1998/99.
22 Kempenregio: Bladel: Dierendonck 1989; Dommelen: Theuws, Verhoeven en Van Regteren 

Altena 1988; Geldrop:  Bazelmans en Theuws 1990; Someren: Schabbink 1999.
23 Van Hoof en Jansen 2002; Verwers 1998/99.
24 Gassel/Veghel: Verwers 1998/99; Herpen: Ball en Jansen (red.) 2002.

Figuur 6.15 
Inhoud merovingisch graf uit Macharen
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Figuur 6.16 
Overzichtsplattegrond van de mero-

vingische nederzetting Escharen 

1 Huisplattegronden en bijgebouwen, 

2 Hutkommen, 3 Waterputten, 4 

Hooimijten, 5 Graven, 6 (veronderstelde) 

erfgrenzen (uit Verwers 1998/99)

merovingische plattegronden ligt ook een huisplattegrond uit de karolin-
gische periode. Deze is gedateerd na 750 en bestaat uit een hoofdgebouw 
met daarbij twee, elkaar waarschijnlijk opvolgende, waterputten en een 
‘activiteitenzone’ waar metaal bewerkt en mogelijk graan gemalen werd. 
Door de beperkte omvang van de opgraving was niet vast te stellen hoe 
omvangrijk de nederzetting is geweest.25

De vindplaats Escharen is gelegen op een dekzandplateau, op korte afstand 
van een rivierloop. De grote hoeveelheid sporen en structuren maken het 
bijzonder moeilijk deze in tijd en ruimte te plaatsen.26 Verwers onderscheidt 
minimaal zeven erven uit de merovingische periode, bestaan de uit 
huisplattegronden, hutkommen, waterputten en bijgebouwen (fi g. 6.16). 
De huisplattegronden vertonen een opvallende diversiteit. Daarnaast zijn er 
tien begravingen gevonden, verspreid over het nederzettingsterrein.27

25 Van Hoof en Jansen 2002.
26 Verwers 1998/99, p. 348.
27 Verwers 1998/99, p. 268-269.
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De merovingische bewoning in Nistelrode wordt getypeerd door eenvoudige 
boerderijplattegronden, die sterk afwijken van de plattegronden uit de 
Romeinse tijd. De plattegronden vertonen sterke overeenkomsten met 
plattegronden van het nabijgelegen Uden-Schouwstraat.28 De huizen bestaan 
uit een rechthoekig frame van twee rijen van palen op rechte lijn met centraal 
in het huis twee sporen die iets aan de binnenzijde van de beide palenrijen 
liggen. De structuur heeft daardoor een rechthoekige, zeer regelmatige 
plattegrond. Vergelijkbare plattegronden in een grotere regio kennen we ook 
uit Someren, Dommelen en Berkel-Enschot (zie fi g. 6.6). Er wordt vanuit 
gegaan dat de wanden van dergelijke gebouwen buiten de dakdragende 
staanders hebben gestaan en het gebouw oorspronkelijk groter zal zijn 
geweest.

Doordat we slechts een aantal plattegronden (en vindplaatsen) uit de laat-
Romeinse tijd kennen, hebben we weinig zicht op de huisontwikkeling van de 
Romeinse wandgreppel-boerderijen naar de relatief eenvoudige merovingische 
plattegronden. Over de huisontwikkelingen in de vroege middeleeuwen 
(van Zuid-Nederland) zelf is meer bekend. Studies hierover zijn verschenen 
van de hand van Theuws en Verwers.29 Opvallend aan de plattegronden 
uit de merovingische periode is dat de huisconstructies zijn gebaseerd 
op langsverbindingen terwijl de karolingische huizen zijn gebaseerd op 
dwarsverbindingen. In het laatste geval worden de horizontale balken niet over 
de lengterichting van het huis gelegd, maar over de dwarsrichting, tussen twee 
gebintstijlen. Dit betekende dat de gebinten niet meer precies op een lijn en 
op regelmatige afstanden van elkaar hoefden te staan. Dit opende de weg naar 
de constructie van bootvormige huisplattegronden waarbij de verschillende 
gebinten afwijkende breedtes hebben en er dus kromme lijnen ontstaan in het 
grondplan zitten.30

Deze architectonische kentering op de overgang van de merovingische 
(500-750) naar de karolingische periode (750-900) wordt door Theuws 
gekoppeld aan fundamentele veranderingen in de wijze waarop de landbouw 
en de samenleving georganiseerd waren. De karolingische huizen worden 
als woonstalhuizen geïnterpreteerd, waarmee ook de afwezigheid van 
bijgebouwen wordt verklaard.31 Verwers ziet vooral een voortgang van 
(merovingische) huizenbouwtradities in de karolingische periode waarbij 
álleen´ een grotere voorkeur voor één bepaald type is waar te nemen. Hij 
wijst daarbij op het feit dat de afmetingen van karolingische huizen niet tot 
nauwelijks afwijken van huizen uit de merovingische tijd.32

Duidelijk is dat er in ieder geval dat er iets wezenlijks veranderde in de wijze 
waarop de huizen gebouwd werden. In Nistelrode en ook het nabijgelegen 
Uden is deze verandering duidelijk zichtbaar.33 De karolingische plattegronden 
verschillen op beide vindplaatsen duidelijk van de merovingische exemplaren 

28 Van Hoof en Jansen 2002.
29 Theuws 1988; Theuws 1996; Verwers 1998/99.
30 Zie ook Van Hoof en Jansen 2002; Van Hoof in voorb.
31 Theuws 1996.
32 Zie de lengte-breedte grafi eken in Verwers 1998/99, 267 en 270.
33 Van Hoof en Jansen 2002.
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(Uden: fi g. 6.17). Opvallend is dat beide merovingische plattegronden kort 
bij elkaar liggen en vermoedelijk op hetzelfde erf zijn gebouwd. In Nistelrode 
liggen de merovingische plattegronden op ruime afstand van elkaar. De 
karolingische plattegrond uit Uden is gedateerd na 750 en bestaat uit een 
hoofdgebouw met twee, elkaar waarschijnlijk opvolgende, waterputten en een 
‘activiteitenzone’ waar metaal bewerkt en mogelijk graan gemalen werd.34

Door de beperkte omvang van de opgraving is de omvang van de nederzetting 
niet vast te stellen.
In Nistelrode kunnen we de ontwikkeling moeilijker volgen omdat de 
dateringen van de huisplattegronden verder uit elkaar liggen. Hier zijn 
geen huisplattegronden uit de periode van rond 750 n. Chr. gevonden. De 
verschillen tussen de éénbeukige merovingische plattegronden en de twee 
latere karolingische/ottoonse plattegronden, waarvan één duidelijk driebeukig 
en de ander met een rechthoekig binnenbeuk, zijn echter signifi cant.

0 2m

0 2m

0 2m

0 2m

De merovingische bewoning in Nistelrode representeert een terugkeer van 
bewoning zoals we die in grote delen van Brabant kunnen waarnemen. Voor 
de voorafgaande periode, in ieder geval vanaf de 4e eeuw tot 550 n. Chr. 
wordt in het algemeen een sterke demografi sche terugval verondersteld voor 

34 Van Hoof en Jansen 2002.

Figuur 6.17 
Merovingische en karolingische platte-

gronden uit Uden-Schouwstraat

(Van Hoof en Jansen 2002)
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grote delen van Brabant.35 Alleen in de valleien van de Maas en Schelde lijkt 
sprake van bewoningscontinuïteit, echter ook op beperktere schaal. Zo zijn 
er bijvoorbeeld uit de Maaskant ten noorden van Oss en het Land van Cuijk 
verschillende vindplaatsen uit de laat-Romeinse tijd en merovingische periode 
bekend. Voor Nistelrode zijn er vanaf eind 3e eeuw geen aanwijzingen voor 
bewoning. We hebben te maken met ´kolonisten´ die het huidige gebied 
Zwarte Molen opnieuw ontginnen, zij het op kleine schaal. Ze kwamen terecht 
in een landschap met relicten uit het verleden, de resten van een Romeinse 
nederzetting die drie eeuwen daarvoor was verlaten. Hoe het landschap er 
precies uit zag en wat er nog resteerde van de Romeinse bewoning zullen we 
nooit weten. Het gebied zal waarschijnlijk weer sterk bebost zijn geweest, 
maar daartussen zullen depressies van waterputten, akkerperceleringen, 
vondstmateriaal en dergelijke op een eerdere bewoning hebben geduid.
De merovingische bewoningsresten liggen verspreid door het landschap 
en representeren een aantal solitaire, kortstondige erven, zogenaamde 
Einzelhöfen, die mogelijk elkaar hebben opgevolgd. In vergelijking met 
bijvoorbeeld Uden, Escharen en Dommelen is er geen sprake van accumulatie 
van bewoning binnen een beperkte locatie.36 Dit contrasteert ook sterk met 
de latere bewoningssporen uit de volle middeleeuwen die duidelijk geclusterd 

35 Onder andere Theuws 1988, 161-162. Recente opgravingen wijzen erop dat er geen sprake is 
van een volledige ontvolking (Meijlink 2005, 80).

36 Jansen en van Hoof 2002; Theeuws 1988; Verwers 1998/99, 348.
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voorkomen en het beeld oproepen van een klein gehucht. Vergelijkbaar 
met boven genoemde vindplaatsen kunnen we de bewoning in Nistelrode 
doortrekken naar de karolingische periode en de volle middeleeuwen, 
waarbij pas in de volle middeleeuwen een sterke accumulatie van bewoning 
plaatsvindt. In de perioden daarvoor is er sprake van een sterke verschuiving 
van bewoning (‘zwervende erven’). Ter vergelijking, grootschalig onderzoek 
in Someren, waar bewoning vanaf de merovingische periode tot aan het 
begin van de late middeleeuwen is vastgesteld, heeft aangetoond dat ook 
hier de nederzettingen zich hebben verplaatst in de tijd.37 De merovingische 
en karolingische nederzetting ligt daar 200 m ten zuiden van het 
bewoningscluster uit de volle middeleeuwen.

6.4  Historisch kader

De vroegmiddeleeuwse nederzettingen vertonen een opvallende diversiteit wat 
betreft de inrichting van erf en nederzetting. Voor de inrichting van de neder-
zetting Escharen veronderstelt Verwers een vaste structurering.38 De erven 
worden meerdere generaties herbouwd op dezelfde locatie, volgens een vast 
plan, tot in de karolingische periode. Ter vergelijking, in Geldrop bijvoorbeeld 
wordt de nederzetting na de merovingische periode verplaatst. In Nistelrode 
is er waarschijnlijk sprake van een enkel erf, een Einzelhöf, dat een aantal 
malen in zijn geheel wordt verplaatst. In Uden is mogelijk een zelfde patroon 
als Escharen waarneembaar. Ook hier wordt meerdere malen eenzelfde erf 
opnieuw ingericht.
Een belangrijke factor in de ontwikkeling van het nederzettingssysteem 
vormen de politieke gebeurtenissen. De 4e en 5e eeuw worden gekenmerkt 
door het defi nitief instorten van het West-Romeinse rijk, met als gevolg 
een demografi sche terugval en, tegelijkertijd, grootschalige volksmigraties. 
Germaanse stammen (Franken) bijvoorbeeld vestigen zich in de voormalige 
Romeinse provincies, waaronder Germania Inferior.39 Grote delen van de 
Brabantse zandgronden worden daarbij pas laat, in de loop van de 6e eeuw 
gekoloniseerd, ten tijde van de opkomst van het merovingische rijk.40

De kleine en grote rijkjes die door de Franken waren gesticht, werden in 
het begin van de 6e eeuw door Clovis, de koning van de Salische Franken, 
verenigd in het merovingische rijk. Hierbinnen werden politieke eenheden 
onderscheiden – de pagi - die voor een deel teruggingen op de Romeinse 
provincies. Rondom de Maas en de Waal ontstaat de Pagus Teisterbant, terwijl 
het grootste deel van Brabant tot de Pagus Texandrië kan worden gerekend. 
Tot welke pagi het Maasland behoorde is niet bekend, maar het meest 
waarschijnlijk is de Pagus Texandrië.41 Het grondbezit werd georganiseerd in 
domeinen waarin de boeren afhankelijk waren van wereldlijke of geestelijke 
heren. Deze hadden het bezit van de domeinen die bestonden uit centrale 
hoeven/nederzettingen en ondergeschikte pachtboerderijen.
Rond 800 werd het grootste deel van het huidige Nederland onder aanvoering 
van Karel de Grote ‘ingelijfd’ bij het Frankische rijk. Vanaf dan spreken 
we over de karolingische periode. De domeinorganisatie blijft in deze 

37 Schabbink 1999.
38 Verwers 1998/99, 277.
39 O.m. Theuws 1988; Blok 1979.
40 Verwers 1998/99.
41 Theuws en Bijsterveld 1991, 112-115+120.
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periode gehandhaafd. Een groot deel van de merovingische nederzettingen 
blijft bewoond, wel neemt het aantal nederzettingen toe en worden de 
nederzettingen in het algemeen kleiner.42 Het platteland bestaat in deze 
periode uit verspreid liggende erven en enkele grotere nederzettingen met een 
kerk, die als domeincentra fungeerden. Vanaf de 9e eeuw raakt het domaniale 
stelsel in verval, als gevolg van politieke veranderingen. Het Karolingische 
rijk wordt in drieën verdeeld (843, Verdrag van Verdun), waarbij de latere 
Nederlanden uiteindelijk deel gaan uitmaken van het Duitse rijk. Op het 
(Brabantse) platteland lijkt er echter weinig te veranderen, alleen komen meer 
bezittingen in handen van de kerkelijke macht.43

Het lijkt erop dat de boerenerven uit Nistelrode moeten worden 
geïnterpreteerd als solitaire pachtboerderijen. Waar we het bijbehorende 
domeincentrum moeten zoeken is niet bekend. Wel weten we dat zich op de 
locatie van een boerderij uit de 10e eeuw een omvangrijk gehucht ontwikkeld, 
dat gedurende een periode van twee eeuwen bewoond blijft. Dit gehucht uit de 
volle middeleeuwen wordt in het volgende hoofdstuk besproken.
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7 Bewoningssporen uit de volle middeleeuwen

Sebastiaan Knippenberg

Inleiding

De bewoningsporen uit de volle middeleeuwen (950/1000 tot 1200 n. Chr.) 
zijn beperkt tot het westelijk deel van de vindplaats Zwarte Molen. In de 
noordelijke vindplaatsen Mortel en Loo zijn geen sporen uit deze periode 
aangetroffen. Tijdens de aanleg van de A50 werd wel een tweede vindplaats 
(Kleinwijk) uit de volle middeleeuwen aangesneden. Omdat ze echter 
niet was vastgesteld tijdens het vooronderzoek kon ze niet meer worden 
opgegraven. Het was alleen mogelijk de sporen op te tekenen (zie paragraaf 
7.4).
Op de locatie Zwarte Molen zijn in totaal 42 structuren op basis van 
vondstmateriaal in deze periode gedateerd. Daar kunnen nog elf structuren 
aan worden toegevoegd op basis van typologie en ligging. De nederzetting 
herbergt een opmerkelijke variatie aan gebouwtypen. De structuren 
omvatten twintig typerende ‘bootvormige’ plattegronden (waaronder enkele 
meerfasige), elf rechthoekige éénbeukige gebouwen, drie rechthoekige 
tweebeukige gebouwen en twee eenbeukige, één driebeukig gebouw, zes 
vierpalige spiekers en tien hooimijten, bestaande uit vijf palen in een 
circulaire vorm. Daarnaast zijn een palenrij, een hooimijt bestaande uit een 
cirkelvormige greppel met een opening gefl ankeerd door twee paalsporen 
en een half ovaalvormige confi guratie van paalsporen herkend. Als laatste 
is een groot aantal greppels, een weg en twee structuren bestaande uit een 
aantal korte, parallelle greppels aan deze periode toegeschreven (fi g. 7.1; zie 
ook bijlage 7.1 en 7.2).

In het hier volgende hoofdstuk worden de verschillende gebouwtypen 
besproken (voor een individuele beschrijving van de structuren wordt 
verwezen naar de catalogus in hoofdstuk 20). Daarna volgt een bespreking 
van de gereconstrueerde erfi ndeling en een fasering van de verschillende 
erven. Tenslotte wordt de nederzetting Zwarte Molen kort in een breder, 
regionaal perspectief geplaatst.

7.1 De ‘bootvormige’ plattegronden: boerderijen, stallen en/of schuren

Het grootste deel van de structuren wordt gevormd door zogenaamde 
‘bootvormige’ driebeukige plattegronden, een veel voorkomend (gebouw) 
type voor deze periode op de zuidelijke zandgronden.1 De bootvormige 
middenbeuk is bij deze gebouwen opgebouwd uit gebinten die de 
hoofdconstructie vormen (de kern) (fi guur 7.2). De gebintconstructie en 
de bootvorm zorgen voor een grote open ruimte in het huis en bieden de 
mogelijkheid voor een verdieping.2 Gelijk georiënteerd aan de gebintstijlen 
(en vaak gepaard met deze) bevinden zich aan beide lange zijden van de 

1 Hiddink 2005a en b; Schabbink 1999; Ball en Jansen 2002; van Hoof en Jansen 2002; Theuws 
1992; Vreenegoor en Verhoeven 1991; Theuws et al. 1988.

2 Huijts 1992.
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structuur kleinere paalsporen die de locatie van de wand aangeven. Bij een 
groot aantal plattegronden ontbreken deze wandstijlen, vermoedelijk door de 
beperkte ingraving. De toepassing van op het maaiveld rustende poeren of 
houten liggers is ook een mogelijkheid.

7.1.1 Kenmerken en parallelen
Vergelijkbare plattegronden kennen we inmiddels van een groot aantal 
vindplaatsen in Brabant (fi g. 7.3). Op basis van het onderzoek in Dommelen 
is een typologie opgesteld voor de indeling van deze gebouwen.3 Gegroepeerd 
naar het aantal gebinten binnen de kern spreekt men respectievelijk van het 
A1 type bij drie gebinten oplopend tot het A5 type bij zeven gebinten (tabel 
7.1). Zoals alle typologische modellen van huisplattegronden betreft het 
een simplifi catie van de werkelijkheid bedoeld om gebouwen eenvoudig te 
kunnen benoemen. Afwijkingen op deze standaardtypen komen regelmatig 
voor. Daarnaast moeten we dergelijke typologieën buiten de regio waarvoor 
ze zijn opgesteld niet te rigide toepassen. Ze hebben over het algemeen een 
zeer lokale toepassing.4 Uit recentere opgravingen als bijvoorbeeld Someren 
en Uden blijkt dat de variatie in ‘bootvormige’ huisplattegronden veel groter 
is dan op basis van de opgravingen te Dommelen werd verondersteld.5

De variatie wijst er ook op dat de gebouwen niet alleen als woonhuis of 
woonstalboerderij hebben gediend. Er zijn goede aanwijzingen om te 
vermoeden dat de kleinere varianten als stal of schuur gebruikt zijn. De 
functiebepaling van veel plattegronden kan echter in veel gevallen niet 
gebaseerd worden op aanwijzingen in de vorm van haarden, interne indeling, 
stalboxen of verspreiding van (gebruiks)afval.6

type gebintstijlen kromming gebintstijlen kromming wandstijlen

type A1 drie paren gebintstijlen weinig gebogen lijn gebogen vorm

type A2 vier paren gebintstijlen weinig gebogen lijn gebogen vorm

type A3 vijf paren gebintstijlen sterk gebogen lijn gebogen vorm

type A4 zes paren gebintstijlen beperkt gebogen lijn gebogen vorm

type A5 zeven paren gebintstijlen weinig gebogen lijn gebogen vorm

Naast wandstijlen komen wandgreppels voor, al worden deze maar zelden 
aangetroffen. Er wordt over het algemeen aangenomen dat wandgreppels een 
gebruikelijker fenomeen zijn in de middeleeuwse huizenbouw maar dat ze 
vaak ondiep zijn aangelegd. Plattegronden met wandgreppels kennen we uit 
de recente opgravingen van Herpen-Wilgendaal en Bakel-Achter de Molen.7

Deze vindplaatsen werden gekenmerkt door een goede conservering. De 

3 Theuws, Verhoeven en Van Regteren Altena 1988.
4 Zie ook opmerking Hiddink 2005a.
5 Schabbink 1999. Een aanzet hiervoor is gegeven in Theuws 1992 waar een type A5 is 

gedefi nieerd met zeven gebintparen, echter zonder kopse staanders.
6 Hiddink 2005a; Schabbink 1999.
7 Herpen: Ball en Jansen 2002; Bakel: Arnoldussen 2003, zie fi guur 7.3.

Tabel 7.1
De vijf bootvormige huistypen uit 

Dommelen (uit Theuws 1992)
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Figuur 7.2
Gestandaardiseerde opbouw van een 

bootvormige plattegrond uit de volle 

middeleeuwen (uit Theuws 1992)

wandgreppel in Herpen-Wilgendaal was dusdanig goed geconserveerd dat 
in de greppel de paalsporen konden worden herkend waartussen zich tijdens 
het opschaven ondiepe staken aftekenden. Zij hebben samen met de grotere 
palen tot de wand behoord waaruit we kunnen concluderen dat we met een 
standgreppel te maken hebben.8 Illustratief is dat de wandpalen aan de 
kopse kanten in of direct voor de greppel zijn gelegen. In andere gevallen 
kon dat echter niet worden vastgesteld.
Daarnaast komen ook plattegronden voor met een greppel buiten de 
wand(stijlen), zoals in Bladel-Kriekeschoor. De algemene functionele 
interpretatie van deze greppels is die van de opvang van (opspattend) 
regenwater, als bescherming van de lemen wanden. In Bladel is de greppel 
slechts voor een deel bewaard gebleven en ligt deze aan de buitenkant van 
een rij wandstijlen.9

Archeologische aanwijzingen voor ingangen in ‘bootvormige’ plattegronden 
zijn schaars. Er wordt algemeen aangenomen dat er aan iedere kopse kant, 
tussen de twee of zelfs vier diep ingegraven stijlen een ingang is geweest.10

Daarnaast worden voor een aantal plattegronden ook ingangen aan de lange 

8 Ball en Jansen 2002.
9 Bladel-Kriekeschoor: Van Dierendonck 1989, zie fi guur 7.3.
10 Theuws 1992, 13.
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Malburg

Herpen-Wilgendaal

Geldrop-’t Zand

Bladel-Kriekeschoor

Lieshout-Beekseweg

Dommelen (huis 31)

Uden-Schouwstraat

Bakel-Achter de Molen

Sint-Oedenrode

Nederweert-Rosveld

Dommelen (huis 10)

Figuur 7.3
Bootvormige plattegronden uit Noordoost- en Zuidoost-Brabant (schaal 1:200)
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zijden verondersteld, op basis van afwijkende paalafstanden tussen gebinten 
en wandstijlen.11 Plattegronden waar de wandgreppels goed geconserveerd 
zijn bezitten echter geen aanwijzingen voor ingangen aan de lange zijdes.12

7.1.2 De ‘bootvormige’ plattegronden
De opgravingen te Nistelrode hebben een grote variatie aan ‘bootvormige’ 
plattegronden opgeleverd waarbinnen de Dommelen typen A1 tot en met A4 
vertegenwoordigd zijn (zie bijlage 7.1). Wel bestaat er binnen sommige van 
deze typen variatie in de confi guratie van de gebinten en ingangspartijen 
en de aard van de wandsporen. Twee plattegronden konden op basis van 
incompleetheid niet worden ingedeeld.

Dommelen type A1
Het A1-type is met 14 plattegronden het best vertegenwoordigd (tabel 7.2). 
Hierbij moet worden opgemerkt dat iedere fase van een structuur 
afzonderlijk is geteld. Zo hebben twee structuren, nummers 104 en 68, 
twee bouwfasen gekend die allebei tot het A1 type gerekend kunnen worden. 
Daarnaast zijn er ook twee structuren aangetroffen waarvan de oude fase als 

11 Vage aanwijzingen zijn hiervoor aangetroffen in Geldrop, in de vorm van twee palen die 
twee staanders fl ankeren (Theuws 1992, 13). Duidelijkere aanwijzingen komen voor in 
plattegronden in Uden-Schouwstraat (Van Hoof en Jansen 2002) en Cuijk-Route 1 Accent 
(Heirbaut, Ball en Hemminga 2005)

12 Arnoldussen 2003

Figuur 7.4
Structuur 103 met spoordieptes, 

Dommelen type A1

(structuur 1:200; spoordieptes 

1:50)
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A1 geclassifi ceerd kan worden, terwijl de latere bouwfases van een ander type 
zijn. Dit is het geval bij de structuren 41 en 100 die later respectievelijk een 
A2 en A3 fase hebben gekend.13

Binnen de groep van A1 gebouwen is een grote variatie aanwezig (fi g. 7.4 
en 7.5). Ten eerste betreft dat de omvang. De lengte van de plattegronden 
varieert sterk tussen 11,0 en 18,8 m. Ook binnen de breedte is er een sterke 
variatie. De breedte van de kern varieert tussen 5,0 en 7,3 m en van de 
totale breedte van het gebouw, dat is inclusief wandstijlen of wandgreppels, 
tussen 7,6 en 10,6 m. Dit laatste kon echter maar in enkele gevallen worden 
vastgesteld. Alle structuren hebben twee ingangspartijen, bestaande uit 
minstens twee palen, aan beide kopse kanten. Wel varieert de confi guratie 
van de gebinten.

13 Dit is ook bekend van de vindplaats Herpen-Wilgendaal: Ball en Jansen 2002.

Figuur 7.5
Structuren 42 en 122 met spoordieptes, 

Dommelen type A1 met bijgebouw

(structuur 1:200; spoordieptes 1:50)
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Tabel 7.2
Verdeling bootvormige plattegronden naar 

de Dommelen typologie

boerderijtype aantal

Dommelen A1 type 14

Dommelen A2 type 1

Dommelen A3 type 5

Dommelen A4 type 2

Dommelen A5 type 0

Totaal 22

Voorts is er bij vijf plattegronden naast de drie gebinten van de kern nog 
een vierde kleiner gebint, of beter gezegd palenpaar aanwezig. Dit paar 
bevindt zich ofwel altijd in het eerste of wel in de laatste travee, soms dicht 
bij de kopse kant, soms precies in het midden tussen de ingang en het naast 
gelegen kerngebint. Bij deze kleine palenparen stonden de stijlen dichter 
bij elkaar en waren ze minder diep gefundeerd dan in het geval van de 
kerngebinten (fi g. 7.5). Er mag dan ook verondersteld worden dat het geen 
dragende gebinten zijn geweest zoals in de kern, maar meer ondersteunde 
stijlen ter versteviging van het eerste of laatste traveegedeelte. Een zesde 
plattegrond had in de eerste travee niet één palenpaar tussen ingang en 
kerngebint, maar meerdere paren, wat doet vermoeden dat zich hier een 
wand heeft bevonden.

Slechts bij vier plattegronden van het A1 type werden overblijfselen van de 
wandstructuur vastgesteld. Bij drie ging het om enkele kleine en ondiepe 
paalsporen, die op korte afstand van elkaar stonden. In het geval van de oude 
fase van structuur 100 waren op sommige plaatsen de contouren van kleine 
wandgreppels, waarin de wandstijlen hadden gestaan, nog zichtbaar.

Dommelen type A2
Het type A2 is slechts éénmaal vastgesteld (fi g. 7.6). Het gaat om de 
tweede fase van structuur 41. Gedurende de eerste fase was dit een type A1 
plattegrond. Net als bij deze fase had ook de tweede fase een extra palenpaar 
in de laatste travee. Deze palen waren kleiner en minder diep gefundeerd en 
dienden er waarschijnlijk voor om de ingangspartij te ondersteunen, gezien 
hun korte afstand tot de kopse kant. In lengte verschilde deze fase nauwelijks 
van zijn voorganger. Met een omvang van 19 bij 11 m behoort de plattegrond 
tot een van de grotere ‘bootvormige’ plattegronden.
Bijzonder aan deze plattegrond is de aanwezigheid van een haard. 
Een directe aanwijzing dat deze plattegrond heeft gefunctioneerd als 
woon(stal)huis. De haard ligt in het zuidelijke deel van de plattegrond, 
tussen het eerste en tweede travee. Haarden worden maar zelden 
aangetroffen. Opvallend is dat in de nabijgelegen nederzettingen Uden en 
Herpen er ook steeds sprake is van een eenmalige vondst van een haard, 
tegenover een veelvoud aan plattegronden. Een verklaring is daar moeilijk 
voor te vinden. In het algemeen zullen de haarden zijn aangelegd op het 
toenmalige oppervlak. Mogelijk werd er een enkele maal voor gekozen om 
een haard in te graven waardoor deze wel bewaard bleven.
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Dommelen type A3
Vijf plattegronden zijn van het A3 type. Eén daarvan betreft de jongste fase 
van structuur 100, bij twee structuren gaat het om gebouwen die herbouwd 
(52) of gerepareerd (67) zijn. Bij de overige (51 en 40) gaat het om structuren 
die maar één fase hebben gekend. In het geval van structuur 40 moet 
nog een slag om de arm gehouden worden, daar alleen een deel van de 
westelijke lange zijde is opgegraven. Qua lengte variëren de plattegronden 
minder dan in het geval van het A1 type. De grootste lengte meet 20,2 m, 
de kleinste 16,8 m. De breedte van de kern varieert tussen 6,5 en 9,3 m en 

Figuur 7.6
Woon(stal)huis structuur 41 met 

spoordieptes, Dommelen type A2 met 

bijgebouw

(structuur 1:200; spoordieptes 1:50)
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slechts bij twee plattegronden kon de totale breedte van het gebouw bepaald 
worden. Deze zijn respectievelijk 10,3 en 10,6 m. De twee geheel vrijgelegde 
plattegronden vertonen enkele verschillen. Zo bezit structuur 100 een 
wandgreppel waarin een serie kleine wandpaaltjes hebben gestaan. Structuur 
51 heeft een beperkt aantal wandstijlen. Deze stonden steeds naast één 
van de gebintstijlen. Tussen de stijlen zullen echter ondiep gefundeerde 
wandpaaltjes of staken hebben gestaan. Ook de ingangspartijen zijn 
verschillend. Bij structuur 100 bestaat die uit slechts twee palen aan iedere 
kopse kant. Bij structuur 51 is de ingangspartij omvangrijker met een extra 
palenpaal dat aan de buitenkant ervoor geplaatst is (fi guur 7.7).

Figuur 7.7
Structuur 51 met spoordieptes, 

Dommelen type A3

(structuur 1:200; spoordieptes 1:50)
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Figuur 7.8
Structuur 95 met 

spoordieptes,

Dommelen type A4

(structuur 1:200; 

spoordieptes 1:50)
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Dommelen type A4
Twee plattegronden zijn van het A4 type. Het betreft in beide gevallen 
omvangrijke en goed bewaard gebleven plattegronden, nr. 95 (fi guur 7.8) 
en 48. Beide vertegenwoordigen de langste ‘bootvormige’ structuren, met 
respectievelijk een lengte van 20,8 en 21,5 m en een breedte van 13,2 en 
12,4 m. Enkele andere opmerkelijke overeenkomsten zijn de ingangspartijen 
die bij beide aan iedere kopse kant uit dubbele palenparen bestaan en de 
wandstijlen die relatief groot zijn en steeds naast een van de kerngebintstijlen 
liggen. Ook naast de ingangspalen hebben wandstijlen gestaan bij beide 
plattegronden. Een duidelijk verschil wordt gevormd door de aanwezigheid 
van een zogenaamde drupgoot die bijna de gehele structuur 95 omsluit, en 
het ontbreken daarvan bij structuur 48. Het kan niet uitgesloten worden dat 
een dergelijke greppel ook rond hier heeft gelegen maar dat deze door een 
geringe diepte niet bewaard is gebleven.14

Een ander verschil is dat bij structuur 95 een palenpaar aanwezig is in de 
eerste travee. Bij dit paar staan net als bij veel plattegronden van het A1 type 

14 Een vergelijkbare drupgoot is aangetroffen bij een plattegrond in Bladel-Kriekeschoor (Van 
Dierendonck 1989).

Figuur 7.9
Structuur 116 met spoordieptes, 

rechthoekig gebouw  (structuur 1:200; 

spoordieptes 1:50)
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de palen een stuk minder ver uit elkaar en zijn ze kleiner in omvang en 
diepte dan het geval is bij de kerngebinten. Voorts ontbreken naast de sporen 
van dit paar de wandstijlen die wel naast alle kerngebintstijlen liggen.

7.2 De overige structuren

Naast de hierboven beschreven ‘bootvormige’ gebouwen heeft een groot 
aantal andersoortige gebouwen in de middeleeuwse nederzetting Zwarte 
Molen gestaan. Bijna allemaal zijn ze als bijgebouwen geïnterpreteerd (zie 
bijlage 7.2). Opmerkelijk is opnieuw de grote variatie aan gebouwtypen 
en het weinig voorkomen van kleine vierkante spiekers. De grootste groep 
bestaat uit eenvoudige, rechthoekige gebouwen met een éénbeukige plat-
tegrond, bestaande uit twee rijen palen op regelmatige afstand van elkaar.15

Tien plattegronden zijn tot dit type te rekenen. Hierbij zijn de twee bouw-

15 De eenbeukigheid is gebaseerd op de archeologisch zichtbare plattegronden. Mogelijk 
kunnen we hetzelfde veronderstellen als voor de merovingische plattegronden, dat de 
wandstijlen niet bewaard zijn gebleven.

Figuur 7.10
Structuur 132 met spoordieptes, 

rechthoekig gebouw

(structuur 1:200; spoordieptes 1:50)
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fasen van structuur 125 afzonderlijk geteld. De tien plattegronden variëren 
in omvang, waarbij een duidelijk onderscheid te maken is tussen smalle op 
spieker gelijkende plattegronden en bredere exemplaren. De smalle structu-
ren, zoals structuur 116, variëren in lengte van 3,3 tot 10,2 m en in breedte 
van 2,8 tot 3,9 m (fig. 7.9). Bij de bredere gebouwen varieert de omvang van 
7,6 tot 16,9 m en 4,2 tot 7,7 m (fig. 7.10-12).

Tevens is er een variatie in het aantal palen, van zes (3 paren) tot en met 
twaalf (6 paren). Eén plattegrond wijkt enigszins af doordat hij een extra paal 
aan de zuidelijke kopse kant heeft. De meeste van deze gebouwen hebben 
een oriëntatie die gelijk is aan de ‘bootvormige’ plattegronden. Bovendien 
liggen de meeste ook in de directe nabijheid van deze plattegronden. Dit 
impliceert een direct verband tussen deze gebouwen. Waarschijnlijk moeten 
we de rechthoekige structuren interpreteren als bijgebouwen (schuren) die 
op het erf stonden, op korte afstand van een hoofdgebouw.
Twee rechthoekige structuren verschillen van de hierboven beschreven 
gebouwen in het feit dat er parallelle rijen bestaande uit kleine paalsporen op 
korte afstand, aan de buitenzijde van de centrale paalsporen liggen (fi g. 7.13). 
In beide gevallen gaat het relatief brede gebouwen. Structuur 49 bestaat 
uit tien centrale palen, met een omvang van 13,1 bij 9,1 m, en structuur 
118 uit zes palen, met een omvang van 5,3 bij 5,0 m. Mogelijk moeten de 

Figuur 7.11
Structuur 50 met spoordieptes, 

rechthoekig gebouw (structuur 1:200; 

spoordieptes 1:50)
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relatief kleine palen als wandstijlen geïnterpreteerd worden. Gezien de veel 
grotere omvang van deze twee gebouwen is het mogelijk dat het hier gaat om 
huisplattegronden. Ook de zware fundering, met grote en diepe paalkuilen 
en de ligging van beide gebouwen pleiten hiervoor.

Naast deze hierboven besproken rechthoekige plattegronden, waarbij de 
kern van het gebouw uit paren van grote palen bestond, waarschijnlijk 
gebinten, zijn er twee tweebeukige plattegronden aangetroffen (nrs. 102 en 
142), waarbij de basis door één rij middenstaanders werd gevormd, met aan 
weerszijden kleine wandstijlen (fi g. 7.14). Beide liggen naast de bootvormige 
plattegrond 41 en vertegenwoordigen waarschijnlijk opeenvolgende 
bewoningsfasen.

Ook hier gaat het waarschijnlijk om bijgebouwen. Een ander type tweebeukig 
gebouw wordt vertegenwoordigd door structuur 62. Hier gaat hierbij om een 
variant waarbij aan de noordelijke en zuidelijke lange zijde en de oostelijke 
kopse kant de plattegrond omsloten worden door wandstijlen met in het 
midden enkele middenstaanders die in omvang niet veel verschillen van de 
wandstijlen. Aan de oostelijke zijde lijkt een soort aanbouw aanwezig (fi g. 7.15).

Figuur 7.12
Structuur 125 met spoordieptes, 

rechthoekig gebouw (structuur 1:200; 

spoordieptes 1:50)
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De laatste structuren betreffen twee kleine, rechthoekige gebouwen, die 
direct naast een bootvormige plattegrond (nrs. 41 en 42) zijn gelegen 
(fi g. 7.5; 7.6). De opbouw van de plattegrond is duidelijke verschillend. De 
grootste is een rechthoekig gebouwtje dat taps toeloopt aan de westelijke 
zijde (nr. 114). Mogelijk vormt dit een ingangspartij, overeenkomstig aan de 
ingangspartijen van de bootvormige plattegronden. 

De kern van het gebouwtje bestaat uit drie gebinten, met tussen het meest 
oostelijke gebint een middenstijl. Het tweede gebouwtje is meer vierkant van 
vorm en heeft twee rijen kleine paalsporen, die waarschijnlijk onderdeel van 
de wand uitmaakten (nr. 122). Aan de noordelijke en zuidelijke kant bevindt 
zich een klein paalspoor tussen deze twee rijen. In vorm komt de structuur 
sterk overeen met een bijgebouw aangetroffen in Herpen-Wilgendaal.16

Opvallend daarbij is ook de overeenkomstige ligging (fi g. 7.16). Een 
vergelijkbare onderlinge oriëntatie van hoofd- (huis) en bijgebouw (schuur) 

16 Ball en Jansen 2002: p. 152.

Figuur 7.13
Structuur 49 met spoordieptes, 

rechthoekig gebouw met wandstijlen

(structuur 1:200; spoordieptes 1:50)
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Figuur 7.14
Structuur 102 met spoordieptes, 

tweebeukig

(structuur 1:200; spoordieptes 1:50)

Figuur 7.15
Structuur 62 met spoordieptes, 

tweebeukig met uitbouw

(structuur 1:200; spoordieptes 1:50)
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Figuur 7.16
Boerderij en bijgebouw uit Geldrop-

’t Zand, Dommelen en Herpen-

Wilgendaal. Vergelijk structuren 41 en 114 

en 42 en 122 op fig. 7.1 (schaal 1:400)
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vinden we onder andere ook in Sint-Oedenrode, Geldrop-’t Zand, Dommelen, 
Herpen-Wilgendaal, Uden-Schouwstraat en Someren-Waterdael. In al deze 
nederzettingen zijn de (rechthoekige) bijgebouwen haaks gesitueerd op één 
van de kopse kanten van een bootvormige (huis)plattegrond (fi g. 7.16).17

Hoewel de vorm van de plattegronden sterk verschilt, duidt de gelijke ligging 
van deze gebouwen ten opzichte van de bootvormige plattegronden op wijd 
verbreide standaardisatie in erfi nrichting.

Spiekers en hooimijten
Naast (woonstal)huizen, stallen en schuren behoren ook de spiekers en mijten 
tot de vaste elementen van een middeleeuws erf. Het meest voorkomend 
zijn structuren bestaande uit vijf tot acht paalsporen die min of meer in een 
cirkel staan. Ze worden geïnterpreteerd als hooimijten of ‘roedebergen’. 
In een aantal gevallen is binnen de cirkel een centrale paal geplaatst die als 
dakgeleider diende. Het dak kon versteld worden zodat het mogelijk was om 
verschillende hoeveelheden hooi droog op te slaan.18 Daarnaast komen ook 
kleine rechthoekige of vierkante plattegronden bestaande uit een eenvoudige 
confi guratie van palen. Dergelijke structuren komen al voor sinds de midden-
bronstijd en worden aangeduid als spiekers (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 
4; 5). Verondersteld wordt dat de palen een verhoogde vloer met opbouw 
ondersteunden waarin graan e.d. kon worden opgeslagen.
De nederzetting Zwarte Molen heeft in totaal tien hooimijten opgeleverd. 
In alle gevallen gaat het om vijfpalige varianten, waarbij de palen in een 
regelmatige pentagon confi guratie waren geplaatst (fi g. 7.17). Bij drie mijten 
is een zesde paal in het centrum van het pentagon aangetroffen. De diameter 
van de hooimijten varieert tussen 3,9 en 5,5 m, met een clustering rond de 
4,5 en 4,7 m en tussen de 5,3 en 5,5 m. Vergelijkbare hooimijten vinden we 
onder andere Herpen-Wilgendaal en Cuijk-Route 1 Accent.19

Naast de mijten bestaande uit een palenconfi guratie worden ook circulaire 
structuren bestaande uit een ronde greppel met opening geïnterpreteerd 
als hooimijt. Zwarte Molen heeft slechts een voorbeeld van een dergelijke 
structuur opgeleverd (nr. 60) maar op vergelijkbare nederzettingsterreinen 
komen ze regelmatig voor, bijvoorbeeld in Bladel.20 Het voorbeeld uit 
Nistelrode bestaat uit een cirkelvormige greppel met een diameter van circa 
6 m en een opening die gefl ankeerd wordt door twee paalsporen.

Waterputten21

In totaal zijn er acht waterputten gedateerd in de volle middeleeuwen. In 
alle kuilen waren nog resten van een houten constructie aanwezig. In alle 
gevallen waren uitgeholde boomstammen als bekisting gebruikt (fi g. 7.18). 
Bij enkele van deze putten was de constructiewijze van de bekisting nog goed 
te reconstrueren. Als eerste waren de boomstammen doormidden gekliefd, 

17 Sint-Oedenrode: Heesters 1973; Geldrop-‘t Zand: Bazelmans en Theuws 1990; Dommelen: 
Theuws et al. 1988; Herpen-Wilgendaal: Ball en Jansen 2002; Uden-Schouwstraat: Van Hoof 
en Jansen 2002; Someren-Waterdael: Schabbink 1999.

18 Oudhof e.a. 2000, 61.
19 Ball en Jansen 2002; Heirbaut, Ball en Hemminga 2005.
20 Vreenegoor 1989.
21 Zie ook Van den Engel 2005. De waterputten zijn in het kader van een BA-scriptie 

beschreven. Zie ook hoofdstuk 19.
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waarna de twee helften zijn uitgehold. De beide delen zijn vervolgens in de 
kuil gezet waarna de helften aan elkaar werden verbonden door middel van 
houten pinnen en een (wilgen)tenen knoop.

De meeste waterputten hadden slechts één kern, wijzend op één 
gebruiksfase. In twee gevallen was er echter sprake van meerdere kernen. 
Waterput 151 kende twee kernen en waterput 150 zelfs drie (zie hoofdstuk 
19). In het eerste geval was duidelijk waar te nemen dat de jongste kern 
in de insteek van de eerste put was ingegraven. In het tweede geval waren 
naast een intacte boomstamput twee oudere kernen zichtbaar, waarbij de 
onderlinge oversnijdingen niet duidelijk waren. Wel is duidelijk dat een 
nieuwe put naast een oudere put werd geslagen. Hierin wijkt deze af van een 
dubbele waterput uit Herpen-Wilgendaal waar een nieuwe bekisting binnen 
een oudere put was aangebracht.22

Slechts twee boomstam bekistingen kwamen in aanmerking voor 
dendrochronologische datering. Het gaat om de waterputten 149 en 153. Van 
beide loopt de datering niet veel uiteen. Het hout uit waterput 149 is gekapt 
ergens tussen 988 en 1000 n. Chr. en dat van waterput 153 ergens tussen 
1038 en 1042 n. Chr. Bij de bekisting van waterput 153 lijken er helften van 
twee verschillende boomstammen te zijn gebruikt.
Het aantal vondsten dat in de putten is aangetroffen, is gering. Een van de 
waterputten (nr. 149) leverde een bijzondere vondst op in de vorm van een 

22 Ball en Jansen 2002.

Figuur 7.17
Structuur 70 met spoordieptes, hooimijt 

(structuur 1:200; spoordieptes 1:50)
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houten scheplepel, gemaakt van essenhout (fi g. 7.18).23 De vondstlocatie doet 
vermoeden dat de lepel is gebruikt voor het putten van water.

Greppels
Het onderzoek op Zwarte Molen heeft een groot aantal greppels opgeleverd, 
die zonder uitzondering gelegen zijn aan de westelijke zijde van de 
nederzetting (fi g. 7.1). De datering van de greppels is moeizaam. Het 
aantal vondsten is beperkt, en daarnaast kunnen de aangetroffen scherven, 
vanwege het karakter van de sporen, intrusief of opspit zijn. De belangrijkste 
argumenten voor een datering van de greppels in de volle middeleeuwen 
zijn ligging ten opzichte van de structuren 48, 49, 125 en 154 en in mindere 
mate 51. Het duidelijkst blijkt dit uit de meest noordelijke greppel die om 
de structuren 49 en 125 heen ‘krult’, en zeer kort op de paalsporen van deze 
structuren ligt zonder dat de sporen elkaar snijden. Een kortere noord-zuid 
greppel houdt duidelijk rekening met de structuren 48 en 154, wijzend op 
een gelijktijdigheid.

Uitgebreide greppelstructuren komen veelvuldig voor op volmiddeleeuwse 
nederzettingsterreinen. Voorbeelden zijn de nederzettingen Sint-Oedenrode-
Everse Akkers, Nederweert-Rosveld, Bakel-Achter de Molen en Aarle-Rixtel-
Strijp.24 In Sint-Oedenrode en Nederweert zijn greppelsystemen aangelegd 
als perceels- en nederzettingsafscheidingen. Voor de laatste categorie wordt 
in Nederweert mogelijk ook een functie als drainage en/of afscheiding naar 
een lager gelegen gebied verondersteld (fi g. 7.19).25 In Bakel is sprake van 
één of twee parallelle greppels, met een onderlinge afstand van 4,8 tot 5,6 m, 
die duidelijk de noordgrens van de nederzetting vormen. Mogelijk kunnen 

23 Determinatie drs. C. Vermeeren, BIAX.
24 Sint-Oedenrode-Everse Akkers: o.a. Heesters 1973; Nederweert-Rosveld: Hiddink 2005b, 

Bakel-Achter de Molen: Arnoldussen 2003; Aarle-Rixtel-Strijp: Kortlang en Hakvoort 2002.
25 Hiddink 2005b.

Figuur 7.18
Voorbeeld van gekliefde 

boomstamwaterput 149, met pinnen en 

knoop. Op de bodem van de put lag een 

houten scheplepel
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deze greppels ook als bermsloten van een weg worden geïnterpreteerd.26

Dit laatste wordt ook verondersteld voor de nederzetting Aarle-Rixtel-Strijp. 
Centraal door de opgraving lopen twee parallelle greppels met aan beide 
plattegronden die de oriëntatie van de greppels volgen.27

Voor een functietoekenning van de greppels in Zwarte Molen speelt de ligging 
een belangrijke rol. Ze liggen in het laagste deel van de opgraving, waardoor 
een functie als afwatering voor de hand ligt. Daarnaast lijken met name de 
westelijke greppels een fysieke grens te vormen tussen de nederzetting en 
het lager gelegen gebied ten westen daarvan. Hoelang en in welke fase(n) 
de greppels hebben gefunctioneerd, is onduidelijk. De datering van de 
nabijgelegen gebouwen heeft door het zeer beperkte aantal scherven een brede 
marge: tussen 900-1200. Alleen structuur 51 kon goed gedateerd worden

26 Arnoldussen 2003, 88-89.
27 Kortlang en Hakvoort 2002.

Figuur 7.19
Sporen uit de volle middeleeuwen uit 

Nederweert-Rosveld (uit Hiddink 2005b)
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Overige sporen
Deze categorie omvat nog enkele confi guraties van sporen met een duidelijke 
onderlinge samenhang, die we echter niet aan bovenstaande categorieën 
kunnen toekennen. Het gaat om een palenrij, een half ovaalvormige 
confi guratie van paalsporen en twee clusters van korte rechtlijnige greppels 
(fi g. 7.1; nrs. 108 en ter hoogte van structuur 67, zie ook hoofdstuk 19).
De laatste structuur komt vaker voor in een middeleeuwse context. In 
Herpen-Wilgendaal liggen ten westen van de structuren 1, 2 en 3 drie 
parallelle langwerpige kuilen. Ze hebben een lengte tussen de 2,7 en 3,7 
m en een breedte tussen de 0,7 en 1 m (fi g. 7.20). Op basis van vorm en 
vulling wordt een gelijktijdigheid of tenminste opeenvolging verondersteld.28

De drie kuilen dateren op basis van een aantal scherven in de 11e eeuw, 
overeenkomstig met de naastgelegen structuren waarmee het aannemelijk 
is dat ze op het erf naast een boerderij hebben gelegen. Vergelijkbare sporen 
zijn in Bladel-Kriekeschoor aangetroffen. Hier liggen de kuilen echter 
binnen een plattegrond van zes palen die is geïnterpreteerd als schuur of 
stal.29 Ook in Hulsel is een aantal langwerpige kuilen vastgesteld. Hier wordt 
geopperd dat ze mogelijk zijn gebruikt voor het vermengen van mest met 
andere organische materialen.30 In Dommelen tenslotte zijn vergelijkbare 
sporen verbonden door een greppel. De kuilen zouden voor het roten van 
vlas hebben gefungeerd.31 Ook in Nistelrode hebben de we geen concrete 
aanwijzingen voor de functie van de kuilen. Een botanisch onderzoek van de 
kuilvullingen heeft geen resultaten opgeleverd (zie hoofdstuk 15).

7.3 Erven en de ontwikkeling van de volmiddeleeuwse nederzetting 
Zwarte Molen

Inleiding

De structuren uit de volle middeleeuwen vertonen een duidelijke 
clustering binnen het opgravingsgebied (fi g. 7.1). Op één waterput na 
(159) bevinden alle structuren zich in het centrale en westelijke deel van 
het nederzettingsterrein Zwarte Molen. Opmerkelijk is dat geen van de 
structuren het areaal van de Romeinse nederzetting oversnijdt, alsof men 
deze locatie heeft willen mijden. Als we de verspreiding van de structuren 
vanaf de Romeinse tijd bekijken dan ontstaat er een algemeen beeld waarin 
de bewoning zich geleidelijk in westelijke richting heeft verplaatst. De 
Romeinse nederzetting bevindt zich aan de oostzijde van het opgegraven 
gebied, de vroegmiddeleeuwse bewoning ligt over de gehele rug en overlapt 
met zowel de Romeinse nederzetting als de nederzetting uit de volle 
middeleeuwen, die in het westelijke deel ligt. Voor de laatste nederzetting 
geldt dat er ten opzichte van de vroegmiddeleeuwse nederzetting sprake 
is van een duidelijke clustering en uitbreiding van de nederzetting. De 
nederzetting wordt plaatsvast (i.t.t. de zwervende erven uit de vroege 
middeleeuwen) en verandert waarschijnlijk ook van karakter (zie hoofdstuk 
6).

28 Ball en Jansen 2002.
29 Van Dierendonck 1989.
30 Zoals later in de potstallen werd gedaan: Theuws 1999, 266.
31 Theuws 1999. In Bladel is een greppel aangetroffen waarvan men een soortgelijke functie 

verwacht.
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De verplaatsing naar het westen valt samen met een verplaatsing naar 
de lager gelegen delen van het landschap (zie fi g. 2.1). Een dergelijke 
verschuiving van bewoning gedurende de volle middeleeuwen is een bekend 
fenomeen op de Brabantse zandgronden. Men veronderstelt dat de hoger 
gelegen delen vanaf de 13e eeuw primair werden benut als akkergronden (zie 
hoofdstuk 17).

De vindplaats Zwarte Molen herbergt dus een gehucht uit de volle 
middeneeuwen, waarbij we mogelijk zelfs kunnen spreken van een 
omvangrijk(er) dorp(je). Dit laatste is gebaseerd op het feit dat de 
nederzetting in zuidelijke en noordelijke richting niet begrensd is. Het hoge 
aantal sporen in de noordelijke werkputten wijst erop dat de nederzetting 
in deze richting doorloopt. Een proefsleuvenonderzoek ten zuiden van de 
opgravingen uit 2004 heeft aangetoond dat ook hier de middeleeuwse sporen 
doorlopen.32 Weliswaar neemt de sporendichtheid af, toch zijn in alle sleuven 
middeleeuwse sporen vastgesteld. De zuidelijke begrenzing kon op basis van 
het proefsleuvenonderzoek in ieder geval nog niet worden vast gesteld. Juist 
in de meest zuidelijkste sleuf (110 m ten zuiden van de opgraving) werd nog 
een wandgreppel van een bootvormige structuur opgetekend.
Zoals eerder opgemerkt is de nederzetting aan de oostkant wel duidelijk 
begrensd. Aan de westkant is dit minder duidelijk, wellicht vormen de 
greppelstructuren hier de grens van de nederzetting (zie paragraaf greppels). 
De concentratie aan sporen en structuren neemt in ieder geval wel af in deze 
richting (zie fi g. 7.1).

7.3.1 Erven
Er is getracht om binnen het cluster van gebouwen uit de volle middeleeuwen 
enige samenhang te ontdekken en mogelijke erven te herkennen (fi g 7.21-27, 
waarop de verschillende erven per fase zijn afgebeeld, zie ook bijlage 7.3). 
Een belangrijk uitgangspunt hierbij vormen de resultaten van de opgraving 
Lieshout-Beekseweg. Dit onderzoek heeft sterke aanwijzingen opgeleverd 
voor het gelijktijdig en naast elkaar voorkomen van bootvormige bijgebouwen 
(stallen en/of schuren) en bootvormige hoofdgebouwen (woonhuizen).33 In 
Lieshout zijn drie duidelijk gescheiden paren van bootvormige plattegronden 
aangetroffen, waarbij in twee gevallen ook een waterput is ontdekt. De drie 
clusters worden geïnterpreteerd als drie afzonderlijke erven, waarbij een van 
de plattegronden als hoofdgebouw (boerderij) wordt bestempeld en de ander 
als bijgebouw (stal en/of schuur).34

Het naast elkaar liggen van evenwijdig georiënteerde bootvormige 
plattegronden, en de variatie in omvang binnen de groep bootvormige 
gebouwen vormden het uitgangspunt bij het toekennen van een functie 
aan de gebouwen en het reconstrueren van erven binnen de nederzetting 
Zwarte Molen. Daarbij zijn we ervan uitgegaan dat de nederzetting bestaat 
uit verscheidene boerenerven met ieder een eigen stal en/of schuur (zie ook 
paragraaf 7.5).

32 De Leeuwe 2006.
33 Hiddink 2005a. Ook in Someren is dit vastgesteld: Schabbink 1999.
34 Hiddink 2005a.
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Er zijn dertien bootvormige plattegronden als woonhuis geïnterpreteerd en 
zeven als bijgebouw, waarschijnlijk een stal of schuur. De zeven bijgebouwen 
konden met een van de woonhuizen geassocieerd worden op basis van 
naburige ligging en dezelfde oriëntatie. In alle gevallen was het bijgebouw 
kleiner dan het hoofdgebouw. Op één van de erven had zowel het huis als 
het geassocieerde bijgebouw een tweede bouwfase, wat de veronderstelde 
verbintenis versterkte. In geen van de gevallen vormde de datering van de 
individuele structuren op basis van het vondstmateriaal een belemmering 
voor de koppeling. In één geval, echter, gaat het om een hypothetische 
toekenning. Aan de zuidelijke rand van het terrein is minstens een derde 
deel van een relatief grote bootvormige plattegrond blootgelegd (nr. 86). 
Op basis van de omvang is de structuur als huis geïnterpreteerd. Ten 
westen van deze plattegrond liggen twee forse paalsporen, die op basis van 
hun onderlinge afstand sterk op een ingangspartij van een bootvormige 

Figuur 7.21
Nistelrode-Zwarte Molen, fase 1

Fase 1
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plattegrond lijken. Gezien de evenwijdige ligging van de ingangspartij met 
die van plattegrond 86, zijn we ervan uitgegaan dat dit de ingang is van de 
geassocieerde stal/schuur van huis 86 (fi g. 7.1).

De bootvormige woonhuizen waaraan geen bootvormige bijgebouw kon 
worden toegewezen, bevinden zich veelal aan de rand van het opgegraven 
terrein. De mogelijkheid is groot dat de mogelijk bijbehorende bijgebouwen 
zich buiten het onderzochte areaal bevinden. In één geval gaat deze redenering 
niet op. Rond structuur 67 is naar alle zijden een aanzienlijk oppervlakte 
opgegraven. Alleen structuur 52 kwam in aanmerking om als bijbehorende 
stal of schuur geïnterpreteerd te worden. Het is echter aannemelijker om 
deze structuur als woonhuis te zien, gezien de aanwezigheid van een kleinere 
plattegrond en een hooimijt aan de zuidzijde van dit gebouw (fi g. 7.1).

Figuur 7.22
Nistelrode-Zwarte Molen, fase 2. 

De kleuren vertegenwoordigen 

verschillende erven.



Bewoningssporen uit de volle middeleeuwen   225

Het vaststellen van dertien huizen met in zeven gevallen de bijbehorende 
stallen/schuren vormde de basis om de andere structuren, waaronder de 
waterputten, aan een van de erven toe te kennen. Gelet op dateringen en 
oversnijdingen was het in veel gevallen mogelijk om meerdere structuren met 
een erf te associëren. Bij elf van de dertien woonhuizen zijn geassocieerde 
structuren herkend. Bij slechts twee plattegronden (nrs. 40 en 51) was dat 
door hun ligging aan de rand van het opgegraven terrein niet mogelijk. Bij 
nog vier andere woonhuizen (structuurnummers 48, 50, 86 en 112) kan op 
grond van hun ligging binnen het opgravingsterrein verondersteld worden 
dat het omliggende erf maar gedeeltelijk is opgegraven en dat vermoedelijk 
gebouwen zullen missen. In de andere gevallen is dat minder waarschijnlijk. 
In al deze laatste gevallen kon een waterput aan het erf worden toegeschreven. 
Op basis van de gereconstrueerde erven kan worden gesteld dat de percelen 
waarop het huis, stal/schuur, waterput en bijgebouw(en) stonden een 
gemiddelde omvang hadden van ongeveer 50 bij 40 m.

Figuur 7.23
Nistelrode-Zwarte Molen, fase 3
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Behalve de dertien erven die op basis van de bootvormige woonhuizen zijn 
gereconstrueerd, kan in ieder geval aangenomen worden dat er nog een 
14e erf aanwezig is geweest. Deze ligt in het noordwestelijke gedeelte van 
het opgravingsterrein en moet geassocieerd worden met de rechthoekige 
gebouwen 49 en 125. Gezien het formaat van deze twee plattegronden moet 
de mogelijkheid echter worden opengehouden dat het hier twee woonhuizen 
betreft.

Een vergelijking van de verschillende erven toont aan dat er enige 
variatie bestaat wat betreft aan- of afwezigheid van gebouwtypen. Zo 
zijn er twee omvangrijke erven waarop een woonhuis, een bootvormig 
bijgebouw, een rechthoekig bijgebouw en een hooimijt stonden. Het betreft 
hier de erven rond structuren 115 en 100. Bij het laatste erf geldt voor 
beide bewoningsfasen dat deze serie gebouwen rond het huis stonden. 
Opmerkelijk is dat het bootvormige bijgebouw (structuur 104), net als de 
boerderij op dezelfde plaats is herbouwd, terwijl het rechthoekige bijgebouw 

Figuur 7.24
Nistelrode-Zwarte Molen, fase 4
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en de hooimijt van locatie zijn veranderd. De beide erven liggen naast elkaar. 
De beide fases van erf 100 zijn echter van een latere datum dan die van 105, 
en vormen mogelijk de opvolger van erf 105.35

Vermoedelijk heeft het erf rond huis 41 eenzelfde aantal bijgebouwen 
gekend. Op het erf stonden in ieder geval een bootvormig (structuur 
115) en een rechthoekig gebouw. Een hooimijt is niet herkend. Deze ligt 
vermoedelijk meer noordwestelijk, in een sporenrijk deel van de opgraving 
wat niet in zijn geheel kon worden onderzocht. Opvallend is de aanwezigheid 
van een haaks gelegen schuur bij huis 41, net zoals het geval is bij huis 42. 
Beide erven zijn de enige waar dergelijke bijgebouwtjes zijn aangetroffen.
Twee andere erven suggereren dat een bijgebouw en een hooimijt mogelijk 
uitwisselbaar zijn geweest. Erf van huis 42 bezit een bootvormig en een 
rechthoekig bijgebouw (nr. 42), terwijl er op het erf van huis 52 alleen 

35 Erf 100 duidt op het erf waarvan structuur 100 het hoofdgebouw.

Figuur 7.25
Nistelrode-Zwarte Molen, fase 5
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een bootvormig bijgebouw en een hooimijt stonden. Twee erven bestaan 
uit respectievelijk slechts een bijgebouw (erf 68) en één of mogelijk twee 
hooimijten (erf 67).

Op basis van het vondstmateriaal en twee dendrodateringen van hout 
afkomstig van de bekisting van waterputten is een fasering van het 
onderzochte deel van de nederzetting opgesteld (zie fi g. 7.21-27). Deze 
heeft een sterk hypothetisch karakter. Veel erven konden niet preciezer 
dan tussen 900 en 1100 gedateerd worden. Deze globale datering houdt 
verschillende mogelijkheden open. In sommige gevallen kon echter aan de 
hand van oversnijdingen of overlappingen met scherper gedateerde erven 
een preciezere datering aan erven worden toegekend.

Figuur 7.26
Nistelrode-Zwarte Molen, fase 6
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Uit deze fasering lijkt er iets van een systematiek naar voren te komen in 
de wijze waarop de nederzetting ruimtelijk was ingericht. Opvallend is dat 
de bootvormige plattegronden volgens twee hoofdoriëntaties zijn gebouwd, 
een noordnoordwest-zuidzuidoost en oostnoordoost-westzuidwest oriëntatie 
(fi g 7.28). Kijken we naar de fasering, dan volgen de huizen met eenzelfde 
oriëntatie elkaar steeds op en is het daarom zeer aannemelijk dat steeds een 
huis met de noordnoordwest-zuidzuidoost oriëntatie gelijktijdig met een 
huis met oostnoordoost-westzuidwest oriëntatie heeft gestaan. Dit geldt voor 
het oostelijk deel van de middeleeuwse nederzetting en lijkt ook op te gaan 
voor het minder goed onderzochte noordelijk deel, waar beide oriëntaties 
ook voorkomen, maar waar geen goede fasering kan worden bepaald. In 
het westelijk deel zijn de aangetroffen huizen allemaal oostnoordoost-
westzuidwest georiënteerd en lijkt er geen tweedeling aanwezig te zijn. 

Figuur 7.27
Nistelrode-Zwarte Molen, fase 7



230   Bewoningsdynamiek op de Maashorst

Op grond van deze fasering stonden de erfpercelen redelijk vast gedurende 
een periode van ongeveer twee eeuwen en lijkt het erop dat de nederzetting 
over een lange periode nauwelijks van locatie veranderd is, in ieder geval 
voor dit opgegraven deel.

7.3.2 Wegen
De vaste locatie van de nederzetting houdt hoogstwaarschijnlijk verband 
met de ligging van een weg die het gebied met bewoningssporen uit de volle 
middeleeuwen doorsnijdt. De weg loopt ten westen van het centrale cluster 
en scheidt dit cluster af van de meer geïsoleerde plattegronden ten westen van 
de weg. Ter hoogte van structuur 95 buigt de weg af naar het oosten en loopt 
hij ten noorden van de structuren 116 en 118. Ten noorden van de weg ligt het 
noordelijke cluster van middeleeuwse sporen met o.a. de structuren 40 en 112.
De weg bestaat uit greppels (waaronder bermsloten?) en bundels karren-
sporen. Op sommige stukken is het wegdek verhard onder andere met 
slakmateriaal (met name in de zuidwesthoek van de opgraving). Op de locatie 
van de weg is geen enkel spoor uit de middeleeuwen aangetroffen. Samen met 
de oriëntatie en ligging van de structuren en erven ten opzichte van de weg 
(en aan beide zijden) vormt dit een sterke aanwijzing voor het functioneren 
van de weg gedurende de gehele duur van de bewoning van de nederzetting.
Een fraaie parallel vinden we in de nederzetting Aarle-Rixtel-Strijp, waar 
ook een weg, duidelijk gefl ankeerd door bermsloten, de kern vormt van een 
midddeleeuwse nederzetting waarin de gebouwen aan beide zijden van de 
weg zijn opgericht.36 Op grotere schaal kunnen we een vergelijking trekken 
met het onderzoek in Dommelen, waar bij grootschalig onderzoek een deel 
van een weg in kaart kon worden gebracht waarlangs voor een periode van 
enkele eeuwen de middeleeuwse bewoning zich concentreerde.37

36 Kortlang en Hakvoort 2002.
37 Schabbink 1999.

Figuur 7.28
Oriëntaties van de bootvormige structuren
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50m0

Ten oosten van de nederzetting ligt een tweede weg, die noordwest-zuidoost 
is georiënteerd. De weg doorsnijdt een gebied waar vrijwel geen sporen van 
middeleeuwse bewoning zijn aangetroffen, behalve een waterput (nr. 159). 
De weg bestaat hier uit (bundels) karrensporen die zich over een breedte van 
in ieder geval 40 m uitstrekken. De weg vormt niet de directe begrenzing 
van de middeleeuwse bewoningssporen, wel komt de oriëntatie overeen met 
die van een aantal middeleeuwse structuren. Ondanks het laatste lijkt de 
weg later te dateren dan de middeleeuwse bewoning. We vinden ze terug op 
de topografi sche kaart uit het begin van de 19e eeuw (fi g 7.29). Op deze kaart 
staat de eerst beschreven weg niet, wel een weg die iets westelijker daarvan 
ligt en die mogelijk de opvolger vormt van de middeleeuwse route. Deze 
weg was ten tijde van de opgraving een zandweg en is geïntegreerd in het 
stratenplan van de nieuwe woonwijk.
Op de topografi sche kaart staat ook de derde weg die tijdens de opgraving 
is aangetroffen. Deze ligt in het oosten van de opgraving, en oversnijdt de 
Romeinse nederzetting. Het betreft een zandpad dat tot halverwege de vorig 
eeuw door de polder heenliep, tussen de dorpen Nistelrode en Menzel.

7.4 De vindplaats Kleinwijk

Tijdens de opgraving werd bij werkzaamheden in het tracé van de A50 ter 
hoogte van Kleinwijk een tweede nederzetting uit de volle middeleeuwen 
aangesneden. Omdat de vindplaats niet tijdens het vooronderzoek was 
aangetroffen, was er geen mogelijkheid de sporen op te graven. Wel was er 
de mogelijkheid om de sporen in de avonduren op te tekenen en vlakvond-
sten te verzamelen.
Het cluster beslaat een oppervlakte van 240 m2, waarin 67 sporen zijn 
opgetekend (fi g. 7.30). Het vondstmateriaal dateert uit de volle middeleeuwen 
en bestaat in ieder geval uit Maaslands, Pingsdorf en Andenne aardewerk 
en lokale kogelpotten. Op basis van de sterke overeenkomsten dateren zeer 
waarschijnlijk alle sporen uit deze periode. Het cluster bestaat uit kleine en 

Figuur 7.29
Positionering van de karrensporen op de 

topografische kaart uit het begin van de 

19e eeuw
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grote paalsporen waarin niet direct structuren zijn te herkennen. Mogelijk 
vormen twee rijen van grotere paalsporen in de oostelijke en westelijke 
putrand delen van structuren. De belangrijkste conclusie die het onderzoek 
heeft opgeleverd, is de aanwezigheid van een nederzetting uit de volle 
middeleeuwen op deze locatie, op circa 1 km afstand van de nederzetting 
Zwarte Molen, die in dezelfde periode ook bewoond was (zie hoofdstuk 7).

7.5 Volle middeleeuwen in de regio Noordoost-Brabant

7.5.1 Archeologie van de volle middeleeuwen
Als afsluiting willen we het zojuist geschetste beeld van het gehucht Zwarte 
Molen in een regionaal kader plaatsen met aandacht voor de volgende vragen: 
zijn er vergelijkbare gehuchten en/of boerenerven bekend uit dezelfde 
periode? Komen we deze in de regio vaker tegen? Van welke economische en 
politieke eenheden maakten de bewoners van Zwarte Molen deel uit?
Voor de archeologie van de volle middeleeuwen in Noordoost-Brabant geldt 
dat zeer recentelijk pas de eerste structuren uit deze periode zijn gevonden. 
Ter illustratie: tijdens 30 jaar grootschalig nederzettingsonderzoek in 
de buitengebieden van het nabijgelegen Oss waren tot voor kort nooit 
duidelijke aanwijzingen voor rurale bewoning uit de volle middeleeuwen 
aangetoond.38 Alleen opgravingen in Veghel (1982) en Escharen (1982/83) 
hadden nederzettingssporen uit de 11e tot 13e eeuw opgeleverd, echter deze 
opgravingen zijn slechts in beperkte mate gepubliceerd.39 De karakteristieke 

38 Bewoning uit deze periode is op basis van vondstmateriaal wel aangetoond in het centrum 
van het huidige Oss, echter geen structuren, Van Genabeek 2002. 

39 Verwers 1998/99; Verhoeven & Vreenegoor 1991.

Figuur 7.30
De nederzetting Nistelrode-Kleinwijk, en 

de lokalisering van de vindplaats

(schaal 1:200)
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‘bootvormige’ boerderijen uit de volle middeleeuwen, met bijbehorende 
erfelementen, zijn pas voor het eerst duidelijk blootgelegd in Herpen-
Wilgendaal (2001), Uden-Schouwstraat (2002) en Cuijk-Route 1 Accent en -
Heiligenberg (2002) (fi g. 7.28 en 7.29).40

De archeologie van de volle middeleeuwen, zeker die van de rurale 
bewoning, kent echter in heel Noord-Brabant nog maar een relatief korte 
onderzoekstraditie. Voor 1980 was er nog nauwelijks onderzoek gedaan 
naar middeleeuwse (plattelands)bewoning. De aandacht was altijd gericht 
op grafvelden en kerken uit deze periode.41 Pas vanaf de jaren ‘80 is 
in toenemende mate (grootschalig) nederzettingsonderzoek gedaan in 
Brabant, als eerste in de Noordbrabantse Kempen (onder andere in Bladel, 
Dommelen, Geldrop, Someren en Bakel).42 Het noordoosten van Brabant 
(maar bijvoorbeeld ook West-Brabant) bleef op het gebied van landelijke 
nederzettingen uit de 10e–13e eeuw ‘leeg’. De laatste jaren is hier dus 
verandering in gekomen. Zelfs het onderzoek in Oss heeft inmiddels een 
aantal structuren uit de 13e eeuw opgeleverd (Oss-Horzak, 2002) en ook 
in West-Brabant zijn inmiddels de eerste plattegronden uit deze periode 
opgegraven.43 Met genoemde opgravingen in Herpen en Uden en het 
onderzoek in Nistelrode-Zwarte Molen krijgen we voor Noordoost-Brabant 
steeds meer grip op de bewoning in deze periode. Daarbij kunnen we 
vaststellen dat deze niet signifi cant afwijkt van bijvoorbeeld de Kempen, en 
dat bootvormige plattegronden ook in de Maasland-regio voorkomen. De 
middeleeuwse bewoning kunnen we bovendien als zeer dynamisch typeren 
in tegenstelling tot het statische beeld uit de oude historisch-geografi sche 
theorieën.44

40 Herpen-Wilgendaal: Ball en Jansen 2002; Uden: Van Hoof en Jansen 2002; Cuijk-Route 1 
Accent en –Heiligenberg: Heirbaut, Ball en Hemminga 2005.

41 Verhoeven en Vreenegoor 1991.
42 Bladel: Dierendonck 1989; Dommelen: Theuws, Verhoeven en Van Regteren Altena 1988; 

Geldrop: Bazelmans en Theuws 1990; Someren: Schabbink 1999.
43 Oss-Horzak: Bruineberg 2004; Breda: Koot en Berkvens 2005.
44 Verhoeven en Vreenegoor 1991.

Figuur 7.31
Verspreiding van landelijke nederzettingen 

uit de 10e tot 12e eeuw in Oost-Brabant
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7.5.2 De functie van bootvormige structuren
Duidelijk is dat een belangrijk en kenmerkend element binnen de 
rurale nederzettingen uit de volle middeleeuwen wordt gevormd door de 
‘bootvormige’ gebouwplattegronden, die in de 10e eeuw de rechthoekige 
plattegronden uit de voorafgaande perioden langzamerhand vervangen.45

Al in de loop van de 13e eeuw verdwijnt de bootvormige structuur weer 
langzaam. Uit deze periode zijn in Zwarte Molen geen plattegronden 
aangetroffen maar in bijvoorbeeld Nederweert-Rosveld hebben gebouwen uit 
deze periode een bijna vierkante plattegrond.46

De verspreiding van het bootvormige gebouwtype loopt van West-, Zuid- en 
Noord-Nederland tot in (Noord)West-Duitsland.47 De plattegronden worden 
in het algemeen gekenmerkt door kort bij elkaar geplaatste palen in de korte 
wand en (licht) gebogen lange zijden van dakdragende palen en begeleidende 
wandpalen en/of -greppel. Hierdoor ontstond een driebeukige constructie. 
Op basis van het onderzoek in de Kempen, met name in Dommelen, leken 
er voor het Maas-Demer-Schelde gebied grote overeenkomsten te zijn in deze 

45 Verhoeven en Vreenegoor 1991. De ontwikkeling is goed te volgen in de nederzetting Bakel-
Achter de Molen (Arnoldussen 2003).

46 Hiddink 2005b. Door het gebruik van stutten (‘poeren’), waarop de staanders werden gezet, 
wordt in de loop van de 13e eeuw de zichtbaarheid van plattegronden steeds beperkter. 
Daardoor is niet met zekerheid vast te stellen wanneer de bootvormige plattegronden 
defi nitief verdwijnen.

47 Zie bijvoorbeeld Verhoeven en Vreenegoor 1991, maar ook Van Hoof en Jansen 2002.

Figuur 7.32
Grote en kleine bootvormige structuren 

uit Lieshout-Beekseweg (uit Hiddink 

2005b) (schaal 1:400)
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gebouwplattegronden. Op basis hiervan werden in vijf typen onderscheiden, 
de Dommelen typen A1-A5 (zie tabel 7.1).48 Sinds het onderzoek in 
Dommelen is het aantal plattegronden echter sterk toegenomen. Daaruit 
blijkt dat de variatie, in afmetingen en palenconfi guraties, veel groter is dan 
op basis van de gegevens uit Dommelen is vastgesteld.49 Daarnaast bleek de 
chronologische waarde van de Dommelse typochronologie beperkt te zijn.50

Traditioneel worden de bootvormige plattegronden als woonstalhuizen 
geïnterpreteerd, een type huis dat al in de midden-bronstijd voorkomt op 
de Brabantse zandgronden. Het formaat, de regionale traditie en het vaak 
geisoleerde voorkomen van deze gebouwen (zonder mogelijke losse stal) 
vormden de belangrijkste (indirecte) argumenten. Er bestaan echter zeer weinig 
directe aanwijzingen voor deze hypothese. Indicatoren als ingangspartijen 
halverwege de lange zijden, haardplaatsen, stalboxen en mestkuilen ontbreken 
in het geheel of komen zeer zelden voor.51 Een interessant gegeven is dat 
in Zuid-Nederland over het algemeen wordt uitgegaan van een tweedeling 
van het gehele gebouw terwijl men in Noord-Nederland en het Rijnland de 
(veronderstelde) staldelen in de zijbeuken plaatst.52

Een belangrijk argument voor de klassieke boerderijopbouw bestaande 
uit een woon- en een staldeel en een middendeel is de aanwezigheid 
van ingangen in de lange wanden. Bootvormige plattegronden met 
een (veronderstelde) ingangspartij op basis van onderbrekingen in de 
(wand)greppels zijn herkend in Herpen-Wilgendaal en Herk-de-Stad (B).53

Ingangspartijen op basis van de aanwezigheid van extra palen komen voor 
in Geldrop- ’t Zand, Weert-Kampershoek en Uden-Schouwstraat (fi g. 7.33; 
Uden: fi g 7.3). In het laatste geval wordt de ingang gefl ankeerd door korte 
greppeltjes.54 In al deze gevallen is er sprake van één ingang in een lange 
zijde, naast de (veronderstelde) ingangen in beide korte zijden.
Uitgaande van een woonstalhuis wordt in het algemeen aangenomen dat het 
kortste deel het woondeel was en het langste deel de stal. Een belangrijke 
aanwijzing voor het woondeel is de aanwezigheid van een haard. Helaas 
komen ook deze zelden voor. De schaarse voorbeelden die we kennen komen 
uit Grubbenvorst, Geldrop- ’t Zand, Herpen-Wilgendaal, Herk-de-stad (B), 
Uden-Schouwstraat en uit Nistelrode-Zwarte Molen (fi g 7.34).55 Behalve in 
het laatste geval liggen de haarden op de lengteas van het huis, bij het eerste 
of tussen het eerste en het tweede dakdragende gebint, decentraal dus.
De enige plattegrond (Uden) waar de positie van de haard afwijkt, is in alle 
opzichten een unieke plattegrond. Centraal, over de lengteas, wordt 

48 Theuws, Verhoeven en Van Regteren Altena 1988.
49 Voor voorbeelden zie Bakel: Arnoldussen 2003; Herpen: Ball en Jansen 2002; Someren: 

Schabbink 1999; Dommelen: Theuws, Verhoeven en Van Regteren Altena 1988.
50 Zie bijvoorbeeld Theuws 1999 (Hulsel); Schabbink 1999 (Someren-Waterdael) en Hiddink 

2005a (Lieshout-Beekseweg).
51 Van Hoof en Jansen 2002, 103-105; Hiddink 2005a; Schabbink 1999.
52 Waterbolk 1991; Reichmann 1992, 73. Zie ook Van Hoof en Jansen 2002.
53 Herpen-Wilgendaal: Ball en Jansen 2002; Herk-de-Stad: Wouters et. al. 1995/96.
54 Geldrop: Theuws en Bazelmans 1990; Weert-Molenakker: Roymans en Tol 1995; Uden-

Schouwstraat: Van Hoof en Jansen 2002.
55 Grubbenvorst: Schotten 1990; Geldrop: Bazelmans en Theuws 1990; Herpen-Wilgendaal: 

Ball en Jansen 2002; Wijnegem (B): Cuyt 1986; Uden-Schouwstraat: Van Hoof en Jansen 
2002.
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de plattegrond doorsneden door een greppel (fi g. 7.35). De haard ligt in het 
zuidoostdeel van het huis, tussen het tweede en het derde gebint, naast de 
greppel. Op basis van een fosfaatonderzoek blijkt er een buitengewoon hoge 
concentratie fosfaat in de greppel voor te komen, een aanwijzing dat de 
greppel als stalgoot heeft gediend. In dat geval lijken we te maken te hebben 
meteen bootvormige gebouw dat uitsluitend als stal heeft gefunctioneerd, 
omdat een dergelijke greppel in het woonhuis zeer onpraktisch lijkt.56

Voor (Oost-)Brabant vormt deze plattegrond een unicum. Directe 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van een stal kennen we wel uit West-
Nederland. Hier zijn drie bootvormige gebouwen bekend die informatie 
hebben opgeleverd aangaande een interne verdeling. Het gaat om 
plattegronden uit Brandwijk, Spijkenisse en Gouda.57 In alle boerderijen 
was aan één zijde een verharde kleien vloer aanwezig die als woondeel 
geïnterpreteerd wordt. In Spijkenisse bevonden zich hier ook enkele 
haardplaatsen. In de andere zijde van dit gebouw bevonden zich dikke 

56 Van Hoof en Jansen 2002. Hier wordt de structuur nog als een gebouw met een woon 
én stalfunctie geïnterpreteerd. Een vergelijking wordt gemaakt met een plattegrond uit 
Spijkenisse waar zich zowel in het woon- als staldeel kuilen die deels met mest zijn gevuld 
bevinden.

57 Koorevaar 2001; BOORbalans 2; Bakels et.al. 2000.

Figuur 7.33
Bootvormige plattegronden met 

veronderstelde ingangspartijen uit 

Geldrop-’t Zand (Bazelmans en Theuws 

1990) en Weert-Kampershoek (Roymans 

en Tol 1996)
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mestpakketten. In Spijkenisse en Gouda zijn vlonders in de zijbeuken en 
ingangen in één lange zijde tussen woon- en staldeel aangetoond. Er ontstaat 
dus een beeld van bootvormig woonstalhuis uit de volle middeleeuwen, 
bestaande uit een woon- en staldeel met daartussen een centraal deel. 
Het zijn echter slechts drie plattegronden, in een andere landschappelijke 
context, en op ruime afstand van Oost-Brabant.

Het aantal concrete aanwijzingen blijft dus beperkt, ook in Nistelrode. 
Het blijft een belangrijk discussiepunt, waarbij alleen de traditionele 
functiebepaling van woonstalhuis niet afdoende is. Het recente onderzoek 
levert steeds meer aanwijzingen op voor het naast elkaar voorkomen van 
grote bootvormige hoofdgebouwen (woonhuizen) en kleinere bootvormige 
bijgebouwen (stallen en/of schuren).58 Tegelijkertijd wijzen haardplaatsen 
en mestkuilen ook op de aanwezigheid van woonstalhuizen. Het een hoeft 

58 Echter steeds vaker worden voorstellen gedaan om kleinere bootvormige plattegronden als 
bijgebouwen te zien, als onderdeel van het erf. Someren: Schabbink 1999; Uden: Van Hoof en 
Jansen 2002..

Figuur 7.34
Bootvormige plattegronden met haard uit 

Geldrop-’t Zand (Bazelmans en Theuws 

1990), Herk-de-Stad (Wouters et. al. 

1995/96) en Grubbenvorst (Schotten 

1990)
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het ander echter niet uit te sluiten. Er lijkt sprake van een grotere variëteit en 
dynamiek waarin mogelijk zowel woonstalhuizen en gescheiden huizen en 
stallen/schuren voorkomen.
Door het toenemende aantal vindplaatsen uit de volle middeleeuwen in 
Zuid-Nederland en Vlaanderen kunnen we langzamerhand een steeds 
gedetailleerder beeld vormen van de structuur van de rurale bewoning in de 
volle middeleeuwen, en de ontwikkelingen daarin, al vormt de moeizame 
functionele interpretatie van de structuren hierin een beperkende rol.

7.5.3 De nederzetting Zwarte Molen in (historisch) perspectief
Bij het onderzoek Zwarte Molen is een deel van een omvangrijke 
nederzetting uit de volle middeleeuwen blootgelegd. De nederzetting 
heeft zijn oorsprong in de vroege middeleeuwen. Sporen en structuren 
uit deze periode dateren vanaf 575 n. Chr., en zijn over het opgegraven 
gebied aangetroffen. Het was binnen het opgegraven areaal niet mogelijk 
om vast te stellen of het om een continue bewoning ging. Op basis van de 
sterke spreiding van de vroegmiddeleeuwse bewoning, waarbij meer erven 
buiten het opgegraven areaal worden verwacht, wordt uitgegaan van een 
continuïteit. Duidelijk is in ieder geval dat in de loop van de 10e eeuw de 
nederzetting tot bloei komt. Deze periode loopt in ieder geval door tot 1200 
n. Chr., waarna de nederzetting wordt verlaten (zie hoofdstukken 9; 10).
Opmerkelijk binnen de nederzetting is de architectonische variëteit aan 
gebouwen. Naast een reeks bootvormige plattegronden, van verschillende 
typen en omvang, zijn er ook uiteenlopende rechthoekige structuren 
aangetroffen. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld Lieshout-Beekseweg en 
Someren-Waterdael zijn er sterke aanwijzingen dat ook in Zwarte Molen 
paren van bootvormige plattegronden op een erf voorkwamen, waarbij de 
kleine exemplaren als bijgebouw (stal en/of schuur) worden gezien en de 
grote als hoofdgebouw (woon(stal)huis). Naast de bootvormige plattegronden 
stonden er op het erf ook nog (een) (rechthoekige) bijgebouw, een hooimijt 
en een waterput.

0 2m
X

Figuur 7.35
De bootvormige stal uit Uden-

Schouwstraat met spoordieptes



Bewoningssporen uit de volle middeleeuwen   239

We hebben dus te maken met een gehucht(je) bestaande uit enkele erven, 
die generaties lang op nagenoeg dezelfde locaties zijn herbouwd. De 
inrichting en oriëntatie van de erven, en de nederzetting volgt daarbij 
een vast stramien. De (zand)weg die de nederzetting doorsnijdt, zal een 
belangrijke rol hebben gespeeld in de inrichting en plaatsvastheid van de 
nederzetting. Mogelijk vormde deze weg een belangrijke verbindingsroute 
in de streek gedurende deze periode. De nederzetting is bijzonder voor 
deze regio. Als we kijken naar bewoningssporen uit dezelfde periode valt 
als eerste de omvang van de nederzetting Zwarte Molen op. In bijvoorbeeld 
Uden-Schouwstraat, Herpen-Wilgendaal, Lieshout-Beekseweg en 
Nederweert-Rosveld is sprake van een veel kleinschaligere en dynamischere 
bewoning, terwijl in Nistelrode twee eeuwen lang wordt gewoond op 
een locatie. In een nederzettingstypologie die door Theuws is opgesteld 
wordt bovenstaande tegenstelling onderverdeeld in kortstondig bewoonde 
ontginningsnederzettingen en langdurig (vanaf vroege middeleeuwen) 
bewoonde lokale centra.59 Hierbinnen valt de nederzetting Zwarte Molen in 
de laatste categorie: een lokaal centrum.

In de loop van de volle middeleeuwen was het domaniale stelsel uit de vroege 
middeleeuwen langzaam verdwenen. In plaats daarvan was een feodaal 
stelsel ontstaan waarin grondbezitters grond uitgaven aan kleine heren 
tegen een jaarlijkse vergoeding.60 Het leen- of cijnsgoed werd door deze 
heren geëxploiteerd, waarbij belastingen werden gevraagd van de boeren die 
het land bewerkten. Er ontstond dus een sterk hiërarchische, (agrarische) 
samenleving waarin ook de kerkelijke macht, als grootgrondbezitter, 
participeerde. Een groot aantal lokale machthebbers kreeg daarbij de kans 
om hun graafschappen en heerlijkheden onafhankelijk te besturen.61

Voor Noordoost-Brabant zijn weinig gegevens beschikbaar over de (lokale) 
machthebbers uit deze tijd. Bekend is alleen dat rondom Sint-Oedenrode een 
graafschap ontstond. In de tweede helft van de 10e eeuw tot het begin van 
de 12e eeuw zien we een herstel van de centrale macht via de bisschoppen 
van Keulen en Luik in Brabant. Ook voor deze periode blijft het beeld voor 
Noordoost-Brabant echter onduidelijk.

De plaats van de nederzetting Zwarte Molen in het middeleeuwse 
economische en politieke bestel is zonder aanvullend (historisch(-
geografi sch)) niet goed vast te stellen. De archeologie geeft te weinig 
aanwijzingen over het karakter van de nederzetting. Het vondstmateriaal 
toont geen bijzondere, opvallende vondsten. Grote aantallen metalen 
objecten ontbreken bijvoorbeeld, wel zijn er aanwijzingen voor 
ijzerbewerking in de nederzetting. Met name in de zuidwesthoek zijn grote 
aantallen metaalslakken en brokken ijzererts verzameld (hoofdstuk 11). 
Aanwijzingen voor andere ambachten in de nederzetting ontbreken. De 
nederzetting lijkt voornamelijk te bestaan uit boerenerven, met mogelijk 
een centrale rol in de regio, die echter moeilijk valt te karakteriseren (zie ook 
hoofdstuk 17).

59 Theuws 1991.
60 Theuws 1989.
61 Theuws en Bijsterveld 1991, 114-120.
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Bijlage 7.1 Bootvormige structuren

struc.
nr. fase type oriëntatie

lengte
(m)

breedte
plus
wand
(m)

breedte
kern
(m) datering wand

40 1 A3? NNW-ZZO >9,27 900-1125 -

41 1 A2a NNW-ZZO 19,07 >10,58 >7,3 950-1100 wandpalen en greppel

41 2 A2 NNW-ZZO 18,54 11,4 7,15 950-1100 wandpalen en greppel

42 1 A1 ONO-WZW 18,3 10,3 7,26 1100-1150

48 1 A4 NO-ZW 21,5 12,36 8,09 900-1200 wandpalen zonder greppel

51 1 A3 ONO-WZW 20,17 >11,84 >8,3 1150-1200 wandpalen zonder greppel

52 1 A3 ONO-WZW 19,75 7,7 900-1100

52 2 A3 ONO-WZW 19,75 7,7 900-1100

59 1 A2a ONO-WZW 15,5 9,2 6,19 1000-1200 wandpaaltjes

67 1 A3 ONO-WZW 18,36 8,87 1075-1150

67 2 A3 ONO-WZW 17,78 9,33 1075-1150

68 1 A1 ONO-WZW 950-1050

68 2 A1 ONO-WZW 950-1050

86 1 ? NNW-ZZO >10,7 6,71 900-1100 wandpaaltjes

87 1 A1 ONO-WZW 14,7 5,3 900-1125

93 1 A2a ONO-WZW 14,1 6,26 900-950

95 1 A4 NNW-ZZO 20,82 13,2 7,7 900-1000 wandgreppel

100 1 A1 NNW-ZZO 18,8 10,15 6,48 1075-1125 wandpalen en greppel

100 2 A3 NNW-ZZO 18,2 10,15 6,48 1075-1125 wandpalen en greppel

103 1 A1 NNW-ZZO 12,94 5,17 900-1100

104 1 A1 NNW-ZZO 11 5,16 1050-1125

104 2 A1 NNW-ZZO 12,8 4,96 1050-1125

105 1 A2a NNW-ZZO 15,09 9,3 5,69 900-1000

112 1 A1 ONO-WZW >11,64 900-1125

115 1 A1 NNW-ZZO 14,82 7,64 5,22 900-1000 wandpalen

145 1 ? NNW-ZZO geen
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Bijlage 7.2 Overige structuren

specifi ek type structuur fase
lengte

(m)
breedte

(m) datering oriëntatie

Spieker 69 1 1,94 1,66 900-1100 NW-ZO

Spieker 114 1 2,17 2,16 geen ONO-WZW

Spieker 130 1 geen ONO-WZW

Spieker 131 1 4,97 2,62 geen O-W

Spieker 134 1 3,25 2,82 900-1100 NNO-ZZW

Spieker 143 1 4,46 3,15 900-1200 NNW-ZZO

Hooimijt 70 1 4,72 4,64 geen

Hooimijt 75 1 3,96 3,44 geen

Hooimijt 99 1 5,37 4,85 geen

Hooimijt 117 1 5,5 4,95 950-1100

Hooimijt 123 1 5,32 4,98 900-1100

Hooimijt 126 1 4,49 4,05 900-1100

Hooimijt 127 1 4,54 4,06 900-1200

Hooimijt 133 1 3,9 3,35 geen

Hooimijt 141 1 4,68 4,17 900-1100

Hooimijt 144 1 geen

Rechthoekig bijgebouw 142 1 6,31 5,17 900-1050 NNW-ZZO

Rechthoekige plattegrond 102 1 12,23 5,39 900-1100 NNW-ZZO

Rechthoekige plattegrond 116 1 11,47 5,22 900-1100 NNW-ZZO

Rechthoekige plattegrond 118 1 5,32 4,97 950-1100 NNW-ZZO

Rechthoekige plattegrond 120 1 8,1 4,18 900-1100 NNW-ZZO

Rechthoekige plattegrond 125 2 16,93 6,78 900-1100 ONO-WZW

Rechthoekige plattegrond 125 1 16,48 7,29 900-1100 ONO-WZW

Rechthoekige plattegrond 132 1 7,64 6,54 900-1100 NO-ZW

Rechthoekige plattegrond 135 1 6,7 3,2 900-1200 NO-ZW

Rechthoekige plattegrond 49 1 13,12 9,07 900-1100 ONO-WZW

Rechthoekige plattegrond 50 1 9,92 7,72 geen ONO-WZW

Rechthoekige plattegrond 82 1 12,87 4,48 900-1200 ONO-WZW

Schuur 122 1 3,6 3,5 950-1050 NNW-ZZO

Schuur/bijgebouw 73 1 8,25 3,97 950-1100 ONO-WZW

Schuur/bijgebouw 73 2 8,25 3,97 950-1100 ONO-WZW
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Bijlage 7.3 Erven

erf

bootvormig
hoofdgebouw
boerderij

bootvormig
bijgebouw
stal/schuur overig bijgebouw hooimijt

andere
structuur waterput

1 95 ?
rechthoekig gebouw 
132? 99 147?

2 105 103
Recht hoekig 
gebouw 118 133 wp 147

3 68 93 geen geen wp 148

4a 41 115 ? spieker 114 wp 149 

4b 41 115 schuur 73 ? wp 152

5 67 geen geen 144 wp 150 2e fase

6 100 1e fase 104 1e fase
tweebeukig gebouw 
102 117 wp 151 1e fase

7 100 2e fase 104 2e fase
rechthoekig gebouw 
116 141

rechthoekig 
gebouw 120

wp 151 2e fase 
of 156

8 52 87 ? 70
spieker 69 en 
palenboog 89 wp 150 1e fase

9 86 145 ? ? wp 153

10 48 ?
rechthoekig gebouw 
50 ? spieker 47? wp 154

11 40 ? ? spieker 134? ?

12 112 ? ? 126 wp 153

13 ? ?
rechthoekig gebouw 
49 ? ?

14a ? ?
rechhoekig gebouw 
125 1e fase ? ?

14b ? ?
rechhoekig gebouw 
125 2e fase ? ?

15 42 59 schuur 122 ? wp 150 3e fase

16 51 ? ? ? ?



8 Scherven van Romeins vaatwerk 
uit Nistelrode

Harry van Enckevort, met een bijdrage van Mark Driessen

Inleiding1

Tijdens de opgravingen op de vindplaatsen Zwarte Molen, Mortel en Loo, 
aan de rand van Nistelrode, zijn 5965 scherven van tafelwaar en containers 
van aardewerk aangetroffen. In dit hoofdstuk staat het aardewerk uit 
de Romeinse tijd centraal. Vergelijkbaar met de hoofdstukken over het 
aardewerk uit respectievelijk de vroege en volle middeleeuwen wordt hier het 
aardewerkcomplex als geheel beschreven. In hoofdstuk 5 wordt de fasering 
van de nederzettingen (die grotendeels op het aardewerk is gebaseerd) 
behandeld, in hoofdstuk 19 wordt het materiaal per structuur weergegeven.
Naast het typische, op de draaischijf vervaardigde ‘Romeinse’ aardewerk 
komt ook handgevormd aardewerk aan bod: dolia, kurkurnen, zoutaardewerk 
en inheems-Romeins aardewerk. Glazen vaatwerk komt sporadisch voor en 
wordt in hoofdstuk 14 behandeld. Metalen vaatwerk lijkt, met uitzondering 
van het in hoofdstuk 12 behandelde depot, geheel te ontbreken in de 
nederzettingen. Dit is niet zo verwonderlijk, aangezien ook in de eeuwen 
na het begin van de jaartelling oud metaal vaak gerecycled werd. Ook 
houten kommen en bekers zijn zeldzaam. In een waterput is een v́erloren´ 
houten beker gevonden (hoofdstuk 5). Waarschijnlijk zullen houten objecten 
in grote aantallen zijn voorgekomen maar hebben de meeste door hun 
vergankelijkheid de tand des tijds niet doorstaan.
Het op de draaischijf vervaardigde aardewerk is op gangbare wijze en in 
aansluiting op de bestaande literatuur in een aantal groepen opgedeeld. In 
de navolgende paragrafen komen achtereenvolgens terra sigillata, Belgische 
waar, geverfd aardewerk, gladwandig aardewerk, amforen, wrijfschalen, 
dolia, Low Lands ware, ruwwandig aardewerk, grijs Bataafs aardewerk, 
handgevormd aardewerk en overig aardewerk aan bod.2 Per aardewerkgroep 
worden eerst een algemene inleiding en een tabel met een overzicht van de 
onderscheiden vormtypen (vt) en het maximum aantal exemplaren (mae) 
van elke determineerbare randvorm gepresenteerd.3 In veel gevallen kon van 
een scherf geen nadere vormaanduiding gegeven worden omdat wand- en 
bodemfragmenten zich over het algemeen slecht lenen voor een vormtype-
aanduiding. Daar waar wand- en/of bodemfragmenten toch tot een vormtype 
zijn herleid, staan de totalen in de tabellen tussen ronde haakjes. Daarna 

1 Mijn dank gaat uit naar Elly Heirbaut voor de hulp bij het doornemen van de scherven, naar 
André Simons voor het tekenen van het aardewerk en naar Wim de Clercq en Sonja Willems 
voor de kennis over het Romeinse aardewerk die zij met mij wilden delen.

2 Daarbij zijn in eerste instantie de beschrijvingen van het aardewerk overgenomen uit de 
studies betreffende het aardewerk uit de nederzetting Venray-Hoogriebroek (Van Enckevort 
2000), het grafveld Weert-Molenakkerdreef (Van Enckevort 2003) en de nederzettingen 
Breda-Steenakker en -Huifakker (Van Enckevort 2004). In bijlage 1 wordt een concordantielijst 
gegeven van de vormtypen uit Nistelrode, Breda, Weert en Venray.

3 Steeds is geprobeerd om zoveel mogelijk scherven te herleiden tot een individu. Bij veel losse 
wand- en bodemfragmenten was dit niet mogelijk.
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worden de onderscheiden vormtypen in afzonderlijke en genummerde 
beschrijvingen toegelicht. Van veel vormtypen zijn waar mogelijk bovendien 
een of meer fragmenten afgebeeld. In de fi guren 8.1-19 is een representatief 
deel van de herkenbare (rand)fragmenten weergegeven. Daar waar in 
het linkerdeel de afsluitende bovenlijn door een verticaal streepje wordt 
afgebroken, kon de precieze diameter van de randscherf niet precies bepaald 
worden.4

Elke beschrijving van een vormtype bestaat in principe uit vier vaste 
onderdelen:
• Van elk vormtype wordt in een kop een korte omschrijving gegeven, 

bestaande uit het Nistelrode-vormtypenummer, voor zover bekend een 
gangbare naam uit de veelgebruikte typologische literatuur en een korte 
karakteristiek van de vorm.5 Het vormtypenummer komt overeen met 
de nummering bij de afbeeldingen. Daar waar meerdere exemplaren 
van een vormtype zijn afgebeeld, staat achter het vormtype ook nog een 
volgnummer.

• Op basis van literatuuronderzoek wordt vervolgens waar mogelijk een alge-
mene beschrijving gegeven, waarin wordt ingegaan op de vorm, functie, 
herkomst en datering.

• Onder het kopje Nistelrode wordt aanvullende informatie gegeven betref-
fende het aardewerk dat tijdens de opgravingen is aangetroffen. Bij 
scherven waar bijzonderheden zijn op te merken wordt verwezen naar 
het figuurnummer of in een noot naar een werkput/vondstnummer. 
Verder worden de gemeten diameters van de binnenzijde van de rand 
vermeld. Tussen ronde haken staat het aantal exemplaren vermeld indien 
er meer dan een exemplaar met deze diameter is aangetroffen.

• Helaas was het niet mogelijk om het baksel van het aardewerk (onderzoek 
met behulp van een binoculair, slijpplaatjes, natuurwetenschappelijk 
onderzoek) nader te onderzoeken en verder onder te verdelen in baksel-
typen. In een aantal gevallen is onder het kopje baksel een summiere 
en onvolledige beschrijving van de kleur en de aard van het baksel van 
getekende randfragmenten gegeven (zie het volgnummer van de figuur 
als er meerdere exemplaren worden beschreven). Daar waar op de breuk 
verschillende kleuren zichtbaar zijn, worden de kleuren steeds in dezelf-
de volgorde beschreven: buitenzijde/kern/binnenzijde of buitenzijde/
binnenzijde.

8.1 Terra sigillata

Vaatwerk van terra sigillata6 vormt samen met de amforen, de wrijfschalen 
en borden het meest typische Romeinse aardewerk dat in onze streken 
terecht is gekomen, en soms zelfs is geproduceerd. Onder terra sigillata

verstaan we fi jn roodbruin tot oranje aardewerk dat voorzien is van een in 

4 Zie bijvoorbeeld fi guur 8.16.6.
5 De vormaanduidingen zijn gebaseerd op de volgende publicaties: Brouwer 1986; Brunsting 

1937; Chenet 1941; Ettlinger et al. 2002; Deru 1996; Dragendorff 1895; Dressel 1899; 
Gose 1950; Holwerda 1941; Ludowici 1927; Oelmann 1914; Pelichet 1946; Stuart 1977; 
Vanvinckenroye 1967; Vanvinckenroye 1991.

6 Webster 1996. Zie ook Vanderhoeven 1985.
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kleur iets afwijkende en (mat)glanzende deklaag. Over het algemeen gaat 
het vooral om onversierd tafelaardewerk en wrijfschalen. Versierde vormen 
komen echter ook voor. Of dit aardewerk daadwerkelijk als een luxeartikel 
beschouwd mag worden, zoals in de literatuur regelmatig wordt gedaan, is 
discutabel. In ieder geval zal in een typisch Gallo-Romeins of geromaniseerd 
huishouden in Zuid-Nederland het vaatwerk van metaal en glas hoger zijn 
gewaardeerd dan terra sigillata en andere soorten aardewerk.

Nistelrode

Voor de opgravingen te Nistelrode geldt dat, op enkele fragmenten uit Zuid-
Gallië na, het merendeel van de terra sigillata, voor zover waarneembaar, 
afkomstig is uit het oosten van Gallië. Allereerst worden de vormen 
besproken, waarna in paragraaf 8.2 meer in detail wordt ingegaan op de in 
de vormschotel gedecoreerde terra sigillata.

categorie vormtype vorm aantal

bord 1 Dragendorff 18/31 12 (22)

2 Dragendorff 32 2 (1)

kleine kom 3 Dragendorff 27 – (2)

4 Dragendorff 33 2 (9)

5 Dragendorff 40 1 (1)

kom 6 Dragendorff 37 8 (17)

wrijfschaal 7 Dragendorff 38 2 (1)

8 Dragendorff 43 – (1)

9 Dragendorff 45 3 (18)

10 Curle 21 1

totaal 31 (72)

Vt 1 Bord Dragendorff 18/31 met omhoog komende bodem en naar buiten 
staande rand met verdikte lip
Borden van deze vorm komen voort uit borden Dragendorff 18 die uit de 1e 
eeuw stammen. De verschillen tussen deze vroege vorm en de latere borden 
Dragendorff 18/31 en 31 zitten voornamelijk in de ontwikkeling van de wand. 

Figuur 8.1
Terra sigillata (schaal 1:4)

Tabel 8.1
Overzicht van het maximum aantal 

determineerbare exemplaren van 

terra sigillata op basis van rand- en 

wandfragmenten (tussen haakjes)
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De wand en de omgeslagen rand worden in de loop van de tijd dikker, de 
hoek tussen boven- en benedenwand wordt langzamerhand groter, terwijl 
bovendien de steeds meer naar buiten stekende bovenwand gaandeweg 
langer wordt.7 Bij de borden Dragendorff 31 of Ludowici Sa geeft een fl auwe 
knik de scheiding tussen de boven- en de benedenwand aan. De bovenwand 
is ook langer dan de benedenwand. Dikwijls komt het centrale punt van de 
bodem sterk omhoog. De borden zijn zo diep, dat ze misschien ook wel als 
kommen beschouwt mogen worden. Bij borden Dragendorff 31R of Ludowici 
Sb gaan de beneden- en bovenwand in een vloeiende curve in elkaar over. 
De overgang tussen beide wanddelen wordt aan de binnenzijde gekenmerkt 
door een richeltje. Op de bovenkant van de bodem is altijd een soort cirkel 
met arcering aangebracht.8 Het middelpunt van de bodem komt niet zo 
omhoog als bij de Dragendorff 31.
Borden Dragendorff 18 dateren vanaf het midden tot in de late 1e eeuw. Zij 
worden geleidelijk vervangen door de borden Dragendorff 18/31. Op hun 
beurt worden deze vanaf het midden van de 2e eeuw opgevolgd door borden 
Dragendorff 31 en 31R. De jongste exemplaren dateren, in tegenstelling tot 
wat Pferdehirt aanneemt,9 uit het begin van de 4e eeuw.10

Nistelrode

Van één bodemfragment kon met zekerheid vastgesteld worden dat het 
fragment uit de Zuidgallische productieplaats La Graufesenque afkomstig 
is.11 Drie bodemfragmenten konden aan het subtype Dragendorff 31R 
worden toegeschreven.12 Van zeven exemplaren is de binnendiameter van de 
rand vastgesteld: 16, 18 (3x), 22 (2x) en 28 cm.

Vt 2 Bord Dragendorff 32 met vlakke bodem en gebogen, gladde rand
De borden Dragendorff 32 worden gekenmerkt door een gladde, naar binnen 
gebogen rand die soms door een groef is geprofi leerd. De wand is gebogen en 
de bodem vlak of concaaf. Soms is de bodem net als bij voorgaand bordtype 
aan de binnenzijde voorzien van een cirkelvormige, gearceerde band. Er 
worden een drietal varianten onderscheiden. De Ludowici Ta heeft een platte 
bodem, de Ludowici Tp is klein en de Ludowici Sc is vrij diep. Deze bordvorm 
werd vanaf het midden van de 2e eeuw vervaardigd13 en ontwikkelde zich in 
de loop van de tijd tot borden Chenet 304, waarbij het bovenste gedeelte van 
de wand is geknikt ten opzichte van de benedenwand. De jongste exemplaren 
van de Chenet 304 stammen uit de eerste helft van de 4e eeuw.14

7 Het langer worden van de wand wordt door Furger & Deschler-Erb (1992, 56, fi g. 8.36) 
duidelijk gemaakt aan de hand van materiaal uit Augst.

8 Dit soort versiering komt ook op bekers voor, zoals Belgische Waar, geverfd aardewerk en 
Low Lands ware. Deze techniek wordt ook wel versiering met Federend Blätchen (Du) of 
rouletting (Eng) genoemd. De versiering wordt verkregen door een spatel over het oppervlak 
van een op de draaischijf staand en ronddraaiend voorwerp te laten ‘huppelen’. Hoewel de 
term arcering geen adequate omschrijving geeft van de versieringswijze wordt deze in de 
tekst gebruikt. De Duitse term geeft de beste beschrijving van de techniek.

9 Pferdehirt (1976, 67) dateert deze vorm tot in de tweede helft van de 3e eeuw.
10 Hussong & Cüppers 1972, 7, type 6 en plaat 1-6; Vanvinckenroye 1984, 153, fi g. 8.5.16.
11 Vondstnummer 5/16.
12 Vondstnummer 16/58, 17/282, 24/1314.
13 Oelmann 1914, 22; Oswald & Davies Pryce 1920, plaat 63.4; Haalebos 1977, 59-60 en bijlage II.
14 Hussong & Cüppers 1972, 6-7, type 2 en plaat 1.2.
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Vt 3 Kommetje Dragendorff 27 met tweeledige wand
Deze kommetjes zijn in de vroeg-Romeinse tijd al in Italië geproduceerd. 
Deze waren aan de buitenzijde van arcering voorzien (Haltern 11). Bij de 
latere exemplaren komt dit niet meer voor. Vroege exemplaren hebben vaak 
in doorsnede een min of meer driehoekige, platte lip, tot aan de Flavische 
tijd een groef op de buitenkant van de voet en tot de eerste decennia van 
de 2e eeuw een groef direct onder de rand op de binnenwand. Jongere 
exemplaren, vanaf Trajanus/Hadrianus, zijn veelal dikwandiger en groter. 
Kommetjes Dragendorff 27 zijn vanaf de tijd van Claudius tot kort na het 
midden van de 2e eeuw vervaardigd.

Vt 4 Conisch bakje Dragendorff 33 met schuin naar buiten staande wand
Alle bakjes hebben een afgeronde rand. Onder de vlakke bodem is een in 
doorsnede min of meer driehoekige standring aangebracht. De vroegste 
voorbeelden van deze bakjes uit de 1e eeuw n. Chr. (vanaf Tiberius) worden 
gekenmerkt door een enigszins convexe wand.15 Exemplaren uit de eerste 
helft van de 2e eeuw hebben echter in veel gevallen een enigszins concave 
wand (fi g. 8.1.4.1). De meeste bakjes uit de tweede helft van de 2e eeuw 
en de 3e eeuw worden gekenmerkt door een strakke, rechte wand (fi g. 
8.1.4.2).16 Ook de jongste exemplaren, die als Chenet 310 worden aangeduid, 
hebben allemaal een rechte wand. Zij stammen uit de eerste helft van de 4e 
eeuw.17 Tot in de tweede helft van de 2e eeuw worden de meeste exemplaren 
gekenmerkt door een groef die aan de binnenzijde net onder de rand is 
aangebracht. Vanaf de Flavische periode tot in de 4e eeuw treft men in veel 
gevallen een groef op de buitenwand aan.

Nistelrode

Van een exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 11 cm.

Vt 5 Halfbolvormig kommetje Dragendorff 40
De oudste kommetjes zijn al in de vroeg-Romeinse tijd geproduceerd 
(Haltern 60). In de Flavische tijd spreekt men over de Ritterling 8, die 
gekenmerkt wordt door een lage voet, een dunne wand en in sommige 
gevallen een groef op de buitenwand. De Dragendorff 40 kommetjes met 
een dikkere wand en een hogere voet zijn in de 2e en de 3e eeuw te dateren. 
Ook in de 4e eeuw zijn zulke kommetjes nog geproduceerd (Chenet 302). 
Gezien de vorm zullen deze kommetjes een stel gevormd hebben met de 
borden Dragendorff 32.

Nistelrode

Van een exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 10 cm.

Vt 6 Halfbolvormige kom Dragendorff 37 met reliëfversiering
De rand van deze kommen is voorzien van een naar buiten stekende, ronde 
lip. De kommen zijn grotendeels gevormd met behulp van een mal of 
vormschotel; de rand en de afgeplatte standring zijn later toegevoegd. Met 
uitzondering van een onversierde zone op de bovenwand is de rest van de 

15 Ritterling 1913, 209, type 10 en plaat XXXI.10.
16 Oelmann 1914, 22.
17 Unverzagt 1916, 19; Vanvinckenroye 1984, 150, fi g. 8.4.6 en 151.
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wand met reliëf versierd. De oudste exemplaren stammen uit de tweede helft 
van de 1e eeuw,18 terwijl de jongste kommen uit de tweede helft van de 3e 
eeuw dateren.19 Een nauwkeurige datering is over het algemeen mogelijk op 
basis van vooral vorm, versiering en stempels.

Nistelrode

Van zes exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 17 (3x), 
21, 22 en 28 cm. Op 23 fragmenten zijn (restanten van) versieringsmotieven 
aangetroffen. Zes scherven met restanten van reliëfversiering bleken niet 
nader te identifi ceren.20 De overige worden in de volgende paragraaf door 
Mark Driessen behandeld.

Vt 7 Wrijfschaal Dragendorff 38
De wrijfschalen hebben een hoge bovenwand. Bij de vroege vormen is de lip 
knopvormig afgerond, bij de latere exemplaren is de lip gewoon afgerond. 
Op de overgang van de boven- naar de benedenwand bevindt zich een 
afhangende lijst. De oudste voorbeelden stammen uit de tijd van Hadrianus. 
Ook in de 4e eeuw komt deze vorm nog voor en wordt dan als Chenet 326 
aangeduid.

Nistelrode

Bij beide randfragmenten is de lip afgerond en ontbreekt de knopvormige 
verdikking. Bij het wandfragment zitten op de bovenzijde van de afhangende 
lijst restanten van witte beschildering.21 Van twee exemplaren is de 
binnendiameter van de rand vastgesteld: 15 en 27 cm.

Vt 8 Wrijfschaal Dragendorff 43
Deze wrijfschalen hebben een hoge afhangende lijst die iets onder de rand 
van de wrijfschaal is bevestigd. Deze is regelmatig met barbotine versierd. 
De gebogen wand is aan de binnenzijde grotendeels met kwartskorrels 
bedekt. De concave bodem is van een hoge standring voorzien. De oudste 
wrijfschalen van deze vorm zijn veel zeldzamer dan de onder het volgende 
vormtype behandelde wrijfschalen Dragendorff 45 en dateren van na 170. De 
jongste exemplaren (Chenet 331) stammen uit de 4e eeuw.

Nistelrode

Tijdens de opgraving zijn slechts twee kleine fragmenten van één wrijfschaal 
aangetroffen. De restanten van de barbotine-versiering (een fl oraal motief) 
op de ene scherf en de kwartskorrels op de binnenzijde van de andere scherf 
maken de toewijzing aan deze wrijfschaalvorm mogelijk.

Vt 9 Wrijfschaal Dragendorff 4522

Deze wrijfschalen hebben een verticale, aan de bovenzijde afgeronde rand, 
met in de bovenwand een uitgietopening die aan de buitenzijde altijd 

18 Ritterling 1913, 231-233, type 19 en plaat XXXII.19.
19 Gose 1950, 8.
20 De vondstnummers 16/58, 17/479, 17/518, 17/778, 24/1306 en 60/3443.
21 Vondstnummer 53/3976.
22 Dragendorff 45 is de meest voorkomende vorm onder de wrijfschalen in terra sigillata.

Daarom zijn alle wand- en bodemfragmenten van wrijfschalen in dit fabrikaat aan deze vorm 
toegeschreven, hoewel incidentele scherven van wrijfschalen uit een andere vorm kunnen 
stammen.
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versierd is met een in een vorm vervaardigde leeuwenkop. De oorspronkelijk 
goed gemodelleerde leeuwenkop wordt in latere tijden steeds grover 
uitgevoerd en lijkt soms wel op de kop van een vleermuis. De schuine 
benedenwand is aan de binnenzijde bedekt met kwartskorrels, terwijl de 
buitenwand veelal is voorzien van ondiepe groeven. De bodem is concaaf en 
de voet is vrij hoog. De oudste wrijfschalen Dragendorff 45 dateren uit de 
jaren na 170, de jongste exemplaren, die als Chenet 330 aangeduid worden, 
dateren uit het einde van de 4e eeuw.23

Nistelrode

Van alle wrijfschaalvormen in terra sigillata komen deze het meeste voor. 
Alle wand- of bodemfragmenten met kwartskorrels aan de binnenzijde die 
tijdens het archeologische onderzoek in Nistelrode zijn aangetroffen, zijn 
dan ook aan deze vorm toegeschreven, hoewel niet uitgesloten mag worden 
dat enkele fragmenten afkomstig zijn van een andere wrijfschaalvorm.

Vt 10 Wrijfschaal Curle 21
De wrijfschalen hebben een naar binnen geknikte rand. Direct onder 
de rand zit een brede, horizontale lip die naar beneden is geknikt. De 
wrijfschaal is niet voorzien van een uitgiettuit. Ook de voor wrijfschalen 
karakteristieke kwartskorrels op de binnenzijde ontbreken. Op de 
buitenzijde van de dikke, gebogen wand zijn zoals bij nagenoeg alle 
wrijfschalen van terra sigillata duidelijke draaigroeven zichtbaar. De bodem 
is concaaf en voorzien van een lage standring. Deze wrijfschalen zijn in de 
tweede helft van de 2e eeuw vervaardigd.

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 22 cm.

8.2 De decoraties op terra sigillata kommen Dragendorff 37

Mark Driessen

Tijdens het onderzoek zijn zeventien scherven gevonden waarop restanten 
van reliëfversiering van in de vormschotel versierde kommen – het 
merendeel Dragendorff 37 – zichtbaar waren. De fragmenten hebben over 
het algemeen het verblijf in het zand redelijk doorstaan, al is de decoratie op 
de scherven soms fl ink aangetast door het lange verblijf in de bodem. Enkele 
fragmenten bleken bovendien verbrand. De Zuidgallische productieplaats La 
Graufesenque is met twee scherven vertegenwoordigd. Scherven uit Midden-
Gallië ontbreken. Voor zover de versieringsmotieven identifi ceerbaar zijn 
stammen de overige versierde scherven uit Oost-Gallië, in het bijzonder uit 
de Argonnen (4x), Trier (3x) en Rheinzabern (1x).

In tabel 8.2 zijn, zover mogelijk, de scherven van versierde kommen met 
herkenbare decoratieve elementen beschreven. Waar mogelijk zijn de 
herkomst en de datering aangegeven.

23 Hussong & Cüppers 1972, 69, type 11 en plaat 15. 11.
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nummer vondstnummer potdeel versiering datering

La Graufesenque

6.1 53/3617 wandfragment eierlijst1 in de stijl van Crestio 80-1102

6.2 20/728 en 732 2 wandfragmenten Rankversiering voor 120

Trier I

6.3 24/1247 en 1270 2 wandfragmenten leeuw, wijnrank en ornament3 140-1554

Trier

6.4 17/136 wandfragment, deels verbrand blad, deels verdrukt, mogelijk in de 
stijl van Alpinus5

eind 2e-begin 3e eeuw

6.5 20/267 wandfragment diverse afbeeldingen verweerd en 
niet determineerbaar. Eierlijst, in 
de stijl van Tordillo.6 Volgens Huld-
Zetsche is deze eierlijst niet van 
Tordillo maar van Amator7

190-2108

Rheinzabern

6.6 14/73 wandfragment verweerd en veel beschadigingen. 
Leeuw, in de stijl van Regulinus9

175-23310

Argonnen

6.7 16/87 oranje gekleurde kom, wand-
fragment

eierlijst11 tweede helft 2e-begin 3e eeuw

6.8 17/189 en 566 
en 23/1046

drie vermoedelijk van dezelfde 
kom afkomstige, oranje 
wandfragmenten

rozet (slecht gestempeld) 
en twee concentrische ringen12

tweede helft
2e-begin 3e eeuw

6.9 17/450 oranje aardewerk, wandfragment eierlijst, in de stijl van 
Germanus, Tocca of Tribunus?13

Tocca circa 140-150; Tribunus 
circa 140-170 of Germanus laatste 
kwart 2e eeuw of mogelijk begin 
3e eeuw.14

6.10 24/1197 en 1485 vier zwaar verbrande en daardoor 
verweerde wandfragmenten, 
sliblaag grotendeels verdwenen, 
krijtig

eierlijst, misschien in de stijl van 
Cin(tugnatus).15 Wolf, in de stijl 
van Africanus of Germanus.16

Blad, deels verdrukt,17 mogelijk 
in de stijl Africanus of Germanus. 
Gebogen spitsblad, in de stijl van 
Tribunus18

Tribunus circa 140-170 en 
Germanus of Africanus, laatste 
kwart 2e of begin 3e eeuw19

1 Vgl. Knorr 1952, plaat 19.
2 Mees 1995, 74-75.
3 Respectievelijk Huld-Zetsche 1972, T1, O42 en O37 (in 

onderfries).
4 Huld-Zetsche 1993, 8.
5 Fölzer 1913, plaat XX.7.
6 Gard 1937, R17.
7 Huld-Zetsche 1971, 241.
8 Huld-Zetsche 1971, fi g. I.
9 Ludowici 1948, plaat 242.8.
10 Bernhard 1981, 87-88, bijlage 5.

12 Mogelijk Chenet & Gaudron 1955, fi g. 8.54bis, O6, maar afdruk te 
vaag om zeker te zijn.

12 Chenet & Gaudron 1955, respectievelijk fi g. 8.63.2 en 10.
13 Chenet & Gaudron 1955, fi g. 8.54bis, R5.
14 Hofmann 1968, 274-276.
15 Chenet & Gaudron 1955, fi g. 8.54bis, X2.
16 Hofmann 1968, fi g. 8.13, 179A.
17 Misschien Hofman 1968, fi g. 8.27-28, 360 of 360A.
18 Chenet &Gaudron 1955, fi g. 8.62, 8-9; Hofmann 1968, 

fi g. 8.26, 345.
19 Hofmann 1968, 274-276.

8.3 Belgische waar

Onder Belgische waar verstaan we diverse groepen aardewerk die vooral, 
maar zeker niet exclusief, in de provincie Gallia Belgica zijn vervaardigd. 
Op de draaischijf werden aanvankelijk oorspronkelijke La Tène-vormen als 
typisch Romeins vaatwerk nagebootst. De pottenbakkers beperkten zich niet 
alleen tot de productie van de uit de publicatie van Holwerda welbekende 

Tabel 8.2
Beschrijving van de versierde terra sigillata
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terra nigra en terra rubra.24 Daarom worden in deze paragraaf ook andere 
baksels tot de Belgische waar gerekend. Het oppervlak van de Belgische waar 
is meestal gepolijst en de meeste van de door Holwerda beschreven vormen 
kunnen tot de tafelwaar gerekend worden. Holwerda rekende ook de hand-
gevormde kurkurnwaar (vt 113), met een op een langzame schijf afgedraaide 
rand, tot de Belgische waar.25 De maakwijze, afwerking van het oppervlak en 
de functie van deze waar wijken echter dusdanig af van de overige Belgische 
waar dat de kurkurnwaar op deze plaats niet tot de Belgische waar maar 
tot de (geïmporteerde) handgevormde keramiek wordt gerekend. Dit is ook 
meer in overeenstemming met het overzicht dat Deru van de Belgische waar 
heeft gegeven.26 Hoewel ze in deze paragraaf behandeld worden, mogen we 
ons ook afvragen of het terecht is of de niet gepolijste potten met omgeslagen 
rand Holwerda BW 27 (vt 27) tot de Belgische waar gerekend mogen worden, 
zoals Holwerda heeft gedaan. Dezelfde vraagtekens kunnen bij de “Tongerse 
bekers” (vt 16) zetten. Onder de exemplaren uit Nistelrode zit bijvoorbeeld 
een fragment van een beker in een terra nigra-uitvoering die duidelijk ge-
polijst is. Op enkele andere, ruwwandige fragmenten van deze vorm zitten 
brandsporen die er op duiden dat de inhoud van boven vuur is opgewarmd. 
Niet alleen mag mogen we twijfelen aan de etikettering als Belgische waar, 
maar ook aan de functie als “beker”.
Ook in het Nederlandse deel van Germania inferior zijn producten 
vervaardigd die qua vorm en uitvoering verwant zijn met de Belgische 
waar. Voorbeelden hiervan zijn de bekers en kommen uit St. Michielsgestel-
Halder en Nijmegen-West.27 Ook de moeilijk van de terra nigra uit Gallië te 
onderscheiden reducerend gebakken borden, bekers en kommen, die volgens 
Wim de Clercq uit de omgeving van Bergen op Zoom/Tholen afkomstig 
zijn (Low Lands ware, voorheen bekend onder een scala van namen 
waaronder terra nigra-achtig aardewerk, rood/grijs, Waaslands aardewerk of 
kustaardewerk), zou ook tot de Belgische waar gerekend mogen worden.28

Ook enkele in deze paragraaf behandelde kommen (vt 19-20) zijn mogelijk 
in Germania inferior, in het bijzonder in de civitas Batavorum, vervaardigd.
De Belgische waar van Nistelrode kan in grote lijnen in twee groepen 
worden onderverdeeld, namelijk:

• Terra nigra is een door en door reducerend gebakken aardewerk, waarvan 
de buitenkant in het algemeen gepolijst is. Door het gladden of polijsten 
wordt het oppervlak minder poreus en krijgt het een glans. Sommige 
vormen, zoals de parelurnen (vt 14) of enkele voetbekers uit de late 4e 
of vroege 5e eeuw zijn bovendien voorzien van een glanzende zwarte 
deklaag.29 De gebruikte klei, evenals de reducerende baktechniek resul-
teren in een grijs breukvlak bij scherven. Het buitenoppervlak is veelal 
diepzwart, doordat tijdens de laatste fase van het bakproces een rookont-
wikkeling in de oven op gang werd gebracht. Daardoor konden koolstof

24 Holwerda 1941.
25 Holwerda 1941, 75-78, plaat XVI-XVII, nr 1281-1403.
26 Deru 1996.
27 Willems 1977; Van Enckevort & Thijssen 1996, 68, fi g. 8 onder.
28 Van Enckevort 2004, 316-322.
29 Zie Holwerda 1941, 41-42 en plaat X.409-450. Aan de terra nigra met deklaag wordt bij het 

geverfde aardewerk aandacht besteed.
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 deeltjes uit de rook op de wand neerslaan. Soms worden ook gepolijste, 
zeer lichtgrijze producten met een donker oppervlak tot deze groep gere-
kend. De herkomst van deze waar moet vooral gezocht worden in de 

Figuur 8.2
Belgische waar (schaal 1:4)
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 Belgische provincies Henegouwen en Namen en het aansluitende Franse 
gebied, in het bijzonder de Argonnen.

• Tot de overige Belgische waar worden in Nederland, in navolging van 
Holwerda, in het algemeen de oxiderend gebakken bekers gerekend.30

De verscheidenheid aan baksels binnen deze groep is groot. In de 
Franstalige literatuur worden de bekers onder de terra rubra geschaard.31

Holwerda rekent echter alleen de roodbakkende bakjes en borden tot 
de terra rubra.32 In de literatuur worden bekers in deze waar over het 
algemeen in de 1e eeuw n. Chr. gedateerd. Toch hebben in de 2e en de 
3e eeuw kleinere en bollere bekers, die in deze traditie passen, het plat-
teland van Noord-Brabant en Limburg bereikt, zij het dat de aantallen 
betrekkelijk gering lijken te zijn geweest.33 Tot deze waar rekenen we 
hier ook oxiderend gebakken borden in een geel tot wit of oranje baksel, 
van het type dat vergelijkbaar is met Holwerda BW 81 (vt 17). Deze zijn 
qua vorm en functie goed vergelijkbaar met de geverfde borden Stuart 
10 (vt 29). Ook zijn verschillende bekers in een oxiderend baksel uitge-
voerd. In tabel 8.3 zijn zij in een aparte kolom aangegeven. De borden 
en bekers zijn oxiderend gebakken en hebben net als de vormen in terra 

nigra een glad gepolijst oppervlak.

categorie vormtype vorm terra nigra overig wit aantal

beker 11 Holwerda BW 13 – 1 (6) – 1 (6)

12 Holwerda BW 31 2 – – 2

13 als Oelmann 33 5 1 – 6

14 Holwerda BW 28 1 (2) – – 1 (2)

15 Vanvinckenroye 43 – – (1) – – (1)

‘beker’ 16 Vanvinckenroye 104 1 3 3 (1) 7 (1)

bord 17 Holwerda BW 81 2 (9) 1 5 (5) 8 (14)

18 Holwerda BW 87 1 – – 1

kom 19 – (1) – – – (1)

20 Holwerda BW 52 20 (19) – – 20 (19)

pot 21 1 – – 1

22 Holwerda 27 2 – – 2

fles 23 Holwerda 25 1 – – 1

totaal 36 (31) 6 (7) 8 (6) 50 (44)

Van sommige oxiderend gebakken borden, waarschijnlijk afkomstig uit 
het Belgische stroomgebied van de Maas, is het niet ongewoon dat het 
oppervlak ‘gesmookt’ is. Hiervoor is tijdens de laatste fase van het bakken de 

30 Holwerda 1941.
31 Deru 1996.
32 Holwerda 1941, plaat XIII-XIV.
33 Vgl. Van Enckevort 2000, 101 en 102, fi g. 8.45.17.

Tabel 8.3
Overzicht van het maximum aantal 

determineerbare exemplaren van 

Belgische waar op basis van rand- en 

wandfragmenten
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oven kortstondig afgesloten, waardoor in het ontstane reducerende milieu 
het oppervlak van het aardewerk een donkere kleur kreeg. Naar gelang de 
graad en de duur van het reductieproces en de gebruikte kleisoort varieert 
de kleur van het oppervlak van lichtbruin tot bruinzwart. Bij het gebruik 
van witbakkende of andere lichtgekleurde kleien vertoont het oppervlak van 
de witte of okerkleurige scherven een paarsgrijze tot lichtbruine zweem.34

Eenzelfde proces hebben verschillende in paragraaf 8.11 besproken bakken 
en potten uit dezelfde productieregio ondergaan.

Vt 11 Bolle beker als Holwerda BW 13 (Deru P11) met schuin opstaande 
rand en vlakke bodem
Deze bekers onderscheiden zich van veel andere Belgische bekers door het 
ontbreken van een standring. Een belangrijk kenmerk is dat dikwijls de 
bodem van de wand wordt gescheiden door een groef (fi g. 8.2.11.1).

Nistelrode

De indruk bestaat dat de kleur van het oppervlak van deze bekers veelal 
bruin is. Het baksel neigt soms naar het oranje, maar dikwijls ook 
(licht)bruin. De bekers zijn nog zeker tot in de Flavische tijd en het begin 
van de 2e eeuw vervaardigd. Bij één van de bodemfragmenten ontbreekt de 
groef maar zit er een ribbeltje (fi g. 8.2.11.2). Bij een ander bodemfragment 
ontbreekt de groef op de buitenwand. De bodem van deze beker is nagenoeg 
vlak, heeft een diameter van 7 cm en heeft ook een zeer vlakke, 2 cm brede 
standring. Gezien het baksel en het gepolijste oppervlak lijkt dit fragment op 
de overige bodemfragmenten, maar door het ontbreken van de groef is niet 
zeker of de toewijzing aan dit vormtype juist is.

Vt 12 Bolle beker Holwerda BW 31 (Deru P12) met schuin opstaande rand 
en bodem met een standring
De randen kennen we goed van de Belgische bekers en de parelurnen uit 
de 1e eeuw. Bekers van dit vormtype hebben dikwijls gearceerde banden, 
die door ribben of groeven van elkaar gescheiden zijn. De bodem van deze 
bekers zijn voorzien van een standring. Haalebos dateert de bekers met de 
ribben in het midden van de 1e eeuw.35 De indruk bestaat dat de bekers met 
groeven nog tot zeker in de 2e eeuw vervaardigd zijn.

Nistelrode

Tussen de scherven van Nistelrode zijn nogal wat wand- en 
bodemfragmenten aangetroffen die (niet alle met zekerheid) aan deze 
bolle bekers zijn toe te schrijven. In het algemeen zijn de bekers in terra 

nigra uitgevoerd, terwijl op de wanden veelvuldig banden met arcering 
zijn aangebracht. Van twee exemplaren is de binnendiameter van de rand 
vastgesteld: in beide gevallen 5 cm

Vt 13 Bolle beker als Oelmann 33 met hoge hals en omgeslagen lip
De bekers zijn vooral bekend in een geverfde techniek (vt 28). Dat er ook 
andere uitvoeringen bestaan, blijkt uit het voorkomen van de vormtypen 

34 Vergelijk de beschrijving van De Clerck 1983, 28.
35 Haalebos 1990, 148, fi g. 8.86.8 en 151, type 3311.
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9, 23, 38 en 51 in Venray-Hoogriebroek en vormtype 14 in Breda.36 Twee 
exemplaren, in een oranjerode en beige klei, gemagerd met scherfgruis en 
met een gepolijst, zwartbruin en donkergrijsbruin ‘gesmookt’ oppervlak zijn 
aangetroffen in Tienen en lijken daar vervaardigd te zijn.37 In de Belgische 
plaatsen Elewijt en Grobbendonk zijn ook fragmenten van zulke bekers 
aangetroffen. Dat aardewerk is van een fi jn, hard en grauw- of okerbruin 
baksel. Het oppervlak is gepolijst, maar niet voorzien van een zwart 
oppervlak. De bekers uit Grobbendonk blijken aan het eind van de 2e of in 
het begin van de 3e eeuw gedateerd te mogen worden.38 Het heeft er alle 
schijn van dat alle bekers met deze vorm, ongeacht het baksel, in de late 2e 
en in de 3e eeuw vervaardigd zijn.

Nistelrode

Het oppervlak van alle bekers is gepolijst. Van twee bekers is de rand hoekig 
omgeslagen (fi g. 8.2.13.1-2), van de derde beker is de rand afgerond (fi g. 
8.2.13.3). Het oppervlak van de laatstgenoemde beker is zwart, beide andere 
bekers zijn grijs van kleur. Daarnaast is er een randfragment in een bruin, 
ietwat fi jn zandig baksel tijdens de opgraving gevonden. Van vier exemplaren 
is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 7, 9, 11 en 15 cm.

Vt 14 Parelurn Holwerda BW 28 (Deru P61)
Deze reducerend gebakken, grijze bekers met veelal een zwarte deklaag op 
het bovenste deel van de buitenwand worden gekenmerkt door een versiering 
die bestaat uit rijen ‘parels’ en hoefi jzervormige ornamenten van opgespoten 
klei (barbotine). De vorm van de parelurnen komt overeen met de geverfde 
bekers Stuart 1. De bekers worden vooral in Germania inferior gevonden en 
dateren vanaf 40 n. Chr. tot in de eerste helft van de 2e eeuw.39

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 10 cm.

Vt 15 Gebronsde beker Vanvinckenroye 43, waarvan het oppervlak met 
naar buiten gedrukte noppen is versierd
De buitenwand van de bekers is van een laagje zogenoemde goudglimmer 
voorzien. Dit laagje bestaat uit pailletjes van een micasoort, biotiet 
genaamd.40 Over het algemeen zijn de bekers uit fi jn gezuiverde kleien 
vervaardigd die na het bakken een lichtbruine tot oranjeroze kleur hebben 
gekregen. Vanvinckenroye dateert de bekers tussen 60-130 n. Chr., al 
zijn volgens hem de meeste bekers in de Flavische tijd te plaatsen.41 Deze 
datering komt overeen met die Gustin geeft voor in Braives gevonden 
exemplaren.42

36 Van Enckevort 2000; 2004.
37 De Clerck 1983, 69-70.
38 Mertens 1961, 7-12, nr. 1, 2, 6-10, 14 en 16.
39 Haalebos 1990, 148, fi g. 8.84.6 en 150-151, type 3280.
40 Hénau & Maes, 1985.
41 Vanvinckenroye 1967, 30-31 en plaat 7.43a-c; Vanvinckenroye 1991, 62 en 63, plaat XXVII.

290-292.
42 Gustin 1985, 84.
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Nistelrode

De indruk bestaat dat het wandfragment afkomstig is van een beker die ook 
nog voorzien is van deuken.

Baksel

Lichtbruin oppervlak, oranjeroze binnenzijde, fi jn baksel.

Vt 16 Eivormige Tongerse beker Vanvinckenroye 1967.104 met naar binnen 
verdikte rand
De eerste beschrijving van deze Tongerse bekers is van Vanvinckenroye, 
waarna Hupperetz een verdere uitweiding over deze vorm geeft.43 De 
naamgeving van de beker is het gevolg van het veelvuldige voorkomen in de 
Tongerse grafvelden. Pottenbakkersafval uit Tongeren bevestigt dat zulke 
bekers daadwerkelijk ter plaatse gemaakt zijn.44 Die bekers zijn uit een 
oranjebruin bakkende klei vervaardigd. Ook in Tienen zijn aanwijzingen 
voor de productie van reducerend gebakken en soms grijs gesmookte 
bekers.45 Dat deze vorm ook in het Waasland vervaardigd is, blijkt uit de 
Bredase vondsten.46 Waar de witbakkende bekers zijn vervaardigd, is nog 
onduidelijk. Het verspreidingsgebied zou zich vooral tot het Maasgebied 
beperken, maar de in Breda gevonden randfragmenten logenstraft deze 
aanname.47 De oudste vorm Vanvinckenroye 104a dateert vanaf het 
midden van de 2e eeuw en wordt mede gekenmerkt door een groef op de 
buitenwand, direct onder de rand. Bij jongere vormen, die kleiner zijn, 
ontbreekt deze groef in veel gevallen.

Nistelrode

Onder de exemplaren uit Nistelrode zijn verschillende baksels 
vertegenwoordigd; een deel is van een fi jn zandig baksel. Eén van deze 
fragmenten is in een terra nigra uitvoering met een gepolijst oppervlak 
(fi g. 8.2.16.7). Een andere deel is ruwwandig en zou normaal gesproken 
onder het ruwwandige aardewerk geschaard moeten worden. Of we de 
“bekers” daadwerkelijk als drinkbeker mogen betitelen, is twijfelachtig. 
De in fi guur 8.2.16.1 en 5 afgebeelde bekerfragmenten hebben aan de 
buitenzijde brandsporen die afkomstig zijn van het vuur waarin de “bekers” 
tijdens het gebruik hebben gestaan. Misschien is de inhoud voor consumptie 
verwarmd, maar het kan ook zijn dat zijn dat de “bekers” als waterkokers zijn 
gebruikt. Van zes exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 
6, 8, 9, 10, 16 en 17 cm.

Baksel

16.1  beige/lichtgrijs, fi jn zandig baksel, gesmookt oppervlak, brandsporen 
aan de buitenzijde.

16.2 wit, fi jn zandig baksel.
16.3 wit, ruwwandig baksel.
16.4 beige, enigszins ruwwandig baksel.

43 Vanvinckenroye 1967, 54-54; Hupperetz 1991b, 54-57 en 155-157.
44 Vanvinckenroye 1969.
45 Mondelinge mededeling Marleen Martens.
46 Van Enckevort 2004, 321, vormtype 75.
47 Van Enckevort 2004, 291, vormtype 15.
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16.5  gelig/roze/gelig, ruwwandig baksel, gesmookt oppervlak, 
brandsporen aan de buitenzijde.

16.6  lichtroze/geelbruin/lichtroze, fi jn zandig baksel, gesmookt 
oppervlak.

16.7 grijs, fi jn (gladwandig) baksel, zwart gepolijst oppervlak (terra nigra).

Vt 17 Bord Holwerda BW 81 (Brunsting 3, Hofheim 99, Deru A41-44) met 
schuin opstaande en meestal naar binnen gebogen rand
Op basis van de stand van de bovenwand, de bodem en de standring heeft 
Holwerda een aantal varianten binnen de terra nigra borden onderscheiden. 
Bij de oudste exemplaren staat de bovenwand bijna rechthoekig op de holle 
bodem. Bij de latere exemplaren verliest de standring haar functie en bij de 
jongste varianten is deze niet langer aanwezig. De oudste borden zijn na het 
begin van de 1e eeuw geproduceerd; de jongste exemplaren zouden uit het 
tweede kwart van de 2e eeuw dateren.48 Uit de bestudering van materiaal uit 
Blicquy blijkt echter dat de borden nog zeker tot in het laatste kwart van de 
2e eeuw geproduceerd zijn.49 Het onderzoek van Vermeulen in het gebied 
tussen de Leie en de Schelde laat zien dat deze borden daar zelfs tot in de 
eerste helft van de 3e eeuw in gebruik zijn gebleven.50

Deze borden zijn uit de literatuur vooral bekend in een terra nigra-
uitvoering. Door de overeenkomsten in baksel is het moeilijk fragmenten 
van vergelijkbare, reducerend gebakken borden uit het Waasland 
te onderscheiden van elders vervaardigde borden in een terra nigra

uitvoering.51 Voor de oxiderend gebakken borden, met een witte of een 
andere kleur, zijn de literatuurverwijzingen schaarser. Uit Antwerpen, 
Breda, Heel, Hoogeloon, Maaseik, Venlo, Venray-Hoogriebroek en mogelijk 
uit Melick en Nederweert zijn gepolijste borden in een lichter gekleurd 
baksel met een (iets) donkere buitenzijde bekend.52 Waarschijnlijk stammen 
ze uit België, aangezien vergelijkbare borden onder meer in Tienen zijn 
vervaardigd. Het fi jne baksel – van borden met een diameter van 10 tot 40 
cm – varieert van beige, roze, oranjebeige tot rood. Sommige exemplaren 
hebben een magering van scherfgruis, andere van kwarts. De kleur van 
het gepolijste oppervlak loopt uiteen van licht vuilbruin, donkerbruin tot 
bruinrood.53 De randvorm is divers zoals ook bij de terra nigra borden 

48 Holwerda 1941, 69-72, type 81 en plaat XV; Gose 1950, 25, type 290; Thoen 1967, 38-39; De 
Laet & Thoen 1968, 17-19; Haalebos 1990, 153; Vanvinckenroye 1991, 36 en 37, plaat XIV.

49 De Laet & Thoen 1968, 19; De Laet et al. 1972, 47.
50 Vermeulen 1992, 85. Dit wordt bevestigd door een aantal vondsten uit de Henegouwse 

grafvelden van Biesme (Brulet 1969/1970, 88, fi g. 8.31.1 en 112, type I), Thuin en Gerpines 
(beide: Brulet 1968, 271, no. b en 272, fi g. 8.2b) en het Belgisch-Limburgse grafveld van 
Maaseik (Janssens 1977, 20, graf 79.8 en plaat VII.79.8; 29, graf 119.10 en plaat XII.119.10). 
Blijkens bijbehorende (munt)vondsten zijn de graven laat in de tweede helft van de 2e of in 
het begin van de 3e eeuw gedolven. Tot slot is uit Brugge een exemplaar bekend dat gezien de 
vondstcontext in de 3e eeuw gedateerd mag worden (Thoen 1978, 169).

51 Van Enckevort 2004, 33, vormtype 78.
52 Antwerpen: Vandenborn 1965, 268; Breda: Van Enckevort 2004, 291, vormtype 18; Heel: 

Hupperetz 1991a, 20, fi g. 8.E41 en 21, als ruwwandig geïnventariseerd; Hoogeloon: 
Poldermans 1989, 172-183, B.1-34 en plaat 11-14, niet alle borden als Belgische waar 
geïnventari seerd; Maaseik: Jans sens, 1977, 24, graf 93.8, 50, nr. 84, plaat X.93.8 en plaat 
XXV.84; Venlo: Persoonlijke medede ling Wim Hupperetz; Venray: Van Enckevort 2000, 102-
103, vormtype 20; Melick: Smeets 1980, 131, vondst 22C en 132, fi g. 8.c; Nederweert: Bruekers 
1986, 156, fi g. 8.26 en 157, no. 26; Tongeren: Vandenborn 1965, 268.

53 De Clerck 1983, 31-43. Mondelinge mededeling Marleen Martens.
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Holwerda BW 81. Een bord in dit baksel en deze uitvoering heeft een 
afwijkende, gelede rand die overeenkomt met borden uit Tongeren en 
Nijmegen. Gezien bijbehorende muntvondsten is een datering in het tweede 
kwart van de 3e eeuw of mogelijk iets eerder waarschijnlijk.54

Nistelrode

De bordfragmenten hebben allemaal een gepolijst oppervlak. Drie 
fragmenten met een wit baksel en een exemplaar met een wit/oranje/
wit baksel hebben een gesmookt oppervlak. Van drie exemplaren is de 
binnendiameter van de rand vastgesteld: 22, 28 en 31 cm.

Baksel

17.1 wit/lichtoranje/wit, fi jn baksel, enigszins gesmookt oppervlak.
17.2  licht bruinroze, fi jn baksel, lichtbruin, enigszins gesmookt 

oppervlak.
17.3 licht grijswit, fi jn baksel, grijs oppervlak (terra nigra).

Vt 18 Bord Holwerda BW 87 (Deru A1/A46) met eenvoudige, iets verdikte 
rechte rand
Vlakke borden met een nagenoeg platte, soms iets doorgezonken bodem met 
standring en een iets naar buiten staande rechte rand. De borden dateren 
vanaf de Oberaden-horizont tot het midden van de 1e eeuw.

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 15 cm.

Vt 19 Met concentrische cirkels versierde terra nigra kommen (Deru B19)
Aan het einde van de 1e eeuw zijn in Cuijk terra nigra kommen geproduceerd 
die qua vorm voorbeelden in terra sigillata imiteren. In Nederland worden 
zulke kommen met passerwaar aangeduid. De naam verwijst naar de met 
een passer aangebrachte halve cirkels.55 Dezelfde versiering komt ook 
voor op vergelijkbare kommen en fl essen die in dezelfde tijd en iets later 
in Londen zijn geproduceerd (London ware), waar de versiering ook wel als 
compass ware wordt aangeduid.56

Nistelrode

Van deze vorm is slechts één herkenbaar wandfragment aangetroffen.

Vt 20 Kom met ingesnoerde wand en lage voet Holwerda BW 52a 
(Brunsting 15, Deru B28)
Holwerda rekent tot deze vorm de kommen 521-530 in een zachte, grijze terra 

nigra, die qua vorm verwant zijn met de terra sigillata kommen Dragendorff 
37. Sommige door Holwerda en Brunsting beschreven kommen zijn 
voorzien van een rode deklaag. De randen zijn in meer of mindere mate 
verdikt. Het gewelfde bovenste deel van de wand, boven de insnoering, 
is vaak onversierd en zeer verschillend van hoogte. Het zich daaronder 
bevindende deel is veelal van een gearceerde band (en soms groeven) 

54 Vanvinckenroye 1967, type 137; Stuart 1977, plaat 22.376.
55 Haalebos 2002, 65 en 66, fi guur.
56 Davies, Richardson & Tomber 1994, 151 en 153, fi g. 8.132. Zie ook Tyers 1996, 170-171.
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voorzien. Volgens Holwerda dateren deze kommen uit de 2e eeuw.57

Haalebos dateert deze kommen, die typerend lijken te zijn voor de regio 
Nijmegen, in de periode tussen 90 n. Chr. en het begin van de tweede helft 
van de 2e eeuw.58

Nistelrode

Gezien de verschillen in de vorm, zowel de bij Holwerda afgebeelde 
exemplaren als de in Nistelrode aangetroffen randfragmenten, zou in de 
toekomst een nadere verfi jning van deze vorm mogelijk moeten zijn. De 
randfragmenten uit Nistelrode zijn in grote lijnen in twee groepen onder te 
verdelen:
a - kommen met een overhangende lip (fi g. 8.2.20.1-10)
b - kommen met een naar binnen gebogen rand (fi g. 8.2.20.11-13)
De meeste randfragmenten relatief zacht gebakken en lichtgrijs. Enkele 
andere zijn echter harder gebakken, waardoor het baksel donkerder is. 
Doordat van één fragment (fi g. 8.2.20.5) de kern niet reducerend gebakken 
is, kon worden vastgesteld dat de gebruikte klei van dit exemplaar bij een 
oxiderende bakwijze roodbakkend wordt. Van zeventien exemplaren is de 
binnendiameter van de rand vastgesteld: 11, 12, 13, 14 (3x), 15, 16 (3x), 17 (3x), 
18, 20 (2x) en 24 cm.

Vt 21 Pot/beker met omgeslagen rand
De pot/beker kenmerkt zich door een S-vormig profi el. De overgang van de 
rand naar de bovenwand wordt gekenmerkt door een ribbel en een groef. De 
buitenwand is evenals de binnenzijde van de rand zwart gepolijst.

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de diameter van de rand vastgesteld: 19 cm

V22 Pot naar buiten omgeslagen rand en bolle schouder Holwerda BW 27
Holwerda onderscheid zes varianten maar een chronologische betekenis lijkt 
daaraan vooralsnog niet vastgekoppeld te mogen worden. Bij de analyse van 
het grafveld Nijmegen-Hatert concludeerde Haalebos dat de vorm Holwerda 
27f waarschijnlijk een late variant is en tussen 130-180 gedateerd mag 
worden. Haalebos dateert de andere subvormen van deze potten in de jaren 
40-120 n. Chr.59

Nistelrode

Van één exemplaar is de diameter van de rand vastgesteld: 16 cm.

V23 Fles Holwerda BW 25 (Deru BT1-7)
De fl essen worden door Holwerda onderverdeeld in een aantal varianten, 
waarbij onder andere de afwerking van de voet een rol speelt.60 Volgens 
Haalebos zijn de fl essen, die hun oorsprong in de late ijzertijd hebben, op 
verschillende plaatsen in Germania inferior en Gallia Belgica vervaardigd. 

57 Holwerda 1941, 47 en plaat XI.
58 Haalebos 1990, 152, type 3520. Volgens Deru (1996, 79) zijn zulke kommen ook in Blicquy, 

Liberchies en Colchester aangetroffen. 
59 Haalebos 1990, 146, tabel en 149-150.
60 Holwerda 1941, 31-35 en plaat 5 en 6.
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Flessen zonder standring zouden in de periode van de Flavische tijd tot 
in de eerste helft van de 2e eeuw gedateerd mogen worden.61 De oudere 
exemplaren met een standring komen op het Kops Plateau in Nijmegen in 
de voor-Flavische tijd in grotere aantallen voor. Deze datering komt overeen 
met fl essen uit Tongeren, die door Vanvinckenroye vanaf de Augusteïsche 
periode tot aan het einde van de 1e eeuw gedateerd worden.62

Nistelrode

De rand van de fl es is nogal plat in vergelijking met de gepubliceerde 
exemplaren. Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand 
vastgesteld: 6 cm.

8.4 Geverfd aardewerk

Geverfd aardewerk is voorzien van een deklaag die meestal anders gekleurd 
is dan het baksel zelf. De bekers en borden zijn daartoe voor het bakken 
of in een kleipapje gedompeld of met een kwast, spons of iets dergelijks 
beschildert. De term ‘geverfd aardewerk’ dekt de lading niet en is net zo 
slecht als de veelgebruikte term ‘gevernist aardewerk’ (Du: Firnisware). Beter 
is het Engelse Colour Coated Ware. Het vormenscala bestaat voornamelijk 
uit eet- en drinkgerei. Binnen het geverfde aardewerk kunnen verschillende 
fabrikaten, baksels of technieken worden onderscheiden, die zowel voor 
bekers als borden, alsook voor enkele andere zeldzamere vormen werden 
gebruikt. Geen van de in de literatuur gepresenteerde lijsten met technieken 
is volledig. Het voert dan ook te ver om ze in dit kader allemaal uitgebreid te 
bespreken. Op deze plaats wordt volstaan met de in Nistelrode voorkomende 
technieken. Daarvoor wordt gerefereerd aan de door Brunsting vervaardigde 
lijst met technieken, evenals een voor het Nistelrodese materiaal belangrijke 
aanvulling:63

• Techniek A: wit aardewerk met een bruinoranje deklaag, die overscha-
duwd wordt door bruingrijze vlekken.

• Techniek B: wit aardewerk met een matte donkerbruine tot zwarte 
deklaag, met soms oranje vlekken.

• Techniek C: roodachtig of oranje aardewerk met een matte bruinzwarte 
tot zwarte deklaag.

• Techniek D: rood aardewerk met een metaalachtige glanzende, zwarte 
deklaag, de zogenoemde Qualitätsware. De binnenzijde is veelal chocola-
debruin van kleur. Deze producten zijn dun en hard gebakken. Door het 
opeenvolgende reducerende en oxiderende bakmilieu, is de rode kleur 
van de scherf in een aantal gevallen geheel of gedeeltelijk grijs.64

• Naast de door Brunsting onderscheiden technieken komt een fabrikaat 
voor dat in de literatuur nauwelijks of geen aandacht krijgt. Het betreft 
bekers (Oelmann 33, Holwerda 94) in een afwijkende uitvoering. Dit zijn 

61 Haalebos 1990, 147, fi g. 8.83.7-8 en 149, type 3250. In afwijking hiervan dateert 
Vanvinckenroye (1991, 28 en 29, plaat X.76) een fl es zonder standring in de Augusteïsch-
Tiberische tijd.

62 Vanvinckenroye 1991, 28 en 29, plaat X.76-81.
63 Oelmann 1914, 35-37; Brunsting 1937, 70-72; Vanvinckenroye 1967, 9-10; Haa lebos 1990, 135-

137.
64 Oelmann 1914, 35.
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in het algemeen fijne, grijze (terra nigra) baksels welke aan de buitenzij-
de voorzien zijn van een min of meer transparante en/of matglanzende 
grijze tot zwarte deklaag. Op de binnenzijde ontbreekt deze, in tegenstel-
ling tot bekers in techniek A-D, nagenoeg in alle gevallen.

Ook het zogenoemde Pompejaans wordt tot het geverfde aardewerk 
gerekend. Het baksel varieert van geel tot roodbruin. Op de binnenzijde, 
en soms op de buitenzijde van de rand, is een matte roodbruine deklaag 
aangebracht. Deze keramiek werd geproduceerd in het Middellandse-
Zeegebied, Midden-Gallië, Engeland, het Rijnland en West-België.65

Borden/bakken en deksels uit de 1e eeuw stammen, gezien de vulkanische 
magering, waarschijnlijk uit Italië en omstreken. De Rijnlandse productie 
neemt al in de Augusteïsche periode een aanvang en loopt door tot in de 
4e eeuw. De West-Belgische productie start omstreeks 70 n. Chr. en wordt 
omstreeks 250 n. Chr. beëindigd. Ze verschilt typologisch en technisch van 
Rijnlandse waar. Deze laatste is bijvoorbeeld harder gebakken. De West-
Belgische waar heeft een grijze tot zwarte kern.66

Vormen in techniek B zijn afkomstig uit productiecentra in Keulen en 
aangrenzende regio’s in het Beneden-Rijngebied. Ook een aantal in techniek 
C uitgevoerde bekers komt uit dit gebied. Daarnaast zijn veel van de in 
techniek C uitgevoerde bekers afkomstig uit de Argonnen in Noordoost-
Frankrijk, hetzelfde productiegebied waar de grijze bekers lijken te zijn 
vervaardigd. Eén van de productiecentra in dit gebied was Lavoye. Bekers 
in techniek D zijn in Trier en directe omgeving vervaardigd. Andere aan 

65 De Laet & Thoen, 1969; Peacock 1977.
66 De Laet & Thoen 1969; De Clerck 1983, 233.

Figuur 8.3
Geverfde aardewerk (schaal 1:4)
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de Rijn gelegen productiecentra van geverfd aardewerk waren in Mainz en 
Mittelbronn gevestigd, terwijl ook in Britannia (onder andere Colchester, 
Castor), Centraal-Gallië (Lezoux) geverfde waar geproduceerd is.

Nistelrode

Veel van de scherven van geverfd aardewerk zijn versierd. De meest 
voorkomende versieringstechniek is het aanbrengen van groefjes (arcering) 
door middel van het federend Blätchen. Veel minder voorkomend is de 
bestrooiing met zand- of kleikorrels (chamotte). Ook weinig voorkomend 
is de barbotine-versiering, een opgespoten kleipapje in de vorm van dieren 
of ranken. Op de scherf van één beker is het gedeelte van het hoofd van 
een dier te zien.67 De versiering maakte deel uit van een jachtscene. Op 
zeven fragmenten van evenzoveel bekers zijn fl orale motieven in barbotine

aangetroffen.68 Een andere beker was zowel van fl orale motieven in barbotine

alsook van arcering voorzien.69 De verdeling van de versieringstechnieken 
op de bekers in de verschillende technieken is in de tabellen 8.4 en 8.6 
weergegeven.70

vormtype techn. A techn. B techn. C techn. D grijs totaal
%

aantal

onversierd 67 53 44 100 5 53 156

arcering – 35 36 – 4 33 98

bestrooiing zand – <1 4 – – 1 2

bestrooiing chamotte 25 8 8 – – 9 25

barbotine 8 3 – – – 3 9

deuken – <1 – – 1 1 2

deuken + chamotte – <1 – – – <1 1

deuken + zand – <1 – – – <1 1

totaal % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%

totaal aantal scherven 12 246 25 1 10 294

De aan een vormtype toe te schrijven bekerfragmenten zijn grotendeels 
onversierd, zoals tabel 8.4 laat zien. Voor een deel zal dit het 
versieringsspectrum op de bekers weerspiegelen zoals dat ook uit tabel 8.6 
blijkt. Voor een ander deel is dat toe te schrijven aan het kleine formaat van 
de randfragmenten. Bij de meeste bekers begint de decoratie namelijk een 
stukje onder de rand.

67 Vondstnummer 16/61.
68 Vondstnummer 17/210, 17/252, 17/353, 20/370, 23/1045, 24/1278 en 24/1412.
69 Vondstnummer 16/61.
70 Bij elkaar horende scherven zijn als een exemplaar geteld.

Tabel 8.4
De versieringstechnieken (in percentages) 

op scherven van geverfde bekers
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vorm onversierd zand klei arcering deuken aantal

Stuart 2 4 (2) 1 1 (1) – – 6 (3)

Stuart 4 4 – – – – 4

Oelmann 30 8 – – 2 – 10

Oelmann 32 10 (6) – 2 – (5) – 12 (11)

Oelmann 33 1 (6) – – – (4) – (1) 1 (11)

totaal 27 (14) 1 3 (1) 2 (9) – (1) 31 (25)

categorie vormtype vorm techn. A techn. B techn. C techn. D grijs pomp.
rood

aantal

beker 24 Stuart 2 1 (1) 4 (2) 1 – – – 6 (3)

25 Stuart 4 – 4 – – – – 4

26 Oelmann 30 – 10 – – – – 10

27 Oelmann 32 – 11 1 (11) – – – 12 (11)

28 Oelmann 33 – – 1 (1) – (1) – (9) – 1 (11)

bord 29 Stuart 10 3 (3) 1 (4) – – – – 4 (7)

30 – – – – – 1 1

totaal 4 (4) 30 (6) 3 (12) – (1) – (9) 1 38 (32)

Vt 24 Beker Stuart 2 (Brunsting 2) met fijn geprofileerde Karniesrand
Deze bekers zijn volgens Haalebos over het algemeen uitgevoerd in techniek 
C, maar bekers in techniek A of B zijn zeker niet zeldzaam. De hoogte van 
de bekers varieert tussen 7 en 20 cm, waarbij de kleinere exemplaren als 
drinkbeker zullen zijn benut, terwijl de grotere waarschijnlijk als mengvat 
zijn gebruikt. De buitenwand kan zijn opgeruwd met een bestrooiing van 
zand of grove brokjes klei (chamotte). De bekers zijn vooral in het Rijnland 
vervaardigd en worden dan ook vooral in dit gebied, maar ook in Britannia,
aangetroffen. Op basis van gedateerde vondstcontexten zijn de oudste 
exemplaren aan het einde van de 1e eeuw te dateren. Aan het einde van de 2e 
eeuw werden zij niet meer geproduceerd.71

Nistelrode

In de afgebeelde exemplaren zijn drie technieken vertegenwoordigd: A (fi g. 
8.3.24.1), B (fi g. 8.3.24.2-3) en C (fi g. 8.3.24.4). Van vijf exemplaren is de 
binnendiameter van de rand vastgesteld: 6, 8 (3 x) en 9 cm.

Vt 25 Beker Stuart 4 (Brunsting 4) met rechtopstaande hals en naar buiten 
gebogen gladde rand
Deze bekers zijn relatief zeldzaam en worden als de voorloper van de 
bekers Oelmann 32 beschouwd. Ze zijn vervaardigd in techniek B en C. De 
buitenwand kan van bestrooiing of barbotine (jachtbekers) voorzien zijn. 
Verder komen ook bekers met deuken of insnoeringen voor. 

71 Haalebos 1990, 139-141 en 139, fi g. 8.81.6-8, type 2020.

Tabel 8.6
De op de onderscheiden bekertypen 

aangetroffen versieringstechnieken

Tabel 8.5
Overzicht van het maximum aantal 

determineerbare exemplaren van 

geverfd aardewerk op basis van rand- en 

wandfragmenten
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Productieplaatsen zijn bekend uit het Rijnland. Volgens Haalebos zijn zulke 
bekers vooral in het tweede en derde kwart van de 2e eeuw te dateren.72

Nistelrode

Van drie exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 8 (2x) en 
12 cm.

Vt 26 Bekers Oelmann 30 met ongeprofileerde rand
Deze bekers zijn vooral uitgevoerd in techniek B, maar er zijn ook 
exemplaren in techniek A vervaardigd.73 Men kan naar gelang de 
afmetingen een onderscheid maken in twee varianten. De kleinere 
exemplaren zijn meestal onversierd of met opgespoten reliëf (barbotine)
versierd; bovendien zijn deze met een draad van de draaischijf afgesneden. 
Op sommige grotere exemplaren zijn gearceerde banden aangebracht. De 
standplaat van deze variant is over het algemeen zorgvuldig afgewerkt. 
Bekers Oelmann 30 lijken pas in de tweede helft van de 2e eeuw in 
zwang te zijn geraakt en zijn waarschijnlijk tot het midden van de 3e eeuw 
geproduceerd. De kleinere variant (Oelmann 30a) is wat langer in productie 
geweest dan de grotere (Oelmann 30b). Het verspreidingsgebied omvat 
Gallia Belgica en Germania inferior.74 Dit soort bekers is onder meer in Köln-
Rudolfplatz, Xanten en Soller vervaardigd.75 Mogelijk zijn de bekers ook nog 
in de omgeving van Straatsburg geproduceerd.76

Nistelrode

Het in fi guur 8.3.26.1 afgebeelde exemplaar heeft een oranje deklaag op de 
binnenzijde. Dit kleurverschil komt doordat de bekers tijdens het bakproces 
op elkaar hebben gestaan. De andere beker (fi g. 8.3.26.2) heeft zowel aan 
de binnen- als de buitenzijde een donkere roodbruine deklaag. Van vier 
exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 5, 6, 8 en 9 cm.

Vt 27 Bolle bekers Oelmann 32 (Brunsting 5, Vanvinckenroye 1967.7) met 
schuin naar binnen staande, lage hals en korte naar buiten omgeslagen lip
Het oppervlak van deze bekers is meestal versierd door middel van arcering, 
barbotine, deuken of bestrooiing, of een combinatie van deze. Op de vroege 
bekers bestaat de bestrooiing vooral fi jn zand, op latere exemplaren vooral 
uit kleideeltjes (chamotte).77 De oudste exemplaren lijken rond het midden 
van de 2e eeuw te zijn vervaardigd.78 De jongste exemplaren worden na 274 

72 Haalebos 1990, 142 en 139, fi g.81. 13-14, type 2040.
73 Deze bekers zijn ook in andere fabrikaten uitgevoerd, getuige een randfragment van een 

gladwandig wit baksel en met een geglad oppervlak (Poldermans 1989, 201).
74 Haupt 1984, 429-430 en plaat 170.4 en 7; Haal ebos 1990, 139, fi g. 8.81.10-12 en 141, type 

2030.
75 Köln-Rudolfplatz: Binsfeld 1964, 23.7-8; Schauerte 1987. Diverse ovens; Xanten: Heimberg 

& Rüger 1973, 94, 96 en fi g. 8.7.10. Datering rond 200; Soller: Haupt 1984, 429-430 en plaat 
170.4 en 7. Datering 175 - eind 3e eeuw.

76 Symonds 1992, 44, groep 28 en fi g. 8.21.421-428.
77 Oelmann 1914, 39-40, type 30-32 en plaat III.32; Brunsting 1937, 78, type 5 en plaat 3.5; 

Vanvinc kenroye 1967, 14-15, type 7 en plaat 2.7; Haalebos 1990, 139, fi g. 8.81.16 en 142, type 
2050.

78 Haalebos 1977, 60-61 en bijlage III.



Scherven van Romeins vaatwerk uit Nistelrode   267

n. Chr. gedateerd.79 Veelal zijn de vroegere bekers in techniek B en de latere 
exemplaren in techniek C, maar hierop kan men niet altijd blind varen.80

Dit verschil heeft waarschijnlijk eerder te maken met de verschillen tussen 
de productieplaatsen, dan dat er chronologische implicaties achter gezocht 
moeten worden. De bekers zijn onder meer in Köln-Rudolfplatz, Soller, Trier 
en Xanten vervaardigt.81 In de Argonnen zijn zulke bekers in techniek C 
vervaardigd. Het baksel van deze bekers is bleek oranje en het oppervlak is 
matzwart uitgevoerd.82

Nistelrode

Van de bekerfragmenten in techniek C die uit de Argonnen stammen is 
slechts één randfragment aangetroffen. Verder zijn een aantal kenmerkende 
wand- (8x) en bodemfragmenten (2x) op grond van het typerende baksel tot 
dit vormtype gerekend. Het is opvallend dat tien fragmenten uit werkput 
17 stammen. Mogelijk dat verschillende van deze fragmenten van dezelfde 
beker(s) stammen maar dit was niet vast te stellen. Van drie exemplaren is de 
binnendiameter van de rand vastgesteld: 8, 9, 10 en 11 cm.

Vt 28 Bolle bekers Oelmann 33 (Brunsting 8, Stuart 5, Vanvinckenroye 
1967.11-13) met een hoge hals
Deze bekers, met smalle, fi jn gearceerde bandjes, zijn in onze streken vooral 
bekend door hun uitvoering in techniek D. De afmetingen van deze in Trier 
vervaardigde bekers kunnen sterk variëren.83 Het is echter niet zo dat deze 
bekervorm alleen maar in deze techniek zijn uitgevoerd. We kennen ze 
bijvoorbeeld ook in terra sigillata uit onder meer Krefeld-Gellep.84 Andere 
bekers in de voor deze vorm minder bekende baksels lijken voornamelijk 
in Germania inferior te zijn gefabriceerd. In Soller zijn ze in techniek B 
geproduceerd.85 In de dezelfde techniek kennen we scherven uit Braives, 
Köln-Rudolfplatz, Maaseik en Tongeren, maar deze zijn niet te relateren aan 
een ovencomplex.86 Minder bekend zijn ook de vergelijkbare ruwwandige 
bekers,87 de terra nigra bekers,88 de ‘gesmookte’ bekers,89 bruine bekers90 en 
gladwandige bekers.91

79 Froitzheim: Haupt 1968, 72, type 1 en fi g. 8.25.1-7. Datering na 274; Trier-Louis Lintzstraße: 
Loeschke 1923, 105, type 39 en plaat XI.39. Date ring 259/260.

80 Volgens Oelmann (1914, 39) zijn in Niederbieber slechts weinige exem plaren gevonden die in 
techniek B waren uitge voerd, de meeste daarente gen waren in techniek C.

81 Köln-Rudolfplatz: Binsfeld 1964, 23, fi g. 8.2.9; Schauerte 1987. Diverse ovens; Soller: Haupt 
1984, 430-431 en plaat 170.2,3,5,6,9,10,15. Da tering 175 - eind 3e eeuw; Trier: Symonds 
1992, 54 en fi g. 8.33-34.617-638; Xanten: Heimberg & Rüger 1973, 91, fi g. 8.7.8 en 94, type 1. 
Datering rond 200.

82 Persoonlijke mededeling Fabiènne Vilvorder.
83 Loeschke 1923, 104-105, type 41-43 en plaat XI.41-43; Symonds 1992, 46-62.
84 Pirling 1966, 56, type 13 en typenplaat 2.13. Datering: einde 3e tot in de 4e eeuw.
85 Haupt 1984, 431 en plaat 170.11-14,16,17. Date ring: 175 - einde 3e eeuw.
86 Braives: Derouaux & Vilvorder 1985, 70, no. 8 en 71, fi g. 8.24.8; Köln-Rudolf platz: Schauerte 

1987, 37. Datering eind 2e tot begin 3e eeuw; Maaseik: Janssens 1977, 37, graf 172.7 en plaat 
XVII.172.7. Datering eind 2e tot eerste helft 3e eeuw; Tongeren: Vanvinckenroye 1967, 18-19, 
type 14 en plaat 2.14. Datering eind 3e tot ver in de 4e eeuw.

87 Pirling 1966, 90, type 111 en typenplaat 9.111; Pirling 1974, 62, type 277 en typenplaat 5.277.
88 Van Enckevort 2000, 98, vormtype 9.
89 Van Enckevort 2000, 102, vormtype 18.
90 Van Enckevort 2000, 103-104, vormtype 23.
91 Van Enckevort 2000, 117, vormtype 51.
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Bekers in terra nigra met een deklaag uit de eerste helft van de 3e eeuw 
zijn in de literatuur moeilijk terug te vinden, hoewel ze in Nistelrode goed 
vertegenwoordigd zijn.92 Dat dit geen lokaal fenomeen is, bewijzen de 
elders aangetroffen fragmenten van zulke bekers.93 Hoewel het aantal 
vindplaatsen op basis van summier literatuuronderzoek gering is, lijken 
deze terra nigra bekers met deklaag zich te concentreren in het Maasgebied. 
Symonds suggereert dat ze mogelijk in Zuidoost-België zijn vervaardigd, 
al zijn er ook opvallende overeenkomsten met producten uit de Picardie.94

De herkomst van deze ‘geverfde’ terra nigra-bekers lijkt in de buurt van een 
productiecentrum voor terra sigillata gezocht te moeten worden. Dankzij een 
bakproef, waarbij een van de fragmenten uit Venray-Hoogriebroek bij 800-
900 graden Celsius is gebakken,95 werd duidelijk dat dit vermoeden niet 
onterecht is. Na het bakken had de scherf een oranjerode kleur gekregen. 
Het baksel en de glanzende deklaag waren na het bakken nauwelijks meer te 
onderscheiden van bolvormige terra sigillata bekers; alleen de decoratie week 
af. Waarschijnlijk zijn veel van deze bekers in de Argonnen vervaardigd, een 
van de belangrijke productiegebieden van terra sigillata in de 3e eeuw. De 
einddatering van de terra nigra bekers met deklaag is onduidelijk. Wel is het 
zo dat in de 4e en in het begin van de 5e eeuw deze techniek nog toegepast is 
bij de vervaardiging van onder andere voetbekers Pirling 144, zoals blijkt uit 
vondsten uit Krefeld-Gellep en Gennep-De Stamelberg.96

Over het algemeen wordt, op basis van de geverfde exemplaren met 
opschriften die uitnodigen tot drinken, verondersteld dat deze bekers 
gebruikt werden als drinkbeker.97 Maar Erdrich heeft gesuggereerd dat 
gelijkvormige, geverfde bekers uit de 4e eeuw ook gebruikt zouden kunnen 
zijn voor het bereiden van voedsel.98 Mogelijk hebben de grotere exemplaren 
als mengvat voor water en wijn gediend.
De oudste exemplaren van deze bekervorm in techniek D lijken kort voor 

92 Parelurnen (vt 17) uit de 1e eeuw vormen een oudere variant van bekers in terra nigra met 
deklaag.

93 Zo kennen we uit Hoogeloon en Venray-Hoogriebroek bekerfragmenten die allemaal in het 
3e-eeuwse gedeelte van de nederzetting gevonden zijn, respectievelijk Van Enckevort 1987 
(Hoogeloon- Kerkakkers, huis XXVI, vondstnummer 42.006; huis XXVII, vondstnummer 
43.008; huis XXVIII, vondstnummer 46.000, 46.033, 46.063 en 46.113) en Van Enckevort 
2000, 111-112, vormtype 38). De diversiteit in baksels in Venray-Hoogriebroek is groot, 
wat erop zou duiden dat ze op verschillende plaatsen vervaardigd zijn. Verder kennen we 
(fragmenten van) vergelijkbare bekers uit Arcen-Schandelo (Schatorjé 1984, 68-70 en fi g. 
8.4.2-4; Wim Hupperetz, persoonlijke mededeling), Beek en Donk (persoonlijke mededeling 
Pim Verwers) Blerick-Groot Boller (Limburgs Museum, inventaris doos 86), Braives (Brulet, 
Massart & Gustin 1981, 142-144, no.7-13 en 141-143, fi g. 8.59-60.7-13; Gustin & Derouax 1983, 
101, no. 2 en 102.2; Derouaux & Vilvorder 1985, 69-70, no. 1-7.9-11.15-16.18 en 71, fi g. 8.24.1-
7.9-11.15-16.18), Maaseik (Janssens 1977, 22, graf 90.2 en plaat VIII.90.2, 24; graf 93.4 en 
plaat X.93.4, 43; graf 194.4-5 en plaat XXI.194.4-5), Melick (Smeets 1982, 131, Vondst 22A en 
132, fi g. 8.a; 144, fi g. 8.g en 145, vondst 61G (afwijkende vorm); 146, vondst 64G en fi g. 8.g 
en 150), Tongeren (Vanvinckenroye 1991, 48, nr. 224-225 en 49, plaat XX.224-225) en Weert-
Molenakkerdreef (Van Enckevort 2003, 242-244). Gezien het bijbehorende materiaal zijn de 
scherven uit Blerick-Groot Boller in de eerste helft van de 3e eeuw te dateren. De exemplaren 
uit Tongeren stammen uit het derde kwart van de 3e eeuw.

94 Symonds 1992, 40-41 en fi g. 8.18.392-397.
95 Deze bakproef is uitgevoerd door Wim Tuyn, Nijmegen.
96 Krefeld-Gellep: Pirling 1966, 68, type 52-54 en typenplaat 4.52-54; Pirling 1974, 42-43, type 252 

en typenplaat 2.252; Gennep-De Stamelberg: Van Enckevort 1990, 6.
97 Oelmann 1914, 36-37, fi g. 8.12-13; Künzl 1997.
98 Erdrich 1986, 18.
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of rond het jaar 200 vervaardigd te zijn, de jongste zijn te dateren in tweede 
helft van de 3e eeuw.99 Ze worden aan het eind van de 3e eeuw opgevolgd 
door nagenoeg gelijkvormige bekers Pirling 59-62,100 welke zich echter 
door hun wanddikte, roodoranje baksel en een mattere zwarte deklaag 
onderscheiden van hun voorgangers.101 Bekers in dit fabrikaat zijn tot 
omstreeks het midden van de 4e eeuw vervaardigd.

Nistelrode

Van één exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 8 cm.

Vt 29 Borden Stuart 10 (Brunsting 17, Oelmann 40) met schuin opstaan-
de, meestal naar binnen gebogen rand
Deze borden zijn veelal uitgevoerd in techniek A of B. De deklaag is meestal 
vlekkerig aan de onderzijde, waarbij soms zelfs vingerafdrukken zichtbaar 
zijn. De rand kan verschillende vormen aannemen, maar meestal is deze 
afgerond. Op de binnenzijde van de bodem zijn regelmatig concentrische 
cirkels aangebracht. Dit soort borden is onder meer in Köln-Rudolfplatz, 
Xanten, Soller en Heerlen vervaardigd.102 De vroegste exemplaren uit het 
einde van de 1e eeuw zijn gekenmerkt door een niet naar binnen gebogen 
rand.103 Kenmerkend voor de 2e eeuw zijn de borden met een afgeronde, 
naar binnen gebogen rand. In de tweede helft van de 2e eeuw duiken ook 
randen op die enigszins haakvormig naar binnen gebogen zijn.104 Deze 
bordvorm wordt voornamelijk in de 2e eeuw gedateerd, maar waarschijnlijk 
zijn zulke borden tot ver in de 3e eeuw geproduceerd en benut.105

Nistelrode

Van twee exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: in beide 
gevallen 26 cm.

Vt 30 Pompeiaans-rood bord Stuart 13 met naar binnen gebogen rand
Deze bordvorm komt oorspronkelijk uit Italië maar is later in het 
noordwesten van het Romeinse keizerrijk op verschillende locaties 
gekopieerd. Dit soort borden is qua vorm verwant met de geverfde borden 
Stuart 10, maar ze zijn wat vorm en baksel betreft soms wat grover 
uitgevoerd.106 Kenmerkend voor deze ‘Pompejaans rode’ borden is de 
rode deklaag aan de binnenzijde. Gezien de verbrandingssporen aan de 

99 Oelmann 1914, 40-42 en plaat II.33; Vanvincken roye 1967, 17-18, type 12-13 en plaat 2.12-13; 
Haupt 1984, 431 en plaat 170.11-14,16-17; Haalebos 1990, 142, type 2060 en fi g. 8.81.17-18.

100 Pirling 1966, 70-71 en typenplaat 4.59-62; Pir ling 1974, 44-45; Pirling 1979, 36-37.
101 Volgens Pirling (1966, 44) en Hussong & Cüppers (1972, 10-11) zijn deze latere vormen 

uitgevoerd in techniek B van Oelmann (1914, 35), die gelijk is aan techniek C van Brun sting 
(1937 , 71).

102 Keulen-Rudolfplatz: Binsfeld 1964, 22, type XXI en 24, fi g. 8.3.1-2; Xanten: Heim berg & Rüger 
1973, 96, type 4 en fi g. 8.7.7. Datering rond 200; Soller: Haupt 1984, 432 en plaat 171A.1-6. 
Date ring 175-eind 3e eeuw; Heerlen: Gielen 1987, 90-91. Drie ovens, datering resp. 100-300, 
150-210 en 150-250.

103 Brunsting 1937, 83-84, type 17 en plaat 3.17; Haalebos 1990, 140, fi g. 8.82.1 en 143, type 2100.
104 Oelmann 1914, 44-45, type 40 en plaat II.40; Holwerda 1923, 122, type 101 en plaat LVII.101; 

Haupt 1984, 432, vorm A en plaat 171A.3-6.
105 Haupt 1984, 432; Haalebos 1990, 143; Vanvinc kenroye 1991, 40, nr. 157 en 41, plaat XVI.157.
106 Vgl. Van Enckevort 2000, 109, fi g. 47.44 (Oelmann 53b) en 113.
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onderzijde zijn zulke borden regelmatig als bakplaat gebruikt,107 maar of dat 
voor alle borden geldt, is niet duidelijk.
De oudste exemplaren komen in onze streken al aan het einde van de 1e 
eeuw v. Chr. voor.108 Veel van deze vroege borden waren voorzien van een 
platte deksel (type Oberaden 23), waarop geen deklaag was aangebracht. De 
vulkanische insluitsels in de klei van sommige borden en deksels verraden 
hun herkomst uit Italië.109 Bij de latere exemplaren ontbreken de deksels. 
Vanaf de Flavische tijd worden vergelijkbare borden ook elders in het 
Imperium elders gefabriceerd. Deze zijn duidelijk afwijkend van karakter 
dan hun 1e-eeuwse voorgangers, door hun het afwijkende baksel en vorm. 
Sommige, meer plompe exemplaren worden in de literatuur als Oelmann 
53b aangeduid. Het baksel van de 2e- en 3e-eeuwse borden varieert van 
bleekbruin tot oranje terwijl de kern grijs tot zwart kan zijn.110 De jongste 
exemplaren dateren uit de periode rond 400.111 De herkomst van de borden 
uit de 2e-4e eeuw is onduidelijk, hoewel enkele vondsten bekend zijn uit 
ovens in Trier.112 De Laet & Thoen en Peacock verwijzen naar midden-
Romeinse productiecentra in Engeland, West-België/Noordwest-Frankrijk (in 
een fi jn baksel) en het Rijnland.113

Nistelrode

De enige scherf in deze waar is een klein randfragment. Gezien het fi jne 
baksel is dit exemplaar mogelijk uit het westen van België of Noordwest-
Frankrijk afkomstig. De rand is vergelijkbaar met enkele vormen uit 
Blicquy.114

Baksel

30 oranjebruin, zeer fi jn baksel.

8.5 Gladwandig aardewerk

Onder gladwandig aardewerk verstaan we een groep van veelal in een 
wit, doch herhaaldelijk ook in een geel, bruin, rood of grijs fabrikaat 
uitgevoerde kruiken. Onder het gladwandige aardewerk vallen daarnaast 
ook honingpotten, kelkbakjes, etc.115 Over het algemeen is de klei van deze 
producten niet of nauwelijks gemagerd. Wanneer er magering is toegepast, 
dan is dat met baksteen- of potgruis (chamotte) of zand. Regelmatig is het 
oppervlak van de producten in lederharde toestand geglad met behulp van 
een polijstinstrument. Deze afwerking van het oppervlak maakte de kruiken 
minder poreus. Bovendien verkreeg het oppervlak daardoor een glans. Soms 
zijn de producten met een mes of spatel aan de buitenzijde nog ‘bijgesneden’.

107 Hussong & Cüppers 1972, 51; Simon 1976, 98-99.
108 Stuart 1977, 29-30, type 13-14 en plaat 2.34-38.
109 Simon 1976, 98, vorm 48 en 49; Zie ook Peacock 1977 en Blake ly, Brink mann & Vitaliano 1989.
110 De Laet & Thoen 1969; Haalebos 1990, 140, fi g. 8.82.16 en 145, type 2135.
111 Kaiserthermen: Hussong-Cüppers 1972, 17, type 37 en 51, type 56, plaat 3.37 en plaat 11.56; 

Palais Kesselstatt: Hussong-Cüppers 1972, 83, type 15 en plaat 23.15. 
112 Loeschke 1923, 106, type 49 en plaat XII.49.
113 De Laet & Thoen 1969; Peacock 1977.
114 De Laet & Thoen 1969, 32, fi g. 8.12-13.
115 ‘Gladwandige’ standamforen, wrijfschalen en dolia worden in de volgende paragrafen 

behandeld.
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Nistelrode

Het aantal gevonden oorfragmenten bleef tot twintig beperkt. Een oor was 
bandvormig. In negen gevallen betrof het een tweeledig oor. Zes kruiken 
waren voorzien van drieledige oren. Vier oorfragmenten zijn vierledig en 
mogen vermoedelijk voor 70 n. Chr. gedateerd worden.116 Volgens Haalebos 
zijn vierledige oren na het jaar 70 zeldzaam.117

Scherven van kruiken met rode banden die in de loop van de 3e eeuw 
opduiken ontbreken helemaal. Bijna alle scherven zijn glad aan de 
buitenzijde, slechts een fragment (wit/oranjeroze/wit) heeft groeven op het 
oppervlak.118 Gezien de bolling is deze scherf zeker van een kruik afkomstig 
en niet van een middelgrote standamfoor. Bij het overgrote deel van de 
scherven varieert de kleur van geel, beige naar wit. Slechts elf scherven 
waren op de breuk oranje tot rood van kleur. Eén van deze scherven, een 
drieledig oor, was bruin gesmookt. Zes scherven waren in een bruin baksel.

Vt 31 Kruik Stuart 107 met betrekkelijk scherp gevormde en ondersneden lip
Deze vrij grote kruiken met een min of meer cilindrische hals zijn volgens 
Haalebos de grotere variant van de kruiken Stuart 106/108. In het algemeen 
hebben ze drieledige oren. Enkele van de plaatsen waar deze kruiken 
geproduceerd zijn, zijn Heerlen, Remagen en Keulen. De kruiken zijn vanaf 
de Claudius tot in de Flavische tijd geproduceerd.119

116 Vondstnummer 17/541 (2x), 17/472 en 24/1399.
117 Haalebos 1990, 156.
118 Vondstnummer 24/1387.
119 Haalebos 1990, 158, type 4020 en 159, fi g. 87.2.

Figuur 8.4
Gladwandig aardewerk (schaal 1:4)
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categorie vormtype vorm aantal

kruik 31 Stuart 107 2

32 Stuart 106-108 1

33 Stuart 109 1

34 Stuart 110A 2

35 Vanvinckenroye 424-8 – (1)

36 Brunsting 20 1

37 Oelmann 62 1

38 Oelmann 61 4

39 1

40 Oelmann 67b 1

41 1

pot 42 Stuart 146 1

kelkbakje 43 1

totaal 17 (1)

Nistelrode

Van twee exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 4 en 
5 cm.

Vt 32 Kleine kruik met betrekkelijk scherp gevormde lip Stuart 106/108
Haalebos rekent de kleinere kruiken Stuart 106 en 108 tot een kruikvorm. 
In het algemeen is de lip wat minder scherp gevormd dan de kruiken Stuart 
107, maar minder rond dan de kruiken Stuart 109. Heerlen zou één van de 
productieplaatsen kunnen zijn. De kruiken worden globaal tussen 60 en 120 
n. Chr. gedateerd.120

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 3 cm.

Baksel

32 beige/lichtoranje.

Vt 33 Kruik Stuart 109 met scherp afgewerkte, een weinig ondersneden lip
De meeste van deze kruiken zijn vrij klein. De buik is min of meer ovaal. 
Het oor is in de meeste gevallen tweeledig. Volgens Haalebos zijn de kruiken 
vooral in de periode 90-140 n. Chr. te dateren.121

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 4 cm.

120 Haalebos 1990, 158, type 4080-4081 en 159, fi g. 87.3-4.
121 Stuart 1977, 42-44, plaat 5.89-91 en plaat 6.92-94; Haalebos 1990, 158, type 4090 en 159, 

fi g. 87.5.

Tabel 8.7
Overzicht van het maximum aantal 

determineerbare exemplaren van 

gladwandig aardewerk op basis van rand- 

en wandfragmenten
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Vt 34 Slanke kruik Stuart 110A met sterk ontwikkelde bovenlip
Volgens Haalebos is het opvallendste kenmerk van deze kruiken de sterk 
ingesnoerde voet. De bovenlip van deze kruiken staat nog dicht bij die van 
de kruiken Stuart 109 maar hangt niet zo ver over als die van de kruiken 
Stuart 110B. De lip van de kruiken is over het algemeen niet ondersneden. 
De kruiken zijn veelal voorzien van tweeledige oren, al komen drieledige ook 
voor. De kruiken zijn tussen 90-170 n. Chr. vervaardigd.122

Nistelrode

Van twee exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 3,5 en 
4 cm.

Vt 35 Kruik Vanvinckenroye 1991.424–428 (Brunsting 8, Vanvinckenroye 
1967.70-72) met cilindervormige rand
De opening van deze kruiken is cilindervormig en loopt naar beneden 
wijd uit. Door een insnoering is de hals sterk vernauwd. Bij de oudste 
kruiken, uit het midden van de 2e eeuw, zijn de boven- en onderrand van 
het mondstuk meestal even groot. Bij de jongere exemplaren, uit de tweede 
helft van de 2e en de eerste helft van de 3e eeuw, is de bovenrand echter 
kleiner dan de onderrand. De oren zijn meestal tweeledig en zitten bij de 
vroegste exemplaren een stukje onder de rand. Bij de latere varianten is het 
oor tegen de rand aangeplakt. Deze kruiken kunnen zowel van één als van 
twee oren voorzien zijn. De vroegste kruiken zijn bol van vorm. De hals 
van deze kruiken loopt, in tegenstelling tot latere exemplaren, niet over in 
de schouder. Deze hebben een peervormig, langwerpig dan wel afgeplat 
karakter. De voet kan zeer verschillend zijn afgewerkt; soms een standring, 
soms een vlakke bodem, dan weer een hoge en holle bodem. De kleur van 
het baksel varieert van wit/geelwit tot lichtbruin/grijsbruin. De laatste groep 
is veelal zandig van karakter. Fragmenten van zulke kruiken worden vooral 
in de Belgische Kempen en Haspengouw en in Nederlands Limburg en in 
Noord-Brabant gevonden.123 Ook buiten het kerngebied, zoals in Voorburg-
Arentsburg, Cuijk en Nijmegen, zijn zulke kruiken aangetroffen.124 In het 
Duitse Rijngebied zijn ze echter opvallend zeldzaam. De kruiken zijn onder 
andere in Heerlen en Tienen geproduceerd.125

Nistelrode

Bij het enige herkenbare halsfragment kon vastgesteld worden dat er zeker 
een oor aan zat, dat mogelijk drieledig was.

Vt 36 Kruik Brunsting 20 (Oelmann 67b, Gose 407, Vanvinckenroye 
1991.449-451) met trechtervormige opening en twee oren
Karakteristiek voor deze vorm is de brede trechtervormige of ringvormige 
rand met aan de binnenzijde een concaaf profi el. De hals is kort en de twee, 
meestal ongelede oren zijn tegen de rand bevestigd. Opvallend zijn de bij 
sommige exemplaren voorkomende knikken in de wand ter hoogte van 

122 Haalebos 1990, type 4101 en fi g. 87.6. 
123 Vanvinckenroye 1967, 42-44, type 70-71 en plaat 12.70-71.
124 Holwerda 1923, 120, nr. 40 en fi g. 8.89.40; Brunsting 1937, 98-99, type 8 en plaat 4.8.
125 Gielen 1987, 90.
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de schouder en op de grootste buikomvang. Een standring ontbreekt of is 
zeer onvolkomen gevormd. Bij de beschrijving van de kruikranden van de 
nederzettingsterreinen in Breda-West werd geconstateerd dat een nadere 
defi niëring van de randvormen noodzakelijk is.126 Het fi jne baksel is wit tot 
geelachtig. Zulke kruiken dateren uit de periode vanaf het einde van de 2e 
eeuw tot het midden van de 4e eeuw.127

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 6 cm.

Vt 37 Kruik Oelmann 62 (Stuart 111) met in doorsnede driehoekige, band-
vormige lip
De rand wijkt af van de voorgaande kruiken. De hals is in een productiegang 
met het lichaam van de kruik gedraaid, wat volgens Haalebos als een 
technische vernieuwing mag worden beschouwd. Bij de voorgenoemde 
kruiken gebeurde dit in twee afzonderlijke handelingen, waarna beide delen 
op elkaar werden gezet. Deze kruiken zijn volgens Oelmann aan het einde 
van de 2e eeuw en in de eerste helft van de 3e eeuw te dateren. Deze datering 
komt overeen met de datering die Haalebos geeft.128

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 4 
cm.

Vt 38 Slanke kruik Oelmann 61 (Oelmann 61, Vanvinckenroye 1967.77; 
1991.407 en 409) met ringvormige lip
Dit type heeft een langgerekt en slank profi el; de grootste omvang is boven 
het midden van de buik. De oren zijn meestal tegen de lip aangelegd. Soms 
hangt de lip iets over. De voet loopt smal toe. De vorm is vervaardigd vanaf 
het einde van de 2e eeuw tot aan het einde van de 3e eeuw.129

Nistelrode

Van vier exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 3 (2x) en 
4 (2x) cm.

Vt 39 Kruik met trechtervormige opening

Nistelrode

Aan het randfragment zat één ooraanzet. Qua randvorm zijn er enige 
overeenkomsten met de kruiken Oelmann 67.130

126 Van Enckevort 2004, 297-298.
127 Voor de oudere exemplaren zie Oelmann 1914, 60 en plaat III.67b; Brunsting 1937, 104, type 

20 en plaat 4.20; Van vinckenroye 1967, 40, type 64 en plaat 11.64; Vanvinckenroye 1991, 104 
en 105, plaat XLVIII.449-451; Haalebos 1990, 160, fi g. 8.88.4-5 en 161, type 4293. Voor de 
einddatering zie Pirling 1966, 78-79, type 84a en typenplaat 7.84a.

128 Oelmann 1914, 58-59, fi g. 37.1 en plaat III.62; Gose 1950, 58-59, type 61 en 59, fi g. 37.1; 
Haalebos 1990, 159, fi g. 87.8 en 160-161, type 4110. 

129 Oelmann 1914, 58, 61 en plaat III.61; Vanvinckenroye 1967, 45-46, type 77 en plaat 14.77; 
Vanvinckenroye 1991, 90, nr. 407 en 409 en 91, plaat XLI.407 en 409.

130 Oelmann 1914, 61, fi g. 39.1.
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Vt 40 Kruik Oelmann 67b (Vanvinckenroye 64, Gose 407, Brunsting 20) 
met twee oren en trechtervormige/ringvormige rand
Karakteristiek voor deze kruikvorm is de trechtervormige of ringvormige 
rand, met aan de binnenzijde een concaaf profi el. De hals is kort en de twee, 
meestal niet gelede oren zitten tegen de rand aan. Soms zijn de oren niet 
geleed zoals bij een exemplaar van Venray-Hoogriebroek. Opvallend zijn de 
bij sommige exemplaren voorkomende knikken in de wand ter hoogte van de 
schouder en op de grootste buikomvang. Een standring ontbreekt veelal of is 
zeer onvolkomen gevormd. Opvallend zijn de groeven op de bovenwand van 
exemplaren uit Venray-Hoogriebroek en Nijmegen-Hatert. Het fi jne baksel 
is wit tot geelachtig. Zulke kruiken worden vanaf het einde van de 2e eeuw 
gedateerd.131 De jongste exemplaren dateren uit het midden van de 4e eeuw.132

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 4 cm.
Opvallend is een duidelijke knik op de overgang van de hals naar de 
bovenwand. De bodem is voorzien van een amper 1 mm hoge standring 
met een breedte van 18 mm. De vorm van het kruiklichaam wijkt af van het 
voorbeeldexemplaar dat door Oelmann wordt afgebeeld. 

Vt 41 Kruik met tuitrand

Nistelrode

Het ernige randfragment is niet goed te plaatsen. Er zijn zekere 
overeenkomsten met kruiken uit Tongeren.133

Vt 42 “Honingpot” Stuart 146 (Brunsting 28)
Deze potten danken hun naam aan een in Trier gevonden exemplaar met 
een inscriptie die verwijst naar de inhoud, honing. Zeer waarschijnlijk zijn 
deze potten als een soort conservenblik uit de Romeinse tijd te beschouwen. 
Van het Kops Plateau in Nijmegen is een exemplaar uit de Augusteïsche 
tijd bekend waarvan de inhoud gedeeltelijk bewaard is gebleven. De vorm 
van deze pot verwijst naar een Spaanse herkomst, evenals de inhoud: botjes 
van Spaanse makreel.134 Uit Xanten zijn twee exemplaren uit de 1e eeuw 
bekend met daarin trester, een uit druiven vervaardigd halffabricaat, waaruit 
een goedkope zure en alcoholarme wijn kon worden gemaakt.135 Uit Mainz 
en Wiesbaden zijn zulke potten (zonder oren!) bekend waarin volgens het 
opschrift olijven verpakt waren.136 Toch is het niet zo dat in zulke potten 
uitsluitend voedsel werd verpakt. Min of meer vergelijkbare pithosförmigen 

Gefäßen bevatten bijvoorbeeld looderts, dat gebruikt werd voor de bereiding 
van witte en rode verf.137

131 Oelmann 1914, 60 en plaat III.67b; Brunsting 1937, 104, type 20 en plaat 4.20; Van vinckenroye 
1967, 40, type 64 en Pl.11.64; Haalebos 1990, 160, fi g. 8.88.5 en 161; Van Enckevort 2000, 114, 
fi g. 48.45 en 115.

132 Pirling 1966, 78-79, type 84a en typenplaat 7.84a.
133 Vanvinckenroye 1991, 82 en 83, plaat XXXVII.373-374 en 100 en 101, plaat XLVI. 442-443.
134 Kops Plateau, vondstnummer 378/224. Determinatie: Frits Laarman. Zie ook Lauwe rier 1995, 10.
135 Maier-Weber 1993a en 1993b, 34-36.
136 Ehmig 2006.
137 Radic & Jurisic 1993, 119-123.
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De oudste potten dateren uit de jaren rond het begin van de jaartelling. 
Zij hebben grote oren die in de loop van de 3e eeuw echter allengs kleiner 
worden.138 De randen bieden wellicht enige aanknopingspunten voor 
een meer nauwkeurige datering, maar in de literatuur is dit nog niet 
uitgewerkt.139 Wel lijken honingpotten met een groef in de zijkant van de 
rand tot de jongere exemplaren te horen. Vanvinckenroye dateert deze potten 
rond het midden van de 3e eeuw of iets later.140 Gose dateert de potten met 
zulke randen tussen 150 en 300 n. Chr.141 Honingpotten zijn tot laat in de 
4e eeuw in gebruik geweest.142

Nistelrode

Op de rand van de pot zijn de zwarte resten van pek aangetroffen. Dit zijn 
de overblijfselen van de afdichting tussen deksel en de pot. Van het enige 
exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 11 cm.

Baksel

42 bruin/grijs/bruin, waardoor de pot afwijkt van de gangbare witte 
potten.

Vt 43 Kelkbakje
Een kelkbakje (Räucherkelch) heeft zoals de naam al aangeeft een kelkvorm. 
De bakjes staan op een holle voet en zijn in de meeste gevallen voorzien 
van een gegolfde rand. Sommige exemplaren hebben oren. Fragmenten van 
deze bakjes zijn relatief zeldzaam tussen het aardewerk dat op landelijke 
nederzettingsterreinen wordt aangetroffen. Uit stedelijke en militaire context 
in Nijmegen zijn ze echter beter bekend.143 Ook uit de Romeinse grafvelden 
kennen we kelkbakjes. Een voorbeeld daarvan zijn de vier kelkbakjes die uit 
het grafveld van de vicus Ceuclum stammen.144 Op basis van de brandsporen 
op de binnenzijde vermoedt Brunsting dat veel kelkbakjes als ‘vuurtesten’ 
zijn gebruikt.145 Verondersteld wordt dat de bakjes ‘een ceremoniële functie 
vervulden bij religieuze plechtigheden.’146 In de kelkbakjes konden bij die 
gelegenheden speciale stoffen of oliën verbrand worden die een bijzondere 
geur verspreidden. In dit verband mag dan ook vermoed worden dat de vier 
kelkbakjes uit Cuijk tijdens de crematieplechtigheid nabij de vier hoeken van 
de brandstapel stonden. Kelkbakjes zijn vanaf het begin van de 1e eeuw tot 
aan het begin van de 4e eeuw vervaardigd.147

Nistelrode

De kenmerkende golfvormige afwerking aan de onderzijde van de rand 
ontbreekt bij dit exemplaar. Van het enige exemplaar is de binnendiameter 
van de rand vastgesteld: ongeveer 14 cm.

138 Loeschke 1909, 245-247, type 62 en plaat XIII.62.
139 Haalebos 1990, 160, fi g. 8.88.9-11 en 162, type 4460-4461.
140 Vanvinckenroye 1991, 76, type 358 en 77, plaat XXXIV.358.
141 Gose 1950, 37, type 425-427 en plaat 41.425-427.
142 Pirling 1974, 56, type 268 en typenplaat 4.268.
143 Stuart 1977, 63, type 145.
144 De Bruin 2005, 57 en 62, fi g. 6.3.5-8. In Cuijk zijn vier kelkbakjes aangetroffen. Vergelijkbare sets 

komen meer voor zoals uit een grafvondst uit Moers-Schwafheim (D) blijkt (Kraus 2005, 390). 
145 Brunsting 1937, 107-108.
146 Van Driel-Murray 1983, 277.
147 Gose 1950, 38.
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Baksel

43 wit/lichtoranje/wit, fi jn baksel.

8.6 Amforen

Amforen zijn grote aardewerken containers, in de vorm van een grote 
‘kruik’, waarin voedsel, zoals olijfolie, vissaus, wijn en vruchten, werd 
getransporteerd en opgeslagen. De inhoud is ons bekend dankzij inscripties 
op sommige amforen. Op basis van vorm- en bakselovereenkomsten wordt 
aangenomen dat identieke amforen zonder inscripties dezelfde inhoud 
hebben gehad. In de herkomstgebieden van deze levensmiddelen zijn 
massa’s amforen geproduceerd. De vorm van amforen maakte het mogelijk 
dat grote hoeveelheden gelijktijdig vervoerd konden worden, in het bijzonder 
per boot. Na aankomst en consumptie werd een deel van de amforen 
weggegooid. Een ander deel werd hergebruikt, onder andere voor de opslag 
van graan en als urinoir.148

148 Van der Werff 1989.

Figuur 8.5
Amforen (schaal 1:4)
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Amforen kunnen op basis van de vorm van de bodem worden onderverdeeld 
in puntamforen en standamforen. De eerste groep stamt nagenoeg geheel 
uit het Mediterrane gebied en wordt al lange tijd bestudeerd. De tweede 
groep stamt voor een deel uit Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje en voor een 
ander deel uit Rijngebied in Zwitserland, Noord-Frankrijk en Duitsland. 
Met uitzondering van de amforen van het type Pelichet 47 worden deze pas 
relatief kort door specialisten op het gebied van amforen bestudeerd. Ze 
worden in de Nederlandse literatuur dikwijls onterecht als kruikamforen 
betiteld.149 Om verwarring te voorkomen is het zinvol om de term 
kruikamfoor te vermijden en voortaan te spreken over kruiken met twee 
oren, standamforen en puntamforen. De eerste groep maakt samen met de 
kruiken met één oor deel uit van het kleinere gebruiksgoed (gladwandig 
aardewerk) voor op tafel of in de keuken.150 Beide andere groepen zijn 
primair vooral gebruikt voor het transport van vloeistoffen of fruit.

categorie vormtype vorm aantal

amfoor 44 Dressel 20 1 (62)

45 Dressel 2-5 – (1)

46 Dressel 7-11 1 (1)

47 2

48 1

49 Gauloise 13 – (1)

50 Pelichet 47 – (18)

51 1 (2)

52 Oelmann 68 12

53 1

54 1

55 1

56 1

57 Oelmann 74 3

58 1

59 1

totaal 27 (85)

Nistelrode

Van een aantal standamforen zijn oorfragmenten gevonden die niet 
toegeschreven konden worden aan een vormtype: oranje drieledig (2x), 
tweeledig (15x), bandvormig (2x) en worstvormig (1x). Een opvallend 
oorfragment, aan de bovenzijde voorzien van een kam, is onder Vt 49 
vermeld. Veel standamforen zijn voorzien van ribbels of groeven om de 

149 Zie bijvoorbeeld: Stuart 1977, 56-57, type 132 en plaat 11-12.168-178; Haalebos (1990, 172-173) 
maakt een indeling in kruikamforen, standamforen en grote transportamforen.

150 Het is natuurlijk de vraag of kruiken, behalve voor het uitschenken van water of wijn, ook niet 
gebruikt zijn als transportaardewerk. 

Tabel 8.8
Overzicht van het maximum aantal 

determineerbare exemplaren van amforen 

op basis van rand- en wandfragmenten
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stevigheid van wand van de amfoor bij het drogen en bakken te vergroten. 
Daardoor hoeft de wand niet zo dik te zijn, waardoor het gewicht van de lege 
amfoor beperkt wordt en de transportkosten lager zijn. Van geen van de 
standamforen zijn de wandfragmenten te koppelen aan randfragmenten.

Vt 44 Spaanse olijfolie-amfoor Dressel 20
Deze dikbuikige amforen, met afgeronde of hoekige rand, worstvormige 
oren en een korte, massieve punt op de bodem, zijn gedurende de eerste 
drie eeuwen van onze jaartelling in grote hoeveelheden vanuit de Romeinse 
provincie Baetica in Spanje naar onze streken verscheept. De productiecentra 
lagen geconcentreerd in het dal van de Guadalquivir, tussen Sevilla en 
Cordoba, en langs haar zijrivieren. Dankzij inscripties en opschriften 
weten wij dat het merendeel olijfolie heeft bevat. De lege, ongeveer 1 m 
hoge amforen, wogen 20-40 kg en konden 40-80 liter olijfolie bevatten. 
Het transport geschiedde vooral over water, omdat het gewicht van amfoor 
en inhoud vervoer over land bemoeilijkte. Via de Middellandse Zee, 
Rhône, Doubs en Rijn bereikten deze amforen onze streken. De amforen, 
inclusief de vroege Oberaden 83 variant, komen in Nijmegen in de vroegste 
bewoningshorizont voor. De jongste exemplaren zijn in de tweede helft van 
de 3e eeuw te dateren.151

Nistelrode

De meeste scherven zijn, zoals gebruikelijk bij deze amforen, in de 
lengterichting gebroken of afgesplinterd. De gevonden 121 wandfragmenten 
stammen van maximaal 62 individuen, maar waarschijnlijk zijn zij van nog 
minder amforen afkomstig. In twee contexten zijn vier fragmenten van de 
kenmerkende worstvormige oren gevonden. Drie wandfragmenten kunnen 
op basis van de dikte van de scherf mogelijk aan de variant Oberaden 83 
uit de 1e eeuw toegeschreven worden.152 Van het enige exemplaar is de 
binnendiameter van de rand vastgesteld: 9 cm.

Vt 45 Mediterrane wijnamfoor Dressel 2-5
De amforen van dit type worden gekenmerkt door een smalle, iets 
omgeslagen rand, een cilindrisch lichaam en een holle punt. Vooral 
de tweeledige oren, samengesteld uit twee ‘worsten’, zijn kenmerkend. 
Het baksel varieert, al naar gelang de productieplaats, sterk. De oudste 
exemplaren van deze wijnamforen zijn in de 1e eeuw v. Chr. in het westelijke 
deel van het Middellandse Zeegebied vervaardigd. Campanië lijkt één van de 
productieregio’s te zijn geweest. Vanaf de Augusteïsche tijd zijn ze gebruikt 
om wijn naar Nijmegen te transporteren. De jongste exemplaren zijn in de 
late 1e of het begin van de 2e eeuw n. Chr. in onze streken beland.153

151 Martin-Kilcher 1987, 49-53; Tyers 1996, 87-89.
152 Vondstnummer 17/136, 17/138 en 17/587.
153 Van de Werff 1984, 355-356; Tyers 1996, 90.
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Nistelrode

Het is niet geheel zeker dat het enige aangetroffen wandfragment 
daadwerkelijk tot dit vormtype gerekend mag worden.154

Vt 46 Mediterrane vissausamfoor Dressel 7-11
Ook deze amforen zijn op meerdere locaties in het Middellandse Zeegebied 
vervaardigd. Kenmerkend zijn de wijde uitstaande opening, het enigszins 
bolle amfoorlichaam en de lange holle punt. De bijna verticale oren zijn 
bandvormig tot ovaal in doorsnede. Het baksel is soms wat poederachtig.155

De exemplaren uit Zuid-Frankrijk hebben een bruinig baksel, de amforen 
uit Spanje kenmerken zich door een variatie in kleur, waarbij groene, gele en 
roze tinten domineren.

Nistelrode

Het randfragment is op basis van het baksel afkomstig van een in Zuid-
Frankrijk vervaardigde amfoor. Hetzelfde zou kunnen gelden voor een bruin 
wandfragment van een amfoor, al is dit niet geheel zeker. Van het enige 
exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 21 cm.

Vt 47 Amfoor

Nistelrode

Van twee exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 14 en 
15 cm.

Baksel

47 beige tot lichtroze, poederig, fi jnzandig.

Vt 48 Middelgrote standamfoor

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 
10 cm.

Baksel

48 lichtbruin, fi jn baksel.

Vt 49 Middelgrote standamfoor Gauloise 13
In de Noordwest-Franse plaatsen Arras en Bourlon zijn de restanten van 
de pottenbakkerijen aangetroffen waar deze amforen zijn vervaardigd. 
Het belangrijkste kenmerk zijn de van een kam voorziene oren, hoewel 
ook worstvormige oren voorkomen. In een aantal gevallen zijn de oren 
puntvormig. In grote lijnen zijn er twee fabrikaten te onderscheiden. Het 
eerste is een fi jn oranje, kalkrijk baksel met kleine insluitsels en een oranje-
beige oppervlak. Het tweede is een zandig baksel, gemagerd met zand en 
in sommige gevallen oranje inclusies. De kleur van de scherf is grijs in de 
kern, dat naar buiten toe lichter van kleur wordt. Het oppervlak is bleek, 

154 Vondstnummer 33/1670
155 Tyers 1996, 98-99.
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beige tot grijs en neigt soms naar oranje. De amforen zijn vooral in de 3e en 
4e eeuw vervaardigd, al zijn er ook in contexten uit het begin van de 5e eeuw 
aangetroffen.156

Baksel

49 bruin/grijszwart/bruin, fi jn zandig baksel.

Vt 50 Zuidfranse wijnamfoor Pelichet 47 (Oelmann 76, Gauloise 4)
Deze amforen worden gekenmerkt door hun smalle hals, brede schouder en 
smalle bodem met standring. De vorm veranderde nauwelijks gedurende de 
productieperiode. Ze konden ruim dertig liter wijn bevatten. Het baksel van 
deze in Zuidoost-Gallië, vooral in het dal van de Rhône en in de Provence, 
vervaardigde standamforen is zacht en poederig met een geelbruine kleur. 
Ze werden vanaf het midden van de 1e eeuw tot in de 3e eeuw en mogelijk 
zelfs tot in de 5e eeuw geproduceerd.157

Nistelrode

Het is zeer lastig om uit te maken van hoeveel individuen de 24 
wandfragmenten en een bodemfragment afkomstig zijn, daarom is het 
aantal individuen een inschatting van het maximale aantal.

Vt 51 Standamfoor met groeven en standring
Tijdens de opgravingen zijn twee randfragmenten, 35 wandfragmenten 
en twee bodemfragmenten van fi jn lichtbruin ‘zeepaardewerk’ uit de 
omgeving van Bavay gevonden.158 Op verschillende scherven zaten, 7 tot 
9 mm, uit elkaar horizontale groeven. Als we naar de geringe bolling van 
de scherven kijken lijkt het om fragmenten van standamforen te handelen. 
De randfragmenten zijn te klein om iets over de vorm te zeggen. Het enige 
bodemfragment laat een duidelijke standring zien met een dikte van 0,7 cm 
en een binnendiameter van 7 cm. De scherven kunnen aan minstens één 
standamfoor toegeschreven worden.

Vt 52 Middelgrote standamfoor Oelmann 68 met aan de binnenzijde 
holle rand
De brede lip is aan de onderzijde meestal een beetje afhangend, maar soms 
vlak, en loopt conisch toe. Aan de binnenkant is de contour van de lip concaaf 
‘uitgehold’, soms nauwelijks zichtbaar. De handvatten raken de lip niet.159

De soms zeer dunne wand is regelmatig voorzien van horizontale richels of 
groeven. Vergelijkbare exemplaren zijn onder andere aangetroffen in Breda, 
Nijmegen-Hatert, Rijswijk, Rosmeer, Tongeren en Venray-Hoogriebroek.160

156 Baudoux et al. 1998, 26-36. Mogelijk heeft walnotenolie in de amforen gezeten.
157 Van der Werff 1984, 355-358; Laubenheimer 1985, 261-293 en 390-392.
158 Mondelinge mededeling Sonja Willems.
159 Oelmann 1914, 60.
160 Breda: Van Enckevort 2004, 300; Nijmegen-Hatert: Haalebos 1990, 128, fi g. 8.79.11, hier 

echter tot een ander type (8025) gerekend, 174, fi g. 8.94.2 en 175, type 8350; Rosmeer: 
De Boe & Van Impe 1979, 35 en plaat VIII.8; Rijswijk: Bloemers 1978, 284, fi g. 8.113.292 en 
584/5583 en 285, nr. 292 en 584/5538; Tongeren: Van vinckenroye 1967, 46, type 79 en plaat 
14.79; Vanvinckenroye 1991, 102, nr. 448 en 103, plaat XLVII.103; Venray-Hoogriebroek: Van 
Enckevort 2000, 126-128.
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Ook aan de Obergermanische-Raetische limes zijn ze gevonden.161 Deze 
amforen kunnen aan het eind van de 2e en begin 3e eeuw gedateerd worden, 
hoewel ook iets jongere, gladwandige exemplaren bekend zijn.162

Nistelrode

Of het randfragment in fi guur 8.5.52.7 daadwerkelijk tot dit vormtype 
gerekend mag worden is onduidelijk. De vorm en de diameter van de rand, 
als het baksel wijken sterk af van de overige randfragmenten. In eerste 
instantie zou gedacht kunnen worden aan een rand van een Scheldevallei-
amfoor, maar het baksel wijkt ook daar van af.163 Van tien exemplaren is de 
binnendiameter van de rand vastgesteld: 9, 10, 11 (4x), 12 (3x) en 18 cm.

Baksel

52.1 beige, fi jn baksel met enkele zandige insluitsels.
52.2 lichtgeelbruin, fi jn baksel.
52.3 witgeel, fi jn baksel
52.4 beige, fi jn baksel.
52.5 beige, fi jn baksel.
52.6 beige/lichtgrijs/beige, fi jn baksel.
52.7 oranje, gele deklaag, fi jn baksel.

Vt 53 Middelgrote standamfoor
Deze middelgrote standamfoor heeft afwijkend van vt 52 een geul aan de 
buitenzijde van de rand. Bovendien raakt het oor aan de rand.

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 7 cm.

Baksel

53 beigewit, lichtgrijs gesmookt oppervlak, fi jn baksel.

Vt 54 Middelgrote standamfoor
In tegenstelling tot vt 52 is de rand niet afhangend maar rond afgewerkt.

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 6,5 cm.

Baksel

54 lichtbruin, fi jn baksel.

Vt 55 Middelgrote standamfoor
Deze middelgrote standamfoor heeft een geul aan de bovenzijde van de rand 
en een kleine groef aan de buitenzijde van de lip.

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 
10 cm.

161 Oelmann 1914, 60.
162 Vanvinckenroye 1991, 106, nr. 458-459 en plaat XLIX.458-459.
163 Vergelijk Van der Werff, Thoen & Van Dierendonck 1997a-c, Van Enckevort 2004, 325, fi g. 13.17.



Scherven van Romeins vaatwerk uit Nistelrode   283

Baksel

55 wit, mogelijk enigszins gesmookt, fi jn baksel.

Vt 56 Middelgrote standamfoor met ver naar buiten gebogen en holle rand
Uit Nijmegen-Hatert is een randfragment van een middelgrote standamfoor 
bekend uit het grafveld. Haalebos dateert deze aan het einde van de 2e 
eeuw.164

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 8 cm.

Baksel

56 beige/lichtoranje/beige, oppervlak mogelijk gesmookt, fi jn baksel.

Vt 57 Middelgrote standamfoor met horizontale, verdikte rand Oelmann 74
De kenmerkende lip is breed en vlak en loopt conisch toe. De lip vertoont 
overeenkomsten met standamforen Oelmann 68, doch de dekselgeul 
ontbreekt. De (mogelijk tweeledige) oren raken de rand niet. Door het 
indeuken van de bodem zijn de bodems voorzien van een soort standring. 
Een vergelijkbaar exemplaar, voorzien van horizontale richels of groeven is 
bekend uit Arentsburg. Andere randfragmenten zijn bekend uit Nijmegen-
Hatert en Venray-Hoogriebroek. Oelmann noemt verder een aantal 
exemplaren uit het Rijngebied.165

Nistelrode

Van drie exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 10, 12 en 
19 cm.

Baksel

57 wit/lichtoranje/wit, fi jn baksel.

Vt 58 Middelgrote standamfoor met trechtervormige opening

Nistelrode

De vorm van de rand heeft veel weg van sommige ‘Scheldevallei’-
amforen, maar het baksel wijkt sterk af.166 Van het enige exemplaar is de 
binnendiameter van de rand vastgesteld: 8,5 cm.

Baksel

58 lichtbruin, fi jn baksel.

Vt 59 Middelgrote standamfoor met schuin opstaande, rond gebogen rand
De vorm is volgens Haalebos slecht bekend en zou op basis van begeleidende 
vondsten uit het grafveld Nijmegen-Hatert uit de tweede helft van de 2e 
eeuw of uit de 3e eeuw stammen.167

164 Haalebos 1990, 174, fi g. 8.94.4 en 175, vormtype 8050.
165 Oelmann 1914, 63 en 64, fi g. 44.1-2; Holwerda 1923, 121, No. 11 en Fig. 90.54; Haalebos 1990, 

126, fi g. 8.77.11, hier tot een ander type gerekend (vormtype 8025); Van Enckevort 2000, 127, 
fi g. 51. 67a-b en 68.

166 Vgl. Van Enckevort 2004, 325, fi g. 13.17.
167 Haalebos 1990, 173, fi g. 8.93.3 en 174-175, vormtype 8040.
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Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 6,5 cm.

Baksel

59 beige tot lichtbruin, fi jn baksel.

8.7 Wrijfschalen

Wrijfschalen, in het Latijn mortaria geheten, zijn een typisch Romeins 
product en werden, zo weten we uit historische bronnen, in de Mediterrane 
keuken gebruikt voor het bereiden van diverse gerechten, in het bijzonder 
sauzen. De bodem aan de binnenzijde is extra opgeruwd door er voor het 
bakken stukje kwarts, steentjes of grof zand op aan te brengen. Behalve 
sauzen werden met behulp van houten stampers ook deegwaren bewerkt 
en mogelijk kaas bereid. Volgens Vanderhoeven kunnen wrijfschalen ook 
gebruikt zijn in het graanverwerkingsproces, in het stadium waarbij het 
graan van het kaf verwijderd werd. Vanderhoeven onderscheidt twee groepen, 
groep 1 met een overhangende rand, groep 2 met een hamervormige of 
verticale rand (vt 62 en 67). Bij de eerste groep zijn aan de binnenzijde in de 
meeste gevallen kwarts en steentjes in de gebakken klei opgenomen; bij het 
merendeel van de wrijfschalen uit groep twee ontbreekt deze toevoeging. Hij 
verondersteld dat de tweede groep als melkteilen is gebruikt.168

Het bakselscala van de wrijfschalen uit de midden-Romeinse tijd varieert 
per vindplaats sterk en gedurende de gehele Romeinse tijd ook binnen de 
vindplaatsen. Dit duidt erop dat ze vanaf het midden van de 1e eeuw n. Chr. 
in de provincie op talrijke plaatsen vervaardigd zijn. De verspreiding zal 
dan ook over het algemeen regionaal van aard zijn geweest, al zijn sommige 
exemplaren over grotere afstanden getransporteerd en verhandeld over de 
provinciegrenzen.169 Wrijfschalen zijn in Germania inferior in de 2e en 3e 
eeuw onder meer in Birgel, Heerlen, Köln-Rudolfplatz, St. Michielsgestel-
Halder, Soller en Tienen geproduceerd.170 Vanwege de variatie in baksels en 
vormen wordt verondersteld dat wrijfschalen nauwelijks bruikbaar zijn voor 
een betrouwbare datering.171 Een gedegen studie, waarin naast de vorm ook 
het baksel betrokken wordt, kan hierin uitkomst bieden.172

168 Baatz 1977, 229; Jensen 1984; Vanderhoeven 1989, 5-14.
169 Zie bijvoorbeeld Vanderhoeven 1971, 26-29; Hartley 1984; Haupt 1984, 440-444; 

Vanderhoeven 1989.
170 De Clerck 1983, 99-107; Haupt 1981; Gielen 1987, 91, fi g. 8.8; Binsfeld 1964, 24; Willems 1977, 

121; Haupt 1984, 436, 440-444, plaat 173B, 1-9, plaat 176.1-2,6, plaat 179.2-6 en plaat 180.4-7 
en 9.

171 Stuart 1977, 65.
172 Zie Willems 2005.
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Figuur 8.6
Wrijfschalen (schaal 1:4)
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categorie vormtype vorm aantal

wrijfschaal 60 Brunsting 36 29

61 Vanvinckenroye 350 2

62 Vanvinckenroye 347 7

63 10

64 2

65 Vanvinckenroye 351 2

66 1

60-66 9

67 Gose 453 8

totaal  70

Nistelrode

Dat sommige wrijfschalen op het vuur hebben gestaan om de inhoud te 
verwarmen, bewijzen brandsporen op de buitenzijde van de rand op 18 % 
van de randfragmenten.

vormtype aantal met brandsporen

N %

60 29 4 14

61 2 1 50

62 7 4 57

63 10 3 30

64 2 – –

65 2 – –

66 1 1 100

60-66 9 – –

67 8 1 13

totaal 70 14 20

Vt 60 Wrijfschaal Brunsting 36 met min of meer horizontale, afhangende 
rand met geul aan de binnenzijde
Deze wijd uitlopende wrijfschalen worden gekenmerkt door een stevige 
wand en bodem. De horizontale en relatief brede rand hangt sterk over en 
is in veel gevallen enigszins gekruld. Ze zijn allemaal voorzien van een 
gootvormige uitgietopening. In de bovenkant van de rand zit dicht bij de 
binnenzijde een geultje. In sommige wrijfschalen zit ook nog een groefje 
op de buitenzijde van de rand. Deze vorm komt vanaf de Claudische tijd 
voor, zoals vondsten uit Hofheim aantonen.173 De wrijfschalen hebben geen 
standring, dit in tegenstelling tot de qua baksel zeer homogene 

173 Ritterling 1913, 308-312, type 80B en plaat XXXV.80B.

Tabel 8.9
Overzicht van het maximum aantal 

determineerbare exemplaren van 

wrijfschalen op basis van rand- en 

wandfragmenten

Tabel 8.10
Overzicht van de wrijfschalen met 

brandsporen op de rand
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groep van wrijfschalen met horizontale rand Haltern 60, die echter uit de 
Augusteïsche periode dateren.174

Nistelrode

Van elf exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 19, 20, 22, 
23, 25 (3x), 26 (2x), 30 en 31 cm.

174 Loeschke 1909, 243, fi g. 8.16.14 en 244-245; Simon 1976, 107 en plaat 38.63.

Figuur 8.7
Wrijfschalen (schaal 1:4)
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Baksel

60.1 wit, fi jn baksel.
60.2 geel/lichtgrijs/geel, fi jn baksel.
60.3 beige, fi jn baksel.
60.4  bruin/donkergrijs/bruin (‘doliumkleur’), met brokjes (chamotte?) 

gemagerd.
60.5  lichtbruin, rozig oppervlak, fi jn baksel, horizontale groefjes op de 

binnenzijde.
60.6 grijsbruin/grijs/grijsbruin, fi jn baksel, verweert.
60.7 roodbruin, zandige magering.

Vt 61 Wrijfschaal Vanvinckenroye 1991.350 met opstaande lijst, geul en 
afhangende rand
Tussen de opstaande lijst en de afhangende rand is een geul aangebracht. 
Volgens Vanvinckenroye dateren deze wrijfschalen uit de periode van het 
tweede kwart van de 2e eeuw tot aan het begin van de 3e eeuw.175

Nistelrode

Van twee exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 20 en 
25 cm

Vt 62 Wrijfschaal Vanvinckenroye 1991.347 met afhangende hamervormige 
rand
Vergelijkbare randen zijn aangetroffen in het grafveld Molenakkerdreef in 
Weert.176

Nistelrode

Op één van de randfragmenten is een stempel van VICTOR aangetroffen. 
Deze pottenbakker heeft in Pont-sur-Sambre, direct ten zuiden van 
Bavay geproduceerd. Een directe parallel voor het stempel ontbreekt bij 
Vanderhoeven.177 Van zeven exemplaren is de binnendiameter van de rand 
vastgesteld: 21, 22, 25, 26, 28, 32 en 33 cm.

Baksel

62.1 bruinoranje, fi jn baksel.
62.2  lichtbruin/lichtgrijs/lichtbruin, fi jn baksel.
62.3  beige tot lichtbruin, fi jn baksel.
62.4  lichtbruin, fi jn baksel.
62.5  lichtbruin/lichtgrijs/lichtbruin, fi jn baksel.
62.6  lichtbruin, fi jn baksel.

Vt 63 Wrijfschaal met een lage opstaande lijst en afhangende rand
Kenmerkend voor deze wrijfschaal is de opstaande lijst aan de binnenzijde van 
de rand, die boven de rand uitsteekt. Volgens Vanvinckenroye zijn wrijfscha-
len met een duidelijke opstaande lijst in de 3e eeuw te dateren.178 De opstaan-

175 Vanvinckenroye 1991, 74 en 75, plaat XXXIII, 350.
176 Van Enckevort 2003, 258, fi g. 8.72.6015 en 259.
177 Vanderhoeven 1989.
178 Vanvinckenroye 1991, 74.
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de lijsten van de exemplaren uit Nistelrode steken maar weinig boven de rand 
uit en mogen dan ook niet met de voorbeelden van Vanvinckenroye vergeleken 
worden. De datering van de wrijfschalen is onduidelijk. Als we naar gelijkvor-
mige exemplaren uit Nijmegen kijken, dan mogen ze in ieder geval nog in de 
laatste decennia van de 1e eeuw gedateerd worden.179 In deze lijken ze dan ook 
niet veel van de wrijfschalen Brunsting 36/Stuart 149 (vt 60) af te wijken.

Nistelrode

Van zeven exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 18, 20, 
21, 23, (2x), 25 en 26 cm.

Baksel

63.1  lichtbruin/lichtgrijs/lichtbruin, magering met grof zand.
63.2  lichtgrijs, fi jn en hard baksel.
63.3  wit tot beige, met chamotte gemagerd.

Vt 64 Wrijfschaal met ovale tot ronde, afhangende rand met opstaande, 
naar binnen gebogen lijst
Mogelijk vergelijkbaar met deze randvorm is een fragment uit Breda-West.180

Nistelrode

Van twee exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 22 en 
27 cm.

Baksel

64.1  witgrijs, fi jn baksel met enkele grove zandkorrels.
64.2  lichtgrijs, gelig oppervlak, fi jn baksel.

Vt 65 Wrijfschaal Vanvinckenroye 1991.351 met ovale tot ronde, afhangende 
rand
Vanvinckenroye dateert de wrijfschalen uit Tongeren aan het einde van de 2e 
eeuw en in de eerste drie decennia van de 3e eeuw.181

Nistelrode

Van twee exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 20 en 
27 cm.

Baksel

65.1  lichtbruin, fi jn baksel.
65.2  grijswit, veel rode insluitsels.

Vt 66 Wrijfschaal met massieve ronde lijst

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 32 cm.

179 Vgl. Stuart 1977, plaat 17.
180 Van Enckevort 2004, 304, fi g.13.8.46.8.
181 Vanvinckenroye 1991, 74 en 75, plaat XXXIII.351.
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Baksel

66 oranjeroze, beetje zandig baksel.

Vt 67 Wrijfschaal Gose 453 met verticale rand
Deze schalen hebben een nagenoeg verticale rand, die enigszins naar binnen 
is gebogen. De uitgietopening is, anders dan bij de wrijfschalen met horizon-
tale rand, in de rand aangebracht. Sommige exemplaren zijn direct onder de 
rand voorzien van een groef. Over hun functie bestaat onduidelijkheid. In het 
algemeen worden ze als wrijfschalen bestempeld, maar het veelvuldig ontbre-
ken van kwartskorrels op de binnenwand doet Vanderhoeven veronderstellen 
dat we mogelijk te maken hebben met melkteilen.182

De productie is beperkt gebleven tot het Benedenrijngebied.183 Deze wrijfscha-
len zijn min of meer gelijktijdig met wrijfschalen met een horizontale rand in 
diverse plaatsen vervaardigd, zoals uit vondsten in Birgel, Heerlen, Köln-Ru-
dolfplatz, Soller en Xanten blijkt.184 Over het algemeen betreft het ruwwandi-
ge producten; gladwandige exemplaren zijn geproduceerd in Köln-Rudolfplatz 
en Soller. Het afzetgebied van deze wrijfschalen zou zich voornamelijk beperkt 
hebben tot het achterland van de limes.185 Vondsten uit Arnhem-Meinerswijk 
en Xanten lijken deze conclusie echter te ondergraven.186 Opmerkelijk genoeg 
komen ze niet voor in het Belgische gebied tussen de Leie en de Schelde.187

Deze wrijfschalen zijn min of meer vanaf het midden van de 2e eeuw tot het 
einde van de 3e eeuw te dateren.188

Nistelrode

Van twee exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 29 en 38 cm.

Baksel

67.1 beige/licht oranjebruin/beige, fi jn baksel.
67.2 licht geelbruin/lichtgrijs/lichtgeelbruin, fi jnzandige magering.

8.8 Dolia

Deze grote potten, met een hoogte tot ruim één meter, zijn waarschijnlijk 
gebruikt als voorraadvat voor onder andere wijn, olijfolie, vlees of graan. 
Albrecht gaat dieper in op de functie van dolia als voorraadpot aan de 
hand van vondsten uit Italië, historische bronnen en afbeeldingen in 
beeldhouwwerk. Dolia werden daar volgens hem tot aan de grootste 
buikomvang in de grond ingegraven.189 In onze streken zijn voorbeelden van 
ingegraven dolia zeldzaam.190

182 Vanderhoeven 1989, 11.
183 Haalebos 1990, 172.
184 Haupt 1981, 389, fi g. 3.8 en 390; Gielen 1987, 91, fi g. 9; Binsfeld 1964, 24; Haupt 1984, 444 en 

plaat 183; Heimberg & Rüger 1973, 103, plaat 10.12-13 en 116-118.
185 Brunsting 1937, 111; Haupt 1984, 444-445; Haalebos 1990,172.
186 Willems 1984, 182-183 en 187.
187 Vermeulen 1992, 95.
188 Barfi eld 1968, 80 en 81, fi g. 8.28.8; Haalebos 1977, 63; Haupt 1984, 444-445.
189 Albrecht 1942, 142-143.
190 In Nijmegen, in de Flavische canabae legionis op het terrein achter het voormalige Canisius 

College, is de bodem van een ingegraven dolium in situ gevonden (mondelinge mededeling 
van Jan Kees Haalebos). In Wange zijn in de kelder van een Romeinse villa vijftien gaten van 
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Het is niet waarschijnlijk dat dolia leeg op de uiteindelijke plaats van 
bestemming arriveerden, zoals Simon terecht heeft opgemerkt.191

Vermeulen schrijft dat ze eenzelfde functie als amforen vervulden 
omdat ‘sites met veel dolia doorgaans weinig amforen opleveren, en 
omgekeerd’. Hij interpreteert dolia als voorraadcontainers.192 Het ligt 

verschillende afmetingen gevonden, waarin voorraadpotten en amforen gestaan moeten 
hebben (Lodewijckx 1991, 44, fi g. 8.5 en 46). Ook het dolium te Swalmen-Heide is op de 
oorspronkelijke standplaats aangetroffen (Bosman 2001, 11. Zie ook Bosman 2002).

191 Simon 1976, 191.
192 Vermeulen 1992, 95.

Figuur 8.8
Dolia (schaal 1:4)
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voor de hand om te veronderstellen dat dolia, net als amforen, primair 
als transportcontainers zijn gebruikt. Na aankomst op de plaats van 
bestemming, werden ze opgesteld als voorraadvat. De suggestie dat ze 
voor het vervoer van levensmiddelen zijn gebruikt, wordt ook gewekt 
door enkele overeenkomsten met de kurkurnen (vgl. vt 113). Zo bezitten 
zowel de dolia als de kurkurnen een naar binnen gebogen rand, die in een 
aantal gevallen bij beide vormen bovendien restanten van pek op de rand 
bezitten. De pek zorgde voor een goede afdichting van de ruimte tussen 
pot en deksel. Deze laatste is waarschijnlijk van een vergankelijk materiaal 
geweest, zoals hout of geïmpregneerde stof, aangezien bijbehorende 
aardewerken deksels slechts sporadisch worden aangetroffen. Een 
voorbeeld van een deksel in een kurkurnbaksel is bekend uit Nijmegen.193

Verder zijn in enkele gevallen mogelijk ook loden deksels toegepast. Dat 
dolia en kurkurnen in ieder geval in de 1e eeuw n. Chr. voor een deel in 
dezelfde pottenbakkerijen zijn vervaardigd, bewijst de vondst van enkele 
doliumranden in een kurkurnbaksel op het Kops Plateau in Nijmegen.194

Het is goed mogelijk dat dolia gebruikt zijn voor het transport en/of de 
opslag van visproducten, zoals blijkt uit een in Aardenburg gevonden 
exemplaar met een ingekrast graffi to.195 Hoewel het een andere vorm 
betreft, lijkt het graffi to op een kleine, op de draaischijf vervaardigd dolium

uit Nederweert ook in deze richting te wijzen.196 Bovendien kennen we uit 
Valkenburg (Z.-H.) een gedeeltelijk in een mestkuil ingegraven dolium dat 
gebruikt is voor de vervaardiging van vissaus.197 De broeiende mest zal voor 
een temperatuursverhoging gezorgd hebben, die noodzakelijk was voor de 
productie van de beoogde visproducten. De grondstoffen bestonden uit een 
mengsel van platvis, steur en snoek, die mogelijk samen met verschillende 
kruiden werden gegist.
In 1970 zijn in de Oosterschelde bij Colijnsplaat enkele votiefaltaren 
gevonden die door drie handelaren in vissaus aan de godin Nehalennia zijn 
gewijd.198 Deze altaren worden in de tweede helft van de 2e en de eerste 
helft van de 3e eeuw gedateerd.199 Het is aannemelijk dat deze zogenoemde 
negotiatores allecarii handelden in dolia, die gevuld waren met visproducten, 
want vissausamforen die we zo goed kennen uit de 1e eeuw, zijn uit die 
latere periode uit onze streken niet bekend. Het is echter niet uitgesloten 
dat deze producten ook in andere aardewerkvormen of houten tonnen zijn 
vervoerd. Het is echter niet zo, zoals Bosman beweert, dat dolia vooral voor 
de opslag en transport van garum zijn gebruikt.200 Zou dit het geval zijn dan 
zou de productie van dolia vooral langs rivieren en de kust geconcentreerd 

193 Holwerda 1941, 77 en plaat XVII.1388.
194 Vondstnummers 256/082, 292/135 en 396/121. Alle zijn in de voor-Flavi sche periode 

gedateerd.
195 ALLIIC XI S (emis), d.w.z. 11,5 amphora allec (ongeveer 300 l vissaus). Het graffi to zou volgens 

Bogaers (1971, 40) voor het bakken zijn aangebracht. Dit moet volgens een persoonlij ke 
mededeling van de auteur gecorrigeerd worden: het graffi to is na het bakken aangebracht!

196 GARVM XXVII, d.w.z. 27 sextarii garum (= 14,4 l vissaus). Het graffi to is na het bakken 
aangebracht: Willems 1983, 267; Bruekers 1986, 154 en 155, fi g. 8.1; Bruekers 1989, 57-58.

197 Bult & Hallewas 1987, 14.
198 Bogaers 1971, 40.
199 Bogaers 1971, 34-35.
200 Bosman 2001, 15. 
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zijn geweest. Dit is niet het geval. De bekende productieplaats van dolia

in Soller201 ligt bijvoorbeeld op een locatie waar de mogelijkheden om in 
de directe nabijheid vis te vangen klein waren. Het ligt dan ook meer voor 
de hand, dat dolia multifunctioneel gebruikt zijn tijdens het transport van 
opslag van voedsel en drank.202

categorie vormtype vorm aantal

dolium 68 Stuart 147 27 (35)

69 4

70 – (3)

71 klein dolium 8 (10)

72 1 (3)

73 1

totaal 41 (51)

Vt 68 Groot handgevormd dolium Stuart 147 met naar binnen gebogen, 
platte rand
De grote handgevormde voorraadvaten of dolia Stuart 147 zijn voorzien 
van een naar binnen gebogen, op de draaischijf afgewerkte platte rand 
met groeven, waarvan het uiteinde soms enigszins is verdikt. De wand en 
bodem zijn niet op de draaischijf, maar met de hand gemodelleerd, dit in 
tegenstelling tot veel van de in dit hoofdstuk behandelde aardewerkvormen, 
met uitzondering van kurkurnen (vt 113). Het baksel is grof en veelal met 
steengruis, chamotte (rood en/of wit) of zand gemagerd. De kleur varieert 
van bruinzwart, via (rood)bruin tot lichtgrijs en wit. Vermoedelijk zijn deze 
grote dolia niet in ovens gebakken maar zijn de ongebakken dolia met hout 
bedekt waarna dit in brand is gestoken (Meilerbrand). Op de rand en de 
schouder is soms een golfvormige versiering aangebracht. De randen zijn 
meermaals van een pekachtige substantie voorzien die waarschijnlijk heeft 
bijgedragen aan een luchtdichte afsluiting met houten deksels of een andere 
afdekking.
Uit de 1e eeuw zijn productieplaatsen bekend uit Thuisy, Sept-Saulx, 
Köln-Lungengasse en Vervoz.203 Overzien we het scala aan baksels dan 
is het onwaarschijnlijk dat dolia afkomstig zijn uit Zuid-Frankrijk en 
Spanje, zoals Bosman schrijft.204 Daarvoor zijn geen aanwijzingen. Het 
verspreidingsgebied van dolia lijkt zich in de 1e eeuw te beperken tot Gallia 

Belgica en de beide Germaanse provincies. Deze potten zijn, als we de 
verschillende publicaties mogen geloven, vanaf de laatste decennia voor het 
begin van de jaartelling tot in het begin van de 2e eeuw geproduceerd.205

201 Haupt 1984.
202 Behalve de randfragmenten zijn alleen de wandfragmenten met versieringen als individu in 

de tabel opgenomen.
203 Simon 1976, 190.
204 Bosman 2001, 16.
205 Onder andere: Albrecht 1942, 139-143 en 141. fi g. 8.36; Gose 1950, 31, type 356-358, plaat 57.356 

en plaat 58.357-358; Simon 1976, 189-191, vorm 52 en plaat 46.210-211; Stuart 1977, 64-65, type 
147 en plaat 16.218-221.

Tabel 8.11
Overzicht van het maximum aantal 

determineerbare exemplaren van dolia op 

basis van rand- en wandfragmenten202
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De vondst van afval van doliumproductie in Soller bewijst echter dat ze ook 
in latere tijd nog zijn vervaardigd. Bovendien is de verscheidenheid aan 
baksels groter; er zijn in Soller bijvoorbeeld rode, ruwwandige en witte, 
gladwandige dolia geproduceerd. De wanden van de daar vervaardigde dolia

zijn veelvuldig versierd met reliëfbanden, die dikwijls de naden tussen de 
afzonderlijke handgevormde onderdelen van de wand versterkt hebben. Deze 
reliëfbanden kunnen voorzien zijn van vingertopindrukken en ingekraste 
lijntjes. Bovendien zijn verschillende exemplaren voorzien van groeven 
en een golfvormige decoratie.206 Vondsten uit Froitzheim bewijzen dat de 
productie van dolia in ieder geval tot in het laatste kwart van de 3e eeuw 
doorloopt.207

Nistelrode

Ongeveer tweederde van de doliumfragmenten uit Nistelrode is (licht of 
donker) bruin tot bruinrood van kleur en heeft een grijze kern, de overige 
fragmenten zijn door en door oxiderend gebakken. Bij de meeste scherven is 
met het blote oog niet waar te nemen waarmee deze zijn verschraald. In een 
aantal gevallen is witte tot beige chamotte gebruikt, bij 22 scherven is rode 
chamotte vastgesteld. Bij twee scherven was zowel witte als rode chamotte

als verschraling toegepast. Op zeven randfragmenten zijn restanten van een 
pekafdichting gevonden. De peklaag is in enkele gevallen, van net op of onder 
de buitenzijde van rand, uitgesmeerd over de gehele bovenzijde van de rand.
De dolia zijn gedurende de eerste drie eeuwen van onze jaartelling op grote 
schaal vervaardigd. De oudste exemplaren stammen in Nijmegen al uit de 
Augusteïsche tijd. Ook in Nistelrode is een vroeg exemplaar aangetroffen 
in een spoor dat aan huis 22 wordt toegeschreven. Het merendeel van de 
tijdens de opgraving gevonden fragmenten zal echter wel uit de 2e of 3e 
eeuw stammen.
Bijna alle bruine randfragmenten hebben op de bovenzijde van de rand 
twee (ondiepe) groeven. In de meeste gevallen zit een groef dicht tegen de 
buitenzijde van de rand, de andere zit tegen de binnenzijde van de rand, 
dicht bij de opening. Op slechts één enkel randfragment ontbreekt een van 
beide groeven. Een randfragment wijkt hiervan af (fi g. 8.8.68.1). De groef 
aan de binnenzijde ontbreekt en is vervangen door een groef midden op de 
rand. De breedte van de randen van zeventien meetbare scherven varieert 
sterk: 2,5, 4,5, 5,5 (2x), 6,5, 7 (5x), 7,5, 8, 8,5 (2x), 9, 9,5 en 12,5 cm.208 De 
smalste rand zit op het dolium met de kleinste opening (respectievelijk 5,5 en 
17 cm), terwijl de breedste rand toebehoort aan het dolium met de grootste 
opening (respectievelijk 12,5 en 47 cm). Dit zou kunnen duiden op een recht 
evenredig verband tussen beide maten, maar een nadere beschouwing van 
alle andere randfragmenten waarvan beide mate beschikbaar zijn, leert dat 
dit niet het geval is.

206 Haupt 1984, 454-455 en plaat 194.1-14.18 en 195.
207 Barfi eld 1968, 84, nr. 36.
208 Afgerond op hele en halve centimeters.
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decoratie Nistelrode Venray

smalle banden met vingertopindrukken 18 2

smalle banden zonder vingertopindrukken 2 –

brede gladde banden 4 6

brede banden, begrensd door indrukken 3 –

smalle banden met kerfjes 5 21

federend Blätchen 1 –

twee onversierde ribbels 2 –

golfvormige inkrassing – 1

totaal 35 30

zonder stafbanden met/zonder decoratie 284 127

Een aantal doliumfragmenten is voorzien van stafbanden of banden met 
versiering (zie tabel 8.12). De stafbanden lijken als versteviging van de 
wanden te zijn aangebracht. De meeste smalle stafbanden zijn voorzien 
van vingertopindrukken. In twee gevallen is een serie van drie van deze 
banden dicht bij elkaar op de wand aangebracht. Op dertien scherven 
liggen de banden minimaal 2,5 tot 4 cm uit elkaar. Op twee scherven is een 
combinatie van een serie van drie banden en een losse band aangebracht (fi g. 
8.8.68.5). Op één scherf zijn twee stafbanden met vingertopindrukken tegen 
elkaar aangezet (fi g. 8.8.68.6). Op twee fragmenten zijn de smalle verdikte 
stafbanden niet versierd met vingertopindrukken. De afstand tussen twee 
stafbanden op één van deze scherven is 5 cm. Op drie fragmenten zijn 
verdikte, brede gladde stafbanden (breedte van 3,5, 4 en 6 cm) aangebracht, 
die aan weerszijden zijn voorzien van een groef (fi g. 8.8.68.7). Bij een 
fragment is deze band 2,7 cm breed, maar niet verdikt. Een fragment 
met een brede stafband is aan weerszijden versierd met schuine nagel- of 
spatelindrukken (fi g. 8.8.68.8). Op twee andere fragmenten zijn de banden 
aan een of twee zijden met grovere spatelindrukken afgegrensd.
Opvallend zijn twee handgevormde en oxiderend (lichtbruin) gebakken 
scherven van een of twee dolia. Bij beide ontbreekt een verschraling met 
chamotte. Beide zijn voorzien van twee tegen elkaar aanliggende smalle 
ribbels zonder versiering. Van veertien exemplaren is de binnendiameter van 
de rand vastgesteld: 16, 17, 21 (2x), 22, 25, 28, 29 (2x), 30, 32, 34, 39 en 47 cm.

Vt 69 Handgevormd voorraadvat met naar binnen gebogen rand

Nistelrode

Hoewel het duidelijk om verschillende vormen handelt, zijn de 
randfragmenten hier samen gevoegd. De randvormen doen in enkele gevallen 
denken aan de welbekende kurkurnen (vt 113) uit de 1e eeuw n. Chr., doch het 
baksel wijkt sterk af. Het tweede voorraadvat (fi g. 8.11.73.2) lijkt door de bruine 
kleur, de grijze kern en de magering met witgele chamotte sterk op de grote 
handgevormde dolia (vt 68). Het dolium is handgevormd, maar de groeven 
aan de buitenzijde zijn op de draaischijf aangebracht. Ook beide volgende 
afgebeelde voorraadvaten hebben een doliumbaksel. Van vier exemplaren is de 
binnendiameter van de rand vastgesteld: 18, 26, 35 en 39 cm.

Tabel 8.12
Overzicht van de decoraties op dolia

(aantal individuen)
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Baksel

69.1 roodbruin/grijs/roodbruin, zonder chamotteverschraling.
69.2 bruin/grijs/bruin, met witte chamotte gemagerd.
69.3 lichtbruin/grijs/lichtbruin, met chamottemagering.
69.4  lichtbruin/grijs/lichtbruin, fi jn baksel, met witte chamottemagering.

Vt 70 Groot op draaischijf vervaardigd dolium
Een klein aantal doliumfragmenten is wit/beige van kleur. De binnenzijde 
van de scherven doet vermoeden dat de dolia op een (langzame) schijf 
zijn gedraaid. Randfragmenten van zulke dolia zijn in Nistelrode niet 
aangetroffen. In Venray-Hoogriebroek zijn randen van zulke dolia wel 
aangetroffen.209 Bij deze hard gebakken handgevormde scherven van 
fi jn aardewerk ontbreekt de chamotte. De klei is met zand gemagerd. Het 
oppervlak van de scherven vertoont putjes op plaatsen waar deze korrels zijn 
verdwenen. Veel doliumfragmenten uit Venray-Hoogriebroek zijn voorzien 
van gedecoreerde smalle stafbanden met kerfjes die sterk doen denken 
aan de decoraties uit Soller.210 In Nistelrode zijn hiervan slechts twee 
fragmenten gevonden (fi g. 8.8.70.1-2). Een andere scherf in een dergelijk 
baksel is voorzien van een arcering/federend Blätchen (fi g. 8.8.70.3). Gezien 
de grote hoeveelheid scherven in dit baksel en met deze decoratie in Venray-
Hoogriebroek is het aannemelijk dat zulke dolia in de 3e eeuw gedateerd 
mogen worden.

Vt 71 Klein, op de draaischijf vervaardigd dolium
Kleine dolia wijken zoals hun naam al zegt door hun geringere formaat af 
van de hiervoor behandelde grote dolia. Stuart rekent ze tot de grote dolia

Stuart 147,211 maar behalve door hun afmeting wijken ze ook door hun 
zandige maar soms ook gladwandige baksel af van de grote voorraadvaten. 
Ook de maakwijze verschilt sterk. Deze kleine dolia zijn in tegenstelling 
tot de grotere exemplaren bijna altijd geheel op de draaischijf vervaardigd. 
Gezien hun afmetingen waren ze uitstekend verplaatsbaar. De vorm van 
de rand lijkt op de vroege kurkurnen Holwerda BW 94 en de latere potten 
Holwerda BW 75a. Waarschijnlijk hebben we bij de kleine dolia dan ook te 
maken met voorraadpotten die gemakkelijk voor het transport van voedsel 
gebruikt konden worden. Dat dit waarschijnlijk is, bewijst een in Nederweert 
aangetroffen exemplaar, waar vissaus in heeft gezeten.212

Nistelrode

Het is niet in alle gevallen mogelijk geweest om wandfragmenten van zulke 
dolia goed te determineren en het is dan ook mogelijk dat sommige scherven 
aan middelgrote standamforen (of omgekeerd) zijn toegeschreven. Op één 
na zijn alle randscherven net als de grote dolia Stuart 147 (vt 68) aan de 
bovenzijde voorzien van twee groeven. Een klein, gesmookt randfragment 
wijkt qua vorm af en heeft een smalle, afgeronde verdikking op de rand. 
De vorm is vergelijkbaar met een in Venray-Hoogriebroek gevonden 

209 Van Enckevort 2000, 123, fi g. 50.64ba.
210 Haupt 1984, plaat 195; Van Enckevort 2000, 123, fi g. 50.64f en h en 125.
211 Stuart 1977, 64-65, type 147 en plaat 16.217.
212 Willems 1983, 267; Bruekers 1986, 154; Bruekers 1989, 57-58.
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scherf.213 Het is tegelijkertijd het grootste exemplaar. Op één randfragment 
zijn restanten van pek aangetroffen (fi g. 8.8.71.3). Drie wandscherven 
zijn voorzien van smalle stafbanden met kerfjes (fi g. 8.8.71.4). Van zes 
exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 17, 18, 19, 21 (2x) 
en 24 cm.

Baksel

71.1   lichtbruin/lichtgrijs/lichtbruin, fi jn baksel met enkele rode 
insluitsels.

71.2  oranje/grijs/oranje, fi jn baksel.
71.3  beigebruin/grijs/beigebruin, fi jn en hard baksel.
71.4  beige tot lichtbruin, fi jn baksel.

Vt 72 Op de draaischijf vervaardigd dolium met twee geulen op de rand

Nistelrode

De fragmenten zijn lichtbruin van kleur, de kern is lichtgrijs. De klei is 
met kwartszand en enkele rode inclusies gemagerd. Het oppervlak vertoont 
putjes op plaatsen waar de zandkorrels zijn verdwenen. Op één van de 
wandfragmenten is een smalle stafband aangebracht die met kerfjes is 
versierd. Op een andere wandscherf zitten driehoekige kerfjes boven/onder 
een onversierde smalle stafband. Een vergelijkbare scherf stamt van een 
ander dolium. Van een villaterrein in Smeermaas (B) is een vergelijkbaar 
randfragment bekend.214 Opvallend zijn twee grote en dikke aan elkaar 
passende bodemfragmenten in een lichtbruin baksel van een gedraaid 
dolium (?). Afgaande op het formaat vallen deze fragmenten buiten het 
vormenscala, dat gebruikelijk is voor het ruwwandige aardewerk (fi g. 
8.8.72.2). Vermoedelijk zijn ze afkomstig van een gedraaid dolium van het 
hierboven beschreven type.215 Van het enige exemplaar is de binnendiameter 
van de rand vastgesteld: 12 cm.

Baksel

72.1  licht grijsbruin, met zand en enkele rode inclusies gemagerd.
72.2  lichtbruin, fi jn baksel, met zand gemagerd.

Vt 73 Voorraadvat met naar binnen gebogen rand

Nistelrode

Een verwantschap met de op de draaischijf vervaardigde kleine dolia (vt 71) 
mag verondersteld worden. Van het enige exemplaar is de binnendiameter 
van de rand vastgesteld: 25 cm.

Baksel

73  lichtbruin.

213 Van Enckevort 2000, 114, fi g. 48.60.
214 Pauwels & Creemers 2007, 66, fi g. 18.3.
215 Vondstnummer 20/309 (waterput 12) en 20/373.
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8.9 Low Lands ware

De Low Lands ware (voorheen terra nigra-achtig aardewerk, Rupeliaans 
aardewerk, Waaslands aardewerk, kustaardewerk, blauwgrijs/rood, etc.) 
wordt gekenmerkt door een fi jn grijs of oranje baksel. Daartussen kunnen 
nog verschillende kleurschakeringen liggen als het aardewerk niet onder 
geheel reducerende of oxiderende omstandigheden gebakken is. Dikwijls is 
een ovenlading niet geheel reducerend of oxiderend gebakken en heeft het 
aardewerk een grijsbruine tot bruine kleur gekregen. In een aantal gevallen 
is het baksel bovendien nogal fi jn zanderig.
Het aardewerk behoorde in Holwerda’s termen tot de terra nigra-achtige 
producten omdat sommige vormen, waaronder de drinkkommen en -bekers, 
sterk op terra nigra lijken.216 De grijze variant van de Low Lands ware kan 
redelijk goed van de terra nigra onderscheiden worden, doordat het oppervlak 
van het aardewerk niet of veel minder gepolijst is. De indruk bestaat dat 
de oudste producten op terra nigra lijken, omdat ze meer gepolijst zijn. Op 
de potten uit Breda zijn slechts sporadisch polijstsporen aangetroffen.217

Hetzelfde gaat op voor de scherven uit Nistelrode.
In België is deze waar als eerste als een geheel eigen baksel- en vormengroep 
herkend. De herkomst werd in het Belgische Waasland, ten westen van 
Antwerpen en meer bepaald in de valleien van de Durme en de Rupel, 
gezocht.218 Naar het productiegebied werd deze waar dan ook als Rupeliaans 
aangeduid.219 De waar is volgens Brouwer in Nederland voor het eerst 
door Haalebos beschreven, bij zijn onderzoek van het Zwammerdamse 
castellum. Brouwer onderscheidde op basis van de overheersende kleuren de 
reducerende, respectievelijk oxiderende gebakken variant, analoog aan (post-
) middeleeuws aardewerk, als blauwgrijs en rood aardewerk.220

Gezien de naamsverwarring is het beter te spreken van een grijze en oranje 
variant van een aardewerkgroep die De Clercq als Low Lands ware heeft 
aangeduid.221 Gezien de grote hoeveelheden keramiek van deze aard die 
in de nederzettingen rond de Maasmond worden gevonden, bestond de 
indruk dat een groot deel ook wel eens in het huidige Zeeland of Zuid-
Holland is vervaardigd.222 Ook de omgeving van Breda zou gezien de 
hoeveelheid Low Lands ware die daar is aangetroffen tot de kernregio van 
deze aardewerkgroep behoren.223 Een nader typologisch en keramologisch 
onderzoek, waarvoor Brouwer pleitte, zou daarin duidelijkheid kunnen 
brengen.224 Dit onderzoek is door De Clercq uitgevoerd, waardoor is komen 

216 Holwerda 1923, 123-125 en fi g. 8.92.
217 Van Enckevort 2000.
218 Brouwer (1986, 81 en fi g. 8.6-13) geeft een beschrijving van het baksel, alsme de een overzicht 

van de vormen. Voor de herkomst zie Thoen (1967, 62-64) en Van der Werff, Thoen & Van 
Dierendonck (1997a, 4). Van de ovens, waarin dit soort aardewerk vervaardigd werd, is 
weinig bekend. Tot op heden is uit het Waasland slechts één oven bekend. In deze is in de 
tweede helft van de 1e eeuw of in het begin van de 2e eeuw (een lokale variant van) terra nigra
geproduceerd (Vanhove 1992, 21-22).

219 Zie voor een beschrijving van het Rupeliaans baksel Thoen 1975, 61 en 63.
220 Brouwer 1986, 81.
221 De Clercq & Degrijse in druk.
222 Brouwer 1986, 81. Zie ook Bloemers 1978, 254-269.
223 Van Enckevort 2004, 316-318 en 350. Zie ook Van Enckevort 2000, 104.
224 Brouwer 1986, 81-87.
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vast te staan dat het productiegebied in de regio Bergen op Zoom/Tholen 
gezocht moet worden.225

Omdat deze waar ontbreekt in de voor-Flavische periode van het castellum

in Zwammerdam is geconcludeerd dat de grijze variant pas vanaf het einde 
van de 1e eeuw is geproduceerd.226 De oranje variant van het vaatwerk komt 
pas vanaf het einde van de 2e eeuw in Zwammerdam voor.227 Sommige 
vormen worden in alle gevallen tot deze aardewerkgroep gerekend maar er 
zijn volgens De Clercq aanwijzingen dat sommige oranje amforen (vt 75), 
dolia en waarschijnlijk ook kruiken ook elders zijn geproduceerd.228 De grote 

225 De Clercq & Degrijse in druk.
226 Haalebos 1977, 63, 70-71 en bijlage III.
227 Haalebos 1977, 71 en bijlage III.
228 Zie Vanhoutte & De Clercq 2006, 109. Voor de productie van deze waar, zie Thuillier 2001.

Figuur 8.9
Low Lands ware (schaal 1:4)
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oxiderend gebakken producten, zoals de amforen en de dolia, zijn meestal 
voorzien van een witgele deklaag.

categorie vormtype vorm grijs oranje aantal

drinkkom 74 Holwerda 55c – (1) – – (1)

amfoor 75 – 1 (6) 1 (6)

voorraadpot 76 Holwerda 140-142 28 (142) 3 31 (142)

totaal 28 (143) 4 (6) 32 (149)

Vt 74 Kom Holwerda 55c (Brunsting 10b, Brouwer 7.II.1-6) met een gewelf-
de schouder en naar buiten gebogen rand
Haalebos maakt bij deze kommen op basis van vorm en fabrikaat een 
onderverdeling in drie groepen. De kommen uit de eerste groep hebben een 
zwarte, gladde buitenzijde, waarbij de rand een beetje is verdikt. De jongere 
kommen uit deze groep zijn volgens hem van een dikker, grijs aardewerk 
gemaakt en dateren in de 1e en 2e eeuw. De grijze kommen van de tweede 
groep zijn aan de buitenzijde ruw en het uiteinde van de rand is niet verdikt. 
Deze kommen zijn vanaf het einde van de 1e eeuw tot in de 3e eeuw te dateren. 
Kommen uit de derde groep zijn uitgevoerd in een grove, zeer grijs aardewerk 
en hebben wat spits toelopende randen. Ze worden voornamelijk in de 2e eeuw 
gedateerd.229 Kommen Holwerda BW 55 zijn onder meer in St. Michielsgestel-
Halder en Nijmegen vervaardigd.230 In Noordwest-België en Zuidwest-
Nederland lijken zij ze ook op grote schaal en in diverse uitvoeringen gemaakt, 
zoals uit de bij Brouwer afgebeelde kommen blijkt.231 Een vergelijkbare, van 
een zwarte deklaag voorziene kom uit het grafveld van Krefeld-Gellep wordt 
door Pirling in de tweede helft van de 3e eeuw gedateerd.232

Nistelrode

Van de vier dunne wandfragmenten die als Low Lands ware zijn herkend, 
is er één die op basis van de arcering op de buitenwand naar alle 
waarschijnlijkheid aan deze vorm mag worden toegeschreven. De arcering 
komt overeen met die op in Breda-West aangetroffen kommen.233 De vier 
andere fragmenten zijn mogelijk ook afkomstig van zulke kommen, maar ze 
kunnen ook afkomstig zijn van andere aardewerkvormen.

Vt 75 ‘Scheldevallei’-amforen
Deze amforen worden sinds enkele jaren in publicaties en lezingen van Van 
der Werff, Thoen en Van Dierendonck als Scheldevallei-amforen aangeduid. 

229 Haalebos 1990, 152-153, type 3550. Hij rekent deze vorm tot de terra nigra.
230 Willems (1977, 117-119, type 2) dateert vergelijkbare exem plaren in de Flavische tijd; Daniëls 

(1927, 92) dateert kommen uit Ulpia Noviomagus iets later en wel in de 2e eeuw. Onderzoek 
van de Gemeente Nijmegen (Van Enckevort & Thijssen 1996, 68, fi g. 8, onder) heeft duidelijk 
gemaakt dat op verschillende lokaties in de Romeinse stad in de Flavische tijd (en niet in de 
2e eeuw!) vergelijkbare kommen reeds vervaardigd zijn.

231 Brouwer 1986, 83, fi g. 8.7, II.
232 Pirling 1966, 44, type 51.
233 Van Enckevort 2000, 317, fi g. 13.14.76.1.

Tabel 8.13
Overzicht van het maximum aantal 

determineerbare exemplaren van Low

Lands ware op basis van rand- en 

wandfragmenten
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In drie artikelen wordt door de auteurs nader ingegaan op hun functie en 
hun typologische ontwikkeling aan de hand van randfragmenten uit de 
opgravingen op het Marktveld in Valkenburg (Z.-H.). Volgens hen zijn deze 
rode of oranje amforen vermoedelijk gebruikt voor het transport van bier. 
De amforen danken hun naam aan de opvallende oranjebruine tot rode klei 
(merendeels 2.5-5YR6/8) met grijze kern. Verse breuken zijn fi jnkorrelig van 
structuur. Het oppervlak voelt fi jnzandig aan en heeft doorgaans dezelfde 
kleur als de klei. Grote exemplaren hebben vaak een grijs oppervlak. Dikwijls 
is opzettelijk een witte sliblaag aangebracht’.234 De amforen met inhoud 
lijken vooral in het uiterste noordwesten van Gallia Belgica en Germania 

inferior afgezet te zijn. Eerder is opgemerkt dat de productieplaatsen van deze 
amforen in Noordwest-Frankrijk gezocht mogen worden.
De variatie in randvormen is zeer groot, zoals uit de publicaties van 
bovengenoemde auteurs blijkt. Alleen randfragmenten met een 
buitendiameter groter dan 12 cm worden door de auteurs tot de groep van 
standamforen gerekend. Kruikranden hebben een kleinere diameter. Op 
basis van meetgegevens van de Bredase randscherven mag deze ondergrens 
naar 10 cm bijgesteld worden. Ook de randvormen van de amforen uit Breda 
vertonen een grote variatie.235

Nistelrode

In Nistelrode zijn fragmenten van maximaal acht van zulke amforen 
aangetroffen. Daartussen vallen een randfragment en zeven scherven van 
een amfoorhals met een deel van een middelgroot ongeleed, bandvormig 
oor op. Vijf van de wandfragmenten zijn voorzien van een gelige deklaag. 
Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 
11 cm.

Vt 76 Voorraadpot Holwerda 140-142 (Brunsting 7) met zware afgeronde 
en naar buiten gebogen rand
Deze potten met hun kenmerkende fi jne grijze en oranje baksel zijn nogal 
zwaar uitgevoerd. Het grijze baksel is goed te onderscheiden van de overige 
terra nigra-achtige baksels. In beide baksels komen de vormen overeen. 
De naar buiten gebogen rand hangt in veel gevallen ietwat af. De wand is 
dikwijls bol en de bodem is vlak of iets hol. In de productieregio moet dit 
vormtype op grote schaal zijn vervaardigd, gezien de hoeveelheden scherven 
die in veel opgravingen zijn aangetroffen. De vondsten concentreren zich 
vooral in het zuidwesten van Nederland en in een aantal plaatsen aan de Rijn 
in West-Nederland.236 Verder landinwaarts (Nijmegen, Xanten) zijn deze 
potten echter ook bekend.237 Ook in het oostelijke rivierengebied is het een 
veel voorkomende vorm. Door dit laatste veronderstelde Willems zelfs dat 
deze keramiek mogelijk zelfs in het oostelijke rivierengebied geproduceerd 
zou zijn.238 Ook de vele vondsten in de provincie Noord-Brabant en het 
voorkomen van zulke potten in Venray-Hoogriebroek duidt er op dat deze, 

234 Van der Werff, Thoen & Van Dierendonck 1997a-c.
235 Van Enckevort 2004, 323-325.
236 Holwerda 1923, 124 en plaat LVIII.141-142; Thoen 1975, 61-63; Haalebos 1977, 70-71; Bro uwer 

1986, 81-82; Haalebos 1990, 151-152, type 3410.
237 Brunsting 1937, 147, type 7 en plaat 7.7; Haal ebos 1977, 71.
238 Willems 1981, 162 en 163, fi g. 37.
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zij het in geringe aantallen, ook in veel nederzettingen in het achterland van 
de limes terecht zijn gekomen.239

De randen kunnen op basis van de vorm, voor zover die compleet bewaard 
is gebleven, in groepen worden onderverdeeld. Dit is eerder ook al door 
Bloemers met de randfragmenten van de nederzetting Rijswijk-De Bult 
gedaan.240 Ook het materiaal van Breda-West is op een vergelijkbare wijze 
in groepen verdeeld. Potten met afgeronde overhangende rand zijn in het 
vondstmateriaal van Breda-West goed vertegenwoordigd.241 Onder de, soms 
aan de binnenzijde van de pot, verdikte rand kan een groef zitten. Meestal 
lijken deze groeven, die soms nauwelijks zichtbaar zijn, bij het draaien 
op de draaischijf als een automatisme aangebracht te zijn om de juiste 
randvorm te verkrijgen. In een enkel geval is de groef achteraf met een spatel 
aangebracht. Deze randvormen behoren tot de door Bloemers onderscheiden 
groep 2 (Holwerda 141-142). Volgens Bloemers komt deze randvorm in de 2e 
en in het bijzonder in de 3e eeuw voor.

Nistelrode

Vergelijkbare potten zijn ook in Nistelrode aangetroffen. De variatie in 
randvorm is ook hier groot en varieert van slanke tot dikke overhangende 
randen, waarbij ook de breedte van de randen sterk van elkaar kan afwijken. 
Eén van de randfragmenten met smalle overhangende rand is heel scheef 
gebakken; waarschijnlijk betreft het een misbaksel.242 De meeste potten 
variëren in kleur van lichtgrijs tot donkergrijs. Sommige potten zijn niet zo 
goed gebakken en hebben een bruingrijze kleur of een bruin/oranje kern. 
Het oppervlak is meestal niet gepolijst en voelt als zeer fi jn schuurpapier aan.
Potten met een brede en slanke overhangende rand vormen met elf exempla-
ren een duidelijk afgebakende groep (fi g. 8.9.76.1-4). Negen overhangende 
randfragmenten waren smal (fi g. 8.9.76.5). Zes overhangende randfragmen-
ten waren dik en plomp (fi g. 8.9.76.6-7). Drie van deze randen waren in een 
oranje baksel uitgevoerd en zou op basis van deze kleur uit de 3e eeuw kun-
nen stammen.243 Tot slot zijn er nog twee dikke randfragmenten aangetrof-
fen waarvan de rand nauwelijks overhangt.244 De overige drie randscherven 
waren zodanig gefragmenteerd dat een toewijzing aan een groep onmogelijk 
was. Van achttien grijze exemplaren is de binnendiameter van de rand vast-
gesteld: 21 (5x), 22, 23, 24 (2x), 25, 26 (5x), 27 en 32 (2x) cm. De enige oranje 
rand waarvan de diameter gemeten kon worden, had een binnendiameter van 
19 cm.

8.10 Ruwwandig aardewerk

Onder ruwwandig aardewerk verstaan we baksels die sterk met zand of 
kwartsbrokjes gemagerd zijn, waardoor het oppervlak ruw aanvoelt. Veelal 

239 Van Enckevort 2000, 104; Verwers 1998, 33 en 34, fi g. 4.2; Zie voor de Brabantse vondsten 
onder andere een vondst uit Schayk: Modderman & Isings 1960/ 1961, 336, 46c.

240 Bloemers 1978, 265 en 266, fi g. 8.105.
241 Van Enckevort 2004, 332-333, fi g. 13.21.94.1-31. 
242 Vondstnummer 17/169.
243 Brede overhangende rand (vondstnr. 17/125) en smalle overhangende rand (vondstnr. 17/125 

en 23/1051).
244 Vgl. Van Enckevort 2004, 333, fi g. 13.21.94.42.
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Figuur 8.10
Ruwwandige bakken (schaal 1:4)
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betreft het een ‘goedkoop massaproduct’ dat vooral in de directe omgeving 
van de productieplaats verspreid is, doch regelmatig met inhoud in een 
wijdere regio afgezet is. Zo is bijvoorbeeld in de omgeving van Nistelrode 
geen productiecentrum van dit aardewerk bekend, waardoor mag worden 
aangenomen dat de potten uit andere streken zijn aangevoerd. Vooral het 
stroomgebied van de Rijn en Maas komt als herkomstgebied van ruwwandig 
aardewerk in aanmerking. In de omgeving van Nistelrode is wel het 
functioneel vergelijkbare grijze, Bataafse aardewerk geproduceerd. Deze waar 
wordt in de volgende paragraaf beschreven. Ook de hiervoor behandelde 
potten Holwerda 140-142 (vt 76, Low Lands ware) mag functioneel 
gelijkgesteld worden met het ruwwandige aardewerk.

Nistelrode

Het is misleidend om de ruwwandige potten primair als kookpotten te 
betitelen. Het betreft over het algemeen potten en bakken die voor het 
transport van voedsel zijn gebruikt. Daarna lijkt de inhoud in een aantal 
gevallen, voorafgaande aan de consumptie, verwarmd te zijn. Dit verklaart 
het regelmatige voorkomen van voedselresten en brandsporen op de 
rand van ruwwandige potten, bakken en deksels in Nistelrode en andere 
Romeinse nederzettingen. Eenzelfde fenomeen zien we terug bij het Bataafse 
aardewerk uit Nistelrode. In tabel 8.14 is te zien welk percentage van de 
potten en bakken brandsporen en/of voedselresten op de rand bezitten.

Ruwwandig aardewerk vormt in de meeste opgegraven nederzettingen uit de 
Romeinse tijd in het zuidoosten van Nederland en langs de limes de grootste 
vondstgroep. Doordat het in een aantal gevallen verbrand is of de kleur in 
de bodem veranderd is, is niet altijd goed te bepalen met welk baksel we te 
maken hebben. Desondanks zijn van een aantal randfragmenten uitspraken 
te doen over de herkomst. De belangrijkste groep zijn de Rijnlandse 
en Maaslandse producten, die veelal in een wit tot geelwit baksel zijn 
uitgevoerd. Een andere goed herkenbare bakselgroep is de Urmitzer waar, 
vanwege het opvallende rode zand als magering van de klei, maar deze is 
tussen de scherven van Nistelrode niet waargenomen. Ook goed herkenbaar 
is één wandfragment in een rozerood en fi jnzandig baksel dat op grote 
schaal op vindplaatsen in Zuid-Limburg wordt aangetroffen en vermoedelijk 
aan de noordrand van de Eifel is geproduceerd.245 De diversiteit in baksels 
van de overige scherven is groot, waardoor we mogen veronderstellen dat ze 
uit verschillende productieplaatsen afkomstig zijn.
In zeldzame gevallen zijn ruwwandige potten versierd met ingekraste 
lijnen (golfvormig), geverfde cirkels (“cirkelpotten”) of van appliques 
(“gezichtsurnen”) voorzien. Op één wandfragment in een lichtbruin baksel 
uit Nistelrode zijn twee ingekraste, parallelle lijnen zichtbaar. Vermoedelijk 
maakte de scherf onderdeel uit van een pot met een ingekraste, golfvormige 
decoratie.246 Een ander fragment in een hard, grijszwart baksel is voorzien 
van kamstreek.247 Vermoedelijk stamt deze scherf van een pot die 
dezelfde vorm heeft als de bekende handgevormde kurkurn (vt 113), die zo 
kenmerkend zijn voor de 1e eeuw.

245 Vondstnummer 17/439.
246 Vondstnummer 17/530.
247 Vondstnummer 17/324.
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categorie vormtype aantal met brandsporen

N %

bak 77 27 8 30

78 1 – –

79 1 – –

80 4 1 25

81 3 – –

82 1 – –

83 1 – –

84 2 – –

85 3 3 100

77-85 – (23) – (8) – (35)

pot 86 1 – –

87 1 – –

88 1 – –

89 10 5 50

90 45 28 62

91 41 7 17

92 32 4 13

93 1 1 100

kan 94 1 – –

95 2 1 50

96 1 1 100

97 1 – –

94-97 – (13) – (1) – (8)

deksel 98 18 3 17

totaal 198 (36) 62 (9) 31 (25)

Vt 77 Bak met een geul aan de bovenzijde van de min of meer driehoekig 
verdikte rand
Vergelijkbare bakken zijn onder meer aangetroffen in Nijmegen, Venray-
Hoogriebroek, Voorburg-Arentsburg en Soller. Ze worden door Haupt in 
de tweede helft van de 2e eeuw gedateerd. Holwerda dateert ze mogelijk 
nog iets later,248 al is een datering vóór het begin van de 2e eeuw ook nog 
mogelijk. In het repertoire van de Low Lands ware duiken deze bakken pas in 
de 3e eeuw op.249

248 Nijmegen: Brunsting 1937, plaat 7.21a2; Haalebos 1990, 78, fi g. 8.41.10, 88, fi g.47.12 en 
170, type 6160-6161; Venray-Hoogriebroek: Van Enckevort 2000, 114, fi g. 48.53, 117, 130, 
fi g. 52.76a-b en 131; Voorburg-Arents burg: Holwerda 1923, 127, no. 234, 244 en 247 en plaat 
LX.234, 244 en 247; Soller: Haupt 1984, 452 en plaat 191.8-10.

249 Van Enckevort 2004, 336, fi g. 13.24.113.1-12 en 338.

Tabel 8.14
Overzicht van het ruwwandige aardewerk 

met brandsporen en voedselresten op de 

rand
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categorie vormtype vorm  geel/wit1 gesmookt overig aantal

bak 77 4 4 19 27

78 1 – – 1

79 – – 1 1

80 1 1 2 4

81 – 1 2 3

82 1 – – 1

83 1 – – 1

84 – – 2 2

85 Brunsting 19 1 2 – 3

77-85 – (3) – (4) – (16) – (23)

pot 86 – 1 – 1

87 – – 1 1

88 Oelmann 90 – – 1 1

89 Oelmann 87 4 3 3 10

90 Oelmann 89 21 17 7 45

91 Stuart 210 11 15 15 41

92 Oelmann 104 9 11 12 32

93 Holwerda BW 2 – – 1 1

kan 94 Oelmann 96 1 – – 1

95 – – 2 2

96 – – 1 1

97 – 1 – 1

94-97 – (4) – (3) – (6) – (13)

deksel 98 Oelmann 120a 5 (3) 7 (2) 6 (2) 18 (7)

totaal 60 (10) 63 (9) 75 (24) 198 (43)

1 Soms met een oranje kern

Nistelrode

De variatie in randvorm is behoorlijk groot. In grote lijnen hebben de 
meeste fragmenten een naar buiten staande wand zonder duidelijke lip 
(fi g. 8.10.77.1-9). Sommige van deze fragmenten hebben een groef onder 
de rand, bij andere ontbreekt deze. Bij enkele andere fragmenten is een 
duidelijk lip herkenbaar (fi g. 8.10.77.10-13), maar ontbreekt de groef onder de 
rand. Opvallend is dat acht van de 27 individuen aan de buitenzijde geheel 
verbrand zijn als gevolg van plaatsing in vuur, bij twee exemplaren is zelfs 
de bovenzijde van de rand verbrand. De brandsporen zijn vermoedelijk 
veroorzaakt bij het verwarmen van de inhoud van de bakken. Van veertien 
exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 19, 20, 21 (2x), 22 
(2x), 23 (2x), 24 (2x), 25 (3x) en 28 cm.

Tabel 8.15
Overzicht van het maximum aantal 

determineerbare exemplaren van 

ruwwandig op basis van rand- en 

wandfragmenten
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Baksel

77.1  bruin/grijs/bruin.
77.2  beigebruin.
77.3  oranjeroze.
77.4  oranjebruin.
77.5  bruin.
77.6 wit, rode insluitsels.
77.7  geelbruin, gesmookt oppervlak.
77.8  bruin.
77.9  beige, rode insluitsels.
77.10  grijsbruin.
77.11  lichtbruin, rode insluitsels.
77.12  bruin, gesmookt oppervlak.
77.13  lichtbruin.

Vt 78 Bak met verdikte, platte rand

Nistelrode

De rand van deze bakken is ook driehoekig in doorsnede, maar in 
tegenstelling tot beide voorgaande vormen niet voorzien van een groef of 
dekselgeul. De bak is voorzien van een iets naar buiten stekende lip. Van het 
enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 29 cm.

Baksel

77 beigewit.

Vt 79 Bak (?) met dikke, in doorsnede driehoekige rand

Nistelrode

Door de het doliumachtige baksel met witgele chamotte en de grijze kern 
is er een grote gelijkenis met de scherven van de grote dolia (vt 68). Het is 
dan ook zeer waarschijnlijk dat deze bak uit een productieplaats afkomstig 
waar dolia zijn vervaardigd. Aan de buitenzijde van de rand is een groef 
aangebracht die er zou kunnen duiden dat deze bak op de draaischijf is 
vervaardigd of op zijn minst afgedraaid is. Door het ontbreken van een 
groter deel van de wand kon niet worden nagegaan of het daadwerkelijk een 
handgevormde dan wel op de draaischijf vervaardigde bak is of dat het een 
klein randfragment van een voorraadpot is dat aan het heterogene vt 69 mag 
worden toegeschreven. Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de 
rand vastgesteld: 32 cm.

Baksel

79 bruin/grijs/bruin, magering met witte chamotte.

Vt 80 Bak met een afgeronde, bijna horizontale rand met lip
In Breda-West en in Venray-Hoogriebroek zijn enkele vergelijkbare 
exemplaren aangetroffen.250

250 Breda-West: Van Enckevort 2004, 313, fi g. fi g. 13.13.67 en 315; Venray-Hoogriebroek: Van 
Enckevort 2000, 130, fi g. 52.75a en 131. Zie ook Stuart 1977, plaat 23.386.



308   Bewoningsdynamiek op de Maashorst

Nistelrode

De afwerking van de rand en lip is bij elke bak weer iets anders. Bij 
een fragment maken sporen aan de buitenzijde duidelijk dat de inhoud 
verwarmd is. Van vier exemplaren is de binnendiameter van de rand 
vastgesteld: 14 (2x), 15 en 16 cm.

Baksel

80.1  beige, oranje insluitsels.
80.2 geelbruin/grijs/geelbruin.
80.3  wit, fi jn baksel.
80.4  witroze, gesmookt oppervlak.

Vt 81 Bak met aan de binnenzijde verdikte ronde rand

Nistelrode

De randafwerking lijkt sterk op de kommen Oelmann 104 (vt 92). Dat de 
fragmenten niet tot genoemde kommen maar tot de bakken gerekend mogen 
worden, blijkt uit de naar binnen wijkende rand. Alle drie aangetroffen 
exemplaren hebben één groef onder rand. Bij één rand zat lager op de wand 
nog een groef (fi g. 8.10.81.1). Van drie exemplaren is de binnendiameter van 
de rand vastgesteld: 14, 17 en 18 cm.

Baksel

81.1  oranjegeel.
81.2  grijsbruin, gesmookt oppervlak.
81.3  licht beige-oranje.

Vt 82 Bak met naar binnen gebogen, verdikte rand met groef op de boven-
zijde

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 24 cm.

Baksel

82 geelbruin/geeloranje/geelbruin.

Vt 83 Bak met naar binnen geknikte rand
Een directe parallel voor deze bakken is in Breda-West aangetroffen.251 De 
vorm van de rand lijkt veel op de kommen Oelmann 105 uit Niederbieber. 
Oelmann ziet op zijn beurt parallellen met vormen uit de 1e eeuw in 
Hofheim en naar de 4e eeuw, waardoor een duidelijke datering ontbreekt.252

Gose dateert deze kommen vanaf het einde van de 2e eeuw, het begin van 
Niederbieber, tot in de tweede helft van de 3e eeuw.253 Een in Tongeren 
gevonden kom wordt door Vanvinckenroye in de tweede helft van de 3e 
eeuw gedateerd.254 Een datering in de tweede helft van de 3e eeuw en het 

251 Van Enckevort 2004, 313, fi g. 13.13.62 en 314.
252 Oelmann 1914, 72, fi g. 8.55.7-10 en 77, type 105.
253 Gose 1950, 42, type 497-498 en plaat 47.497-498.
254 Vanvinckenroye 1991, 120, type 523 en 121, plaat LVI.523.
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begin van de 4e eeuw wordt door Pirling aangehouden.255 Analoog aan de 
kommen zullen bakken met deze randvorm eenzelfde datering hebben. 
Op de kommen en op de in Breda gevonden bak passen zogenoemde 
stolpdeksels,256 maar daarvan zijn in Nistelrode geen herkenbare, 
bijpassende fragmenten in ruwwandig aardewerk aangetroffen.

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 24 cm.

Baksel

83 licht geelbruin/lichtgrijs/licht geelbruin, fi jn baksel.

Vt 84 Bak met haakrand

Baksel

84 lichtbruin/grijs/lichtbruin, fi jn baksel.

Vt 85 Bak Brunsting 19 (Stuart 215) met horizontaal omgeslagen platte 
rand
In het algemeen steken de randen van zulke bakken uit het grafveld 
Nijmegen-Hatert ver uit en zijn ze voorzien van een of twee groeven, iets 
wat Brunsting ook al had geconstateerd. In sommige vallen hangen de 
randen iets over. Soms is er gezien de hoogte van de wand van diepe bakken. 
Brunsting dateert deze vorm in de tweede helft van de eerste en in het begin 
van de 2e eeuw. Dit sluit aan bij de datering die Holwerda geeft aan deze 
bakken uit Arentsburg. Volgens Haalebos stammen de bakken van deze 
vorm vooral uit de periode 90-160 n. Chr.257 Of de bakken sporadisch ook al 
vóór 70 zijn geproduceerd, zoals Haalebos aangeeft, is onduidelijk. Bakken 
zoals met horizontale rand en groeven zoals in Hofheim zijn aangetroffen 
wijken af door een smalle rand die niet omgeslagen is.258 De bakken zijn 
geproduceerd in Heerlen, Neuss en Köln-Lungengasse.259

Nistelrode

Het in fi guur 8.10.85.1 getekende randfragment is aan de onderzijde niet 
vlak, zoals bijna alle randen van dit vormtype. Alle randfragmenten hebben 
brandsporen onder de rand. Van twee exemplaren is de binnendiameter van 
de rand vastgesteld: 13 en 17 cm.

Baksel

85.1  bruinoranje, bruingrijs gesmookt oppervlak.
85.2  beige/licht grijs/beige.
85.3  bruin, bruingrijs gesmookt oppervlak.

255 Pirling 1966, 91-92, type 119.
256 Oelmann 1914, 80, type 120b en plaat IV.120b; Gose 1950, plaat 57.562-563; Van Enckevort 

2000, 137, fi g. 8.54.91f.
257 Holwerda 1923, 127 en fi g. 8.94.232a-c; Brunsting 1937, 153-154 en plaat 7.19.1; Haalebos 1990, 

fi g. 8.91.5-6 en 169. Zie ook: Stuart 1977, 82-83 en plaat 22.369-372, 375 en 377. 
258 Ritterling 1913, 324-325 en plaat XXXV.94A.
259 Heerlen: Bloemers & Haalebos, 1973, 266-267, fi g. 8.5.3 (ruwwandig met een deklaag); Neuss: 

Filtzinger 1972, 22, 38; Köln-Lungengasse: La Baume 1958, 34, fi g. 7.1.4-5. 
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Vt 86 Pot met naar binnen omgeslagen rand

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 13 cm.

Baksel

86 roze-oranje, gesmookt oppervlak.

Figuur 8.11
Ruwwandige potten (schaal 1:4)
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Vt 87 Pot met verdikte rand

Nistelrode

De lip van de rand steekt iets naar buiten en wordt aan de onderzijde 
door ondiepe groeven begrensd. Het onderscheid met de potten/kommen 
Oelmann 104 (vt 92) ligt in de verdikking aan de buitenzijde van de rand. 
Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 
21 cm.

Baksel

87 baksteenrood.

Vt 88 Halsloze pot Oelmann 90 (Brunsting 4) met schouderknik
Kenmerkend voor de potten is de geknikte schouder. Deze is met een 
scherpe knik naar binnen gebogen en daarna weer min of meer cirkelvormig 
naar buiten terug gebogen. Sommige exemplaren zijn voorzien van twee 
handvatten.260 Bij andere potten zijn met behulp van klei (gekerfde) 
wenkbrauwen, ogen en een neus op de wand gemodelleerd; vandaar de naam 
‘gezichtsurn’.261 Vroege exemplaren, soms versierd met bladmotieven in 
barbotine, zijn bekend uit Hofheim en dateren uit de Claudische periode.262

De potten kunnen ook beschilderd zijn met cirkels, de ‘cirkelpotten’, of met 
andere decoraties. De jongste potten stammen uit de tweede helft van de 
3e eeuw, terwijl enkele onversierde exemplaren uit de eerste helft van de 4e 
eeuw uit Krefeld-Gellep bekend zijn.263 Dezelfde late datering hebben enkele 
potten uit Echternach.264 Het verspreidingsgebied van deze potten blijft 
voornamelijk beperkt tot het Benedenrijnse gebied.265 Potten met cirkels zijn 
onder meer in Heerlen en Soller geproduceerd.266

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 13 cm.

Baksel

88 Verbrand, oranjebruin oppervlak, grijze kern.

Vt 89 Pot Oelmann 87 (Brunsting 1b, Stuart 201b) met naar buiten omge-
bogen en brede, afgeplatte rand
De rand is overwegend horizontaal, maar kan soms iets naar binnen hellen. 
De rand is niet altijd plat, soms oogt deze enigszins bol. Veelal bevinden zich 
op de schouder groeven. Deze potten zijn onder andere in Heerlen en Soller 
geproduceerd.267 De in Tienen vervaardigde potten zijn aan het einde van 
het bakproces ‘gesmookt’.268 De potten Oelmann 87 komen in de 2e eeuw 

260 Gose 1950, 45, type 526 en plaat 52.526.
261 Oelmann 1914, 72-73.
262 Ritterling 1913, 313-314, type 81 en plaat XXXV.81A.
263 Pirling 1966, 84, type 102 en typenplaat 9.102; Pirling 1974, 58; Gose 1950, 45, type 525 en 

plaat 52.525; Pirling 1979, 43.
264 Bakker 1981, 249 en 252, fi g. 192.34-35.
265 Brunsting 1937, 144-145 en plaat 7.4; Haalebos 1990, 165, fi g. 8.90.8 en 167-168, type 6050.
266 Heerlen: Gielen 1971, 6-7 en fi g. 2.7994; Haupt 1984, 447 en plaat 185B.1-5.
267 Heerlen: Gielen 1987, 91, fi g. 8.6.3; Soller: Haupt 1984, 448, fi g. 8.11.
268 De Clerck 1983, 120-121.
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in zwang. De jongste exemplaren lijken uit de eerste helft van de 3e eeuw te 
stammen.269

Nistelrode

De variatie in baksels en randen is groot. De breedte van de randen varieert 
van 1,3 tot 2,7 cm. De in fi guur 8.11.89.2 afgebeelde rand valt een beetje 
buiten het vormtype door het baksel en door de afwerking van de rand. 
De in fi guur 8.11.89.3 rand komt overeen met de bij Stuart onder type 
201b afgebeelde randen,270 en zal daarom wat ouder zijn dan de ‘echte’ 
Oelmann 87 randen. Ook het in fi guur 8.11.89.5 afgebeelde randfragment 
valt enigszins buiten het vormtype door de randafwerking. Op de rand van 
deze scherf zitten bovendien resten van een peklaag. De gesmookte pot 
fi guur 8.11.89.6 valt op door de plompe rand en de grote diameter. Van acht 
exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 11 (2x), 12. 13, 14, 
15, 17 en 23 cm.

Baksel

89.1  licht oranjebruin, gesmookt oppervlak, nauwelijks gemagerd.
89.2  zwart.
89.3  oranje, geeloranje baksel, hard gebakken.
89.4  gelig, lichtoranje, gelig.
89.5  lichtbruin/grijs/lichtbruin, pek op de rand.
89.6  bleek lichtbruin, blauwgrijze kern in de rand.

Vt 90 Pot Oelmann 89 met dekselgeul
De rand van deze vorm is nogal ingewikkeld geprofi leerd. Aan de 
buitenzijde, onder de rand, is een lijst en de bovenzijde toont de 
karakteristieke dekselgeul met opstaande rand; waardoor ook wel wordt 
gesproken over randen met een ‘hartvormig profi el’.271 Veel exemplaren van 
deze vorm ontberen deze rand; soms ontbreekt de lijst, soms is de rand min 
of meer horizontaal naar buiten geklapt. In veel gevallen zijn de potten op de 
schouder voorzien van ondiepe groeven en hebben ze een vlakke bodem. De 
kleur van het baksel varieert sterk.
De inhoud van de potten, die met deksels afgesloten konden worden, 
is dikwijls verwarmd of gekookt. Dat blijkt veelvuldig uit aangekoekte 
roetdeeltjes en verkoolde etensresten op randfragmenten. Waarschijnlijk zijn 
dit de verbrande resten van de oorspronkelijke inhoud. In eerste instantie 
zijn zulke potten vooral gebruikt voor het transport of het bewaren van 
droge vruchten, gezouten vis, graan, groenten, kaas, kruiden, vlees en zelfs 
poedervormige kleurstof.272 In onze tijd denken we dan aan weckpotten of 
blikken. Na gebruik zijn veel van deze potten ook gebruikt als urn om de 
verbrande resten van overleden personen in bij te zetten.
Potten met dekselgeul zijn ontstaan in de eerste helft van de 2e eeuw en 
behoren vanaf het midden van die eeuw tot in de vroege middeleeuwen 
tot het meest gebruikte aardewerk in het gebied van de Rijn en Maas.273

269 Haupt 1984, 448.
270 Stuart 1977, plaat 19.302 en 304.
271 Oelmann 1914, 72.
272 De Clerck 1983, 28.
273 Voor de aanvangsdatering zie Oelmann 1914, 72; Brunsting 1937, 144. Voor de 
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Diverse auteurs hebben getracht de verschillende randvormen in een 
typechronologisch schema onder te brengen.274 Tot bruikbare resultaten 
hebben deze pogingen nog niet geleid. “Grob gesehen trifft es zu, dass 
‘herzförmige’ und daraus abgeleitet ‘scharfkantige’ Profi le den Anfang 
bilden und dass die Entwicklung zum ‘sichelförmigen’ Profi l tendiert, doch 
dazwischen ergeben sich eine Solche menge von Varianten (....).”275 Het 
verspreidingsgebied omvat Germania inferior en superior, evenals delen van 
het noorden van Gallia Belgica.276 Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
zulke potten op grote schaal in Nijmegen en Xanten zijn vervaardigd.277

Ruwwandige potten met deze vorm zijn in Tienen in een oranje baksel, 
gemagerd met scherfgruis, vervaardigd. Het oppervlak is door het ‘smoken’ 
oranjebruin tot bruinzwart verkleurd.278 Andere baksels met een gesmookt 
oppervlak komen vermoedelijk ook uit België.

Nistelrode

De variatie in de randen is groot. In fi guur 8.11 is een beperkt deel van de 
aangetroffen randfragmenten afgebeeld. Standaard zijn de potten die aan de 
onderzijde van de rand van een Viertelrundstab zijn voorzien (fi g. 8.11.90.2, 
4-5 en 9-11). In fi guur 8.11.90.3 en 8 is dit een smalle ribbel, die in fi guur 
8.11.90.1, uit vermoedelijk hetzelfde productiegebied, al geheel verdwenen is. 
Ook in fi guur 8.11.90.6 ontbreekt de Viertelrundstab. In fi guur 8.11.90.7 is de 
dekselgeul afwijkend gevormd met een extra groef. Figuur 8.11.90.13 wordt 
gekenmerkt door het plompe karakter van de rand en het zwarte baksel. Bij 
de in fi guur 8.11.90.12 afgebeelde scherf van deze vorm is de Viertelrundstab

opgenomen in de rand, waardoor deze een groef aan de buitenzijde heeft 
gekregen. Bij 28 randfragmenten kon vastgesteld worden dat de potten zijn 
gebruikt om voedsel in te koken. De randen waren verbrand of er zaten 
verbrande voedselresten op of onder de rand. Van vierenveertig exemplaren 
is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 8 (2x), 9 (4x), 10 (8x), 11 (3x), 
12 (4x), 13 (8x), 14 (2x), 17 (8x), 18 (2x), 19, 20 en 25 cm.

Baksel

90.1  lichtgrijs tot grijs.
90.2  gelig.
90.3  verbrand.
90.4  licht grijsbruin, lichtbruin gesmookt oppervlak.
90.5  beige.
90.6  geelbeige/oranje/lichtbruin/oranje/geelbeige.
90.7  licht rozebruin, rode insluitsels, bruin gesmookt oppervlak.
90.8  geelbruin/bruin/geelbruin.
90.9  beige.

gebruiksperiode zie Pirling 1966, type 159 en typenplaat 13.159; Hussong & Cüppers 1972, 
plaat 22, 91, 9b.

274 Von Petrikovits 1937, 333-334; Pirling 1966, 84-88; Cüppers 1969, 99-107.
275 Pirling 1974, 60.
276 Oelmann 1914, 72; Haalebos 1990, 167.
277 Nijmegen: Bogaers & Haalebos 1986, fi g. 8.7.6. Het geproduceerde aarde werk wordt 

gekarakteri seerd door een rood, baksteenachtig baksel. Xanten: Heimberg & Rüger 1973, 95 
en 102 met fi g. 8.10-11.

278 De Clerck 1983, 82-98.
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Figuur 8.12
Ruwwandige potten (schaal 1:4)
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90.10  beige, grijs gesmookt oppervlak.
90.11  wit.
90.12  lichtoranje, bruinig oppervlak, tamelijk grof gemagerd.
90.13  verbrand.

Vt 91 Pot Oelmann 88/102 (Brunsting 2, Vanvinckenroye 107, 
Stuart 202/210) met horizontaal omgeslagen platte rand met groeven
Deze potten worden gekenmerkt door de omgeslagen, horizontale rand. Deze 
rand is veelal voorzien van één of twee groeven, maar sommige exemplaren 
ontberen een groef. Ook op de schouder komen dikwijls zulke groeven voor. 
De potten lijken aan het einde van de 1e eeuw in zwang te zijn geraakt, maar ze 
zijn vooral in de 2e eeuw gebruikt, hoewel andere vormen de boventoon voer-
den.279 De jongste exemplaren dateren uit de eerste helft van de 3e eeuw.280

Nistelrode

Ook de in de opgraving aangetroffen exemplaren hebben groeven op de rand. 
Bijna altijd zijn het er twee, één aan de buitenzijde en één aan de binnenzijde 
van de rand. Hetzelfde zien we terug bij de grote handgevormde dolia met 
gedraaide rand (vt 68). Meestal zijn deze groeven redelijk goed zichtbaar, 
soms zijn ze nauwelijks zichtbaar zoals bij het in fi guur 8.12.91.1 afgebeelde 
fragment, dat een ondiepe groef in het midden van de rand heeft. In één 
geval ontbraken de groeven. Op een andere rand zijn twee paren met groeven 
op de brede rand aangetroffen, terwijl er ook twee scherven zijn gevonden 
waar een groef aan de binnenzijde en een groef in het midden van de rand is 
aangebracht. De breedte van de randen varieert van 1,4 (fi g. 8.12.91.3) tot 4,5 
cm (fi g. 8.12.91.12), met een gemiddelde dat schommelt rond de 2,5 cm. Het 
in fi g. 8.12.91.5 afgebeelde fragment lijkt door de naar binnen overhangende 
rand en het ontbreken van de groeven op de rand op vergelijkbare randen 
in het grijze Bataafse aardewerk (fi g. 8.14), maar het zwarte baksel wijkt 
daarvan af. Van tweeëndertig exemplaren is de binnendiameter van de rand 
vastgesteld: 11, 13 (3x), 14 (2x), 15, 16, 17 (3x), 18, 19, 20, 21 (4x), 22 (3x), 23 (3x), 
24 (2x), 26, 27 (2x), 28, 29 en 32 cm.

Baksel

91.1  beige.
91.2  beige, enkele rode insluitsels, lichtgrijs gesmookt oppervlak.
91.3  verbrand.
91.4  verbrand.
91.5  zwart.
91.6  beige, grijs gesmookt oppervlak.
91.7  lichtbruin/grijsbruin/lichtbruin, grijsbruin gesmookt oppervlak.
91.8  beigewit.
91.9  geel/lichtgrijs/geel.
91.10  wit, enkele rode insluitsels, lichtgrijs gesmookt oppervlak.
91.11  licht oranjebruin, fi jn baksel.
91.12   oranjebruin/beigebruin/oranjebruin, licht grijsbruin gesmookt 

oppervlak.

279 Stuart 1977, 73-74 en plaat 20.307-312; Haalebos 1990, 165, fi g. 8.90.5 en 167, type 6020.
280 Vanvinckenroye 1967, 54-55.
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Vt 92 Pot Oelmann 104 (Stuart 211, Brunsting 9) met aan de binnenzijde 
verdikte ronde rand
De randen, die op verschillende wijzen uitgevoerd kunnen zijn, zijn meestal 
begrensd door een groef. Ook op de buitenkant van de wand is vaak een 
groef aangebracht. Een deel van deze potten is gebruikt voor het verwarmen/
koken van de inhoud, zoals Erdrich voor exemplaren uit de 4e eeuw heeft 
kunnen aantonen.281 Gezien de diversiteit en de baksels zijn de potten op 
grote schaal vervaardigd en hebben zij, samen met de potten met dekselgeul, 
lange tijd tot de standaardvormen in het transport- en het keukenaardewerk 
behoord.282 Ze zijn onder meer in Tienen in een ‘gesmookte’ variant 
vervaardigd.283 De vroegste potten worden in de 1e eeuw gedateerd, maar 
ze zijn pas vanaf het midden van de 2e eeuw op grote schaal vervaardigd.284

De potvorm veranderde gedurende de 2e tot en met 4e eeuw nauwelijks.285

De jongste exemplaren, uit de tweede helft van de 4e eeuw en de 5e eeuw, 
zijn enigszins afwijkend van randvorm, omdat de rand als een soort lip naar 
buiten steekt.286

Nistelrode

Qua vorm en baksel zijn de randfragmenten, zeker als ze net onder de rand 
zijn afgebroken, moeilijk te onderscheiden van de bakken met naar binnen 
gebogen en verdikte rand (vt 80).287 De vorm van de potten is gevarieerd. 
Nagenoeg alle potten hebben een groef onder de rand. Bij drie exemplaren 
ontbrak de groef, terwijl er zeven potranden zijn aangetroffen met twee 
groeven onder de rand (fi g. 8.12.92.8 en 10). In vijf gevallen is de rand 
slechts een weinig verdikt (fi g. 8.12.92.6, 8 en 10). Bij vijf andere tamelijk 
slanke randfragmenten was de rand naar binnen omgeslagen (fi g. 8.12.92.3-
5 en 14). Opvallend is dat zes van de elf exemplaren, die ook allemaal een 
tamelijk dunne wand hebben, gesmookt zijn (fi g. 8.12.92.2, 5, 7-8 en 14). Bij 
de grote groep met een verdikte rand (fi g. 8.12.92.1, 4 en 11-12) zitten slechts 
drie gesmookte exemplaren. Beide bezitten echter wel een dunne wand. 
Door de open vorm wijkt de in fi guur 8.12.92.10 afgebeelde rand af van de 
andere.
Qua baksel vallen enkele scherven op. Zo zijn er in boerderij 8 twee 
individuen aangetroffen met een magering waarin rode chamotte verwerkt 
is (fi g. 8.12.92.11). Een ander randfragment is uitgevoerd in een lichtbruin 
doliumbaksel, met grijze kern en een beige chamottemagering. Aanwijzingen 
over de functie leveren de randfragmenten nauwelijks op, want op slechts 
enkele randen zaten verkleuringen, die erop zouden kunnen duiden dat de 
inhoud verwarmd/gekookt is. Van 27 exemplaren is de binnendiameter van 
de rand vastgesteld: 16, 17 (4x), 18 (2x), 19 (4x), 20 (2x), 21, 22 (5x), 23, 24, 25 
(2x), 26, 28, 29 en 30 cm.

281 Erdrich 1986, 13.
282 Brunsting 1937, 148-149, type 9 en plaat 7.9; Stuart 1977, 79, type 211 en plaat 21.352; Haupt 

1984, 450-451 en plaat 190.1-13; Haalebos 1990, 165, fi g. 8.90.11 en 169, type 6110-6111.
283 De Clerck 1983, 111-112.
284 Ritterling 1913, 324, type 93A en 344-345, type 112.
285 Vergelijk Gose 1950, plaat 46.484-487 en plaat 47.488-493.
286 Bakker 1981, 335, 341, fi g. 8.247.58-65 en 343, fi g. 8.66-71.
287 Iets dergelijks heeft Haupt (1984, 451) ook bij het materiaal uit Soller geconstateerd.



Scherven van Romeins vaatwerk uit Nistelrode   317

Baksel

92.1  beige tot lichtbruin, heel lichtgrijs gesmookt oppervlak.
92.2 wit tot beige, fi jn baksel.
92.3  oranje/geel/oranje, lichtbruin oppervlak.
92.4  beige, enkele oranje insluitsels, licht bruingrijs gesmookt oppervlak.
92.5   beige/lichtoranje/beige, lichtoranje insluitsels, bruingrijs gesmookt 

oppervlak.
92.6  wit/lichtgeel/wit, gemagerd met oranje zand.
92.7  wit tot lichtgrijs, grijs gesmookt oppervlak.
92.8   lichtbruin/lichtgrijs/lichtbruin, enkele oranje insluitsels, licht 

grijsbruin gesmookt oppervlak.
92.9  beige tot lichtgrijs, bruin gesmookt oppervlak, fi jn baksel.
92.10  bruinoranje/lichtbruin/bruinoranje.
92.11   beige, enkele grotere oranjerode insluitsels, gemagerd met 

oranje zand.
92.12  wit tot lichtgrijs, lichtgrijs gesmookt oppervlak.
92.13  bruin/donkergrijs/bruin, rode insluitsels.
92.14  gelig tot oranje, lichtgrijs gesmookt oppervlak.

Vt 93 Pot Holwerda BW 2 met geprofileerde naar buiten gebogen rand en 
een ribbel op de overgang naar de schouder
De potten kenmerken zich met een ribbel op de overgang naar de schouder. 
De potten hebben op de wand dikwijls verticale, onregelmatig gegladde 
strepen. Het baksel is over het algemeen fi jn. De vroegste exemplaren 
stammen uit Oberaden. De potten dateren in de Augusteïsch-Tiberische 
tijd.288

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 10 cm.

Baksel

93 verbrand, fi jn baksel.

Vt 94 Dikbuikige kan, met brede hals en gladde, horizontaal omgeslagen 
rand Oelmann 96
De oudste exemplaren dateren uit de tweede helft van de 2e eeuw, maar 
vergelijkbare kannen zijn nog tot in de 4e eeuw vervaardigd.289

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 9 cm.

Baksel

94 geel oranje.

288 Albrecht 1942, 136, type 104; Holwerda 1941, 18 en plaat I.7.
289 Brunsting 1937, 152-153, type 17b en plaat 7.17b; Haupt 1984, 447 en plaat 185A.15; Haalebos 

1990, 171, type 6355.
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Vt 95 Kan, met omgeslagen rand

Nistelrode

Bij beide randfragmenten ontbreekt de voor de kannen Oelmann 97 
kenmerkende groef aan de binnenzijde. Omdat beide randfragmenten 
klein zijn en de aanwezigheid van een tuit niet kan worden bewezen, 
is een eventuele toeschrijving aan kannen Oelmann 97 erg 
onzeker. Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand 
vastgesteld: 7 cm.

Baksel

95.1 oranje, beetje poederig baksel.
95.2 oranje.

Vt 96 Kan met trechtervormige opening en iets verdikte rand

Nistelrode

De laatste jaren worden ruwwandige kannen als waterkokers geïnterpreteerd. 
De brandsporen onder de rand van deze kan lijken deze interpretatie te 
bevestigen. Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand 
vastgesteld: 10 cm.

Baksel

96 oranje.

Vt 97 Kan met massieve, omgeslagen rand

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 8 cm.

Figuur 8.13
Ruwwandige kannen en deksels 

(schaal 1:4)
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Baksel

97 bruin/licht grijsbruin/bruin, grijsbruin gesmookt oppervlak.

Vt 94-97
Behalve de beschreven randfragmenten zijn er tien fragmenten van een 
dunwandige, gesmookte kan gevonden die aan de buitenzijde fl ink geblakerd 
zijn.290 Dit wijst ook weer op het gebruik als waterkoker. Op de schouderknik 
en op de hals zijn twee groeven aangebracht. Daarnaast zijn verschillende 
oorfragmenten aangetroffen, waaronder eenmaal een bandvormig oor, 
zesmaal een tweeledig oor (exclusief het onder vt 95 beschreven exemplaar) 
en tweemaal een drieledig oor. Vier andere kanfragmenten waren voorzien 
van een ooraanzet, waarvan een exemplaar een vingertopindruk onder de 
ooraanzet had.

Vt 98 Deksel Oelmann 120a
Verschillende potvormen werden met een deksel afgesloten. De deksels 
variëren qua vorm en baksel. Stuart is van mening dat door die variatie 
deksels nauwelijks betrouwbaar te dateren zijn.291 In grote lijnen geldt 
echter dat in de 1e en 2e eeuw de rand doorgaans niet verdikt is, terwijl latere 
deksels dikwijls een verdikte rand hebben. Veel Flavische deksels hebben 
een in doorsnede driehoekige rand. In de 4e eeuw, maar incidenteel ook al 
omstreeks het midden van de 3e eeuw, zoals blijkt uit Venray-Hoogriebroek, 
is de rand van de deksel naar beneden geknikt waardoor de vorm doet 
denken aan een bord.292 Deksels zijn waarschijnlijk overal gemaakt waar ook 
potten met een dekselgeul zijn gemaakt. Zo bijvoorbeeld ook in Tienen, waar 
in de 3e eeuw zowel deksels met een afgeronde verdikking (Oelmann 120a) 
als deksels met een rand die in doorsnede driehoekig is (scherpe verdikking 
die schuin afl oopt), zijn vervaardigd.293

vorm Nistelrode Breda-r Breda-l Venray

a ondersneden 5 1 (3) – 2 (d)

b driehoekig 8 6 (3) 6 (3) 13 (f)

c breed omgeslagen 3 1 (1) – –

d naar boven verdikt 1 2 (2) 5 (2) 1 (a)

e buitenzijde afgeplat – – – 3 (b)

f afgerond – – 3 (1) 4 (c)

g geul aan onderzijde 2 – – –

h Oelmann 120b – – 4 1 (e)

totaal 19 10 18 24

290 Vondstnummer 20/809.
291 Brunsting 1937, 156; Stuart 1977, 85.
292 Oelmann 1914, 80, type 120b; Gose 1950, 47; Van Enckevort 2000, 137, fi g. 8.54.91f.
293 De Clerck 1983, 122-128.

Tabel 8.16
Overzicht van de randvormen van 

de deksels



320   Bewoningsdynamiek op de Maashorst

Bij de meest eenvoudige randvorm is deze omgeslagen en ondersneden (a). 
Is de rand verder afgewerkt en is de ondersnijding verdwenen en afgewerkt, 
dan ontstaat in doorsnede een min of meer driehoekige randvorm (b). 
Bij sommige fragmenten is de rand wat verder omgeslagen, waardoor de 
driehoekige rand sterk verwaterd en afgerond is (c). Andere randen ontberen 
de omgeslagen rand en zijn naar boven eenvoudig verdikt (d), aan de 
buitenzijde afgeplat (e) of afgerond (f). Opmerkelijk zijn de randfragmenten 
die een geul aan de onderzijde hebben (g). In tabel 8.16 wordt een overzicht 
gegeven van de vormen uit Nistelrode gegeven. Daarin is ook aangegeven in 
welke aantallen deze randvormen in Breda-West294 en Venray-Hoogriebroek 
zijn aangetroffen. Tussen haakjes staat een verwijzing naar de vorm van 
de rand zoals die in de betreffende publicaties zijn opgenomen. Bijna alle 
exemplaren zijn vlak en conisch. Een uitzondering zijn de holle deksels met 
een scherp naar beneden geknikte rand Oelmann 120b (h).

Nistelrode

Twee dekselranden vertonen zowel op de onder- als bovenzijde brandsporen. 
Een van de dekselfragmenten uit Breda-West vertoonde dezelfde sporen.295

Verder is er nog een fragment met brandsporen aan de bovenzijde. Van 
vijftien exemplaren is de diameter van de rand vastgesteld:
a 18, 20, 22 en 28 cm (fi g. 13.96.1).
b 11, 12 (2x), 13, 19 en 21 cm (fi g. 13.96.2-5).
c 13, 14 en 28 cm (fi g. 13.96.6-7).
d 20 cm (fi g. 13.96.8).
g 17 cm (fi g. 13.96.9).

Baksel

98.1  beige/lichtgrijs/beige.
98.2  lichtgrijs, met gelige vlekken.
98.3  gelig/grijs/gelig, kern meer naar binnen oranje.
98.4  oranjebruin.
98.5  geelbruin/donkergrijs/geelbruin, bruin gesmookt oppervlak.
98.6   bruin/donkergrijs/bruin, fi jn hard baksel, bruin gesmookt 

oppervlak.
98.7  geel/lichtoranje/geel.
98.8  wit.
98.9  bruinoranje.

8.11 Grijs Bataafs aardewerk

Een grote groep scherven zit qua baksel tussen de terra nigra, Low Lands ware

en het ruwwandige aardewerk in. De herkomst van dit grijze aardewerk was 
tot voor een paar jaar onduidelijk.296 Gezien een aantal overeenkomsten in 
vorm met in Vlaanderen gevonden aardewerk werd in eerste instantie door 
de auteur gedacht dat de herkomst in dit deel van België gezocht moest 

294 Van Enckevort 2000, 140-141; Van Enckevort 2004, 315-316 en 338-339. Bij Breda-r gaat het 
om de ruwwandige deksels en bij Breda-l gaat het om de deksels in Low Lands ware.

295 Van Enckevort 2004, 315, vormtype 71.
296 Van Enckevort 2000, 104.
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Figuur 8.14
Grijs Bataafs aardewerk (schaal 1:4)
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worden. Nadat Hugo Thoen uit Gent het materiaal begin jaren negentig 
onder ogen kreeg werd duidelijk dat dit een misvatting was. Hij had het 
nog nooit in Vlaanderen gezien. Ook een herkomst uit het Belgische 
stroomgebied van de Maas mocht buiten beschouwing worden gelaten. 
Het Duitse Rijnland leek gezien het vormenscala en de daar geproduceerde 
fabrikaten ook uitgesloten te mogen worden als productiegebied. Hetzelfde 
gold voor de provincie Limburg, evenals het grootste deel van de provincie 
Noord-Brabant. Eigenlijk bleef alleen maar het oostelijke deel van het 
Nederlandse rivierengebied als mogelijk productiegebied over. Voor 
sommige randvormen (vt 99, 105 en 107) werd dit al door Willems in 1981 
verondersteld.297

Verwers constateerde dat het grijze Bataafse aardewerk samen met de Low 

Land ware, in zijn terminologie terra nigra-like pottery, de belangrijkste 
vertegenwoordigers zijn binnen het Romeinse aardewerkspectrum in Noord-
Brabant. Uit zijn onderzoek bleek vooral in Noordoost-Brabant het terra 

nigra-achtige aardewerk met aantallen van 40 tot 50 % dominerend te zijn in 
de aardewerkassemblage.298 Verwers' bevindingen sloten naadloos aan op de 
conclusies die ontleend konden worden aan de vondsten uit de opgravingen 
in Oss-Ussen. Tijdens het promotieonderzoek van Wesselingh299 bleek eind 
jaren negentig dat in de daar onderzochte nederzettingen een meerderheid 
van het gevonden aardewerk uit deze grijze waar te bestaan. Daardoor werd 
het vermoeden dat de Betuwe, het Land van Maas en Waal en de Maaskant 
als het herkomstgebied van dit grijze aardewerk geïdentifi ceerd mocht 
worden bewaarheid. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de grote hoeveelheid grijs 
Bataafs aardewerk die in de nederzetting aan de Passewaaijse Hogeweg in 
Tiel is aangetroffen.300 De naam grijs Bataafs aardewerk ligt dan ook voor de 
hand. Ook werd duidelijk dat de kleur van dit aardewerk een grote variatie 
vertoonde, van witgrijs tot grijszwart, maar ook bruinzwarte scherven 
komen voor. Door vormovereenkomsten is de grijze Bataafse waar verwant 
aan de Low Lands ware.
Zoals al eerder bleek uit vondsten uit Venray-Hoogriebroek en Breda-West 
komt de grijze Bataafse waar ook buiten het kerngebied voor.301 Recent 
onderzoek van Hiddink aan de Beekseweg in Lieshout en op het Rosveld in 
Nederweert sluit hierbij aan.302

Nistelrode

Het grijze Bataafse aardewerk heeft dezelfde functie vervuld als het 
ruwwandige aardewerk. Het was dan ook te verwachten dat ook hier 
op dit aardewerk sporen van verwarming/koken van de inhoud op de 
randfragmenten zichtbaar zouden zijn. Dit is niet het geval. Slechts op vier 
randfragmenten zijn hiervan sporen gevonden (vt 99, 105a (2x) en 106b). De 
verklaring voor het geringe aantal fragmenten met sporen van verhitting is 
dat door de grijze kleur van het aardewerk brandsporen slecht zichtbaar zijn. 

297 Willems 1981, 162 en 164, fi g. 38.
298 Verwers 1998, 33.
299 Wesselingh 2000.
300 Van Kerckhove 2006, 108-109.
301 Van Enckevort 2000, 104; 2004, 315, vormtype 71
302 Hiddink 2005a, 203-2005; 2005b, 149-150.
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Ook het hardere baksel en het minder ruwe oppervlak dragen eraan bij dat 
eventuele verbrande voedselresten slechter aan de scherf hechten.

categorie vormtype vorm aantal

pot 99 Stuart 201a/c 13

100 Oelmann 87 1

101 6

102 2

103 1

104 Stuart 202/210 36

105 38

106 18

107 7

108 16

109 3

110 1

111 1

deksel 112 1

totaal 144

Vt 99 Pot Stuart 201a/c (Brunsting 201a/c) met omgeslagen rand
De potten met rond omgeslagen rand zijn volgens Haalebos in de meeste 
gevallen in een “grijs ruwwandig aardewerk, dat soms doet denken aan grove 
terra nigra”, vervaardigd. Bij de jongere vormen Oelmann 87/Stuart 201b is 
de rand horizontaal omgeslagen. Haalebos dateert de grijze potten in de 1e 
en in het begin van de 2e eeuw.303 Vergelijkbare ruwwandige potten zijn in 
een geverfde variant in Heerlen geproduceerd.304

Nistelrode

Omdat de randfragmenten van de potten dikwijls klein zijn kan in 
een aantal gevallen niet vastgesteld worden of ze wel of niet van een 
schouderknik zijn voorzien. Daarom zijn beide vormen als één vormtype 
samengevoegd. Wel kan vastgesteld worden dat die scherven die groot 
genoeg zijn om de aan- of afwezigheid van een schouderknik te kunnen 
vaststellen allemaal een schouderknik bezitten. Van negen exemplaren is de 
binnendiameter van de rand vastgesteld: 10, 12 (3x), 13, 15 (2x), 16 en 17 cm.

Vt 100 Pot Oelmann 87 (Brunsting 1b, Stuart 201b) met brede omgeslagen 
rand

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 12 cm.

303 Brunsting 1937, 141 en Pl.7.1a; Haalebos 1990, 165-166 en fi g. 8.90.1.
304 Bloemers & Haalebos, 1973, 264 en 265, fi g. 8.4.1-4.

Tabel 8.17
Overzicht van het maximum aantal 

determineerbare exemplaren van grijs 

Bataafs aardewerk op basis van rand- en 

wandfragmenten
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V101 Grote pot met omgeslagen rand

Nistelrode

In zekere zin is dit een grotere en zwaardere uitvoering van potten Stuart 
201a/c. Van drie exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 
32 en 33 (2x) cm.

V102 Grote pot met brede omgeslagen rand

Nistelrode

In zekere zin is dit een grotere en zwaardere uitvoering van potten Oelmann 
87. Van een exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 29 cm.

Vt 103 Grote pot met opgerolde rand

Nistelrode

Van dit fragment is niet geheel zeker of het tot het Bataafse grijze aardewerk 
gerekend mag worden. Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de 
rand vastgesteld: 28 cm.

Vt 104 Pot als Stuart 202/210 (Brunsting 2, Vanvinckenroye 107) met een 
min of meer horizontaal omgeslagen platte rand met groeven
Relatief veel randen van potten in het grijze aardewerk zijn qua vorm 
verwant aan ruwwandige potten Stuart 202/210 met een horizontale rand 
met groeven (vt 91). Het merendeel van de potten in een ruwwandig baksel 
is in tegenstelling tot de op deze plek behandelde fragmenten oxiderend 
gebakken. De randafwerking van de ruwwandige potten is over het 
algemeen hetzelfde: een horizontale platte rand met meestal twee groeven. 
Zulke randen komen ook veel in de grijze waar voor. Dit was eerder al 
door Verwers geconstateerd bij zijn analyse van het Romeinse aardewerk 
in de provincie Noord-Brabant.305 Bij het merendeel van de randen is de 
grondvorm Stuart 202/210 in de meeste gevallen goed te herkennen, maar 
wijken de randen in het grijze Bataafse fabrikaat ook weer kenmerkend af. 
Het ontbreken van randfragmenten van deze potten in Venray-Hoogriebroek 
zou een datering vóór het jaar 200 suggereren.

Nistelrode

Slechts vier wandfragmenten benaderen de ‘ideaalvorm’ van de potten Stuart 
202/210 met een horizontale rand. Twee exemplaren hebben twee groeven 
op enkele millimeters van zowel de buitenzijde als de binnenzijde van de 
rand (fi g. 8.14.104.1), één rand heeft alleen een groef aan de buitenzijde 
van de rand (fi g. 8.14.14), terwijl één rand een groef heeft op 8 mm van 
de buitenzijde van de rand fi g. 8.14.104.21). Alle randen hangen voor het 
merendeel af. Met enige goede wil zijn deze randen in varianten onder 
te verdelen, maar deze onderverdeling lijkt vooralsnog geen betekenis te 
hebben voor wat betreft de datering of de herkomst uit een productieplaats. 
Zo zitten er potten tussen met een min of meer horizontale rand (variant a), 
zonder groeven en met een opstaand lijstje aan de binnenzijde van de 

305 Verwers 1998, 33 en 34, fi g. 4.1.
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rand (fi g. 8.14.104.25). Sommige van die lijstjes zijn zeer klein. Andere 
hebben een dergelijk lijstje juist aan de buitenzijde van de rand (variant 
b), zoals in fi guur 8.14.104.12 en 16. Andere randen hebben zowel aan de 
binnen- als aan de buitenzijde van de rand een opstaande lijstje (variant 
c), zoals in fi guur 8.14.100.8, 17-18 en 27. Laatstgenoemd voorbeeld is een 
opvallend massief randfragment in een oxiderende (lichtbruine) uitvoering, 
maar kan gezien de randafwerking toch tot het grijze aardewerk worden 
gerekend. Op de bovenzijde van de rand zitten resten van pek, waardoor er 
overeenkomsten zijn met een dolium. Sommige potten hebben een welving 
midden op de rand (variant d), tussen twee opstaande lijsten (fi g. 8.14.104.5-
6, 20 en 26). Weer andere randen hebben juist een deuk in de rand (variant 
e), zoals in fi guur fi g. 8.14.104.7, 10, 15, 23. Van 32 exemplaren is de 
binnendiameter van de rand vastgesteld: 16, 17 (2x), 18 (2x), 20 (3x), 21, 22 
(8x), 23, 25 (2x), 26 (4x), 27 (2x), 28 (2x), 29, 30 en 33 (2x) cm.

Figuur 8.15
Grijs Bataafs aardewerk (schaal 1:4)
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Vt 105 Pot met soms iets afhangende, omgeslagen rand en dekselgeul
In zijn proefschrift vat Willem Willems in zijn fi guur 38 enkele typen grijs 
aardewerk samen onder de noemer type 2 cooking-pots.306 Vier (nr. 2, 4-5 en 
7) van de daar getoonde randfragmenten behoren tot het hier beschreven 
vormtype.

Nistelrode

Binnen de afwerking van de randen bestaat een grote variatie, die in de 
afbeeldingen weerspiegeld wordt. Op enkele uitzonderingen na zijn de 
meeste randen aan de onderzijde niet geprofi leerd. Vergelijkbare exemplaren 
zijn in Boxtel, Veghel en Venray-Hoogriebroek aangetroffen. De vondst 
in Venray zou een datering in de 3e eeuw suggereren.307 Verreweg de 
meest voorkomende vorm is variant a, potten met een omgeslagen rand, 
met een ondiepe geul in de rand (8.15.105.2-4, 6, 11 en 13-15). Sommige 
randfragmenten zijn nogal aan de kleine kant, zodat de overgang van hals 
naar schouder ontbreekt. Daar waar deze wel aanwezig is, zit een knik, 
of zeldzamer een ribbel (fi g. 8.15.105.15). De indruk bestaat dat deze knik 
standaard is voor dit vormtype. Laatstgenoemd is oxiderend gebakken 
en heeft een lichtbruine kleur. Vergelijkbare vormen zijn in Venray-
Hoogriebroek en Veghel aangetroffen. Sommige randen hebben een groef 
aan de buitenzijde van de rand (variant b), zoals in fi guur 8.15.105.1 en 9. 
Vergelijkbare groeven vinden we ook terug op ruwwandige potten Stuart 
213.308 De meeste randen zijn omgeslagen, enkele zijn daarenboven ook nog 
ondersneden (variant c), zoals in fi guur. 8.15.105. 5, 12 en 16. Opmerkelijk 
is het in fi guur 8.15.105.14 afgebeelde fragment met een in doorsnede 
driehoekige rand.309 Het is niet zeker of dit fragment wel tot dit vormtype 
gerekend mag worden. Van tweeëndertig exemplaren is de binnendiameter 
van de rand vastgesteld: 18, 20, 21, 22 (3x), 23 (4x), 24 (4x), 25 (3x), 26, 27 
(2x), 28 (2x), 29, 30, 31, 32, 33 (3x), 34, 35 en 36 cm.

Vt 106 Pot met een smalle, massieve rand

Nistelrode

De rand is nagenoeg horizontaal, smal en massief gevormd. Sommige 
randen hebben een min of meer rechthoekige doorsnede (variant a), zoals 
in fi guur 8.15.106.3 en 5-7. Dergelijke randen zijn door Verwers als Brabant 

type aangeduid.310 Andere randen hebben een slankere randvorm (variant 
b), die in doorsnede enigszins aan een v́liegtuigvleugel´ doet denken (fi g. 
8.15.106.1 en 4). Een vermoedelijk passende bodemscherf van een van deze 
heeft een diameter van acht centimeter. Een klein randfragment heeft een 
in doorsnede ook een horizontale vleugelvormige rand, met op 2 mm van 
de binnenzijde van de rand, het dikste gedeelte, een groef. Van dertien 
exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 16 (2x), 17 (2x), 
19, 22 (2x), 23 (3x), 24 en 25 (2x) cm.

306 Willems 1981, 164.
307 Verwers & Beex 1978, 22-23, fi g. 33.7; Verwers 1990, 54, fi g. 39.8; Van Enckevort 2000, 106, 

fi g. 46.30.
308 Stuart 1977, 80 en plaat 21.358-361.
309 Vergelijk van Enckevort 2000, 106, fi g. 46.31.
310 Verwers 1998, 34, fi g. 4.3.
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Vt 107 Pot met brede, in doorsnede rechthoekige rand

Nistelrode

De brede randen zijn horizontaal omgeslagen, al hangen sommige randen 
iets naar beneden. De hals is van boven min of meer trechtervormig.311 Van 
twee exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 19 en 22 cm.

Vt 108 Pot met omgeslagen en naar beneden geknikte rand
Qua vorm is er enige verwantschap met enkele vormen in de oxiderend 
gebakken, roodoranje variant uit het repertoire in de Low Lands ware.312 De 
grijze potten lijken veel voor te komen in Noord-Brabant.313 Ook in Venray-
Hoogriebroek zijn zulke potten gevonden. Zij zouden een datering in de 3e 
eeuw aannemelijk maken.314

311 Zie ook Willems 1981, 164, fi g. 38.6.
312 Brouwer 1986, 87, fi g. 11.IV.1-3.
313 Verwers 1998, 33 en 34, fi g. 4.4.
314 Van Enckevort 2000, 106, fi g. 46.34 en 107, vormtype 34.

Figuur 8.16
Grijs Bataafs aardewerk (schaal 1:4)
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Nistelrode

De variatie in de lengte van de omgeslagen rand is betrekkelijk groot. De 
in fi guur 8.16.108.7 afgebeelde rand wijkt af van de rest doordat deze zich 
naar beneden toe zowel aan de binnen- als buitenzijde inspringt. Van elf 
exemplaren is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 17, 18 (2x), 22, 23, 
24 (2x), 25, 28, 32 en 33 cm.

Vt 109 Pot met brede omgeslagen rand met flauwe groef

Nistelrode

Twee exemplaren hebben een ondiepe groef in de rand, het derde 
exemplaar (fi g. 8.16.109.3) heeft twee groeven. Van twee exemplaren is de 
binnendiameter van de rand vastgesteld: tweemaal 23 cm.

Vt 110 Pot met massieve naar buiten gebogen, geribbelde rand

Nistelrode

Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand vastgesteld: 17 cm.

Vt 111 Pot met massieve naar buiten gebogen rand

Nistelrode

De binnenzijde van de rand heeft een knik.

Vt 112 Deksel met afgeronde en verdikte rand

Nistelrode

Het is niet helemaal zeker dat het dekselfragment daadwerkelijk tot het 
grijze Bataafse aardewerk gerekend mag worden. Van het enige exemplaar is 
de diameter van de rand vastgesteld: 26 cm.

Figuur 8.17
Handgevormd importaardewerk en overig 

aardewerk (alles schaal 1:4, behalve 118, 

2:1)
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8.12 Handgevormd importaardewerk

Tot het ‘Romeinse’ aardewerk behoren ook vormen die handgemaakt zijn. 
Eerder zijn al de handgevormde dolia samen met de op de draaischijf 
vervaardigde exemplaren besproken (vt 68-73). Op deze plaats worden ook de 
kurkurnen en de zoutcontainers besproken.

categorie vormtype vorm aantal

pot 113a Holwerda BW 94 2 (5)

113b 1

zoutcontainer 114 dun rood 3 (9)

115 dik rood – (2)

totaal 6 (16)

Vt 113 Pot Holwerda BW 94 met naar binnen gebogen, geprofileerde, soms 
verdikte rand
Binnen het handgevormde aardewerk vormen de zogenoemde kurkurnen 
een bijzondere groep. Ze danken hun naam aan de magering met stukjes 
kalksteen die er tijdens het bakproces grotendeels zijn uitgebrand, waardoor 
het oppervlak met veel gaatjes een uiterlijk heeft gekregen dat met kurk 
vergelijkbaar is. De bodem is in het algemeen vlak, de benedenwand staat 
enigszins ovaal naar buiten, terwijl de bovenwand soms sterk naar binnen 
buigt. De naar binnen gebogen rand is meestal glad en in een aantal 
gevallen verdikt. De potten zijn handgemaakt, met uitzondering van de 
gedraaide rand.
Waarschijnlijk fungeerden deze potten als een container, waarin 
levensmiddelen van de productieplaats naar de afnemers werden 
getransporteerd. Dikwijls hebben kurkurnen een pekrand. Deze is het 
restant van een laag pek die ervoor zorgde dat de potten met behulp van 
deksels luchtdicht konden worden afgesloten. Van de legerplaats op het Kops 
Plateau in Nijmegen kennen we een kleine kurkurn uit de 1e eeuw n. Chr., 
waarin een deel van de oorspronkelijke inhoud is aangetroffen. Het betrof 
de botjes van tientallen borstjes van zanglijsters.315 Het is waarschijnlijk dat 
de oorspronkelijke inhoud voor de consumptie is opgewarmd of gekookt; 
vandaar de aangekoekte etensresten op de rand en buitenwand van veel 
kurkurnen.316 Het is niet uitgesloten dat kurkurnen na consumptie van 
de oorspronkelijke inhoud als kookpot werden gebruikt. De herkomst van 
deze kurkurnen moet in zuidelijke richting gezocht worden. Onderzoek 

315 Lauwerier 1993 en 1995.
316 Een interessante kijk op de kurkurn als een chemoverpakking geeft Tuijn (1998). De 

kalksteen (calciumcarbonaat) werd tijdens het bakproces (boven 910º Celsius) gedeeltelijk 
in ongebluste kalk omgezet. Deze kan met het water dat in het verpakte voedsel in de 
kurkurn zit reageren tot calciumhydroxide of kalkmelk. Deze basische vloeistof voorkwam 
dat bacteriën en schimmels de inhoud konden aantasten. Door de geringe concentratie 
van kalkmelk zal de inhoud van de kurkurn nauwelijks smaak hebben verloren. Volgens 
Tuijn heeft bovendien de peklaag, waarmee de spleet tussen de deksel en de kurkurn werd 
afgedicht, een desinfecterende werking.

Tabel 8.18
Overzicht van het maximum aantal 

determineerbare exemplaren van 

handgevormd aardewerk (import) op 

basis van rand- en wandfragmenten
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van enkele fragmenten van het Kops Plateau in Nijmegen maakte duidelijk 
dat de potten in de Ardennen gemaakt zijn. Potten met een kurkurnbaksel 
zijn vooral in de 1e eeuw n. Chr. geproduceerd, maar komen ook nog in het 
begin van de 2e eeuw in onze streken voor.317 De jongste exemplaren zijn 
veelal glanzend en zwart gepolijst. De bodem is vlak, de benedenwand staat 
enigszins ovaal naar buiten, terwijl de bovenwand soms sterk naar binnen 
buigt. De rand is glad en soms ietwat verdikt of van een groefje voorzien.
Deze potvorm is ook in andere uitvoeringen in Zuid-België vervaardigd, 
aangezien uit die streek veel vindplaatsen bekend zijn.318 Veelal betreft 
dit ook handgevormde waar, maar met een ruwwandig karakter en hard 
gebakken. Dit sluit aan bij de veronderstelde productieregio van 1e-eeuwse 
kurkurnen in het zuiden van de Ardennen. Deze potten zijn zeker in 
Blicquy geproduceerd.319 Ook in Oost-Vlaanderen is de vorm niet ongewoon, 
waardoor productie daar niet uitgesloten mag worden.320 Tevens bestaan er 
potten van deze vorm in een “terra nigra”-baksel.321

Een vergelijkbare maar ruwwandige en op de draaischijf vervaardigde 
potvorm komt op in de 2e eeuw en blijft zeker tot in de 3e eeuw in zwang.322

De vorm is in die tijd vergelijkbaar met die van de tot aan het einde van de 2e 
of het begin van de 3e eeuw geproduceerde potten met een kurkurnbaksel.323

Deze hebben een groefje op de rand. Potten in kurkurnbaksel uit die tijd zijn 
vooralsnog niet uit het zuiden van Nederland bekend.

Nistelrode

Onder de fragmenten zijn twee varianten te herkennen:
– Variant a; deze variant is in het traditionele kurkurnbaksel met calciet-

magering (fig. 8.17.113.1 en 3). Van twee exemplaren is de binnendiame-
ter van de rand vastgesteld: 10 en 18 cm.

– Variant b; deze variant is een zandig donkergrijs, bijna zwart baksel (fig. 
8.17.113.2). Van het enige exemplaar is de binnendiameter van de rand 
vastgesteld op 13 cm.

Vt 114 Dun rood zoutaardewerk
Onder het handgevormde aardewerk bevinden zich enkele scherven die 
door hun oranjerode baksel totaal afwijken van de overige. De rode scherven 
kunnen in een dunne en een dikke (vt 115) variant onderverdeeld worden. 
Zoutcontainers in de dunne variant (2-6 mm) lijken al vanaf het begin van 
de jaartelling gemaakt te zijn.324 Soms hebben ze een grijze kern en in alle 
gevallen is ook hier sprake van een plantaardige magering. Deze magering 
is zowel bij de dunne als dikke variant tijdens het bakken verdwenen, 
waardoor er holtes zijn ontstaan. Het aardewerk heeft daardoor een poreus 

317 Holwerda 1941, 75-77 en plaat XVI.1281-plaat XVI I.1374, type 94. Zie ook Mittag 1999.
318 Haalebos 1990, 154.
319 De Laet et al. 1972, 61, fi g. 8.20 en 64-65.
320 Zo zijn in het massagraf te Destelbergen uit het eerste kwart van de 3e eeuw en in 

Waasmunster-Pontrave diverse potten van deze vorm aangetroffen, zie De Laet et al. 1970, 
150, fi g. 8.117.1-11; Thoen 1967, 51, fi g. 8.18.13-17.

321 Holwerda 1941, plaat XVII.1377.
322 Bloemers 1978, 263; Van Enckevort 2000, 139, vormtype 87; 2004, 312, vormtype 57.
323 Brulet 1969/1970, 110-111.
324 Persoonlijke mededeling Peter den Broeke. Zie voor zoutcontainers Van den Broeke 1986; 

1987; 1996.
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karakter gekregen. De kwaliteit van het baksel en de afwerking van beide 
varianten is slecht, waardoor Van den Broeke tot de conclusie kwam dat het de 
toenmalige gebruikers niet om het aardewerk zelf, maar om de inhoud ging. 
Hij maakt aannemelijk dat beide varianten toegeschreven mogen worden aan 
zoutcontainers. De herkomst van de dunne variant moet in het voormalige 
stamgebied van de Morini, langs het Nauw van Calais, in Noordwest-Frankrijk 
gezocht worden. De precieze vorm van deze zoutcontainers is onzeker. 
Slechts in een enkel geval kon een complete pot, een soort kelk, worden 
gereconstrueerd uit scherven die in het Gelderse Kesteren zijn gevonden. Uit 
andere vondsten blijkt dat er ook afwijkende vormen bestaan moeten hebben.

Nistelrode

Het merendeel van de scherven stamt uit een context uit de Romeinse tijd. 
Opvallend genoeg stammen geen scherven uit de een 3e-eeuwse context. De 
vondsten uit boerderij 21 en 22 in de nederzetting Loo maken een datering 
van dit materiaal door de begeleidende scherven in de eerste decennia van 
de 1e eeuw aannemelijk. Het dateerbare zoutaardewerk uit de nederzetting 
Zwarte Molen is in de Flavische tijd of in het begin van de 2e eeuw te 
plaatsen (boerderij 54 en 55) Het materiaal uit Nistelrode laat door de sterke 
fragmentatie geen reconstructie van een zoutcontainer toe. Wel zijn enkele 
randfragmenten aangetroffen.

Vt 115 Dik rood zoutaardewerk
Zoutcontainers in de dikke rode variant komen vanaf de Flavische tijd in 
zwang. De potten lijken langs de Belgische kust te zijn vervaardigd.325

Nistelrode

Het enige fragment uit eenduidige Romeinse context stamt uit boerderij 19 
in de nederzetting Mortel.

8.13 Overig aardewerk

Een klein aantal scherven kan niet tot de hiervoor besproken 
aardewerkgroepen gerekend worden en wordt in deze paragraaf afzonderlijk 
behandeld. Voorts bleken enkele scherven kort voor afsluiting van het 
manuscript bij nadere beschouwing verkeerd te zijn gedetermineerd. Deze 
worden op deze plaats alsnog behandeld.

categorie vormtype vorm aantal

pot 116 6

117 St 201a/c 1

amfoor 118 “carrot amphora” – (1)

ornament 117 – (1)

325 Idem.

Tabel 8.19
Overzicht van het maximum aantal 

determineerbare exemplaren van het 

overige aardewerk op basis van rand- en 

wandfragmenten
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Vt 116 Pot met een naar buiten omgeslagen, afgeronde wand

Nistelrode

In grote lijnen lijken de randfragmenten op die van de grote potten Holwerda 
140-142 in Low Lands ware (vt 76). Het lichte baksel wijkt echter af, terwijl het 
licht tot donker grijze oppervlak in de verte op terra nigra lijkt. Het baksel wijkt 
ook af van het gemiddelde grijze Bataafse aardewerk. De herkomst is onbekend.

Baksel326

116.1 fi jn wit baksel, egale kwartspopulaties, zeer witbakkend.
116.2  idem, spaarzame zwarte inclusies, soms iets grotere kwartskorrels, 

klei is sterk verwant aan klei die gebruikt is in de Keulse regio.
116.3 nog witter en fi jner dan 116.1.
116.4  vrij egale tot grove kwartspopulatie, zwarte tot zwartgrijze inclusies, 

melkkleurige kwarts waaromheen geen ijzeroxides zitten.
116.5 iets donkerder dan 116.3, grotere kwartskorrels.

Vt 117 Pot Stuart 201a/c (Brunsting 201a/c) met omgeslagen rand

Nistelrode

Voor een beschrijving van de vorm wordt verwezen naar de tot de grijze 
Bataafse waar behorende potten vt 99. Door het zachte baksel doet het 
randfragment sterk denken aan handgevormd aardewerk.

Baksel

Lichtbruin/donkergrijs/lichtbruin, donkerbruin oppervlak.

Vt 118 “Carrot amphora”
Door de horizontale ribbels op deze slanke amforen hebben ze het uiterlijk 
van een wortel. De roodbruine kleur versterkt deze indruk. De precieze 
herkomst is onduidelijk. Op basis van een graffi to is langere tijd gedacht dat 
deze amforen uit Egypte stammen, maar dit is onzeker. Een herkomst uit 
het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied (Palestina of Syrië) lijkt 
aannemelijk. Mogelijk dat er dadels in hebben gezeten. De amforen worden 
vooral in de militaire sites langs de Rijn, onder andere het Kops Plateau in 
Nijmegen, in Engeland (type Camoludunum 189) en Pannonia aangetroffen. 
Uit de verspreidingskaart van Carreras Montfort & Williams blijkt dat ook 
in niet militaire vindplaatsen in Frankrijk, Spanje en Italië scherven van 
deze amforen zijn gevonden. “The contents were packaged only, it seems, 
for specialized overseas market, and that was probably the army, given 
the preponderance of fi nds associated with military sites”.327 De oudste 
voorbeelden stammen vermoedelijk uit Oberaden en dateren in het laatste 
decennium van de 1e eeuw vr. Chr. De jongste vondsten worden in de tweede 
helft van de 2e eeuw gedateerd.

Nistelrode

In de nederzetting Zwarte Molen is slechts één fragment (zonder context) 
gevonden.328

326 Determinatie Wim de Clercq.
327 Carreras Monfort & Williams 2002, 143.
328 Vondstnummer 24/1331.



Scherven van Romeins vaatwerk uit Nistelrode   333

Vt 119 Ornament

Nistelrode

Tussen alle scherven zat een opmerkelijk stukje aardewerk (fi g. 8.17.118). 
Het afgebeelde ornament is een kleine neus. Het baksel lijkt qua lichtbruine 
kleur en structuur op het ‘zeepaardewerk’. De achterzijde is hol, aan de 
onderzijde zijn neusgaten en een snor aangebracht. Vermoedelijk is een 
onderdeel van een pot waarop een gezicht gemodelleerd is geweest. Mogelijk 
is het onderdeel van een zogenoemde planetenvaas.329

8.14 Het handgevormde aardewerk

Een deel van het aardewerk uit de drie nederzettingen bestaat uit 
scherven van handgevormd aardewerk. In tegenstelling tot het hiervoor 
behandelde aardewerk is deze groep zeer waarschijnlijk in of in de 
nabijheid van de nederzettingen vervaardigd. Een deel van het aardewerk 
is oxiderend gebakken (fi g. 8.18.2, 7-9, 12, 15 en 8.19.1, 3, 6-7, 11, 14), het 
overige aardewerk is onder reducerende omstandigheden vervaardigd. 
Als we alleen naar de randfragmenten kijken, dan blijkt dat 27,2 % van 
de potten oxiderend en 65,9 % reducerend gebakken te zijn. De overige 
randfragmenten waren verbrand. De getallen voor de afzonderlijke 
nederzettingen Loo en Zwarte Molen wijken hier nauwelijks van af. Voor 
Loo was de verhouding 26,1 % oxiderend en 73,9 % reducerend en voor 
Zwarte Molen 29,4 % oxiderend en 58,8 % reducerend en 11,8 % verbrand. 

329 Zie bijvoorbeeld Hiddink 2005a, 198.

Figuur 8.18
Handgevormd aardewerk van de 

vindplaats Loo (schaal 1:4)
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In grote lijnen zijn de aardwerkvormen in een drietal hoofdgroepen onder te 
verdelen:
– open schalen of kommetjes
– kommen met naar binnen gebogen rand
– kommen en potten met een S-vormig profiel

Er is vanaf gezien om een zeer gedetailleerde onderverdeling in de 
vormtypen te maken. Hiervoor stonden te weinig complete profi elen ter 
beschikking. De randen zijn op verschillende manieren afgewerkt: afgerond, 
afgeplat, naar buiten en binnen verdikt en naar binnen- en naar buiten 
afgeschuind
Handgevormd aardewerk kan op verschillende manieren versierd zijn. Op 
het merendeel van de scherven uit Nistelrode ontbreekt enige vorm van 
versiering. Van drie fragmenten is duidelijk dat de bovenwand van de pot 
besmeten is; bij een exemplaar vanaf 3,8 cm onder de rand (fi g. 8.18.8) 
en van een ander vanaf 4,1 cm onder de rand (fi g. 8.19.4). Bij een ander 
fragment was de benedenwand, direct boven de bodem besmeten. Daarnaast 
waren 41 scherven van evenzoveel individuen besmeten. In totaal is 6,7 
% van het handgevormde aardewerk besmeten. Daarbij moet wel worden 
opgemerkt dat behalve enkele randfragmenten, eventuele handgevormde 
wandscherven uit de Voorromeinse tijd niet onderscheiden konden worden 
van het inheems-Romeinse aardewerk. Drie individuen waren voorzien van 
kamstreek, twee individuen hadden verticale krassen en een scherf van een 
pot of kom was voorzien van een versiering in de vorm van paarsgewijze 
nagelindrukken. Van 23 individuen (3,5 %) delen geglad of gepolijst. Het 
betreft onder meer de volgende fi guren:
8.18.2   het zwarte, onregelmatige oppervlak is aan de buitenzijde blinkend 

gepolijst.330

8.18.5  buitenwand en aan de binnenzijde tot 0,5 cm onder de rand geglad.
8.18.6  buitenwand geglad.
8.18.8  boven het besmeten deel geglad.
8.18.10   aan de buitenzijde tot 2,6 cm en aan de binnenzijde tot 0,8 cm onder 

de rand geglad.
8.19.1  buitenwand geglad.
8.19.6  buitenwand geglad.
8.19.11  buitenwand geglad.
8.19.12  buitenwand en aan de binnenzijde tot 0,7 cm onder de rand geglad.
8.19.14 buitenwand geglad.

In fi guur 8.18 is een doorsnede van het handgevormde aardewerk van 
de nederzetting Loo afgebeeld. Het materiaal mag voornamelijk in de 
Augusteïsch-Tiberische tijd gedateerd worden. Opvallend is het aantal 
verdikte randen. Daarmee wijkt het af van het handgevormde aardewerk uit 
de nederzetting Zwarte Molen (fi guur 8.19), dat in de Flavische tijd en de 
eerste jaren van de 2e eeuw geplaatst mag worden.

330 Buiten dit randfragment is er nog een ander randfragment in Loo aangetroffen met dezelfde 
kleur en polijsting.
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8.15 Het aardewerk samengevat

In het voorgaande is getracht om het op de draaischijf vervaardigde 
aardewerk uit de Romeinse tijd in een typologisch overzicht onder te 
brengen. Vooral de randfragmenten konden hierin worden ondergebracht. 
Voor de wand- en bodemfragmenten was dat grotendeels niet mogelijk. 
In het navolgende en in hoofdstuk 5 zijn zij wel in enkele tabellen 
meegenomen. Voorts is een aantal kenmerkende inheems-Romeinse 
(handgevormde) scherven afgebeeld. Op basis van de gedetermineerde 
scherven is het mogelijk om enkele conclusies met betrekking tot het 
aardewerkspectrum en de verspreiding van de scherven en de functies van 
het aardewerk te trekken.

8.15.1 Het aardewerk uit de Romeinse tijd gekwantificeerd
Tijdens de opgravingen zijn in totaal 5965 scherven uit de Romeinse peri-
ode gevonden. Het betreft vooral scherven van op de draaischijf vervaardigd 
aardewerk. Het merendeel van het overige, handgevormde aardewerk is 
inheems-Romeins en kan aan de vroegste Romeinse bewoningsfasen van de 
nederzettingen Zwarte Molen, Mortel en Loo toegeschreven worden. Daar-
naast zijn er ook nog fragmenten van handgevormde dolia en ‘kurkurnen’ 
aangetroffen. Een klein deel van het handgevormde aardewerk stamt uit de 
voor-Romeinse tijd. Alleen vier randfragmenten konden met zekerheid in de 

Figuur 8.19
Handgevormd aardewerk van de 

vindplaats Zwarte Molen (schaal 1:4)
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late bronstijd en ijzertijd geplaatst worden.331 Het merendeel van de wand- 
en bodemfragmenten stamt ook uit de Romeinse tijd, maar of een enkele 
individuele scherf daadwerkelijk zo gedateerd mocht worden is onzeker. Ook 
zijn er tussen het aardewerk uit de Romeinse tijd en zelfs uit structuren uit 
deze periode scherven uit de vroege- en late middeleeuwen, evenals de nieu-
we tijd aangetroffen. Deze worden hier verder buiten beschouwing gelaten. 
De 5965 scherven kunnen onderverdeeld worden in 841 (14 %) randfrag-
menten, 4727 (79 %) wandfragmenten en 397 (7 %) bodemfragmenten. De 
scherven zijn afkomstig van maximaal 4914 individuen.

groep 1 2 3 4 5 6

terra sigillata 3,3 3,8 2,6 4,3 23 1,00

Belgische waar 3,5 3,4 6,1 6,9 33 1,08

geverfd aardewerk 6,5 6,6 5,1 5,3 37 1,24

gladwandig 8,9 9,7 8,7 2,4 139 1,06

amfoor 13,7 10,1 6,7 3,7 67 1,33

wrijfschaal 3,4 3,6 8,1 9,7 32 1,17

dolium 7,9 7,8 4,2 5,7 28 1,17

ruwwandig 17,0 18,4 29,4 27,5 40 1,19

grijs aardewerk 15,1 16,9 18,8 19,9 35 1,15

Low Lands ware 3,6 3,8 5,5 4,4 30 1,09

varia 0,1 0,1 0,8 0,7 44 1,00

indet 2,1 2,5 0,1 0,1 10 1,00

handgevormd-imp. 0,2 0,2 0,2 0,4 17 1,00

zoutaardewerk 0,6 0,3 0,2 0,4 18 1,67

handgevormd 14,1 12,7 5,5 8,6 25 1,23

gemiddeld 38 1,16

totaal % 100 100 100 100

totaal N 5965 4914 75,2 722

Het kwantifi ceren van de aantallen scherven uit Nistelrode kan op 
verscheidene manieren gebeuren. In tabel 8.20 zijn de scherven uit de 
opgravingen per aardewerkgroep op verschillende wijzen gekwantifi ceerd. 
Er wordt een vergelijking gemaakt (in percentages) tussen het totale 
aantal scherven (kolom 1), het Maximum Aantal Individuen (MAI) 
waarvan deze scherven stammen (kolom 2), het estimated vessel equivalent 

(EVE) op basis van randfragmenten332 (kolom 3) en het aantal potten 

331 Determinatie drs. Peter van den Broeke. Zie ook hoofdstuk 4.
332 Hierbij is van elk randfragment het resterende deel van de scherf op een cirkelkaart 

– opgedeeld in graden – gemeten (360o =1 vessel equivalent), waarna dit per aardewerkgroep 
is opgeteld.

Tabel 8.20
Overzicht van het aardewerk
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waarvan randfragmenten zijn gevonden (kolom 4), in zekere zin het 
Minimum Aantal Individuen. In een aantal gevallen komen de cijfers in 
de verschillende kolommen redelijk met elkaar overeen, terwijl bij andere 
aardewerkgroepen de percentages sterk afwijken. In het algemeen geeft het 
aantal scherven uit de opgravingen al een goede indruk van het aardewerk 
dat in de nederzettingen heeft gecirculeerd. Toch is het beter om de bij 
elkaar behorende scherven van één individu in de berekeningen ook als één 
individu mee te nemen. Het MAI geniet dan ook de voorkeur om in deze 
synthese over het aardewerkspectrum uit de nederzettingen te gebruiken.
Deze voorkeur speelt ook een rol om de gegevens uit kolom 3 en 4 in de 
verdere analyses geen grote rol te laten spelen. Daarvoor zijn meerdere 
redenen aan te voeren. Het voert hier echter te ver om daar diep op in te 
gaan. Enkele vragen die zich opwerpen bij de analyse van het aardewerk 
spelen in wisselende combinaties een rol bij de verschillende manieren van 
kwantifi ceren:
• Wandfragmenten van grote aardewerkvormen die in veel scherven 

kunnen breken, zoals amforen en dolia, hebben een grotere kans om 
tijdens de opgraving gevonden te worden dan de bijbehorende randfrag-
menten. Gladwandig aardewerk, amforen en dolia zijn in kolom 3 en 
4 dan ook ondervertegenwoordigd. Wel kan opgemerkt worden dat als 
randen van kruiken breken, deze procentueel gemiddeld groter zijn dan 
bij de overige aardewerkgroepen.

• In kolom 5 is het gemiddelde percentage van de randen dat bewaard is 
gebleven, weergegeven. Dit ligt bij vormen met een relatief kleine rand 
als het gladwandige aardewerk met 139% en de amforen met 67% ver 
boven het gemiddelde van 38% van alle groepen aardewerk. Een verge-
lijkbaar beeld leverden beide aardewerkgroepen uit Breda-West op.333

• De hardheid van de keramiek en de breekbaarheid van het aardewerk 
hebben invloed op de grootte van de randfragmenten. Zo ligt het gemid-
delde bewaarde percentage van de randen van het zachte en breekbare 
handgevormde aardewerk met 25% onder het gemiddelde van al het 
aardewerk. Hetzelfde kan gezegd worden van de terra sigillata met 23%.

• De sterke herkenbaarheid van en de fixatie van de opgravers op terra 

sigillata speelt een rol; in vergelijking met ander, donkerder gekleurd 
aardewerk zullen kleinere fragmenten van dit rode aardewerk, en als 
meer luxueus geduid, eerder gevonden worden.

• De grootte van de randfragmenten in relatie tot de herkenbaarheid van 
deze speelt een rol, zo blijkt uit een vergelijking bij het niet determineer-
bare aardewerk.

• Daarnaast zal ook de vorm van het aardewerk (open of gesloten) een rol 
spelen in de grootte van de randfragmenten en dus bij de bepaling van 
de EVE’s.

• Tot slot wordt in kolom 6 het gemiddelde aantal scherven per geïdentifi-
ceerd individu gegeven. Hierbij mag opgemerkt worden dat het gemid-
delde bij de amforen en het handgevormd wat hoger uitvalt door de drie 
complete verbrande individuen in de kuil met verlatingsdepositie in 
boerderij 54.334

333 Van Enckevort 2004, 341, tabel 13.15.
334 Zie hoofdstuk 5.
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groep Zwarte Molen Loo Mortel totaal

terra sigillata 4,1 0,7 1,0 3,8

Belgische waar 3,5 1,8 4,0 3,4

geverfd aardewerk 7,1 0,4 3,0 6,6

gladwandig 10,0 5,2 6,0 9,7

amfoor 10,6 2,1 11,0 10,1

wrijfschaal 3,8 0,4 1,0 3,6

dolium 8,1 4,2 11,0 7,8

ruwwandig 19,6 2,1 11,0 18,4

grijs aardewerk 17,8 2,1 19,0 16,9

Low Lands ware 4,2 – – 3,8

overig aardewerk 0,1 – – 0,1

indet 2,4 2,1 6,0 2,5

handgevormd-imp. 0,2 – – 0,2

zoutaardewerk 0,1 2,4 1,0 0,3

handgevormd 8,4 2,5 26,0 12,7

totaal % 100 100 100 100

totaal N 4528 286 100 4914

Algemene datering van de nederzettingen
Het merendeel van het aardewerk komt uit de opgraving op het terrein van 
de nederzetting Zwarte Molen. Daardoor geeft tabel 8.20 geen goede indruk 
van het vondstmateriaal van de nederzettingsterreinen Loo en Mortel. In 
tabel 8.21 wordt een overzicht gegeven van het Maximum Aantal Individuen 
aardewerk dat op de drie afzonderlijke nederzettingsterreinen is gevonden. 
Hoewel de overzichten van de nederzettingsterreinen door jongere 
verontreinigingen geen zuiver chronologisch beeld geven, weerspiegelen de 
afzonderlijke aardewerkspectra toch een zekere ontwikkeling in de tijd. Loo 
geeft een beeld voor de eerste decennia van de eerste 1e n. Chr., waarbij het 
lokaal/regionaal vervaardigde inheems-Romeinse aardewerk domineert in 
het huishouden.
Het onderzochte deel van de nederzetting Mortel is rond het jaar 100 te 
dateren. Het aandeel handgevormd aardewerk is op dat moment sterk 
afgenomen ten gunste van op de draaischijf vervaardigd gebruiksaardewerk 
als ruwwandig en grijs Bataafs aardewerk. Voorts hebben amforen en dolia

nadrukkelijk hun plaats ingenomen in het huishouden van die tijd.
Het merendeel van de boerderijen in de nederzetting Zwarte Molen kan op 
basis van het aardewerk in de laatste decennia van de eerste en in de eerste 
decennia van de 2e eeuw gedateerd worden.335 Daarnaast stammen twee 
boerderijen en een grafheuvel uit de 3e eeuw. Het aardewerkspectrum van 
Zwarte Molen geeft een (onzuiver) beeld van de 

335 Zie hoofdstuk 5 voor de bijgestelde dateringen.

Tabel 8.21
Overzicht van het aardewerk (MAI) in de 

drie nederzettingen
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Figuur 8.20
De verspreiding van de verschillende groepen aardewerk op het nederzettingsterrein Zwarte Molen
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verdere ontwikkeling van het aardewerkspectrum in een nederzetting 
op het Romeinse platteland. Het percentage handgevormd aardewerk is 
verder afgenomen ten gunste van de aandelen tafelaardewerk (terra sigillata,
Belgische waar en geverfd aardewerk) en gladwandig aardewerk. In zekere 
zin weerspiegelt dit overzicht van Zwarte Molen, als we het inheems-
Romeinse aardewerk niet zouden meetellen, omdat dit in de tweede en 
derde eeuw niet meer werd vervaardigd, het beeld van een in het Romeinse 
imperium geïntegreerde plattelandsnederzetting in het noordoostelijke deel 
van Noord-Brabant en het oostelijke deel van het rivierengebied.

8.15.2 Compleet aardewerk
In sommige sporen is (bijna) compleet aardewerk aangetroffen. Het 
meest opvallende zijn twee verbrande handgevormde potten (fi g. 5.12) 
en een verbrande standamfoor (fi g. 8.5.48) die samen met enkele andere 
voorwerpen in een kuil in de boerderij 54 zijn ingegraven.336 De twee 
handgevormde potten konden, doordat ze geheel verbrand waren, niet 
gereconstrueerd worden. Naast de aardewerken potten lagen enkele metalen 
gereedschappen en een slijpsteen. Het ensemble wordt als verlatingsoffer 
geïnterpreteerd.337 Een gave kruik in een van de kuilen van een middenstijl 
van huis 7 (fi g. 8.4.40) mag als bouwoffer geïnterpreteerd worden.338

In de kuil zijn verder geen scherven aangetroffen. De betekenis van een 
andere gave kruik (fi g. 8.4.33) in een paalkuil ten zuiden van boerderij 3 
is onduidelijk, maar mag misschien ook wel als een offer geïnterpreteerd 
worden. De overige twaalf scherven in deze paalkuil mogen als 
nederzettingsruis beschouwd worden.339

Daarnaast zijn er nog enkele voorwerpen uit een gesloten context waarvan 
een groter aantal scherven is aangetroffen. De betekenis van een in 
scherven gedrukte/gesmeten (?) geverfde beker Stuart 2 (fi g. 8.24.4) in 
een kuil (werkput 53, spoor 94) is onduidelijk. Behalve de bekerscherven 
zijn er ook nog vijf scherven van vier andere voorwerpen van aardewerk 
(nederzettingsruis) in deze kuil aangetroffen. Van een andere beker, in 
terra nigra, zijn 22 scherven in een kuil (werkput 66, spoor 98) gevonden. 
Hierin zaten verder slechts twee andere scherven (nederzettingsruis). 
De kleine kuil lag binnen een achtpalige spieker uit de Romeinse tijd, 
direct ten noordwesten van huis 98. Uit een deel van de zuidelijke 
nederzettingsgreppel (werkput 23, spoor 192) stammen 37 grote scherven 
van een amfoor Dressel 20. Naast de amfoorscherven is er in de gehele 
greppel een groot aantal scherven gevonden. De betekenis van deze 
voorwerpen in relatie tot de sporen waarin ze zijn aangetroffen, is onbekend. 
Uit waterput 172 komen 18 scherven van een pot in grijs Bataafs aardewerk, 
vt 105 (fi g. 8.15.105.3). Vermoedelijk zijn deze scherven bij het dempen van 
de put in de bovenste laag terechtgekomen.

336 Werkput 40, spoor 54.
337 Zie hoofdstuk 5; 11.
338 Werkput 24, spoor 132.
339 Werkput 20, spoor 163.
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8.15.3 De ruimtelijke spreiding van het aardewerk op het nederzettings-
terrein Zwarte Molen

In alle werkputten op het nederzettingsterrein Zwarte Molen is Romeins 
aardewerk aangetroffen. Uit tabel 5.7 blijkt dat niet in alle Romeinse 
structuren evenveel scherven zijn aangetroffen. In boerderij 8 zijn de 
meeste (280) individuen aangetroffen. Ook in boerderij 22 is veel aardewerk 
aangetroffen. Met uitzondering van twee waterputten hebben de overige 
structuren weinig aardewerk opgeleverd. Dit heeft voor een deel te maken 
met de datering van de structuren. Omdat op het terrein alleen wat 
prehistorische scherven rondslingerden, kunnen in de sporen van de oudste 
nederzettingsstructuren in de meeste gevallen weinig scherven terecht zijn 
gekomen. Anderzijds ontbreken in het opgegraven deel van de nederzetting 
ook de voor de 2e en 3e eeuw gekende artefact traps als potstallen.
In fi guur 8.20 zijn verspreidingskaarten van verschillende groepen 
aardewerk op het nederzettingsterrein Zwarte Molen weergegeven. Daarbij 
is onderscheid gemaakt tussen tafelaardewerk (terra sigillata, geverfd 
aardewerk, Belgische waar), gladwandig aardewerk, amforen, wrijfschalen, 
dolia en gebruiksaardewerk als het ruwwandige aardewerk, het grijze 
Bataafse aardewerk, de Low Lands ware en het inheemse, handgevormde 
aardewerk. Uit alle afbeeldingen blijkt dat de ruimtelijke spreiding 
van het aardewerk niet evenwichtig is. Op het westelijke deel van het 
nederzettingsterrein is de vondstdichtheid aan Romeinse scherven over het 
algemeen gering. Opvallend is echter de hoge concentratie aan scherven 
op het oostelijke deel van het nederzettingsterrein. Deze concentratie ter 
hoogte van de boerderijen 5-8 en kringgreppel 13 is in eerste instantie als een 
dumpplaats of mesthoop geïnterpreteerd (zie hoofdstuk 5). Deze interpretatie 

Figuur 8.21
De verspreiding van gedateerd aardewerk 

op het nederzettingsterrein Zwarte Molen
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kan bij nadere beschouwing echter geen stand houden, vooral ook omdat het 
1e-eeuwse handgevormde aardewerk hetzelfde verspreidingsbeeld vertoont 
als de andere aardewerkgroepen die vooral vanaf de late 1e eeuw tot in de 3e 
eeuw gedateerd mogen worden. Daarnaast zou de ligging van een dergelijke 
dumpplaats in een plaatselijke, ondiepe depressie in het landschap een 
logische verklaring zijn voor de goede conservering ervan. Dit is echter niet 
het geval, juist het tegendeel. Dit deel van de Romeinse nederzetting ligt op 
een lichte verhoging in het landschap.

Om een beter inzicht in dit specifi eke verspreidingspatroon te krijgen zijn 
de dateerbare randfragmenten van het aardewerk in vier groepen verdeeld. 
In fi guur 8.21 is voor elk van de onderscheiden periodes (70-120, 90-170, n. 
150 en 200 n. Chr.) een verspreidingskaart afgebeeld. Alle vier kaarten geven 
eenzelfde beeld als de verspreidingskaarten in fi guur 8.20. De concentratie 
aan aardewerk in het oostelijke deel van de opgraving Zwarte Molen 
blijkt onafhankelijk te zijn van het soort aardewerk en de datering van de 
keramiek. Er is geen sprake van een bepaalde verdeling/rangschikking van 
het aardewerk, iets wat wel lijkt te gelden voor bijvoorbeeld de verspreiding 
van het dakpanmateriaal.

De verklaring voor de grote hoeveelheid aardewerk op deze plek kan mogelijk 
met de nabij gelegen grafheuvel in verband gebracht worden. De grafheuvel 
is in de loop van de 3e eeuw opgeworpen, zeer waarschijnlijk met grond uit 
de directe omgeving.340 Deze grond zal, gezien de langdurige bewoning ter 
plaatse, doorspekt zijn geweest met scherven uit de gehele bewoningsperiode 
van de nederzetting Zwarte Molen. In de grafheuvel waren de scherven 
beschermd tegen weersinvloeden en agrarische activiteiten. Op een niet 
te bepalen moment in de tijd is de heuvel weer geëgaliseerd, waarbij de 
grond in de directe omgeving over het maaiveld is verspreid. Vanaf dat 
moment zullen ook de met name vroegmiddeleeuwse scherven in het 
pakket terecht zijn gekomen. Vermoedelijk is die grond vooral op de plek 
terecht gekomen waar tijdens de opgraving de concentratie met scherven is 
aangetroffen. De bovenste laag van dit pakket zal in de loop van de eeuwen, 
gelijk de rest van het nederzettingsterrein, geheel verploegd zijn. De daarin 
aanwezige scherven zijn daardoor en door weersinvloeden grotendeels 
verweerd en opgelost in de akker.341 Het aardewerk in de onderste laag van 
de opgebrachte grond heeft de tand des tijds echter goed doorstaan. Dit zou 
een verklaring kunnen zijn voor de concentratie aan aardewerk op deze plek. 
Het geeft tegelijkertijd een idee van de hoeveelheid scherven die elders op 
het nederzettingsterrein gelegen moeten hebben, maar die in loop van de 
eeuwen geheel zijn vergaan.

Tijdens de analyse van het aardewerk is ook gekeken naar passende 
scherven. Uit kolom 6 in tabel 8.20 wordt duidelijk dat eigenlijk een zeer 
beperkt aantal scherven aan andere gepast kon worden. In fi guur 8.22A 

340 Het is niet uitgesloten dat direct buiten de opgraving de restanten van enkele andere 
grafheuvels liggen.

341 Tijdens het onderzoek zijn 64 scherven gevonden die verweringssporen vertoonden. Dit is 
ruim 1% van het totale aantal scherven.
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zijn alle passende scherven uit verschillende sporen en/of verschillende 
verzamelvakken op het oostelijke deel van het nederzettingsterrein Zwarte 
Molen door lijnen met elkaar verbonden. Hierbij moet opgemerkt worden 
dat bijna geen beker, bord, pot, bak of kruik door meer dan enkele scherven 
vertegenwoordigd is. Uit het verspreidingsbeeld wordt ook duidelijk dat 
het merendeel van de passende scherven tot de hierboven al besproken 
aardewerkconcentratie behoort.
In fi guur 8.22B worden twee voorbeelden gegeven waarbij de scherven 
slechts enkele meters uit elkaar liggen, zoals een geverfde beker van 
een onbekend type en een geverfd bord Stuart 10 (fi g. 8.3.29.2). Andere 
passende scherven liggen verder uit elkaar. Zo liggen de scherven van een 
ruwwandige pot Stuart 210 (pot 1, fi g. 8.12.88.2) ongeveer dertig meter uit 

Figuur 8.22
De verspreiding van aan elkaar passende 

scherven op het nederzettingsterrein 

Zwarte Molen
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elkaar. De scherven van een ander pot Stuart 210 (pot 2) liggen zelfs nog vijf 
meter verder uit elkaar.
Figuur 8.22C laat de verspreiding van enkele scherven van een geverfd bord 
Stuart 10 (fi g. 8.3.29.1) zien. Deze liggen maximaal ongeveer 95 m uit elkaar. 
Dit is nog twintig meter verder dan de afstand tussen twee scherven van een 
ruwwandige pot Oelmann 89.
Figuur 8.22D geeft de verspreiding van de scherven van de kleine 
standamfoor in zeepaardewerk (vt 47) weer. De scherven liggen maximaal 
ruim twintig meter uit elkaar. De verspreiding lijkt op het eerste gezicht 
vooral de concentratie aardewerk uit de geëgaliseerde grafheuvel te 
weerspiegelen. Enkele meer westelijk gelegen scherven laten echter zien 
dat er na de egalisatie ook nog scherven verplaatst kunnen zijn. Opvallend 
genoeg komen er ook drie scherven van deze standamfoor uit de sporen 
van boerderij 8. Als we de verspreiding van de scherven opnieuw bekijken, 
blijkt dat deze zich vooral ten westen van de boerderij bevinden. In het 
midden en het oostelijke deel van de plattegrond zijn geen scherven van 
deze standamfoor aangetroffen, terwijl de concentratie met scherven zich 
ook over de gehele plattegrond heeft uitgespreid. Vermoedelijk hebben de 
scherven geen relatie met de grafheuvel en de concentratie scherven, maar 
zijn de restanten van de standamfoor na gebruik van de inhoud door de 
bewoners van de boerderij op het westelijke deel van het erf gedeponeerd, 
waarna de scherven in de loop van de tijd verspreid zijn geraakt. Dit 
specifi eke verspreidingsbeeld maakt duidelijk dat niet al het aardewerk 
dat binnen de concentratie scherven is aangetroffen afkomstig is van de 
geëgaliseerde grafheuvel. Dit geldt ook voor het dakpanmateriaal, dat een 
verspreidingsbeeld laat zien dat zeer waarschijnlijk verbonden kan worden 
aan de bewoning van boerderij 5 (zie hoofdstuk 5). Een vergelijkbaar inzicht 
geldt ook voor het verspreidingsbeeld van de hierboven beschreven pot Stuart 
210 (fi g. 22.B, pot 1) waarvan twee scherven in de sporen van boerderij 8 
zijn aangetroffen en de andere drie ten westen daarvan. Hieruit mogen we 
met enige voorzichtigheid concluderen dat de bewoners van de boerderij 
een deel van hun afval direct ten westen van het huis deponeerden. Het is 
echter, gezien de datering van het materiaal dat in de aardewerkconcentratie 
is aangetroffen, zeker niet zo dat het andere aardewerk uit deze concentratie 
op dezelfde manier in relatie gebracht mag worden met de bewoners van 
boerderij 8.

8.15.4 Verbrand aardewerk
Tussen het aardewerk zat ook een aantal verbrande scherven. Op de 
nederzettingsterreinen Loo en Mortel bleek het om een beperkt aantal 
individuen te gaan:
Mortel – dolium (1x), handgevormd (1x).
Loo – indet (2x), handgevormd (3x).

In fi guur 8.23 wordt een overzicht gegeven van de verspreiding van 
verbrande scherven op het oostelijke deel van het nederzettingsterrein 
Zwarte Molen. De waterputten 11 en 12 vallen op door de hoeveelheid 
verbrande scherven die in de vulling zijn aangetroffen. Bij waterput 12 
bevinden deze zich allemaal in bovenste lagen. Zij zullen zeker niet uit de 
gebruiksfase van de waterput stammen. Anders is het bij waterput 11. Een 
deel van de verbrande scherven uit deze waterput is in de kern en in 

Figuur 8.23
De verspreiding van verbrand aardewerk 

op het nederzettingsterrein Zwarte Molen
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insteek gevonden. Daaruit zou afgeleid mogen worden dat vóór de aanleg 
van de waterput in de laatste decennia van de 1e eeuw al een hoeveelheid 
verbrande scherven op het nederzettingsterrein heeft rondgeslingerd.

groep 1 2 3 4

terra sigillata 4,1 13,2 21 11,3

Belgische waar 3,5 3,8 6 3,8

geverfd aardewerk 7,1 1,3 2 0,6

gladwandig 10,0 5,7 9 2,0

amfoor 10,6 8,8 14 2,9

wrijfschaal 3,8 8,2 13 7,5

dolium 8,1 25,1 40 11,0

ruwwandig 19,6 15,7 25 2,8

grijs aardewerk 17,8 7,5 12 1,5

Low Lands ware 4,2 1,9 3 1,6

overig aardewerk 0,1 – – –

indet 2,4 5,0 8 7,3

handgevormd-imp. 0,2 – – –

zoutaardewerk 0,1 – – –

handgevormd 8,4 3,8 6 1,6

gemiddeld – – – 3,5

totaal % 100 100 – –

totaal N 4528 159 159 159

In tabel 8.22 wordt een overzicht gegeven van het verbrande aardewerk in de 
nederzetting Zwarte Molen. In kolom 1 wordt ter vergelijking het percentage 
per aardewerkgroep gegeven. In kolom 2 staan de percentages verbrand 
aardewerk per groep. In kolom 3 staat het aantal verbrande individuen (MAI) 
en in kolom 4 staat het percentage verbrand aardewerk per aardewerkgroep. 
Vergelijken we kolom 1 en 2 dan valt op dat vooral terra sigillata en dolia

verbrand zijn. Dit beeld wordt bevestigd door de percentages in kolom 4. Uit 
opgravingen in Nijmegen is bekend dat in de fundering van haardplaatsen 
dikwijls scherven van zwaar aardewerk zijn verwerkt. Dit zou kunnen 
verklaren waarom veel scherven van dolia verbrand zijn. Waarschijnlijk is 
dit ook de verklaring voor de buitenproportionele hoeveelheid verbrande 
wrijfschaalscherven. Dergelijke haardplaatsen lagen bijna altijd op of iets 
onder het oorspronkelijke maaiveld en zijn dikwijls afgebroken of in latere 
eeuwen verploegd. In Zwarte Molen is bij uitzondering een haardplaats 
ten zuiden van boerderij 5 bewaard gebleven, halverwege het hierboven 
beschreven pakket met de concentratie aan scherven.
Het hoge aantal verbrande scherven terra sigillata is moeilijker te verklaren. 

Tabel 8.22
Overzicht van het verbrande aardewerk 

(MAI) in de nederzetting Zwarte Molen
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Veel van deze scherven stammen van na het midden van de 2e eeuw, 
Dragendorff 32 (vt 2), 37 (vt 6.4 en 10), 38 (vt 7) en 45 (vt 9, 4x). Beide 
scherven van de kommen Dragendorff 37 mogen zelfs in de decennia rond 
het jaar 200 gedateerd worden. Ook enkele andere verbrande scherven zijn 
in deze periode te dateren, Oelmann 33 (vt 28), vt 65 en vt 72. Mogelijk 
laat dit verbrande materiaal een glimp zien van een brand die er in die tijd 
gewoed heeft in één van de boerderijen. In de sporen van de boerderijen 7 en 
8 zijn respectievelijk 7 en 13 verbrande scherven/individuen aangetroffen. In 
de overige, oudere gebouwen zijn veel minder verbrande scherven gevonden. 
In drie boerderijen (5, 55 en 98) is maar één verbrande scherf gevonden. 
Boerderij 7 en 8 zijn op basis van het dateerbare aardewerk al in de 3e eeuw 
gedateerd. Dit wordt ondersteund door deze analyse van het verbrande 
aardewerk. Beide zijn gebouwd nadat een ander gebouw in de directe 
omgeving (ten oosten van de opgraving?) in vlammen is opgegaan.

8.15.5 De functies van het aardewerk
Behalve de in tabel 8.17 weergegeven, traditionele onderverdeling in 
aardewerkgroepen is ook een functionele indeling van het gevonden 
aardewerk mogelijk. Het aardewerk kan op basis van de vorm en mogelijke 
functie onderverdeeld worden in:

1 Tafelaardewerk en kruiken of f lessen.
2 Gebruiksaardewerk dat primair voor de aanvoer van voedsel gebruikt 

lijkt. Brandsporen lijken er op te wijzen dat de inhoud van dit vaatwerk 
in een aantal gevallen voor consumptie is opgewarmd/gekookt. Niet 
uitgesloten mag worden dat een deel van dit aardewerk secundair is 
gebruikt.

3 Grote containers voor de aanvoer van voedsel en drank.
4 Specifiek vaatwerk zoals wrijfschalen voor de bereiding van voedsel en 

ruwwandige kannen (waterkokers) en Tongerse bekers.

In tabel 8.23 zijn de randfragmenten van de verschillende groepen 
aardewerk uit de drie nederzettingen onderverdeeld naar functionele 
groepen. Een groot deel van het gebruiksaardewerk komt uit de regio 
zelf (grijs Bataafs aardewerk en het handgevormde inheems-Romeinse 
aardewerk). Opvallend is het kelkbakje of rookschaaltje. Dergelijke 
voorwerpen worden regelmatig in een grafcontext aangetroffen en 
minder vaak in een nederzetting. Het is goed mogelijk dat het voorwerp 
in een huiselijke context (bij een huisaltaar?) benut is om reukstoffen te 
verbranden. Opvallend zijn verder enkele amfoortypen die niet zo vaak 
in een inheems-Romeinse context worden aangetroffen. De Dressel 2-5? 
(vt 45) is gebruikt om wijn uit het Middellandse Zeegebied aan te voeren. 
In de twee amforen Dressel 7-11 (vt 46) is vissaus uit Zuidoost-Frankrijk 
naar Nistelrode vervoerd. De vissaus zal niet veel in de inheems-Romeinse 
keuken zijn gebruikt. Mogelijk heeft een meer geromaniseerde inwoner 
van de nederzetting Zwarte Molen de vissaus gebruikt bij de bereiding van 
het eten. Beide amfoortypen zullen aan het einde van de eerste of het begin 
van de tweede eeuw in Nistelrode zijn beland. Ook de carrot amphora (vt 
118) past niet goed in het aardewerkrepertoire dat normaal gesproken in een 
nederzetting als Zwarte Molen mag worden verwacht. In deze amfoor is 
gedroogd fruit uit de Palestina of Syrië aangevoerd.
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functie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ts bw ve gl am wr do ru gr LL ov in hi ha zo N

tafelaardewerk 102

beker 10 34 44

drinkkom 8 20 28

bord 14 9 4 27

kommetje 3 3

kruiken 15 15

flessen 1 1

gebruiksaardewerk 445

pot/kom 3 1 133 143 31 7 3 60 381

bak 42 42

deksel 18 1 19

zout 3 3

grote containers 69

amforen 27 1 28

dolia 41 41

specifiek aardewerk 87

wrijfschalen 6 70 76

kannen 5 5

Tongerse bekers 7 7

kelkbakje 1 1

indet 1 1

totaal 31 50 38 17 27 70 41 198 144 32 7 1 3 60 3 722

Tabel 8.23
De functionele onderverdeling van het aardewerk op basis van de randfragmenten. 1 terra sigillata; 2 Belgische waar; 3 geverfd aardewerk; 4 

gladwandig aardewerk; 5 amforen; 6 wrijfschalen; 7 dolia; 8 ruwwandig aardewerk; 9 grijs Bataafs aardewerk; 10 Low Lands ware; 11 overig 

aardewerk; 12 indet; 13 handgevormd-import; 14 handgevormd inheems-Romeins aardewerk; 15 zoutaardewerk
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Bijlage 8.1

Concordantielijst van Romeins aardewerk uit Nistelrode, Breda-West, Venray-Hoogriebroek 
(nederzettingen) en Weert-Molenakkerdreef (grafveld)

vormtype vormtype vormtype vormtype

vorm Nistelrode Breda Venray Weert

terra sigillata

bord Dragendorff 15/17 – – – 1010

Dragendorff 18/31 1 1 1 1020/1025/1029

Dragendorff 32 2 2 2 1030

kommetje Conspectus 22 – 3 – –

Dragendorff 27 3 4 – 1050

Dragendorff 33 4 5 3 1060

Dragendorff 35 – 7 – –

Dragendorff 36 – – – 1040

Dragendorff 40 5 6 – 1070

beker Chenet 333 – 8 – –

drinkkom Dragendorff 37 6 9 4 1080

Dragendorff 38/44 7 – – 1090

Ludowici SM – – 5 –

wrijfschaal Dragendorff 43 8 – – –

Dragendorff 45 9 10 6 1100

Curle 21 10 – – –

fijn aardewerk

kommetje als Holwerda NW 26 – – 7 –

bord als Holwerda NW 37b – – 8 –

Belgische waar

beker Holwerda BW 13 11 – – 2010

Holwerda BW 28 14 17 – –

Holwerda BW 31 12 11 – –

als Oelmann 30 – 13 – –

als Oelmann 32 – 12 17 –

als Oelmann 33 13 14 9/18/23 –

Vanvinckenroye 43 15 – – –

Vanvinckenroye 87 – – – 2020

Vanvinckenroye 104 16 15 – –



360   Bewoningsdynamiek op de Maashorst

vormtype vormtype vormtype vormtype

vorm Nistelrode Breda Venray Weert

– – 16 – –

– – 25 – –

– – – – 2090

– – – 10 –

– – – 19 –

bord Holwerda BW 81 17 18 11/20/52 2060

Holwerda BW 87 18 – – –

– – 19 – –

– – – 12 –

– – – 53 –

bakje Deru C4 – 20 – –

Holwerda BW 82 – – – 2070

– – 21 – –

kom Brunsting 2 – – – 2030

Holwerda 52 20 – – –

“passerwaar” 19 – – –

fles Holwerda BW 25 23 24 – 2040

pot Holwerda BW 26 – 23 – –

Holwerda BW 27 22 – – 2050

Holwerda BW 75 – – 16 –

– 21 – – –

geverfd aardewerk

Beker Stuart 2 24 26 39 3010

Stuart 4 25 – – 3020

Oelmann 30 26 27 35 3030

Oelmann 32 27 28 36 3050

Oelmann 33 28 29 37 3060

als Holwerda BW 94 – – 38 –

als Holwerda BW 95 – – 41 –

– – – 40 –

Pirling 59-62 – 30 – –

schaaltje Oelmann 38 – – 42 –

bord Stuart 10 29 31 43 –

Stuart 13 30 – – 3070

bakplaat Oelmann 53b – – 44 –

gladwandig aardewerk
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vormtype vormtype vormtype vormtype

vorm Nistelrode Breda Venray Weert

kruik Ritterling 58 – – – 4010

Stuart 107 31 32 – –

Stuart 106/108 32 – – –

Stuart 109 33 – – –

Stuart 110 34 – 46 4030

Stuart 131 – 36 47 –

als Gose 382 – – – 4020

Vanvinckenroye 424-8 35 33 48 4060/4065

Brunsting 20 36 34 – –

Oelmann 61 38 35 – 4040/4070

Oelmann 62 37 – – 4050

Oelmann 67b 40 – 45 –

– 39 – – –

– 41 – – –

– – 37 – –

kan Vanvinckenroye 375 – – – 4090

Stuart 214a – – 51 –

pot Stuart 146 42 38 58 –

– – – 59 –

deksel als Oelmann 120a – 61 – –

kelkbakje – 43 – – –

amfoor

standamfoor Gauloise 4/Pelichet 47 50 40 69 4520

Gauloise 13 49 – – –

Oelmann 68 52 42 66 –

Oelmann 74 57 – 67 –

– 47 – – –

– 48 – – –

– 51 – – –

– 53 – – –

– 54 – – –

– 55 – – –

– 56 – – –

– 58 – – –

– 59 – – –

– – – 68 –

puntamfoor Dressel 2-5 45 – – –
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vormtype vormtype vormtype vormtype

vorm Nistelrode Breda Venray Weert

Dressel 7-11 46 – – –

Dressel 20 44 43 65 –

carrot amphora 118 – – –

“amfoortje” – 39 – –

wrijfschaal

Brunsting 36/Stuart 149 60 44 – 6010-v25+v69

Vanvinckenroye 342-6 – 45 – –

hamer Vanvinckenroye 347 62 – – 6015

Vanvinckenroye 350 61 47 – –

Vanvinckenroye 351 65 vt44.7 vt62d –

hoge lijst Oelm. 86/Vanvinck. 352 – 46 vt62b,e 6030/6035

lage lijst – 63 vt44.4 vt62a,c 6010-4.13

– 64 – – –

– – – vt62f –

– 66 – – –

– – 48 – –

Gose 453 67 49 63 6020

dolium

handgevormd Stuart 147 68 50 vt64b,e 7020

– 69 – – –

– – – – 7030

gedraaid – 70 – vt64a,f,h –

“klein dolium” 71 – 60/86,vt64c,d 7010

– – 51 – –

– – 52 – –

– 72 – vt64d? –

– 73 – – –

Low Lands ware

beker – – 72 – –

– – 73 – –

als Oelmann 32 – 74 – –

Brouwer 12.II.1-3 – 75 – –

drinkkom Holwerda 55c 74 76 14 –

Brouwer 12.I.3-4 – 77 – –

bord als Holwerda BW 81 – 78 – –
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vormtype vormtype vormtype vormtype

vorm Nistelrode Breda Venray Weert

– – 79 – –

kruik – – 80 – –

amfoor – 75 81 – –

wrijfschaal als Oelmann 86 – 82 – –

als Vanvinckenroye 350 – 83 – –

– – 84 – –

dolium als Stuart 147 – 85 – –

gedraaid – – 86 – –

fles – – 87 – –

– – 88 – –

– – 89 – –

voorraadpot – – 90 – –

– – 91 – –

– – 92 – –

– – 93 – –

Holwerda 140-2 76 94 24 –

pot Brouwer 7.I.1 – 95 – –

als Stuart 201 – 96 – –

– – 97 – –

Brouwer 7.I.2-3 – 98 – –

als Oelmann 87 – 99 – –

als Stuart 210 – 100 – –

als Oelmann 89 – 101 – –

als Oelmann 104 – 102 – –

Brouwer 7.I.5-6 – 103 – –

– – 104 – –

– – 105 – –

– – 106 – –

Brouwer 12.I.2 – 107 – –

Brouwer 8.4 – 108 – –

– – 109 – –

bak als Oelmann 111 – 110 – –

– – 111 – –

Brouwer 9.III.1 – 112 – –

Brouwer 13.4 en 6 – 113 – –

Brouwer 13.8 – 114 – –

deksel als Oelmann 120a – 115 – –

Brouwer 11.I.1-2 – 116 – –

21 Vormen in een min of meer gladwandig, witbakkend aardewerk is tot het ruwwandige aardewerk gerekend.
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vormtype vormtype vormtype vormtype

vorm Nistelrode Breda Venray Weert

ruwwandig aardewerk

bak – 77 – 76 5080

– 78 – – –

– 79 – – –

– 80 vt63.2 – –

– 81 vt63.1,4,5 71 –

– 82 – – –

– 83 62 – –

– 84 – – –

– – 64 75 –

– – 67 – –

Brunsting 19 85 68 – 5110

Oelmann 110 – – 70 –

Oelmann 111 – vt63.3 73 –

Oelmann 112 – 66 – –

Oelmann 113 – 65 72 –

Vanvinckenroye 138 – – 74 –

Vanvinckenroye 560 – 65 – –

pot – 86 – – –

– 87 – – –

pot Stuart 201a/c 117 – 81 5010

Stuart 210 91 – 78 –

als Stuart 146 – – – 5060

Oelmann 87 89 53 54/77 4140/5020

Oelmann 89 90 54 55/79 5030

Oelmann 90 88 56 80 5040/5045

Oelmann 88/104 92 61 56/57/83 –

Holwerda BW 2 93 – – –

als Holwerda 75 – 87 – –

– – 55 – –

– – 57 – –

– – 58 – –

– – 59 – –

– – 60 – –

– – – 88 –

– – – 89 –

kan Oelmann 96 94 – 84 –
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vormtype vormtype vormtype vormtype

vorm Nistelrode Breda Venray Weert

Oelmann 97 – – 85 5120

Oelmann 98 – – – 5130

– 95 – – –

– 96 – – –

– 97 – – –

– – 69 – –

– – 70 – –

kaaspers – – – 90 –

deksel Oelmann 120a 98 71 91 5070

Oelmann 120b – – 91 –

grijs Bataafs aardewerk

bak – – 122 – –

pot Stuart 201 a/c 99 – – 8050

Stuart 202/210 104 124 28 –

Oelmann 87 100 – 25 8010

– 101 – – –

– 102 – – –

– 103 – – –

– 105 – 26, 27,32 –

– 106 – – –

– 107 – – –

– 108 – 34 –

– 109 – – –

– 110 – – –

– 111 – – –

– – – 29 –

– – – 30 –

– – – 31 –

– – – 32 –

– – – 33 –

deksel – 112 – – –

handgevormd import Holwerda BW 94 113 22 – 2080

– – – – 2090

zout rood dun 114 * – –

zout rood dik 115 * – –

zout geel – * – –
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vormtype vormtype vormtype vormtype

vorm Nistelrode Breda Venray Weert

overig aardewerk

‘Engels’ kom – – 117 – –

‘Engels’ kruik? – – 119 – –

‘Engels’ pot – – 125 – –

‘Belgisch’ pot als Oelmann 87 – – 22 –

als Oelmann 89 – 118 15 –

– 116 – – –

‘Belgisch’ kom – – – 21 –

beker? – – 120 – –

pot – – 121 – –



Bijlage 8.2

De werkput- en vondstnummers van de afgebeelde scherven

figuur werkput vondstnr. structuur

 1.1.1 17 291 8 boerderij

 1.1.2 24 1239

 1.1.3 17 226

 1.2 24 1464 13 kringgreppel

 1.4.1 66 3899

 1.4.2 59 3788

 1.6.1 53 3617 romeins spoor

 1.6.2 20 728

 1.6.2 20 732

 1.6.3 24 1270

 1.6.3 24 1247

 1.6.4 17 136

 1.6.5 20 267

 1.6.6 14 73

 1.6.7 16 87

 1.6.8 17 189

 1.6.8 17 566

 1.6.8 23 1046

 1.6.9 17 450

 1.6.10 24 1197

 1.6.10 24 1485 boerderij 8

 1.10 22 720

 2.11.1 24 1428 romeins spoor

 2.11.2 24 1432 boerderij 8

 2.11.2 24 1284

 2.12.1 53 3794 romeins spoor

 2.12.2 17 226

 2.13.1 17 637

 2.13.2 17 589

 2.13.3 24 1253

 2.14 48 1993

 2.16.1 17 430 boerderij 8

 2.16.2 17 353
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figuur werkput vondstnr. structuur

 2.16.3 17 665

 2.16.4 16 88

 2.16.5 20 397

 2.16.6 23 947 romeins spoor

 2.16.7 17 855

 2.17.1 17 338

 2.17.2 24 1274

 2.17.3 17 591

 2.17.3 17 592

 2.19 29 1677 kuil 29/54

 2.20.1 24 1279

 2.20.2 66 4318 waterput 172

 2.20.3 24 1269

 2.20.4 17 386

 2.20.5 17 515

 2.20.6 53 3751 romeins spoor

 2.20.7 20 804 middeleeuws spoor

 2.20.8 20 359

 2.20.9 53 3751 romeins spoor

 2.20.10 59 3075 kuil 59/3

 2.20.11 16 61

 2.20.12 17 338

 2.20.12 17 383

 2.20.13 20 728

 2.21 23 1045

 2.22 14 77 middeleeuws spoor

 2.23 17 350

 3.24.1 24 1463 middeleeuws spoor

 3.24.2 17 581

 3.24.3 24 1107

 3.24.4 53 3810 romeins spoor

 3.25.1 17 664

 3.25.2 24 1484 boerderij 8

 3.25.3 24 1421 boerderij 8

 3.26.1 23 1046

 3.26.2 17 701

 3.27.1 17 679

 3.27.2 24 1285

 3.27.2 24 1380 boerderij 8
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figuur werkput vondstnr. structuur

 3.29.1 17 247

 3.29.1 17 149

 3.29.1 17 227

 3.29.1 17 210

 3.29.2 17 299

 3.29.2 17 337

 3.29.2 17 328

 3.29.2 17 221

 3.30 53 3700 kuil 53/19

 4.31.1 29 1562 boerderij 21

 4.31.2 24 1356 boerderij 8

 4.32 24 1486

 4.33 20 806 romeins spoor

 4.34.1 17 327

 4.34.2 66 4335 waterput 172

 4.36 17 548 waterput 11

 4.37 17 532

 4.38.1 17 782

 4.38.2 24 1253

 4.39 20 598 middeleeuws spoor

 4.40 24 1418 boerderij 7

 4.41 17 395

 4.42 20 308 waterput 12

 4.43 17 613

 5.44 23 1042

 5.45 16 61

 5.47 40 1743 boerderij 54

 5.47 40 1762 boerderij 54

 5.48 20 800 boerderij 3

 5.49 23 951

 5.52.1 17 925 boomval

 5.52.2 17 590

 5.52.3 24 1247

 5.52.4 24 1201

 5.52.4 24 1252

 5.52.5 17 833

 5.52.6 23 947 romeins spoor

 5.52.7 24 1247

 5.53 17 977
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figuur werkput vondstnr. structuur

 5.54 23 948

 5.55 24 1458 boerderij 8

 5.56 17 199

 5.56 24 1265

 5.57 24 1266

 5.58 7 45 middeleeuws spoor

 5.59 24 1238

 6.60.1 16 63

 6.60.1 53 3421

 6.60.2 17 709

 6.60.2 17 409 waterput 11

 6.60.3 20 371

 6.60.4 23 1050

 6.60.5 17 489 waterput 11

 6.60.6 17 830

 6.60.7 32 1588

 6.62.1 17 670

 6.62.2 17 563

 6.62.2 17 592

 6.62.2 17 562

 6.62.3 53 3793 romeins spoor

 6.62.4 20 302 waterput 12

 6.62.5 17 130

 6.62.6 17 1023 boerderij 5

 7.62 20 308 waterput 12

 7.63.1 66 4323 waterput 172

 7.63.2 53 3321 kuil 53/20

 7.63.3 66 4326 waterput 172

 7.64.1 17 457

 7.64.2 17 140

 7.65.1 20 370

 7.65.2 20 774 middeleeuws spoor

 7.67.1 17 94

 7.67.2 17 186

 7.67.2 17 210

 7.67.2 24 1251

 8.68.1 20 269

 8.68.2 20 317 boerderij 3

 8.68.3 16 61
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figuur werkput vondstnr. structuur

 8.68.3 17 565

 8.68.4 17 458

 8.68.5 24 1265

 8.68.6 17 254

 8.68.7 20 306 waterput 12

 8.68.8 66 4006 bijgebouw 137

 8.69.1 20 728

 8.69.2 66 4419 boerderij 98

 8.69.3 17 825

 8.69.4 20 401

 8.70.1 17 152

 8.70.1 17 215 waterput 11

 8.70.2 20 1003 waterput 12

 8.70.3 17 125

 8.71.1 17 178

 8.71.2 17 678

 8.71.3 59 3077 kuil werkput 59

 8.71.4 25 1176

 8.72.1 23 951

 8.72.2 20 309 waterput 12

 8.72.2 20 373

 8.73.1 24 1127

 9.75 20 371

 9.76.1 24 1310

 9.76.2 17 632

 9.76.2 17 596

 9.76.2 17 532

 9.76.2 17 617

 9.76.3 24 1272

 9.76.4 17 108

 9.76.5 17 171

 9.76.6 24 1462

 9.76.7 16 61

10.77.1 16 91 middeleeuws spoor

10.77.2 48 2236 middeleeuws spoor

10.77.3 20 270

10.77.4 17 519

10.77.5 16 61

10.77.5 17 701



372   Bewoningsdynamiek op de Maashorst

figuur werkput vondstnr. structuur

10.77.6 24 1384 boerderij 8

10.77.7 17 220

10.77.8 17 291 boerderij 8

10.77.9 24 1129

10.77.10 17 205

10.77.11 16 61

10.77.12 24 1244

10.77.13 17 621

10.78 17 467

10.79 29 1692

10.80.1 24 1127

10.80.2 17 660

10.80.3 17 614

10.80.4 17 579

10.80.4 17 679

10.81.1 24 1239

10.81.2 17 429 boerderij 8

10.81.2 24 1433 boerderij 8

10.81.3 24 1201

10.82 60 3453 middeleeuws spoor

10.83 17 219

10.84 24 1462

10.85.1 17 258

10.85.1 24 1279

10.85.2 23 1040

10.85.3 17 670

11.86 17 708

11.87 17 379

11.88 17 577

11.89.1 17 154

11.89.2 20 396 paalkuil 20/163

11.89.3 17 859

11.89.3 17 433 waterput 11

11.89.4 24 1287

11.89.4 24 1246

11.89.5 17 575

11.89.6 66 3960

11.90.1 17 509

11.90.2 24 1231
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figuur werkput vondstnr. structuur

11.90.3 17 784

11.90.4 17 513

11.90.5 20 362
Greppel
haaks boerderij 9

11.90.6 24 1330

11.90.7 17 384

11.90.8 24 1247

11.90.9 17 353

11.90.10 24 1464 kringgreppel 13

11.90.11 17 282

11.90.12 17 452

11.90.12 24 1370

11.90.13 23 938

12.91.1 17 325

12.91.1 23 1046

12.91.2 20 809
Greppel
haaks boerderij 9

12.91.3 17 348

12.91.4 17 207

12.91.5 24 1290

12.91.6 17 253

12.91.6 24 1241

12.91.7 17 1038 boerderij 8

12.91.7 17 1039 boerderij 8

12.91.8 24 1460 boerderij 7

12.91.9 17 581

12.91.10 16 58

12.91.10 17 561

12.91.10 17 627 boerderij 8

12.91.10 20 270

12.91.10 23 1046

12.91.10 24 1444 boerderij 8

12.91.11 20 361

12.91.12 17 423 waterput 11

12.91.12 17 428 waterput 11

12.91.12 17 408 waterput 11

12.91.12 17 479 waterput 11

12.91.12 17 489 waterput 11

12.91.12 17 526 waterput 11

12.91.12 17 484 waterput 11

12.91.12 17 406 waterput 11
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figuur werkput vondstnr. structuur

12.91.12 17 485 waterput 11

12.92.1 53 3554 romeins spoor

12.92.2 24 1129

12.92.3 17 573

12.92.4 20 365

12.92.5 17 255

12.92.6 17 475 waterput 11

12.92.6 17 479 waterput 11

12.92.6 17 484 waterput 11

12.92.6 17 405 waterput 11

12.92.7 17 328

12.92.8 24 1289

12.92.8 24 1308

12.92.9 14 71

12.92.10 24 1130

12.92.11 24 1383 boerderij 8

12.92.12 17 697

12.92.13 16 58

12.92.14 17 407 waterput 11

12.93 32 1594 boerderij 22

13.94 24 1315

13.95.1 17 864

13.95.2 23 1072 romeins spoor

13.96 16 61

13.96 17 684

13.96 17 708

13.97 14 74 romeins spoor

13.98.1 17 351

13.98.1 17 282

13.98.2 17 252

13.98.3 17 701

13.98.4 24 1232

13.98.5 23 1054

13.98.6 17 164

13.98.7 53 3705 kuil 53/3

13.98.8 17 408 waterput 11

13.98.9 24 1357 boerderij 8

14.99.1 66 3963 waterput 172

14.99.2 17 336
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figuur werkput vondstnr. structuur

14.99.3 17 700

14.99.4 24 1380 boerderij 8

14.100 17 833

14.101.1 17 853

14.101.2 20 894 boerderij 3

14.101.3 20 968 waterput 12

14.102.1 17 326

14.102.2 23 1044

14.103 25 1171 romeins spoor

14.104.1 16 61

14.104.2 17 458

14.104.3 24 1316

14.104.3 24 1354

14.104.4 25 1490 boerderij 19

14.104.5 24 1401 kuil 24/105

14.104.5 24 1438 zuidelijke (nederzettings)greppel

14.104.6 25 1170 romeins spoor

14.104.7 17 458

14.104.8 24 1316

14.104.9 24 1291

14.104.10 20 399

14.104.11 20 302 waterput 12

14.104.12 17 594

14.104.13 24 1410 boerderij 7

14.104.14 53 3343

14.104.15 20 361

14.104.16 20 371

14.104.17 24 1408 boerderij 7

14.104.18 24 1124 romeins spoor

14.104.19 24 1311

14.104.19 24 1316

14.104.20 17 422 waterput 11

14.104.20 17 526 waterput 11

14.104.20 17 489 waterput 11

14.104.20 17 476

14.104.21 16 58

14.104.22 24 1291

14.104.23 24 1251

14.104.24 52 2069
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figuur werkput vondstnr. structuur

14.104.25 25 1511 boerderij 19

14.104.26 20 371

14.104.26 17 282

14.104.27 20 704 boerderij 3

15.105.1 24 1421 boerderij 8

15.105.2 24 1316

15.105.3 17 299

15.105.4 66 4323 waterput 172

15.105.4 66 4335 waterput 172

15.105.5 16 61

15.105.5 16 58

15.105.6 59 4377 173 waterput

15.105.7 24 1330

15.105.8 20 732

15.105.9 20 371

15.105.10 24 1295

15.105.11 23 1043

15.105.12 60 3459 romeins spoor

15.105.13 17 385

15.105.14 17 327

15.105.15 17 145

15.105.16 24 1433 boerderij 8

15.106.1 17 686

15.106.2 17 168

15.106.3 24 1269

15.106.4 16 87

15.106.5 24 1291

15.106.6 16 58

15.106.7 17 166

16.106.4 16 61

16.107.1 17 458

16.107.2 17 534

16.107.3 17 227

16.108.1 17 385

16.108.2 24 1247

16.108.3 25 1509  boerderij 19

16.108.4 24 1284

16.108.5 24 1279

16.108.6 17 635
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figuur werkput vondstnr. structuur

16.108.7 16 61

16.108.8 24 1252

16.108.9 24 1273

16.109.1 17 578

16.109.2 20 344

16.109.3 66 4008 middeleeuws spoor

16.110 17 349

16.111 24 1247

16.112 20 630 romeins spoor

17.113.1 20 846 boerderij 9

17.113.2 24 1132

17.113.3 20 767 greppel haaks boerderij 9

17.114 32 1594 boerderij 22

17.116.1 23 1045

17.116.2 17 537

17.116.3 20 599 middeleeuws spoor

17.116.4 24 1353

17.116.5 17 354

18.1 32 1594 boerderij 22

18.2 32 1597 boerderij 22

18.3 32 1594 boerderij 22

18.4 32 1594 boerderij 22

18.5 32 1594 boerderij 22

18.6 32 1594 boerderij 22

18.7 29 1677 kuil 29/54

18.8 5 11 boerderij 22

18.9 29 1692

18.10 32 1597 boerderij 22

18.11 32 1594 boerderij 22

18.12 32 1594 boerderij 22

18.13 32 1594 boerderij 22

18.14 32 1594 boerderij 22

18.15 29 1677 kuil 29/54

19.1 17 631

19.2 52 3281 boerderij 55

19.3 17 687

19.4 20 268

19.5 17 819

19.6 17 707
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figuur werkput vondstnr. structuur

19.7 17 858

19.8 20 344

19.9 17 839

19.10 23 1040

19.11 17 696

19.12 20 319

19.13 20 302 waterput 12

19.14 20 968 waterput 12



9 Het vroegmiddeleeuwse aardewerk

Menno Dijkstra 

Inleiding

Het vroegmiddeleeuwse aardewerk is alleen afkomstig van de vindplaats 
Zwarte Molen en bestaat vrijwel volledig uit op de draaischijf vervaardigde 
keramiek. Het overgrote deel wordt gevormd door merovingisch aardewerk. 
Van een deel daarvan is een merovingische datering niet zeker; het kan 
ook om Romeins ruwwandig materiaal gaan. Een aantal scherven heeft een 
karolingisch baksel. Slechts enkele scherven uit deze periode zijn te scharen 
onder de noemer ‘(mogelijk) handgemaakt’, waaronder een tweetal scherven 
van vermoedelijk kogelpotaardewerk (zie tabel 9.1).
Wat de verhouding tussen gedraaid en handgemaakt betreft, past Nistelrode 
in het beeld dat bestaat voor het Maas-Demer-Scheldegebied als geheel.1

soort aantal

Merovingisch draaischijf (mw) 246

Mogelijk merovingisch draaischijf (mw?) 35

Karolingisch draaischijf (kw) 17

Merovingisch handgemaakt (mh) 3

Mogelijk merovingisch handgemaakt (mh?) 28

Mogelijk kogelpot (kog?) 2

Totaal 331

9.1 Merovingisch draaischijfaardewerk

Voor merovingisch gedraaid aardewerk bestaat geen algemeen gebruikte 
typologie. Na publicatie van het eerste echte standaardwerk voor de typolo-
gie van merovingisch aardewerk door Böhner in 1958, zijn er de laatste jaren 
relatief veel nieuwe publicaties verschenen, zoals die van Van Es en Verwers, 
Gross, Siegmund, Nieveler en Siegmund en Redknap.2

De hier gebruikte type-indeling is grotendeels gebaseerd op die van 
Siegmund en Nieveler, die van toepassing is op het Duitse Rijnland en 
daarom ook voor het Nederlandse gebied van belang is. Dit betekent 
niet dat altijd eenzelfde datering is aangehouden, aangezien de datering 
van keramiek uit grafcontext, die gebaseerd is op seriatie en daarnaast 
samenhangt met periode van gebruik in het grafritueel, kan afwijken van de 
datering van aardewerk in nederzettingscontext.

1 Verhoeven 1998, 47 (regio X).
2 Van Es en Verwers 1980; Gross 1992; Siegmund 1998; Nieveler en Siegmund 1999; 

Redknap 1999.

Tabel 9.1 
Aantal vroegmiddeleeuwse scherven 

per aardewerksoort
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De weinige randen van het ruwwandig aardewerk zijn niet ingedeeld 
naar een bestaande typologie, omdat bestaande publicaties onvoldoende 
aanknopingspunten bieden. Omdat het aardewerk in meerdere 
productieplaatsen is gemaakt en niet alle opgegraven complexen daaruit 
zijn gepubliceerd met duidelijk fotomateriaal, is het moeilijk macroscopisch 
bepaalde baksels eenduidig aan een bepaald productiecentrum toe te wijzen.3

Bij de determinatie is dan ook gekozen voor een door de auteur opgezette 
indeling, afgeleid van de bij Wijnaldum opgezette methode en gebruikt 
voor het onderzoek naar vroegmiddeleeuwse vindplaatsen in Zuid-Holland 
in het kader van het Frisia Project. In het onderstaande worden eerst de 
voorkomende baksels besproken, gevolgd door een bespreking van de typen.

9.1.1 Bakselverdeling
Binnen het merovingisch draaischijfaardewerk is wat baksel betreft een 
driedeling te maken in Rotgestrichen waar, gladwandige waar en ruwwandige 
waar, met de toevoeging reducerend of oxiderend.
Rotgestrichen waar is feitelijk een glad- tot ruwwandig baksel met rode 
engobe en is verwant aan ‘pseudo-sigillata’.4 De verschijningsvorm van 
dit aardewerk bestaat voor het overgrote deel uit schalen. De categorie 
Rotgestrichen is in Nistelrode slechts vertegenwoordigd door misschien één 
verder niet determineerbare scherf.
Binnen de glad- en ruwwandige groep is op basis van de kleur een 
tweedeling te maken in oxiderende (oranjerode, bruine en gele tinten) en 
reducerende (grijze tot zwarte tinten) baksels. Soms zijn beide bakwijzen 
te vinden op één scherf, wat te maken heeft met een fl uctuatie van het 
zuurstofgehalte bij het bakproces. Bij de toewijzing is gekozen voor de kleur 
aan de buitenzijde. De onderverdeling in glad- en ruwwandig op basis van 
de grofheid van de magering vertoont een glijdende schaal. Gladwandige 
scherven onderscheiden zich door een zeer fi jn baksel, waarbij geen 
magering aan het oppervlak te voelen is. De buitenzijde kan daarbij bewust 
geglad zijn. Binnen de groep ruwwandig loopt het spectrum uiteen van 
grofgemagerde scherven tot scherven die een fi jne magering hebben die nog 
net voelbaar is aan de oppervlakte.
Wat hardheid van het baksel betreft is gekozen voor ‘zacht’ wanneer het 
scherfoppervlak met een duimnagel eenvoudig is in te krassen en/of ‘krijtig’ 
aanvoelt. Ingedeeld bij ‘hard’ zijn steengoed-achtige baksels. De overige 
scherven zijn ingedeeld bij middelharde baksels.
Door de indeling naar hardheid (zacht, middel en hard) en magering (fi jn, 
middel en grof) ontstaat voor de oxiderende en reducerende ruwwandige 
baksels een verdeling in achttien bakselgroepen, vergelijkbaar met de opzet 
voor de indeling van de baksels uit Dorestad.5 Bij gladwandige baksels 
beperkt de bakselverdeling zich logischerwijze tot de hardheidsgraden.
De bakselcodering in tabel 9.2 en 9.3 is opgebouwd uit de elementen GOX 
of GRED (gladwandig oxiderend of redurend), ROX of RRED (ruwwandig 
oxiderend of reducerend) en de voorvoegsels Z (zacht), H (hard), f (fi jn) en g 
(grof).

3 Een positieve uitzondering is de onlangs verschenen publicatie over Mayen (Redknap 1999).
4 Redknap 1999, 73.
5 Van Es en Verwers 1980, 56-59.
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Een koppeling aan bepaalde merovingische productiecentra is moeilijk, 
omdat niet alle ovenvondsten even uitputtend zijn gepubliceerd en de 
baksels macroscopisch sterk op elkaar kunnen lijken. Een uitzondering is 
aardewerk uit Mayen, dat zich vooral laat herkennen door de ‘vulkanische’ 
magering. Voor zover dit te zien was, is het baksel van de desbetreffende 
randfragmenten gemarkeerd met een ‘v’. Ook andere kenmerken, zoals een 
grijs of zwart ‘gesmoorde’ buitenkant van de scherf en ‘gestreepte’ baksels, 
met zowel reducerend als oxiderend getinte ‘strepen’, zijn vastgelegd.6 Dit 
laatste fenomeen komt voor bij een deel van het aardewerk uit enkele van de 
pottenbakkercentra in het Vorgebirge, waaronder Badorf en Walberberg, en 
is het gevolg van het onvoldoende mengen van gebruikte kleien.7

Behalve bij de schalen, kan over het algemeen gesteld worden, dat 
gladwandige baksels zich beperken tot knikwandpotten en ruwwandige 
baksels tot kookpotten (Wölbwandtöpfe), kruiken en kannen. De weinige 
uitzonderingen bevestigen wat dit betreft de regel.

magering/hardheid zacht aantal middel aantal hard aantal

gladwandig ZGOX 4 GOX 1 HGOX -

fijn ruwwandig fZROX 1 fROX 5 fHROX 1

middel ruwwandig ZROX 28 + 1v ROX 44 + 3v HROX 40 + 17v

grof ruwwandig gZROX 1 gROX 1 gHROX 3

magering/hardheid zacht aantal middel aantal hard aantal

gladwandig ZGRED 16 GRED 5 HGRED -

fijn ruwwandig fZRRED 1 fRRED 1 fHRRED -

middel ruwwandig ZRRED 2 RRED 6 + 2v HRRED 6

grof ruwwandig gZRRED - gRRED - gHRRED -

Kijkend naar de verdeling in tabel 9.2 en 9.3 (zonder de mogelijk 
merovingische scherven) valt op dat bij de oxiderende en reducerende 
ruwwandige waar de middelmatig gemagerde baksels overheersen. De 
groep aardewerk uit Mayen – voor zover macroscopisch herkend – beperkt 
zich vooral tot de middelmatig ruwwandig oxiderende scherven, speciaal de 
hardgebakken variant. Dit komt overeen met de toewijzing van de Mayener 
waar binnen de bakselindeling van Dorestad (w 6, 9 en 12).8 Slechts een 
enkele scherf heeft een ‘gestreept’ of gesmoord baksel (niet opgenomen in 
de tabellen).
Wat kleur betreft, zijn de okertinten in de meerderheid, gevolgd door 
oranjerood (zie tabel 9.4). De Mayenbaksels beperken zich tot deze twee 
kleuren. Net als in Geldrop en Dommelen, zou de groep geel tot witgeel 

6 Deze laatste kenmerken zijn ten bate van de overzichtelijkheid niet verwerkt in tabel 9.2 
en 9.3.

7 Bardet 1995, 214 en 216.
8 Bardet 1995, 222-225.

Tabel 9.3
Overzicht van reducerende merovingische 

baksels (v = vulkanische magering)

Tabel 9.2
Overzicht van oxiderende merovingische 

baksels (v = vulkanische magering)
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aardewerk afkomstig kunnen zijn uit Walberberg in het Vorgebirge.9 Van het 
oranjerode aardewerk is iets minder dan de helft (22 stuks) van een zacht 
baksel. Mogelijk hebben we hier te maken met een groep die ook in Geldrop 
en Dommelen voorkomt. Verhoeven suggereert de mogelijkheid dat deze 
groep, samen met het grijs tot zwarte aardewerk, van regionale herkomst 
is.10

kleur aantal

licht bruin/oker 74

oranjerood 53

geel tot witgeel 15

licht grijs/grijs 17

zwart 1

Een handvol scherven tenslotte heeft een ‘karolingisch’ Dorestad-baksel: w 1 
en w 12.

9.1.2 Knikwandpotten
De ontwikkeling van de merovingische knikwandpot (met en zonder oor en 
schenktuit) is het afgelopen decennium opnieuw onder de loep genomen 
door met name F. Siegmund en E. Nieveler.11 Onderzoek van Böhner 
had al eerder duidelijk gemaakt dat de vroegste knikwandpotten bestaan 
uit exemplaren met een concave bovenhelft.12 Bij de knikwandpotten met 
rechte bovenwand is gebleken dat de decoratie en de ontwikkeling van brede 
naar hoge, slankere vormen aan de basis staat van de typochronologische 
ontwikkeling. Het versieringspatroon bestond aanvankelijk uit losse stempels 
(vanaf 530), gevolgd door lijn- en golfpatronen (vanaf 555) en vervolgens 
door de eerste radstempelpatronen (vanaf 570). De oudste radstempels 
bestaan uit éénregelige radstempels met vierkantjes, kort daarop gevolgd 
door meerregelige stempels met vierkantjes of ‘composiet’-stempels 
met samengestelde en/of onderbroken patronen (vanaf 585).13 Voor de 
determinatie is gebruikt gemaakt van de synthese van de typologie van het 
Duitse Nederrijnse gebied met dat van het ten zuiden daarvan gelegen gebied 
rond de Kölner Bucht.14

Van de vier op type te determineren exemplaren gladwandig aardewerk, 
behoren er twee (vnr. 1995 en 3376) toe aan knikwandpotten met een 
radstempelversiering van staande rechthoeken (KWT-5e, fi g. 9.1). Het derde 
exemplaar (vnr. 2443) heeft een versiering met een composietstempel, 
bestaande uit een Gittermuster (KWT-5g of h). Op het laatste exemplaar is 
een composietstempel gecombineerd met maar liefst twee tussenribbels op 
de bovenwand van de pot (KWT 6, vnr. 3481, fi g. 9.1). Doorgaans heeft dit 

9 Verhoeven 1993, 65.
10 Verhoeven 1993, 65.
11 Siegmund 1998, 120-135; Nieveler en Siegmund 1999, 12.
12 Böhner 1958, 45.
13 Nieveler en Siegmund 1999, 12.
14 Nieveler en Siegmund 1999.

Tabel 9.4
Merovingisch ruwwandig aardewerk 

op kleur
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type maar één ribbel. De composietstempel is opgebouwd uit afwisselende 
stempels van een wafel- en sterpatroon, met een kleine onderbreking. 
De oorspronkelijke lengte van de rolstempel is niet meer vast te stellen, 
maar zeker is wel dat bij één van de wafelpatronen een tweetal vierkantjes 
ontbreekt. Een mogelijke parallel is een knikwand-tuitpot uit het grafveld 
van Jüchen nabij Neuss.15

Deze knikwandpotten worden op basis van het grafveldonderzoek gedateerd 
in het laatste kwart van de 6e en de eerste helft van de 7e eeuw. De datering 
van het laatstgenoemde exemplaar loopt door tot in de vroege 8e eeuw. 
De ontwikkeling is gebaseerd op het bijgavenritueel van grafvelden. Of 
de – soms erg kortlopende – datering gelijk is aan de omloop van het 
aardewerk dat gevonden wordt in nederzettingscontext, is maar de vraag. 
Ook verdwijnen de meeste typen rond 640 in het Duitse Rijnland uit het 
grafritueel, wat niet wil zeggen dat ze niet meer werden gemaakt voor 
gebruik in nederzettingen. Het is de verwachting dat de jongste typen nog 
tot in de tweede helft van de 7e eeuw in zwang waren. Zo zijn in Dommelen 
(Noord-Brabant) knikwandpotten aangetroffen in een eind 7e-eeuwse 
context.16 Uit Mayen zijn tot in het begin van de 8e eeuw late varianten van 
de knikwandpot afkomstig (Dorestad type W VII).17

Door het fragmentarische karakter van het knikwandaardewerk uit 
nederzettingscontext is voor de opgraving Nistelrode geen typetoewijzing uit 
te voeren tot op het niveau van breede, normale of slanke potten.
Omdat het hier nederzettingsvondsten betreft kan worden uitgegaan van een 
minder stringente einddatering dan hierboven aangegeven. De datering van 
het knikwandaardewerk wordt dan ook gesteld op circa 575-700.

9.1.3 Tonvormige potten
Het merendeel van deze groep bestaat uit Wölbwandtöpfe, ‘tonvormige’ 
of ‘steilwandige’ potten met een vlakke bodem en een grote variatie aan 
randvormen. Ze zijn voortgekomen uit het laat-Romeinse ruwwandige 
vormenspectrum, waarbij twee potvormen een hoofdrol spelen, namelijk 

15 Siegmund 1998, Tafel 89, losse vondst nr. 25.
16 Verhoeven 1993, 63.
17 Van Es en Verwers 1980, 94-97; Redknap 1999, 235-266.

Figuur 9.1
Gladwandig aardewerk met radstempel-

versiering (3376 , links) en composiet-

stempel (3481) (schaal 1:2)

Figuur 9.2
Tonvormige pot met mogelijke ‘cordon-

rand’ (1717) (schaal 1:2)
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het type Alzey 27 en 32/33. Deze laatste potvormen zijn herkenbaar aan 
een zogenaamde ‘sikkelrand’, respectievelijk ‘cordonrand’. Laat-Romeinse 
en vroegmerovingische exemplaren van dergelijke potten zijn tussen 
het aardewerk van Nistelrode niet aangetroffen, behalve misschien één 
cordonrand (vnr. 1717; fi g. 9.2). Dit betekent dat de datering van de 
tonvormige potten aanvangt in de loop van de eerste helft van de 6e eeuw.
De groep Wölbwandtöpfe kent een grote variatie aan randvormen. Door het 
fragmentarische karakter van aardewerkvondsten uit nederzettingscontext is 
het randtype – samen met baksel en magering – één van de weinige criteria, 
waarmee getracht kan worden enig onderscheid te maken in mogelijke 
herkomst en datering. Omdat over productiecentra van merovingische 
Wölbwandtöpfe naar verhouding nog weinig gegevens beschikbaar zijn, is 
dit aspect hier grotendeels buiten beschouwing gelaten. De datering van de 
tonvormige pot is te plaatsen tussen ongeveer 500 en 725.

Figuur 9.3
Randfragmenten met snuitvormig verdikte 

rand (boven), horizontaal omgeslagen 

rand (midden) en rond verdikte rand 

(onder) (schaal 1:2)
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Bij randfragmenten die groot genoeg zijn, is bij de potvorm naast de 
veelvoorkomende, licht gewelfde wand ook een onderscheid te maken tussen 
wijdmondige, steilwandige en meer smalmondige, bolle potvormen. Deze 
vormen zijn afgeleiden van respectievelijk de typen Alzey 32/33 en 27 en 
vinden we terug tot in de laatmerovingisch/vroegkarolingische tijd.18 Net 
als bij het knikwandaardewerk worden de potvormen in de 7e eeuw relatief 
hoger en slanker.19

De groep van 25 randen is te klein voor een uitgebreide typologisering. 
Ongeveer de helft bestaat uit snuitvormig verdikte randen. Voor het overige 
zijn er voornamelijk enige horizontaal omgeslagen randen en rond verdikte 
randen. De halsopening varieert tussen de 10 en 22 cm (fi g. 9.3).

9.1.4 Fles (?)
Een randfragment van een zacht ruwwandig baksel met een witgele kleur 
(vnr. 1907, fi g. 9.4) is mogelijk toe te schrijven aan een laat model fl es 
(Fla-2.1, circa 670-710).

9.1.5 Knikwandschaal
Een ruwwandig randfragment (vnr. 2038, fi g. 9.5) behoort toe aan een 
knikwandschaal. Ruwwandige knikwandschalen met vlakke bodem zijn 
vooral bekend uit het produktiecentrum van Mayen (type A8). Door Redknap 
worden ze ruim gedateerd tussen 475 en 700.20 De opvolgers van deze groep 
knikwandschalen vinden we in de Dorestad-typologie terug als W XB, C en D 
in karolingische baksels en voornamelijk met lensbodems.21

9.2 Handgemaakt merovingisch aardewerk

Handgemaakt vroegmiddeleeuws aardewerk wordt in Noord-Brabant maar 
weinig gevonden. Een eenduidig beeld van voorkomende baksels en vormen 
is daarom niet te geven. Enkele vondsten uit Dommelen en Beek en Donk 
lijken te wijzen op een verwantschap met het Hessens-Schortens aardewerk 
uit Noord-Nederland, bestaande uit ei- of buidelvormige potten met eenvou-
dige, korte, onverdikte randen, een lichte insnoering bij de hals en een 
onduidelijke, enigszins vlakke bodem.22 In Grave-Escharen zijn eveneens 

18 Zie onder meer de geschetste ontwikkeling door Hussong voor Trier en omgeving (Hussong 
1936, Beilage 2) en de Dorestad typen W III, V, VI, IX (Van Es en Verwers 1980).

19 Siegmund 1998, 142.
20 Redknap 1999, 184.
21 Van Es/Verwers 1980, 103.
22 Verhoeven 1993, 66; 1998, 47.

Figuur 9.4
Randfragment (1907)van een mogelijke 

fles (schaal 1:2)

Figuur 9.5
Ruwwandig randfragment (2038) van een 

knikwandschaal (schaal 1:2)
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dergelijke potvormen aangetroffen, met daarnaast nauwmondige vormen 
die doen denken aan halsloze potten of schalen en tenslotte nog enkele 
ongewone vormen.23

9.2.1 Baksels
De magering van het handgemaakte aardewerk wordt in de literatuur 
niet uitgebreid besproken. Een poreus randfragment in Dommelen was 
plantaardig gemagerd. Verwers noemt geen magering voor de merovingische 
periode, maar aardewerk uit de late 3e tot en met 5e eeuw laat behalve 
plantaardig materiaal ook schelpgruis, zand en fi jn steengruis zien.24

Net als in Noord- en West-Nederland kunnen de baksels worden verward met 
inheems-Romeinse en prehistorische baksels; van een aantal scherven is de 
toewijzing dan ook niet zeker. Over het algemeen is het vroegmiddeleeuwse 
aardewerk wat harder, gladder afgewerkt en donkerder van kleur.25 Romeins 
handgevormd aardewerk uit Nistelrode kent een magering van potgruis/
ijzerinclusies, plantaardig materiaal en zand, of een combinatie daarvan en 
is zacht gebakken. Een deel van dit aardewerk is geglad of besmeten.26 Alles 
wat hier van afwijkt, kan voor een merovingische datering in aanmerking 
komen.
De voor de determinatie aangehouden bakselindeling is een uitbreiding van 
de door Verhoeven voor kogelpotten opgezette bakselindeling van nummer 
1 tot en met 5 (zie tabel 9.5).27 Een nadere toevoeging in de database bestaat 
uit zacht (za), hard (ha), gelaagd (lg), geglad (gg) en gesmoord (sm).

baksel soort magering bereik mediaan

1 grof zand 250-1000 μm 500 μm

2 fijn zand 80-500 μm 250 μm

3 steengruis en zand 80-1410 μm 250 μm

4 uiterst grof zand 170-1410 μm 625 μm

5 steengruis 80-1740 μm 500 μm

6 mica

7 schelpgruis

8 potgruis/ijzerinclusies

9
fijn baksel met gesmoorde buitenzijde en magering 
van zand met fijn steengruis, mica en/of schelp 
(Dorestad h 3)

10 plantenresten

23 Verwers 1998, 48-49.
24 Verwers 1998, 46-47.
25 Verhoeven 1994, 15.
26 Dit is goed te zien bij vondstnummer 3078, dat behalve uit 11 scherven Romeins 

draaischijfaardewerk bestaat uit 94 scherven handgemaakt aardewerk.
27 Verhoeven 1998, 103.

Tabel 9.5
Overzicht van gebruikte bakselinde-

ling van handgemaakt aardewerk (deels 

naar Verhoeven 1998, tabel 13).1000 μm 

is 1 mm
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Slechts drie scherven zijn aangemerkt als merovingisch handgemaakt. 
Het zijn twee okerkleurige, relatief hard gebakken wandscherven met een 
steengruismagering en een grijze wandscherf met een magering van grof 
zand.

Twintig scherven zijn bestempeld als mogelijk merovingisch handgemaakt. 
Deze hebben een magering van grof zand, fi jn zand of steengruis en 
zijn okerkleurig. Hieronder bevinden zich twee randfragmenten van een 
onverdikte, afgeronde vorm (fi g. 9.6).
In hoeverre scherven met andere soorten magering een rol spelen in de 
merovingische tijd blijft door het ontbreken van goed dateerbaar materiaal 
onduidelijk. Er zijn slechts vier scherven gevonden met schelpgruis (of 
kalkinclusies), waarvan drie gecombineerd met plantaardig materiaal.
Twee hardgebakken a-typische randfragmenten met een magering van grof 
zand (vondstnummer 4403) en steengruis (vondstnummer 2596) zouden 
van een kogelpot kunnen zijn (fi g. 9.7).

9.3 Datering van het merovingische aardewerkcomplex28

Op basis van het ontbreken van vroege randtypen (late Alzey 27 en 32/33) 
binnen de groep kookpotten en de vroegst mogelijke datering van de knik-
wandpotten, dateert het begin van de merovingische bewoning rond 575. 
Ook het ontbreken van Rotgestrichen schaalvormen of ruwwandige scha-
len met rechte wand wijst hierop. De einddatering van het aardewerk ligt 
rond 700. Door het ontbreken van laatmerovingische / vroegkarolingische 
Dorestadvormen is een einddatering rond 675 echter ook mogelijk.

28 Voor de datering van individuele sporen en structuren zie hoofdstuk 19.

Figuur 9.6
{Mogelijk) handgemaakt aardewerk 

(schaal 1:2)

Figuur 9.7
A-typische randfragmenten met een mage-

ring van grof zand (4403) en steengruis 

(2596), mogelijke kogelpot (schaal 1:2)
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10 Aardewerk uit de volle middeleeuwen

Aleike van de Venne en Ronald van Genabeek

Inleiding

Tijdens het archeologisch onderzoek van Nistelrode-Zwarte Molen is een 
grote hoeveelheid middeleeuws aardewerk geborgen. Veel hiervan is afkom-
stig uit sporen en structuren uit de volle middeleeuwen. Gezien het grote 
aantal scherven is in eerste instantie een grove determinatie gemaakt van al 
het materiaal. Vervolgens is een selectie gemaakt van vondsten die aan een 
structuur konden worden toegeschreven. Deze scherven zijn meer in detail 
gedetermineerd. Het gaat hierbij om 1363 scherven afkomstig uit onder 
andere ‘bootvormige’ plattegronden, bijgebouwen en vijf waterputten.

10.1 Vraagstelling en werkwijze

Het aardewerkonderzoek heeft een aantal doelstellingen. In de eerste plaats 
is het van belang een datering te geven van de bewoningsresten uit de volle 
middeleeuwen van de nederzetting als geheel en indien mogelijk van de 
verschillende fasen en van de afzonderlijke plattegronden. Daarnaast is het 
wellicht mogelijk inzicht te verschaffen in de status en functie van de neder-
zetting. Tenslotte kan op basis van de samenstelling van het aardewerk-
complex een vergelijking worden gemaakt met andere aardewerkcomplexen 
uit deze periode en kunnen mogelijk conclusies worden getrokken over de 
plaats van deze nederzetting in ‘het’ uitwisselingsnetwerk.
Het aardewerk is per spoornummer gedetermineerd. Gezien het grote 
aantal scherven en de geringe hoeveelheid beschikbare tijd is besloten de 
determinatie beperkt te houden. De nadruk ligt daarbij op de datering van 
vondstcomplexen. Het uitsplitsen in een groot aantal bakselgroepen en een 
uitgebreide beschrijving van vorm en typen is achterwege gelaten voor zover 
dit voor de datering van ondergeschikt belang was. Bij de determinatie zijn 
de volgende elementen vastgelegd:
– spoor en structuur
– vondstomstandigheden
– aantal scherven
– gewicht
– soort fragment (rand, wand, bodem, oor etc.)
– bakselsoort (zie paragraaf 4)
– maakwijze (handgevormd of gedraaid)
– bakwijze (reducerend of oxiderend)
– eventuele opmerkingen (versiering, potvorm, randtype, etc.)
– objectdatering en complexdatering (meestal op basis van randtype)
– overige bijzonderheden.
In totaal zijn 1363 scherven beschreven. Het totale gewicht was 10.752 gram. 
In totaal zijn 26 scherven te dateren aan het eind van de karolingische tijd 
en 1275 scherven in de volle middeleeuwen (circa 900-1200). 28 scherven 
zijn duidelijk vroeger (prehistorisch, Romeins of merovingisch) en kunnen 
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als opspit in de middeleeuwse sporen worden beschouwd. 34 scherven waren 
niet determineerbaar. De oudere scherven zullen hieronder verder buiten 
beschouwing blijven. Ze zijn wel verwerkt in de grafi ek onder overig (fi g. 
10.8).

10.2 Bakselsoorten

Hieronder zullen kort de aangetroffen bakselsoorten worden beschreven. 
De indeling is gebaseerd op de gangbare indeling op basis van maakwijze, 
kleur, magering en oppervlakteafwerking. Voor gedetailleerdere beschrijvin-
gen van de verschillende soorten wordt verwezen naar de aangehaalde litera-
tuur. Voor de vermoedelijk lokale, zogenaamde kogelpotbaksels is voor deze 
vindplaats een eigen bakselindeling opgezet aangezien er voor deze soorten 
geen algemeen gangbare indeling bestaat.

10.2.1 Aardewerk uit de Maasvallei1

In navolging van Kleij wordt hier gebruik gemaakt van de term Maasvallei-
aardewerk voor aardewerk dat afkomstig is uit de streek tussen Luik 
en Namen.2 In dit gebied werd van de 10e tot de 13e eeuw aardewerk 
geproduceerd dat een groot verspreidingsgebied kende. Het aardewerk 
kenmerkt zich door een over het algemeen fi jn baksel dat lichtgeel, rossig 
of oranje van kleur is en deels is voorzien van loodglazuur. Het bekendste 
productiecentrum is Andenne, waar vanaf circa 1050 keramiek werd 
vervaardigd. Hiervan is de typologie vrij goed bekend door de publicatie van 
Borremans en Warginaire.3 In andere plaatsen in de omgeving, waaronder 
Hoei, werd al eerder aardewerk vervaardigd. Hiervan is de productie 
minder goed bekend. Vermoedelijk begon de aardewerkproductie hier al 
in het begin van de 10e eeuw. Een kenmerk van de producten die niet uit 
Andenne afkomstig zijn en vaak vroeger zijn te dateren, is het gebruik 
van dik geelgroen, olijfgroen of donker oranje loodglazuur met donkere 
ijzerspikkels. In tegenstelling tot het heldere, spaarzaam gebruikte glazuur 
uit Andenne bedekt dit een groot deel van de pot. Aardewerk met een 
dergelijk glazuur komen vermoedelijk voor tot het eind van de 11e eeuw of 
vroege 12e eeuw. In Nistelrode is erg weinig aardewerk uit de Maasvallei 
gevonden. In de meeste gevallen gaat het om scherven met een fi jn, lichtgeel 
baksel. Slechts een klein deel van de scherven is voorzien van glazuur. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat slechts een klein deel van de pot 
geglazuurd was. We hebben hier dus niet te maken met de wat vroeger te 
dateren potten met rossig of oranje baksel en dik potdekkend glazuur. Of we 
hieraan een bepaalde datering mogen koppelen is niet geheel duidelijk. In 
totaal zijn 21 scherven geteld, waaronder slechts één randfragment (fi g. 10.1). 
Deze lijkt het meest op de vroege sikkelvormige randen, die voorkomen van 
de 10e tot midden 11e eeuw.

1 Zie voor een uitgebreide beschrijving Borremans & Warginaire 1966; Verhaeghe 1995.
2 Kleij 2000.
3 Borremans & Warginaire 1966.
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10.2.2 Rijnlandse baksels4

Al in de karolingische tijd wordt in enkele dicht bij elkaar gelegen 
pottenbakkerscentra in het Vorgebirge aardewerk vervaardigd. Het 
aardewerk dat wordt aangeduid met de term Badorf heeft over het algemeen 
een glad, wit of lichtgrijs, krijtachtig aanvoelend baksel. Kenmerkend is 
het voorkomen van radstempelversiering. Vanaf de 10e eeuw werd onder 
andere in het naburige Pingsdorf aardewerk vervaardigd met een wat harder 
en fi jn zandig wit, geel oranje of groenig baksel. Dit aardewerk kenmerkte 
zich door versiering met rode verfstrepen. Het onderscheid tussen Badorf 
en Pingsdorf aardewerk is met name bij kleine en onversierde scherven 
problematisch. Bovendien komt er ook een aardewerkcategorie voor, die 
is versierd met een combinatie van radstempel en rode verfstrepen, het 
zogenaamde Huneschans aardewerk. Bij het materiaal uit Nistelrode 
zijn scherven versierd met radstempel of met een duidelijk fi jn zacht 
en krijtachtig baksel tot de categorie Badorf gerekend. Scherven met 
rode verfversiering en een harder zandiger baksel zijn als Pingsdorf 
gedetermineerd. Het is echter niet uitgesloten dat met name bij de kleinere 
scherven vergissingen zijn opgetreden. Naast beschilderd en met radstempel 
versierd aardewerk werd in het Rijnland ook aardewerk vervaardigd met een 
metallic grijze buitenzijde en een gelaagde breuk. Dit wordt aangeduid als 
Paffrath aardewerk.

Huneschans aardewerk
In een korte periode tussen 875 en 950 n. Chr. wordt in Pingsdorf en 
mogelijk ook in Badorf aardewerk vervaardigd, waarbij een combinatie van 
verfstrepen en radstempelversiering wordt toegepast. Het gaat in de meeste 
gevallen om tuitpotten. Door de relatief scherpe datering vormt dergelijk 
aardewerk een goede gidsfossiel voor het eind van de 9e en eerste helft 
van de 10e eeuw. In Nistelrode zijn zeven scherven van dit soort aardewerk 
aangetroffen, waaronder één wandscherf met opgezette tuit (fi g. 10.2).

4 Zie voor een uitgebreide beschrijving onder andere Van Es en Verwers 1980; Heege 1992.

Figuur 10.1
Aardewerk uit de Maasvallei (schaal 1:2)

Figuur 10.2
Huneschans-aardewerk (schaal 1:2)
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Badorf
Badorf aardewerk met radstempelversiering komt voor tot in het midden 
van de 10e eeuw. Grote reliëfbandamforen, versierd met een combinatie 
van opgelegde kleistrips en radstempels worden tot het begin van de 11e 
eeuw aangetroffen.5 Onder het onderzochte materiaal bevinden zich 
slechts 18 scherven, die als Badorf betiteld kunnen worden. Drie scherven 
hebben radstempelversiering, waarvan twee randscherven (fi g. 10.3, 1, fi g. 
10.3, 2). Fragmenten van reliëfbandamforen zijn niet aangetroffen. Dit 
geringe aantal kan worden verklaard door de datering van de nederzetting, 
die voornamelijk in de 11e eeuw ligt. Het is zelfs niet uitgesloten dat het 
aangetroffen Badorfmateriaal opspit betreft. Op de vindplaats Zwarte Molen 
is ook een duidelijke karolingische component aanwezig (zie hoofdstukken 
6 en 9).

Pingsdorf
Pingsdorf aardewerk, versierd met rode verfstrepen, komt voor het eerst voor 
aan het eind van de 9e eeuw. Het is kenmerkend voor de periode tussen circa 
900 en 1225. Hoewel er in deze periode enkele duidelijke ontwikkelingen 
in het aardewerk zijn te onderscheiden, is er tot op heden nog geen goede 
typochronologie voorhanden. Dit maakt het lastig om Pingsdorf op basis van 
randtype, potvorm, baksel of versiering te dateren. In een aantal gevallen, 
met name wat betreft de latere periode, kan worden teruggegrepen op 
de goed beschreven ontwikkeling van vergelijkbaar aardewerk uit Zuid 
Limburg. In zijn dissertatie heeft Verhoeven geprobeerd een aanzet te geven 
voor de typologie en datering van Pingsdorf aardewerk.6 Hiernaar is bij de 
determinatie zoveel mogelijk verwezen. Verhoevens analyse komt er in grote 
lijnen op neer dat in de vroege periode (10e en 11e eeuw) blokvormige en 
verdikte randen overheersen en dat later (12e en vroeg 13e eeuw) omgeslagen 
en dakvormig afgeschuinde randen het meeste voorkomen. Deze indeling 
is echter nog zeer prematuur. Het vormenspectrum van Pingsdorf bestaat 
merendeels uit tuitpotten, kogelpotten en drinkbekers.
Pingsdorf aardewerk vormt in Nistelrode na Paffrath de grootste categorie 
importaardewerk. Twee wandscherven zijn duidelijk afkomstig van 
drinkbekers. De eerste is versierd met een typerend motief van gekruisde 
lijnen (fi g. 10.4, 1), dat valt te dateren tussen 1050 en 1125. De tweede is 
voorzien van ingestoken draairibbels, met een datering van 965 tot 1050 (fi g. 

5 Kleij 2000, 109-110.
6 Verhoeven 1998, 70-78.

Figuur 10.3
Badorf-aardewerk (schaal 1:2)
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10.4, 2).7 Alle Pingsdorf is, voor zover herkenbaar, gedraaid. Het baksel is 
meestal wit of geel van kleur, gemagerd met fi jn zand en relatief hard. Zachte 
baksels zijn zeldzaam. Enkele scherven zijn fel oranje van kleur, zachter en 
iets grover. Mogelijk gaat het hierbij om een ander productiecentrum. Verder 
hebben enkele scherven een duidelijk grove magering, die echter niet buiten 
het oppervlak uitsteekt. Hoewel ze er anders uit zien dan het karakteristieke 
Zuid-Limburgse aardewerk is het niet geheel uit te sluiten dat ze uit die 
omgeving afkomstig zijn. Tenslotte is er een duidelijke component zeer hard 
gebakken, haast proto-steengoed-achtig, Pingsdorf-aardewerk aanwezig. Deze 
scherven zijn meestal bruin van kleur, waardoor de paarse beschildering 
nauwelijks opvalt. Het oppervlak is gladder dan dat van het ‘echte’ proto-
steengoed. Veel scherven zijn beschilderd met rode, bruine of paarse 
verfstrepen. De versiering bestaat uit onder andere uit krullen, golfl ijnen 
en komma’s. Het lijkt niet mogelijk hierin chronologische verschillen aan 
te wijzen. De strepen zijn met de vingers aangebracht. In Nistelrode zijn 
twee randfragmenten van Pingsdorf gevonden. Bij de beschrijving daarvan 
is uitgegaan van de door Verhoeven opgestelde indeling. Het gaat om een 
vierkante rand met groef aan de binnenzijde, type 6, dat vrijwel zeker een 
10e- of 11e eeuwse vorm is (fi g. 10.4, 3). Een rand van een waarschijnlijk klein 
gedraaid hardgebakken kogelpotje kan worden ingedeeld bij type 3E, dat 
zowel in vroege als late complexen te vinden is (fi g. 10.4, 4).

Paffrath
Paffrath aardewerk is een goed herkenbare bakselgroep. Het aardewerk 
is dunwandig en heeft op de breuk een sterk gelaagde, bladerdeegachtige 
structuur. Het oppervlak van de scherf is meestal donkergrijs, blauwgrijs 
of soms wit van kleur een heeft vaak een metallic-achtige glans. Het wordt 
genoemd naar het productiecentrum Paffrath in het Duitse Rijnland, maar 
het werd ook in andere pottenbakkerijen gemaakt. Het grootste deel van de 
producten bestaat uit kleine kogelpotjes. Door Verhoeven is een overzicht 
opgesteld van de meest voorkomende randtypen, die in Holland zijn 
opgegraven.8 Hiernaar wordt bij de beschrijving verwezen. Paffrath komt 
in de 10e eeuw in vrij lage percentages voor.9 Vanaf 1000 is het algemeen. 
Het voorkomen van Paffrath verschilt sterk van streek tot streek. In de 

7 Sanke 2001, 328-331.
8 Verhoeven 1998, 79-80.
9 Dijkstra 1998, 35-36; Kleij 2000, 111.

Figuur 10.4
Pingsdorf-aardewerk (schaal 1:2), met 

een complete pot uit Herpen (uit Ball en 

Jansen 2002, niet op schaal)
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Kempen lijkt het na het midden van de 12e eeuw niet meer voor te komen, 
terwijl het in Holland nog in de 13e eeuw wordt aangetroffen.10 Paffrath 
aardewerk vormt in Nistelrode de grootste categorie importaardewerk. Onder 
het materiaal bevinden zich 16 randfragmenten, allemaal afkomstig van 
kleine kogelpotten. Tien randen behoren tot het type 3 van Verhoeven, met 
een min of meer vierkante rand (fi g. 10.5, 1; 2). Vijf randen hebben een groef 
aan de binnenzijde en behoren tot randtype 4 (fi g. 10.5, 3). Eén rand valt 
onder type 2, een ronde, verdikte rand (fi g. 10.5, 4). Op basis van de randen 
kan geen nauwkeurigere datering worden gegeven. Naast het duidelijke 
Paffrath-baksel komt in Nistelrode ook een grote groep voor die wel een 
aantal kenmerken van Paffrath bezit, maar geen typische Paffrath genoemd 
kan worden. In de meest gevallen gaat het om dunwandige scherven 
met een gelaagde breuk maar waarbij zowel de breuk als het oppervlak 
donkerbruingrijs tot zwart van kleur zijn. De vormen en randtypen komen 
overeen met het ‘echte Paffrath’. Deze baksels zijn bij de determinatie onder 
bakselsoort ‘paffrath-achtig’ genoemd. In totaal zijn er zes randfragmenten 
gevonden van dit baksel. Gezien de gelijkenis met echt Paffrath zijn deze 
ingedeeld volgens de typologie van Verhoeven. Ook bij deze groep komt 
randtype 3 het meest frequent voor (5 maal). Type 4 komt één maal voor. 
Gezien de overeenkomstige kenmerken wordt verondersteld dat de datering 
overeenkomt met het echte Paffrath.

10.2.3 Aardewerk uit Mayen
In de omgeving van Mayen in de Eifel werd in de karolingische periode 
aardewerk vervaardigd dat wordt gekenmerkt door een dunwandig, klinkend 

10 Verhoeven 1993, 72.

Figuur 10.5
Paffrath-aardewerk (schaal 1:2)
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hard baksel. De magering is fi jn tot middelgrof. Op de breuk zijn soms 
meerdere kleuren te onderscheiden, variërend van bruin, donkergrijs en 
donkergroen tot beigegrijs en paars. In de magering zijn vaak vulkanische 
mineralen herkenbaar. Van dit soort aardewerk, dat wordt aangeduid als 
laat-Mayen, worden vrijwel uitsluitend bolvormige potten vervaardigd met 
omgeslagen rand. Over het algemeen worden dergelijke potten gedateerd 
in de periode 725-900 n. Chr., hoewel een iets latere datering niet is 
uitgesloten.11 In Pingsdorf wordt af en toe ook ceramiek gemaakt dat 
dunwandig en zeer hard gebakken is. Dit is macroscopisch moeilijk van laat 
Mayen te onderscheiden. In Nistelrode zijn enkele scherven van dit soort 
aardewerk aangetroffen, vaak in combinatie met handgevormd aardewerk in 
de wat vroegere complexen.

10.2.4 Duisburgse waar12

Een aardewerkcategorie die meestal weinig voorkomt, wordt gevormd 
door de zogenaamde Duisburgse waar. Dit aardewerk is onder andere veel 
gevonden in Tiel en vormt een gidsfossiel voor de 10e eeuw. Het is zwartgrijs 
tot bruinrood van kleur. Kenmerken zijn de rollenopbouw, schraapsporen en 
radstempelversiering. Dit aardewerk is in Nistelrode niet aangetroffen.

10.2.5 Zuid-Limburgs aardewerk
In een aantal productiecentra in Zuid-Limburg werd vanaf het eind van de 
11e eeuw tot in de 14e eeuw aardewerk vervaardigd. Voor enkele van deze 
plaatsen, waaronder Brunssum, Schinveld en Nieuwenhagen is door Bruijn 
een typochronologie opgesteld.13 Het aardewerk is evenals het materiaal 
uit Pingsdorf vaak versierd met rode verfstrepen. Rond 1100 komt ook 
geglazuurd aardewerk voor, vergelijkbaar met producten uit Andenne en 
omgeving. Het baksel is wit tot lichtgeel van kleur, soms ook donkerbruin. 
Kenmerkend is de relatief grove magering (0,3-1,0 mm). Veel potten 
zijn handgevormd. Hoewel het aardewerk lijkt op dat uit Pingsdorf, is de 
typologie voor het Zuid-Limburgse materiaal niet zonder meer toe te passen 
op het Pingsdorf-aardewerk. De productie in Zuid-Limburg begint rond 
1050. Bij onderzoek in de Kempen is gebleken dat de importen uit Zuid-
Limburg in die regio in de tweede helft van de 11e eeuw de potten uit het 
Rijnland geheel verdringen. In Nistelrode zijn 17 scherven gevonden, die 
met enige zekerheid aan Zuid-Limburg zijn toe te schrijven. Eén ervan is 
een randfragment, vermoedelijk van een tuitpot. Het betreft een dakvormig 
afgeschuinde rand (fi g. 10.6). Het is niet uitgesloten dat enkele kleine 
fragmenten uit Zuid-Limburg niet als zodanig zijn herkend.

11 Verhoeven 1993, 68.
12 Zie voor een uitgebreide beschrijving Bartels, Oudhof en Dijkstra 1997.
13 Zie onder andere Bruijn 1962/63.

Figuur 10.6
Zuid-Limburgs-aardewerk (schaal 1:2)
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10.2.6 Kogelpotbaksels
Het grootste deel van het aardewerk in Nistelrode is afkomstig van 
handgevormde potten. Het gaat hierbij om vermoedelijk lokaal of regionaal 
vervaardigde kogelpotten. Op basis van macroscopische kenmerken zijn 
bij de determinatie drie verschillende baksels onderscheiden. Deze worden 
hieronder nader behandeld. Aangezien het onderscheid tussen het baksel is 
gemaakt op macroscopische kenmerken, is de indeling vrij grof. Nadere studie 
zou ertoe kunnen leiden dat binnen de bakselgroepen verder onderscheid 
kan worden gemaakt. De indeling op basis van de grootte, verdeling en aard 
van de magering en hardheid van de scherf leidt namelijk tot een geleidende 
schaal, waarbij de grenzen tussen de verschillende baksels niet exact vast 
liggen. Handgevormd kogelpotaardewerk komt in de volle middeleeuwen in 
een groot deel van Nederland algemeen voor.14 Bij onderzoek in de Kempen 
is gebleken dat dergelijk aardewerk daar in de tweede helft van de 11e eeuw 
geheel verdwijnt, wat samen valt met de introductie van aardewerk uit Zuid-
Limburg.15 In Nistelrode is handgevormd kogelpotaardewerk in vrijwel alle 
vondstcomplexen in de meerderheid. Voor zover herkenbaar gaat het in alle 
gevallen om kogelpotten met diverse randtypen. Voor de beschrijving van de 
randen is gebruik gemaakt van de typologie, die is opgesteld voor het materiaal 
van huis Malburg te Kerk-Avezaath.16 Op enkele scherven komen radstempels 
voor (fi g. 10.7, 1). Één scherf is voorzien van een stempelindruk in de vorm 
van een rozet (fi g. 10.7, 2). Radstempels zijn in het algemeen zeldzaam op 
kogelpotbaksels en verdwijnen volgens Verhoeven rond 1000. Losse stempels 
verdwijnen in de 10e of 11e eeuw.17

Kogelpot baksel 1
Het grootste deel van de van het handgevormde aardewerk kon worden 
ondergebracht bij bakselgroep 1. Het wordt gekenmerkt door een sterke 
zandmagering, dat vaak door het oppervlak heen steekt. Verder heeft het 
baksel de volgende kenmerken:
– magering: fijn-middelgrof zand
– oppervlak: middelfijn-grof, magering steekt meestal door oppervlak heen
– hardheid: zacht tot middelhard
– kleur oppervlak: grijs-bruinrood
– kleur breuk: meestal bruinrood of donkergrijs
– structuur breuk: niet gelaagd tot enigszins gelaagd
– dikte van de scherf: variabel, meestal 4-11 mm.
Er zijn 51 randfragmenten aangetroffen, die zijn toe te schrijven aan baksel 1.
Randtype 1 komt het meest voor. Het gaat om eenvoudige, naar buiten 
gebogen, soms rechte (fi g. 10.7, 3), maar ook enigszins verdikte randen 
(fi g. 10.7, 4) met rond uiteinde. Soms is de rand recht, maar ook gekromde 
exemplaren komen voor (fi g. 10.7, 5).
Randtype 2 lijkt op type 1 maar de randen zijn hoekig afgewerkt. Hiervan zijn 
twee exemplaren gevonden (fi g. 10.7, 6).
Randtype 4 is een naar buiten gebogen verdikte rand met bol uiteinde 
en aan de binnenzijde een dekselgeul. Hiertoe behoren acht exemplaren 
(fi g. 10.7, 7; 8).

14 Zie Verhoeven 1998.
15 Verhoeven 1998, 47-48.
16 Kleij 2000, 122.
17 Verhoeven 1998, 107.
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Kogelpot baksel 2
De tweede bakselgroep onderscheidt zich van de eerste door een afwijkende 
kleur en magering:
– magering: middelgrof-grof zand
– oppervlak: middelfijn-grof, magering voelbaar aan oppervlak maar steekt 

meestal niet door oppervlak heen (afgeslibt)
– hardheid: meestal hard
– kleur oppervlak: middengrijs soms helder oranje (geoxideerd)
– kleur breuk: meestal lichtgrijs
– breuk: niet gelaagd tot enigszins gelaagd
– dikte scherf: meestal relatief dik 8-12 mm
– lijkt soms op Elmpt
Binnen deze bakselgroep is een aantal varianten te onderscheiden.
– Scherven die sterk lijken op baksels uit Elmpt en deels mogelijk uit Elmpt 

afkomstig zijn. De kleur op de breuk is lichter dan de kleur van het opper-
vlak. Het oppervlak is meestal donkergrijs van kleur en afgesmeerd, waar-
door de magering niet voelbaar is. De magering bestaat uit vrij grof zand.

– Hard gebakken scherven, waarbij de magering aan het oppervlak voelbaar 
is, maar niet door het oppervlak heen steekt. Bovendien is in tegenstelling 
tot Elmpt de kleur op de breuk meestal gelijk aan de kleur van het opper-
vlak. Het zou hier om een harde variant van Elmpt kunnen gaan maar 
het kan ook een ander productiecentrum betreffen. Gezien het regelmatig 
gekleurde en harde baksel is waarschijnlijk dat we te maken hebben met 
een importproduct dat in ovens is vervaardigd.

– Scherven, die qua structuur en baksel op de vorige variant lijken maar aan 
de buitenzijde helder oranje van kleur zijn. Dit is ontstaan door oxiderende 
omstandigheden tijdens het bakken.

Aan deze bakselgroep zijn 24 randfragmenten toegeschreven.
Randtype 1 is een eenvoudige, afgeronde soms iets verdikte naar buiten 
staande rand, overeenkomstig met randtype 1 uit Malburg. Hiertoe behoort het 
merendeel van de andscherven.
Randtype 4 is een naar buiten gebogen verdikte rand met bol uiteinde en aan 
de binnenzijde een dekselgeul. Hiertoe behoren vijf exemplaren.
Randtype 5 is naar buiten gebogen en heeft een plat uiteinde. Aan de 
binnenzijde is een ondiepe dekselgeul aangebracht. Dit type is met twee 
exemplaren vertegenwoordigd (fi g. 10.7, 9).
Randtype 6 lijkt op de dakvormig afgeschuinde Paffrathranden. Deze is naar 
buiten gebogen en schuin afgeplat. Hiervan is één exemplaar aanwezig (fi g. 
10.7, 10).

Kogelpot baksel 3
Een klein aantal scherven is toegeschreven aan een apart en zeer fi jn baksel. 
Het gaat vermoedelijk om kogelpotten, die gezien de kleur van het oppervlak 
in veldovens zijn gebakken. In tegenstelling tot baksels 1 en 2 is er nauwelijks 
magering toegepast waardoor de scherven glad aanvoelen. Het is niet 
uitgesloten dat het een variant is van baksel 2 maar de magering is veel fi jner.
– magering: fijn zand
– oppervlak: zeer glad
– hardheid: zacht tot middelhard
– kleur oppervlak: lichtgrijs-bruingrijs
– kleur breuk: lichtgrijs
– structuur breuk: niet gelaagd.
Randfragmenten van dit baksel zijn niet aangetroffen.
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10.2.7 Aardewerk uit Elmpt
In de omgeving van het Duitse dorpje Elmpt, zijn verschillende plaatsen 
met pottenbakkersafval bekend, maar ook uit Oosterbeek bij Arnhem. 
Het betreft hoofdzakelijk handgemaakt aardewerk. Het baksel is donker 
tot lichtgrijs kleur. Vaak is de binnenkant licht gebleven, met een donkere 
buitenzijde. Kenmerkend is dat van de buitenkant soms schilfers zijn 
afgebroken, waardoor het lichtere baksel zichtbaar wordt. De potten hebben 

Figuur 10.7
Handgevormd aardewerk (schaal 1:2)
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soms een metaalachtige glans. De scherf heeft een grofzandig baksel, dat 
overeenkomt met de eerder beschreven groep Zuid-Limburgs aardewerk. 
Het vormenspectrum bestaat uit kogelpotten, voorraadpotten, kannen en 
schalen. De begindatering van de productie wordt over het algemeen gesteld 
op het laatste kwart van de 12e eeuw. Het aardewerk lijkt echter al eerder in 
de 12e eeuw voor te komen. De einddatering ligt rond 1350. In Nistelrode 
zijn slechts drie typische Elmpt scherven aangetroffen. Deze zijn afkomstig 
uit de wat latere contexten. Hiertoe behoort onder andere een naar buiten 
wijkende verdikte kogelpotrand met plat uiteinde.

10.2.8 Vlaams hoogversierd aardewerk
In de late 12e eeuw verschijnt het zogenaamde hoogversierde aardewerk. Een 
benaming voor rood aardewerk dat is voorzien van een groen, lichtgeel of 
kleurloos loodglazuur. De producten zijn versierd met opgelegde kleistrips, 
radstempel, schelp- en braammotieven en schubben. Dit aardewerk is voor 
het eerst geproduceerd in Vlaamse steden, zoals Brugge en Gent. Verder 
is hoogversierd aardewerk gemaakt in Nederland (Aardenburg, Haarlem, 
Breda), Frankrijk (onder andere Saintogne), Engeland (Scarborough, 
Grimstone, Lincoln, London) en Denemarken (Faurholm, Farum Lillevang). 
Het vormenspectrum beperkte zich tot kannen met ronde oren en een 
bodem op standlobben die vaak een aaneengesloten rij vormen. Soms 
komen vlakke bodems voor. Vaak zijn de vormen niet geheel geglazuurd. 
Dit aardewerk komt voor van het laatste kwart van de 12e eeuw tot het van de 
midden 14e eeuw. In Nistelrode is één wandscherf hoogversierd aardewerk 
gevonden.

10.3 Samenstelling van de vondstcomplexen

Op basis van de verhoudingen tussen de verschillende aardewerkcatego-
rieën binnen de vondstcomplexen en de aan- of afwezigheid van bepaalde 
soorten kunnen uitspraken gedaan worden over de datering en mogelijk 
ook over de status en functie van de nederzetting en de plaats in het uitwis-
selingsnetwerk. Hierbij moet echter wel een aantal kanttekeningen worden 
geplaatst. Voor de meeste aardewerkgroepen uit de volle middeleeuwen 
is nog geen goede typochronologie opgesteld. Daardoor is het moeilijk op 
basis van typen een datering te geven voor een vondstcomplex. Om tot een 
datering te komen is de verhouding tussen de verschillende vondstgroepen 
en de aan- of afwezigheid van bepaalde baksels bepalend. Met name over de 
periode waarin bepaalde baksels opkomen of verdwijnen bestaat nu een vrij 
goed beeld. Het probleem bij het kijken naar verhoudingen tussen aarde-
werkgroepen is dat niet altijd duidelijk is of een bepaalde samenstelling van 
het complex te maken heeft met de datering of met de status of functie van 
de site. Het aantal gepubliceerde grote vondstcomplexen uit de 10e en 11e 
eeuw in Nederland is uitermate gering, wat vergelijking moeilijk maakt. 
Bovendien lijken zich in deze periode grote regionale verschillen voor te 
doen. Zo bestaat het aardewerkspectrum in de Kempen vanaf het eind van 
de 11e eeuw voor het grootste deel uit Zuid Limburgs aardewerk, Andenne 
en Paffrath, terwijl in het Midden-Nederlandse rivierengebied lokale (?) 
kogelpotten en Pingsdorf de overhand hebben. Nistelrode ligt ongeveer 
halverwege beide gebieden. Bepaalde soorten aardewerk, zoals bijvoorbeeld 
reliëfbandamforen komen nog tot in de eerste helft van de 11e eeuw voor. 
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Dit aardewerk lijkt echter met name in handelsnederzettingen in hoge 
percentages aanwezig te zijn, maar komt in rurale nederzettingen minder 
voor.18 Het ontbreken van deze groep hoeft dus niet perse iets te zeggen 
over de datering.

Wanneer we kijken naar het aardewerkcomplex uit Nistelrode als geheel valt 
op dat meer dan de helft (54 %) bestaat uit lokaal (?) handgevormd kogelpot 
materiaal. Het importmateriaal bestaat uit Pingsdorf (11 %), Paffrath 
(25 %) en Maasvallei-aardewerk (2% ) (fi g. 10.9). Het merendeel van de 
afzonderlijke vondstcomplexen geeft een vergelijkbaar beeld. Hiervan mogen 
we veronderstellen dat ze uit dezelfde bewoningsfase stammen. Enkele 
complexen wijken hiervan af, door een component vroeger aardewerk, zoals 
Badorf, laat-Mayen en Huneschans, of later aardewerk, zoals materiaal uit 
Zuid-Limburg en Elmpt.

10.4 Datering van het volle middeleeuwen aardewerkcomplex

Het aardewerk uit Nistelrode is afkomstig uit een groot aantal vondstcom-
plexen. Door te kijken naar de aan- of afwezigheid van bepaalde aardewerk-
soorten kan de looptijd van de nederzetting als geheel worden bepaald. 
Vervolgens is geprobeerd de afzonderlijke vondstcomplexen te dateren. De 
resultaten van de datering van individuele sporen en structuren zijn opge-
nomen in hoofdstuk 20. Het diagram in fig. 10.8 toont de verhoudingen 
van de diverse bakselgroepen van het materiaal uit alle bekeken structuren. 
Het vroegste materiaal uit Nistelrode bestaat uit enkele scherven Badorf-
aardewerk, laat Mayen en Huneschans-aardewerk. Dit aardewerk komt in 
enkele structuren in combinatie voor met handgevormd aardewerk, zonder 
bijmenging van duidelijk latere groepen. Deze complexen suggereren een 
begindatering in de tweede helft van de 9e eeuw. De meeste vondstcom-
plexen dateren uit de 10e en 11e eeuw. De einddatering ligt in de 12e eeuw. 
Aardewerk uit Zuid-Limburg lijkt vrijwel geheel te ontbreken. In de Kempen 
neemt deze aardewerkcategorie rond 1100 ongeveer 50% van het aarde-
werkspectrum in.19 In West- en Midden-Nederland hebben de producten 
uit Pingsdorf in deze periode nog de overhand. Aangezien Nistelrode dicht 
bij het Midden-Nederlandse rivierengebied ligt maar nog wel binnen het 
zogenaamde Maas-Demer-Scheldegebied mag verondersteld worden dat 
rond 1100 toch tenminste een substantieel deel van het rood beschilderde 
aardewerk uit Zuid Limburg afkomstig is. Bovendien is in vrijwel alle 
vondstcomplexen handgevormd aardewerk aanwezig. De randen bieden 
weinig houvast, maar zijn wel allemaal te dateren in de 10e en 11e eeuw. 
Ook twee wandscherven van drinkbekers uit Pingsdorf duiden op een date-
ring in de tweede helft van de 10e en 11e eeuw. Wat betreft de samenstelling 
van het aardewerkspectrum valt op dat handgevormd kogelpotaardewerk 
in vrijwel alle complexen aanwezig is en meestal de overhand heeft. Het 
importaardewerk bestaat voor het grootste deel uit Paffrath-aardewerk en 
Pingsdorf-aardewerk. Maasvallei-aardewerk, Zuid-Limburgs aardewerk en 
Elmpt komen nauwelijks voor. Hiermee is het complex te vergelijken met 

18 Dijkstra 1998, 41
19 Theuws, Verhoeven en Van Regteren Altena 1998, 341. 
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dat uit Herpen, met een datering in het midden van de 11e eeuw (fig. 10.8). 
In de 10e eeuw komt Paffrath wel voor maar in lage percentages. In de 12e 
eeuw neemt het percentage Paffrath in de Kempen sterk af maar in Midden-
Nederland, bijvoorbeeld in Malburg, lijkt het voor te blijven komen.20 Op 
basis van bovenstaande argumenten komen we voor het merendeel van het 
materiaal uit Nistelrode uit op een datering tussen circa 850 en 1200, waar-
bij de nadruk ligt op de tweede helft van de 10e en de 11e eeuw. Binnen deze 
periode vallen enkele duidelijk herkenbare complexen uit de laatste helft van 
de 9e en 10e eeuw, die voornamelijk handgevormd aardewerk in combinatie 
met Huneschans, Badorf of laat-Mayen bevatten (fig. 10.10).21 Het meren-
deel van de complexen bestaat echter uit een combinatie van handgevormd 
aardewerk met Paffrath en Pingsdorf. Aan het eind van de 10e eeuw lijkt 
handgevormd aardewerk hierbij de overhand te nemen. In de 11e eeuw 
bevatten de complexen een hoger aandeel aan importaardewerk. Enkele 
complexen bevatten Zuid-Limburgs aardewerk of Elmpt en zijn duidelijk aan 
het eind van de 11e eeuw, of in de 12e eeuw te dateren.22

10.4.1 De afzonderlijke vondstcomplexen
De argumenten waarop de aardewerkdateringen berusten, worden 
per structuur weergegeven in hoofdstuk 19. Hier worden de relatieve 

20 Kleij 2000, 117-124.
21 Onder andere structuur 44, 78, 93, 95, 105, 115, 135, 141, 142, waterput spoor 38.
22 O.a structuur 42, 51, 67, 71, 100, waterput spoor 70, waterput spoor 220.
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hoeveelheden van de verschillende bakselsoorten, alsmede de daterings-
specifi eke rand- of versieringsvormen en de uiteindelijke datering vermeld. 
Enkele complexen bevatten Badorf en/ of laat-Mayen. Het is niet uitgesloten 
dat dit materiaal opspit betreft. Toch zijn de dateringen van desbetreffende 
structuren gebaseerd op de looptijd van dit aardewerk.

10.5 Analyse

De nederzetting in Nistelrode kent een vrij lange bewoningsperiode in de 
late karolingische tijd en de volle middeleeuwen, tussen circa 850 en 1200 
n. Chr. In die periode heeft in de nederzetting een groot aantal gebouwen 
gestaan. Op grond van het aardewerk zijn geen aanwijzingen voor een hiaat 
en lijkt de nederzetting in de betreffende periode dus continu bewoond 
te zijn geweest. De nadruk van de bewoning lijkt te liggen in de tweede 
helft van de 10e en de 11e eeuw. Het vroegste aardewerk, zoals Badorf en 
laat-Mayen komt bijna alleen voor in complexen met een laag aantal scher-
ven. Hierdoor is het moeilijk vast te stellen of de structuren werkelijk uit 
de karolingische tijd stammen of dat het materiaal opspit betreft. Het is 
wel duidelijk dat op het opgravingsterrein en/ of in de naaste omgeving 
ervan bewoning is geweest in deze periode. Opmerkelijk is dat twee van de 
vijf waterputten die zijn aangetroffen materiaal uit de 12e eeuw bevatten. 
Slechts één waterput is in de 10e en 11e eeuw te dateren. Omdat de nadruk 
van de bewoningsperiode in de 10e en 11e eeuw ligt, zouden in deze periode 
meer waterputten verwacht mogen worden. Mogelijk zijn de waterputten bij 
het verlaten van de nederzetting open blijven liggen en is het 12e eeuwse 
materiaal uit een nederzetting in de directe omgeving van het opgravings-
terrein hierin terechtgekomen. Overigens zijn op grond van het aardewerk 
geen uitspraken te doen over de functie en sociale status van de nederzet-
ting. Dit heeft te maken met een gebrek aan vergelijkbare vondstcomplexen 
uit dezelfde regio en dezelfde periode. Daardoor is het niet mogelijk te 
bepalen of verschillen in de aardewerksamenstelling veroorzaakt worden 
door dateringsverschillen of verschillen in status of functie van de site. 
Vergelijking met een aardewerkcomplex uit huis Malburg bij Kerk Avezaath 
uit de periode 1050-1250 leert dat daar het percentage import hoger ligt 
dan in Nistelrode. Dit kan veroorzaakt worden door de latere component in 
het betreffende aardewerkcomplex. Het aardewerkcomplex uit Dommelen 
van rond 1100 wijkt totaal af van dat in Nistelrode. In Dommelen ontbreekt 
lokaal aardewerk vrijwel volledig en bestaat 80% uit aardewerk uit Zuid 
Limburg en de Maasvallei. In dit geval is het niet duidelijk of de verschillen 
alleen veroorzaakt zijn door het verschil in datering of dat ook geografische 
en economische aspecten een rol spelen. In Bakel is 70% van het aardewerk 
handgevormd, wat aanzienlijk meer is dan in Nistelrode. Dit hoge percen-
tage kan zijn veroorzaakt door een vroegere datering van het aardewerkcom-
plex, met de nadruk van de bewoning in de 10e eeuw. Het vondstcomplex 
uit Nistelrode is het best te vergelijken met het aardewerkcomplex dat is 
opgegraven in Herpen-Wilgendaal (fig. 10.8).23 Dit complex dateert in het 
midden van de 11e eeuw, met eenzelfde percentage importaardewerk als dat 
in Nistelrode.

23 Van Genabeek 2002.
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11 Metaal- en muntvondsten uit de Romeinse 
tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd

Lucas Meurkens

Inleiding

Naast het depot van Romeins bronzen vaatwerk (zie hoofdstuk 12), hebben 
de vindplaatsen bij Nistelrode (Zwarte Molen, Mortel en Loo) een groot 
aantal metaalvondsten uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen opgele-
verd. Deze vondsten worden in dit hoofdstuk behandeld. Ze zijn, voor zover 
mogelijk, per periode en locatie beschreven. Helaas was een relatief grote 
groep voorwerpen niet scherp te dateren.
Het merendeel van de objecten is met behulp van een metaaldetector bij de 
aanleg van de werkputten gevonden.1 Daarnaast is na afloop van het onder-
zoek nog een aantal metalen objecten in de dichtgereden putten en op de 
akkers in de omgeving van de opgraving gevonden. Een aantal objecten uit 
deze laatste groep wordt ook in dit hoofdstuk beschreven. In totaal heeft 
het onderzoek 742 metalen objecten opgeleverd. Het overgrote deel van 
de objecten (560) was gemaakt van ijzer. Daarnaast waren er objecten van 
koper(legeringen) (153), lood (21), zink/tin (2), zilver (4) en goud (2).
Duidelijk is dat de inzet van een metaaldetector een onmisbare factor is bij 
de opgraving van nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd en middel-
eeuwen. Slechts een klein deel van de objecten (125) is namelijk tijdens het 
opgraven van de sporen gevonden.
Alle objecten van koper(legeringen) zijn schoongemaakt en geconserveerd. 
Van de ijzeren objecten zijn alleen de ‘herkenbare’ objecten geconserveerd. 
Een groot aantal ‘klompen’ ijzer is geröntgend, waarbij ook nog een aantal 
objecten gedetermineerd kon worden. Schoonmaken en documentatie van 
deze objecten door middel van tekenen en/of fotografie was echter helaas 
niet mogelijk.2

11.1 Romeinse tijd

Het overgrote deel van de metalen objecten dateert op basis van specifieke 
kenmerken of context in de Romeinse tijd. De eerste groep bestaat uit 
munten, fibulae en anderszins typisch Romeinse voorwerpen. De tweede 
groep bestaat uit spijkers met vierkante doorsnede, brokjes en niet-determi-
neerbare objecten, die alleen op basis van hun context als Romeins bestem-
peld kunnen worden.

In deze paragraaf zullen de verschillende diagnostische metaalvondsten 
uit de Romeinse tijd kort per categorie en locatie beschreven worden. 
Vervolgens zal nader worden ingegaan op de datering en verspreiding van 

1 Met dank aan de heer A. Manders uit Uden die dagelijks op vrijwillige basis met zijn 
metaaldetector het aanleggen van de werkputten begeleidde.

2 Met dank aan AcheoPlan Delft voor de conservering, restauratie en röntgenfotografi e. Het 
laatste bevestigde de mogelijkheden van de toepassing van deze methode, zie ook Hiddink 
2005.
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Tabel 11.1
Overzicht van metaalvondsten uit de 

Romeinse tijd en vroege middeleeuwen 

van de locatie Zwarte Molen

Romeinse tijd vroege 
middeleeuwen

Romeinse
tijd/vroege
middeleeuwen

Goud

  Munt 2

Zilver

  Munt 3

Koperlegering

  Munt 29

  Fibula 4 4

  Staafje 1 2

  Ring 1 1 2

  Plaatje (beslag?) 4

  Pin / Haarnaald 1 2 1

  Armband 3 1

  Sierknop 1

  Gesp 1 1

  Miltaria 1

  Kistbeslag 1

  Leerbeslag 2 1

  Indet 1 1

IJzer

  Brokje 26 15

  Staafje 9 1

  Spijker 133 22

  Schoenspijker 2

  Plaatje 19 7

  Kram 3 1

  Bel (?) 1

  Gereedschap 9 1 1

  Mes 8 6

  Scheermes

  Ring/Kettingschakel 3 1

  Indet 26 1

  Blokje 1

  Beslag 1

  Ringgesp 1

Totaal 288 14 67

het materiaal. Tenslotte worden er enkele interessante aspecten van het 
materiaal, zoals de aanwezigheid van een muntschat en een bouwoffer 
bestaande uit landbouwwerktuigen, uitgelicht.
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11.1.1 De nederzetting Zwarte Molen
Van de vindplaats Zwarte Molen kunnen 288 objecten gedateerd worden in 
de Romeinse tijd (tabel 11.1). Een belangrijk deel van de objecten is afkom-
stig uit een ‘vondstlaag’ en de verbruiningshorizont (zie hoofdstuk 2; 5). 
Gezien het feit dat in de ‘vondstlaag’ onder andere ook een gouden munt en 
een schijffibula uit de vroege middeleeuwen zijn gevonden, is het aanneme-
lijk dat een deel van het niet-diagnostische materiaal van deze locatie in de 
vroege middeleeuwen geplaatst moet worden.

Munten
In totaal zijn er op de locatie Zwarte Molen 32 Romeinse munten gevonden. 
Het gaat om drie zilveren denarii en 29 munten van een koperlegering. De 
koperen munten waren over het algemeen zwaar gecorrodeerd en vaak was 
een nauwkeurige determinatie niet mogelijk.3 Behalve een denarius van 
keizer Hadrianus, die na afsluiting van het onderzoek in één van de dichtge-
reden putten is gevonden, zijn de munten afkomstig uit de opgraving.4

Nagenoeg alle munten zijn afkomstig uit de vondstlaag en verbruinings-
horizont. Van deze groep kunnen twee munten mogelijkerwijs in verband 
worden gebracht met sporen (fig. 11.1). Een as van keizerin Sabina, de vrouw 
van keizer Hadrianus (117-138) werd aangetroffen in de verbruining boven 
de kringgreppel (spoor 68) in put 24. In put 37 werd een niet nader te deter-
mineren as gevonden in een spoor dat behoort tot een structuur uit de volle 

3 De munten zijn gedetermineerd door de heer J. Pelsdonk van het Geld- en Bankmuseum, 
Utrecht.

4 Vondst gedaan door de heer M. Jansen, Vorstenbosch.

Figuur 11.1
Verspreidingskaart van Romeinse munten 

op de vindplaats Zwarte Molen

(N=11)
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middeleeuwen (structuur 132). Deze munt moet dus als opspit beschouwd 
worden.

Een muntschat
Twee munten konden wel daadwerkelijk aan sporen toegewezen worden. 
De eerste, een as van keizer Antoninus Pius (138-161), werd gevonden 
in een paalkuil (spoor 145) in put 24. De paalkuil behoort mogelijk tot 
de éénbeukige structuur 8, die in de 3e eeuw dateert, en de laatste fase 
van de nederzetting representeert. De tweede munt, een sestertius van de 
vergoddelijkte Faustina (gestorven 141), geslagen door haar echtgenoot 
keizer Antoninus Pius, werd in een niet nader tot een structuur te rekenen 
(paal)kuil (spoor 17.113) gevonden.
In de directe omgeving van dit spoor werden tijdens de aanleg van de 
werkput nog tien Romeinse munten gevonden. Vier van deze munten 
waren nog aan elkaar gekit, wat erop duidt dat hier waarschijnlijk een 
kleine muntschat begraven is. De munten, voornamelijk assen en sestertii,
dateren op één na uit de 2e eeuw n. Chr. De jongste munten zijn een as

van Lucilla, geslagen tussen 164 en 169 en een sestertius van Faustina II 
geslagen tussen 145 en 181 (tabel 11.2). Uit deze dateringen is op te maken 
dat de munten waarschijnlijk aan het eind van de 2e eeuw, in ieder geval 
na 164, begraven zijn.

vondstnr. put spoor autoriteit muntsoort muntplaats jaar catalogus

161 17 5041 Hadrianus (117-138) As ? 117-138

161 17 5041 Hadrianus (117-138)? As ? 117-138

161 17 5041
Diva Faustina I (†141) Onder Antonius 
Pius (138-161)

Sestertius Rome 141-161 RIC 1099 e.v.

161 17 5041 Lucilla Onder Lucius Verus (164-169) As Rome 164-169
RIS
1743

224 17 - Hadrianus (117-138) Sestertius Rome 117-138

232 17 - Claudius (41-54) As Rome 50-54
RIS (2)
111

232 17 - Trajanus (98-117)
Sestertius/
dupondius

Rome 98-117 -

232 17 - (Diva) Faustina II Sestertius Rome 145-181 -

404 17 - -
Dupondius/ as/
sestertius

-
1e-2e
eeuw

-

900 17 113
Diva Faustina I (†141) Onder Antonius 
Pius (138-161)

Sestertius Rome 141-161 RIC 1099 e.v.

160 17 5041 - As -
1e-2e
eeuw

Uit het Maas-Demer-Scheldegebied zijn in totaal 16 muntschatten uit de 
midden-Romeinse tijd bekend (69 tot 260 n. Chr.). Het grootste deel van 
deze muntschatten bestaat net als bij Nistelrode uit koperen munten. De 
helft van de bekende depots dateert in de laatste twee decennia van de 2e 
eeuw. In deze periode werd het muntsysteem gereorganiseerd en werd 
onder andere het zilvergehalte van denarii verminderd. De hierop volgende 
inflatie zorgde voor een schaarste aan koperen munten. Paradoxaal genoeg 
lijken de meeste depots van bronzen munten dus te dateren uit een peri-
ode, waarin er een schaarste aan kopergeld heerste. Kopergeld uit de 2e 
eeuw was echter waarschijnlijk in de 3e eeuw nog gewoon in omloop en 

Tabel 11.2
De munten uit de vermoedelijke 

muntschat van Nistelrode en hun 

determinatie
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een deel van de depots zal dus in de 3e eeuw geplaatst moeten worden.5

Het is moeilijk een verklaring te geven voor het voorkomen van dit soort 
depots. Een deel zal in tijden van nood verstopt zijn. Andere depots moeten 
wellicht als votiefoffers geïnterpreteerd worden. Het feit dat depots vanaf het 
eind van de 1e eeuw geen munten van hoge waarde meer bevatten, lijkt er 
op te duiden dat het bezit en gebruik van geld niet langer voorbehouden was 
aan de inheemse elite, zoals eerder het geval was.6

5 Aarts 2000.
6 Aarts 2000, 189.

Figuur 11.2
De voor- en achterzijde van de munten 

uit de vermoedelijke muntschat van 

Nistelrode (schaal 1:1; vnrs. 404 en 160 

zijn niet afgebeeld)
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De conservering van de overige 18 munten was vergeleken met die uit de 
muntschat buitengewoon slecht.7 Het grootste deel was dan ook niet nader 
te dateren dan 1e of 2e eeuw. Vier van de zes determineerbare munten 
konden gedateerd worden in de 2e eeuw (tabel 11.3). 
De andere twee munten dateren respectievelijk uit 121 v. Chr. (fig. 11.3; vnr. 
2275) en uit de 4e eeuw n. Chr. (fig. 11.3; vnr. 1274). De 4e eeuwse munt is 
opmerkelijk, omdat laat-Romeins materiaal verder nauwelijks is aangetrof-
fen. Buiten Nijmegen en de limes-zone, komen laat-Romeinse vindplaatsen 
in het algemeen zelden voor in het Maas-Demer-Schelde-gebied.8 Een van de 
weinige vindplaatsen met duidelijke aanwijzingen voor laat-Romeinse bewo-
ning is onlangs opgegraven bij Breda.9

De zilveren denarius uit de Romeinse Republiek (vnr. 2275) is eveneens 
een opmerkelijke vondst (tabel 3 en fig. 11.4). De munt is afkomstig uit een 
middeleeuws (of later) karrenspoor en moet dus beschouwd worden als een 
losse vondst. De munt is geslagen in Rome in 121 v. Chr. en is dus ruim 
100 jaar ouder dan het begin van de Romeinse tijd in Nederland die traditi-
oneel in het jaar 12 v. Chr. geplaatst wordt. Het is zeer onwaarschijnlijk dat 
de denarius al vóór het jaar 12 in de bodem beland is. Republikeinse denarii

worden sporadisch aangetroffen in inheems-Romeinse nederzettingen. De 
weinige die we tegenkomen, zijn waarschijnlijk nog in de vroeg-Romeinse 
periode in omloop geweest.10 Het is echter toch mogelijk dat een deel van 
deze losse vondsten dateert van voor de officiële Romeinse bezetting van 
deze streken. Dit soort munten moet dan gezien worden als diplomatieke 
geschenken van de Romeinse autoriteiten aan inheemse stamhoofden.11

vondstnr. put spoor autoriteit muntsoort muntplaats jaar catalogus

stortvondst - -
Hadrianus (117-138)
Sabina.

Denarius - 118-138 -

1131 24 68 Onder Hadrianus (117-138)? As - 117-138 -

1274 24 5030 Constantius II c.s. (337-361)
Follies /
AES 3

- 337-361 -

1371 24 145 Antoninus Pius (138-161) As Rome 138-161 -

2107 37 5050 Hadrianus (117-138) Sestertius Rome 117-138

2275 51 155
Romeinse Republiek Marcus Papirius 
Carbo

Denarius Rome 121 v. Chr. RRC 415

Voor de munten van de locatie Zwarte Molen kunnen we concluderen dat 
het grootste deel van de identificeerbare munten in de 2e eeuw geplaatst 
moet worden. Van deze groep valt ongeveer 2/3 in de regeerperiodes van 
Hadrianus (117-138) en Antoninus Pius (138-161) wat overeenkomt met de 
datering van munten uit andere rurale nederzettingen in het MDS-gebied.12

Het aantal munten van de locatie Zwarte Molen is opmerkelijk hoog, zelfs 

7 Dit maakt het aannemelijk dat de 11 munten uit de vermoedelijke muntschat bij elkaar horen.
8 Vanaf hier aangeduidt als MDS-gebied.
9 Van Enckevort 2004.
10 Aarts 2000, 179.
11 Aarts 2000, 212.
12 Aarts 2000, 241 (samenvatting).

Tabel 11.3
De overige determineerbare Romeinse 

munten
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wanneer rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van een munt-
schat. Over het algemeen ligt het aantal munten op een inheemse neder-
zetting onder de 10 (tabel 11.4). Er zijn slechts twee vindplaatsen waar het 
aantal munten hoger ligt.13 In beide gevallen is bovendien een beduidend 
groter oppervlak van de nederzetting opgegraven. Bij een aantal vindplaat-
sen speelt het niet (systematisch) gebruiken van een metaaldetector een rol 
in het lage aantal munten, hoewel dit niet in alle gevallen opgaat.14 De 5 ha 
grote nederzetting Oss-Westerveld bijvoorbeeld heeft slechts drie munten 
opgeleverd, maar wel 37 fibulae. Het aantal munten en andere metalen voor-
werpen is overigens nauwelijks vergelijkbaar met vindplaatsen in het rivie-
rengebied, waar over het algemeen honderden munten en fibulae gevonden 
worden. Het verschil in conserveringsomstandigheden tussen klei en zand 
zal hier een rol spelen, maar we kunnen ook denken aan culturele verschil-
len tussen het meer ‘geromaniseerde’ Bataafse rivierengebied en het achter-
land, die het muntgebruik beïnvloedden.15

Fibulae
Fibulae, de Romeinse variant van onze huidige mantelspeld, worden (zeer) 
regelmatig aangetroffen op Romeinse vindplaatsen. Ze vormen een dankba-
re artefactgroep, omdat fibulae in de loop van de (Romeinse) tijd veelvuldig 
van vorm veranderden. Dit biedt aanknopingspunten voor een  datering.16

De vindplaats Zwarte Molen heeft (slechts) vier fibulae opgeleverd. Drie fibu-

lae zijn gevonden bij de aanleg van het vlak. Eén (vnr. 1405) is afkomstig uit 

13 Van deze nederzettingen is bovendien een aanzienlijk groter deel opgegraven.
14 Voor recente opgravingen geldt dit, in principe, niet meer omdat de inzet van de 

metaaldetector tegenwoordig verplicht is. 
15 Zie o.a. Nicolay 2005.
16 Van der Roest 1988.

Figuur 11.3
De overige determineerbare munten 

(schaal 1:1; vnr. 1274 is niet afgebeeld)

Figuur 11.4
Zilveren Republikeinse Denarius

schaal 1:1; vnr. 2275)
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Tabel 11.4
Muntvondsten uit de 1e-3e eeuw uit 

nederzettingen in het Maas-Demer-

Schelde-gebied (deels naar Aarts 2000)

een kuil (spoor 105) in put 24. De vier fibulae kunnen alle grofweg in de 2e 
eeuw gedateerd worden. 

vindplaats oppervlakte aantal opmerking literatuur

Riethoven–
Heesmortel

4 ha 80 Slofstra e.a. 1993

Hoogeloon–
Kerkakkers

4 ha 69 Villa O.a. Slofstra 1987

Nistelrode–Zwarte 
Molen

1 ha 29 één muntschat

Kolis - 26

Oss-Vijver 1.3 ha 12 Waarschijnlijk twee 
muntschatten

Wesselingh 2000

Venlo–
Hakkesplaats

- 11

Lieshout-
Beekseweg Oost

3 ha 9 Hiddink 2005

Rumst–Molenveld
(B)

- 9

Oelegem–
Steenbergen (B)

- 8

Donk - 6

Duizel-De
Heidalen

- 6

Nistelrode–Loo 0,3 ha 5 Meurkens 2007

Heel I (B) 4

Oss-Zomerhof 1.5 ha 3 Wesselingh 2000

Oss-Westerveld 5 ha 3 Ook 37 fibulae Wesselingh 2000

Plokrooi –
Donderslagbeek

- 3

Lieshout-
Beekseweg Zuid

0.5 ha 3 Hiddink 2005

Oss-Horzak 10,5 ha 3
twee keer als 
bouwoffer

Jansen en Fokkens 
2002

Neerpelt–Kolisbos - 2

Ekeren–Wilgehoe - 1

Muizen–
Wielenveld

- 1

Smeermaas–
Ducatonweg

- 1

Lieshout-
Beekseweg West

1.5 ha 1 Hiddink 2005

Oss-Schalkskamp 2.8 ha 0 Wesselingh 2000
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Vnr. 268: put 20, spoor 5040, vak 22

Scharnierfibula. De beugel is vervormd, de naaldhouder beschadigd en 
de naald ontbreekt (fig. 11.5). Er zijn resten van verzilvering / vertin-
ning aanwezig. Dit exemplaar heeft een relatief vlakke beugel versierd 
met vier verticale ribben. De voet bestaat uit elkaar afwisselende bolletjes 
en schijven. Fibulae van dit type horen thuis in het Rijngebied en het 
aangrenzende deel van Frankrijk en België. In het zuiden van België zijn 
ze veel talrijker dan langs de limes, waar dit type fibulae nauwelijks gedra-
gen lijken te zijn buiten de militaire nederzettingen en stedelijke centra. 
Scharnierfibulae verschijnen vanaf Claudius (41-54), maar lijken in onze 
streken voornamelijk na 70 gedragen te zijn en komen tot ver in de 2e 
eeuw voor.17

Vnr. 312: put 20, spoor 5040, vak 32

Draadfibula (Almgren type 16) met licht gebogen beugel met ruitvormige 
doorsnede (fig. 11.5). De veer heeft vier windingen en de overgang naar 
de voet vertoont een duidelijke knik. De naaldhouder is beschadigd en de 
naald ontbreekt. De verspreiding van dit type is beperkt tot het Rijngebied. 
Ze komen veel voor in Nederland en aangrenzende gebieden en kunnen 
globaal tussen 100-200 n. Chr. gedateerd worden. In Aardenburg lijken 
draadfibulae met een knik op de overgang naar de voet met name in de 
tweede helft van de 2e eeuw te dateren.18

Vnr. 1138: put 25, spoor 5050, vak 37

Draadfibulae (Almgren type 16) met bandvormige beugel (fig. 11.5). Het 
betreft hier een groot, zwaar gecorrodeerd, fragment van een fibula. De naald 
en de voet ontbreken. Dit soort fibulae worden gedateerd tussen 70 en 200 
n. Chr.19

17 Haalebos 1986.
18 Haalebos 1986, 51-2. Vergelijk fi guur 32: 117.
19 Haalebos 1986, 51-2.

Figuur 11.5
Fibulae van de vindplaats Zwarte Molen 

(schaal 1:1)
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Vnr. 1405: put 24, spoor 105

Draadfibula (Almgren type 16) met breed uitgehamerde beugel en relatief 
brede kop (fig. 11.5). Een eventuele knop aan het uiteinde van de kop is niet 
meer aanwezig en van de veerrol resteert alleen de aanzet. Centraal over de 
beugel zijn twee groeven ter versiering aangebracht. Een globale datering 
van dit type ligt tussen 100-200 n. Chr.

Gesp
Een gespfragment (vnr. 280: put 20, spoor 5040, vak 13) heeft een versie-
ring die identiek is aan die op een laat-Romeinse gesp, een onderdeel van 
een militaire gordel, die is opgebaggerd bij Rossum/Lith. Omdat het maar 
een klein fragment betreft, is het onduidelijk of het exemplaar uit Nistelrode 
ook tot een dergelijke gesp gerekend moet worden. Een andere mogelijkheid 
is dat het een vroegmiddeleeuwse ringgesp betreft.20

Armbanden
De vindplaats Zwarte Molen heeft drie fragmenten van bronzen armringen 
opgeleverd. Twee fragmenten zijn afkomstig van armbanden met een rela-
tief grote knop, versierd met puntjes (vnrs. 2245 en 1407). Van een derde 
fragment (vnr. 3424) is het type niet meer te achterhalen (fig. 11.6). Het 
complete exemplaar (vnr. 1494) betreft een eenvoudige armband met kleine 
knopjes op de uiteinden. De armband heeft een dergelijk geringe diameter, 
dat hij eigenlijk alleen maar door een kind gedragen kan zijn.

Vergelijkbare armbanden zijn regelmatig gevonden op inheems-Romeinse 
vindplaatsen in de regio,21 maar een eenduidige datering van de verschil-
lende types is moeilijk te geven. Imitatie-tordering, door Hiddink als late 
ijzertijd/vroeg-Romeins bestempeld, ontbreekt.22 Ook enigszins verdikte en 
stompe uiteinden, die over het algemeen van vóór 70 n. Chr. lijken te date-
ren, ontbreken op de armbanden.23 Een grove datering van de armbanden 
van Zwarte Molen in de midden-Romeinse tijd is daarom wellicht geoorloofd.

20 Mond. med. J. Nicolay.
21 Bijvoorbeeld Wijshagen: Maas en van Impe 1986 (1e / mogelijk 2e eeuw); Empel: Pulles en 

Roymans 1994, 139.
22 Hiddink 2003, 211-2.
23 Hiddink 2003, 212.

Figuur 11.6
Armbanden en pin van de vindplaats 

Zwarte Molen (schaal 1:1)
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Pinnen/Haarnaalden
Er is één fragment van een pin of haarnaald afkomstig uit de opgraving (vnr. 
370). De pin heeft een éénvoudige ronde knop en is gevonden bij de aanleg 
van het vlak. Over een precieze datering is weinig te zeggen.

Beslag
Vier objecten zijn geïdentificeerd als beslag. In drie gevallen gaat het waar-
schijnlijk om leerbeslag. De datering van deze objecten ligt op basis van de 
context in de Romeinse tijd. Een klein bronzen knopje kan echter ook in de 
(vroege) middeleeuwen gedateerd worden. Bij het vierde stuk gaat het om 
beslag afkomstig van een kist of meubelstuk.

Vnr. 102: put 17, spoor 5040, vak 13

Kleine, bronzen schijf. De voorzijde is plat, de achterzijde loopt taps toe in 
een klein knopje. Waarschijnlijk betreft het leerbeslag.

Vnr. 1252: put 24, spoor 5041, vak 20

Een zogenaamde bell-shaped stud (fig. 11.7). Een afgeplat staafje met door-
boring eindigt in een klokvormige knop. Dit soort objecten wordt vaak 
aangetroffen in civiele nederzettingen uit de Romeinse tijd en wordt geïnter-
preteerd als beslag, afkomstig van kisten of meubels.24

Vnr. 1294: put 24, spoor 5030

Schijf van bronsblik met omgehamerde rand (fig. 11.7). De schijf is niet 
meer compleet. In het midden van de schijf bevindt zich een gat, waar een 
bronzen pennetje doorheen geslagen is. Waarschijnlijk betreft het leerbeslag.

Vnr. 2268: put 51, spoor 5050

Klein bronzen knopje (fig. 11.7).

24 Stoepker 2000.

Figuur 11.7
Beslagstukken van de vindplaats Zwarte 

Molen (schaal 1:1)
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Overige objecten van een koperlegering
Zeven objecten van koperlegering passen niet in de boven genoemde cate-
gorieën. Ze kunnen op basis van specifieke kenmerken of context in de 
Romeinse tijd gedateerd worden. 
Een interessant object binnen deze groep is een holle, paddestoelvormige 
knop, die gevonden is in de stort van put 66 (vnr. 5018). De knop is zo goed 
als compleet en versierd met enkele groeven (fig. 11.8). Het betreft een eind-
knop van de schede van een Romeins zwaard, een zogenaamde gladius, van 
het type Mainz. Zwaarden van dit type worden gedateerd in de eerste helft 
van de 1e eeuw n. Chr.25 Zwaardschedes uit deze periode bestonden over 
het algemeen uit twee houten platen met een leren omhulsel. De buitenrand 
van de schede was verstevigd met strippen brons en het geheel werd bij 
elkaar gehouden door twee of drie schedeklemmen. De strippen brons aan 
de buitenrand van de schede eindigden in een ronde of kegelvormige knop, 
zoals bij het exemplaar uit Nistelrode.26

De vondst van een object dat geassocieerd kan worden met het Romeinse 
leger zou erop kunnen duiden dat (een aantal) inwoners van de inheems-
Romeinse nederzetting Zwarte Molen in het Romeinse leger gediend 
hebben. De Bataafse regio, waartoe Nistelrode gerekend kan worden, 
verschafte veel rekruten voor het Romeinse leger. Militaria en paardentuig 

25 Met dank aan dr. J. Nicolay.
26 Nicolay 2005, 26.

Figuur 11.8
Overige objecten van koperlegering van 

de vindplaats Zwarte Molen (schaal 1:1)
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worden regelmatig aangetroffen in nederzettingen in dit gebied en worden 
geïnterpreteerd als het eigendom van (teruggekeerde) veteranen.27

Een andere knop (vnr. 3462), gevonden bij de aanleg van het oostelijk deel 
van put 53 doet qua vorm ook erg denken aan de eindknop van een zwaard-
schede (fig. 11.8). Een dergelijke interpretatie is echter minder waarschijn-
lijk dan in het geval van het boven beschreven exemplaar. Het object zou 
in ieder geval hol moeten zijn en van onderen doorboord.28 In de knop is 
wel een met lood opgevulde holte zichtbaar, maar deze doorboring loopt 
niet door. Een vergelijkbare knop is gevonden bij de opgraving Lieshout–
Beekseweg.29

Een derde knop (vnr. 263: put 20, spoor 5040, vak 12) heeft de vorm van een 
eikel en is ook hol van binnen. In de holte bevindt zich het restant van een 
bronzen pinnetje. De knop is mogelijk ter versiering aan een ander object 
bevestigd, bijvoorbeeld een bijlschede.30 Andere functies zijn echter niet 
uitgesloten.

De overige objecten uit deze groep bestaan uit twee dunne koperen ringetjes 
gevonden bij de aanleg van werkput 18 (vnr. 155) en 17 (vnr. 1013), een dik 
bronzen staafje (vnr. 931) gevonden bij de aanleg van put 23 en een halve, 
versierde en afgeplatte ring (fig. 11.8).

Objecten van ijzer
De locatie Zwarte Molen heeft enkele honderden ijzeren objecten opgele-
verd, die op basis van hun context in de Romeinse tijd gedateerd worden. 
Zoals al vermeld, is het echter mogelijk dat een (klein) deel van dit materiaal 
eigenlijk in de vroege middeleeuwen geplaatst moet worden (tabel 11.1). De 
bewoning uit deze periode ligt deels op dezelfde locatie als de Romeinse 
bewoning. Het materiaal was over het algemeen zwaar gecorrodeerd en 
moeilijk te determineren. Zelfs waar het overduidelijk complete objecten 
betrof, was het vaak moeilijk een functie aan een object toe te wijzen

Spijkers

De grootste groep ijzeren objecten, in totaal zo’n 160 stuks, bestaat uit 
(fragmenten van) ijzeren spijkers van verschillend formaat. De meeste zijn 
gevonden in de verbruiningshorizont boven het sporenvlak. We mogen 
aannemen dat ijzeren handgesmede spijkers in allerhande houten construc-
ties werden gebruikt. De grotere exemplaren wellicht voor de bouw van 
huizen en andere zware constructies. 

Brokjes, staafjes e.d.

Een tweede groep van circa 90 stuks bestaat uit brokjes, staafjes, plaatjes en 
enkele krammen en ringen (mogelijk kettingschakels). Een kleine groep van 
circa 35 objecten kon niet op het oog gedetermineerd worden. Van een klein 
deel van dit materiaal zijn röntgenfoto’s gemaakt, waarna een aantal objecten 
alsnog als spijkers gedetermineerd kon worden. 

27 Zie Nicolay, 2005 voor een discussie van militaria buiten militaire nederzettingen.
28 Mond. med. dr. J. Nicolay.
29 Hiddink 2005, p. 226.
30 Zie Stuart 1986, p. 110, fi g. 148.
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Gereedschap

Een andere categorie van ijzeren objecten bestaat uit gereedschappen. De 
meest opmerkelijke vondsten zijn afkomstig uit een kuil (put 40, spoor 54), 
die tot een Romeinse huisplattegrond (structuur 54) gerekend moet worden. 
Het betreft een aantal ijzeren objecten die in de desbetreffende kuil waren 
gedeponeerd samen met een slijpsteen, twee potten van inheems-Romeins 
aardewerk en een Romeinse kruik. Het geheel wordt geïnterpreteerd als 
een verlatingsoffer (zie hoofdstuk 5). De ijzeren objecten waren, hoewel 
nu zwaar gecorrodeerd en gebroken, waarschijnlijk compleet toen ze in de 
grond gedeponeerd werden. Het betreft een ploegschaar, een beitel en een 
kleine pikhouweel (fig. 11.9). IJzeren ploegscharen waren vanaf de Romeinse 
tijd in gebruik en vervingen de meer kwetsbare ploegen van hout, die in de 
prehistorie werden gebruikt. De ijzeren beitel en houweel kunnen gebruikt 
zijn voor het bewerken van steen en/of hout. Het is aannemelijk dat de 
gereedschappen in ieder geval gebruikt zijn voor het bewerken van hout, 
bijvoorbeeld voor huizenbouw en constructie van waterputten. Het feit dat 
het hier waarschijnlijk een verlatingsoffer betreft, duidt erop dat de keuze 
van ploegschaar, beitel en houweel bewust is gemaakt en een bepaalde bete-
kenis had voor de mensen die dit offerden. De ploegschaar symboliseerde 
wellicht de goede oogsten, de beitel en houweel zijn mogelijk gebruikt bij de 
bouw van de boerderij.

Een tweede opmerkelijke vondst betreft een fragment van een ijzeren zaag-
blad (vnr. 1250; fig. 11.10). Het fragment is aangetroffen in de verbruinings-
horizont ter hoogte van de Romeinse nederzettingssporen en dateert dus 

Figuur 11.9
Ploegschaar, beitel en pikhouweel uit 

bouwoffer (schaal 1:2)
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hoogst waarschijnlijk in de Romeinse tijd. Op het fragment is een deel van 
de kartelrand zichtbaar en een ijzeren knopje dat er doorheen geslagen is. 
Mogelijk is dit knopje een restant van de bevestiging van het houten hand-
vat. Parallellen voor dat soort type (Romeinse) zagen kennen we onder ande-
re uit Breda en Den Haag.31 Dat er zagen gebruikt werden in de Romeinse 
tijd in Nistelrode blijkt uit de zaagsporen op de houten planken van twee 
waterputten (zie hoofdstuk 18).

Een ander gereedschap dat met houtbewerking in verband gebracht wordt, is 
een lepelboor, zo genoemd vanwege het lepelvormige uiteinde. Het object is 
gevonden in een paalkuil van een Romeinse boerderij (structuur 6). Helaas 
was het object slecht bewaard. De afbeelding laat een compleet exemplaar 
zien uit de Romeinse nederzetting Venray-Hoogriebroek (fig. 11.10).32

Messen

Verder is er een aantal (fragmenten van) messen gevonden. In acht gevallen 
is de determinatie als mes evident (fig. 11.11). Zes objecten zijn mogelijk als 
mes te interpreteren. Eén compleet mes, afkomstig uit de verbruiningsho-
rizont, is op basis van de vorm in de Romeinse tijd te plaatsen (vnr. 1246). 

31 Breda: Hoegen 2005, Den Haag: Waasdorp, 1999, 125.
32 Naar Stoepker 2000.

Figuur 11.10
Fragment van een zaag(blad) en lepelboor 

en een complete lepelboor uit Venray-

Hoogriebroek (boven) als parallel 

(schaal 1:1)
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Vergelijkbare messen zijn op een aantal vindplaatsen uit de Romeinse tijd 
in Nederland gevonden.33 Naast de ‘gewone’ messen is bij de aanleg van put 
59 een mogelijk scheermes gevonden. Een datering op basis van de vorm 
is niet mogelijk. Gezien de locatie dateert het object in de Romeinse tijd of 
vroege middeleeuwen. Het ovaalvormige object heeft in ieder geval aan één 
en mogelijk aan twee zijden een doorboring. Het object is aan de bovenzijde 
dik en loopt taps toe tot aan de vermoede snijkant (fig. 11.11).

Niet geïdentificeerde objecten van ijzer
Tenslotte is een aantal niet te identificeren objecten van ijzer gevonden uit 
Romeinse context (fig. 11.12).

Vnr: 0 (stortvondst)

Lichtgebogen, ijzeren staaf met haakvormig uiteinde. Het andere uiteinde is 
afgebroken.

Vnr. 1409: put 24, spoor 147

Een ijzeren object dat mogelijk geïnterpreteerd kan worden als een tentha-
ring (fig. 11.12).

33 Onder meer Hiddink 2003.

Figuur 11.11
De messen met rechtsonder het 

scheermes (schaal 1:2)
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11.1.2 De nederzetting Loo

Objecten van koperlegering
Objecten van koperlegering zijn, vergeleken met Zwarte Molen, zeldzaam op 
de vindplaats Loo. Er zijn tijdens de opgraving slechts drie objecten gevon-
den: een munt, een fibula en een fragment van de steel van een bronzen 
steelpan.

Munt

De munt (vnr. 1535) betreft een as van keizer Augustus geslagen in Lyon 
tussen 7 en 3 v. Chr. De munt is gevonden in een niet tot een structuur te 
rekenen paalkuil (spoor 27) in put 29 (fig. 11.13).

Fibula

De fibula (vnr. 1692) gevonden bij de aanleg van put 29 (spoor 5050), kan 
geïdentificeerd worden als een draadfibula (fig. 11.14).34 Alleen de hoekig 
gebogen beugel met ronde doorsnede is bewaard gebleven. Ook de aanzet 

34 Haalebos 1986, 93, no. 36.

Figuur 11.12
Niet-geïdentificeerde objecten van ijzer 

(schaal 1:2)

Figuur 11.13
De voor- en achterzijde van Romeinse 

munten van de vindplaats Loo en de 

locatie Hoge Akkers (schaal 1:1)
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naar de veerrol is nog aanwezig. Hoekig gebogen draadfibulae lijken vooral 
te zijn gedragen in de tijd van de Flavische keizers (69-96 n. Chr.).

Schijf

De laatste vondst (vnr. 1677), werd gedaan in een als natuurlijk geïnterpre-
teerd spoor (spoor 54), binnen een Romeinse huisplattegrond (structuur 
22). Het gaat hier om een bronzen schijf met centrale doorboring, die duide-
lijk herkenbaar is als het uiteinde van het handvat van een bronzen steelpan 
(fig. 11.16).

Objecten locatie Hoge Akkers
Gedurende het onderzoek zijn er tijdens het verleggen van een fietspad 
55 m ten westen van de opgravingsputten, door enkele amateur-archeolo-
gen sporen waargenomen en vondsten verzameld. Hieronder bevond zich, 
gezien het kleine oppervlak en de wijze van verzamelen, een opmerkelijk 
groot aantal metalen voorwerpen.35

Munten

Het betreft als eerste vier munten, waarvan er drie nog nader te identificeren 
waren als assen van respectievelijk Trajanus (98-117), Hadrianus (117-138) en 
Antoninus Pius (138-161). De munt van Hadrianus is tussen 125 en 134 gesla-
gen. De vierde munt was niet nader te dateren dan 1e of 2e eeuw (fig. 11.13).

1692

Fibulae

Verder werden twee fibulae verzameld. De eerste is een zogenaamde haak-
fibula, waarbij de veerrol op zijn plaats wordt gehouden door een haak en 
twee steunplaten die versierd zijn met bolletjes.36 Een eventueel bolletje bij 
de kop is niet meer aanwezig evenals de naald en naaldhouder. De veerrol 
is beschadigd, maar bestond oorspronkelijk uit zes windingen. Het versprei-
dingsgebied van dit soort fibulae is beperkt. Ze komen nergens ten westen 
van het Maasdal voor. Fibulae van dit type dateren in de eerste helft van de 

35 Het gebied wordt toponymisch aangeduidt als Hoge Akkers. Met dank aan de heren L. van de 
Boogerd (Nistelrode), G. van Eijk (Uden) en M. Janssen (Vorstenbosch) voor het beschikbaar 
stellen van deze vondsten.

36 Vergelijk Van der Roest 1988, 147 en 175, no. 13, 18. Haalebos (1986) noemt dit een boogfi bula 
(variant A).

Figuur 11.14
Fibulae van de vindplaats Loo (schaal 1:1)
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Figuur 11.15 
Armbandfragmenten van de vindplaats 

Loo (schaal 1:1) 

Figuur 11.16
Uiteinde van een steelpan van de 

vindplaats Loo (schaal 1:1)

1e eeuw. De tweede fibula is een zogenaamde ogenfibula. De ‘ogen’ bestaan 
uit ronde gaatjes waarvan de rand geheel gesloten is (Haalebos’ type b). De 
veerrol is beschadigd en de naald en naaldhouder ontbreken. Fibulae van dit 
type komen relatief veel voor langs de Limes. Naar het zuiden toe (België en 
Noord-Frankrijk) worden ze zeldzaam.37 De datering van types a en b ligt 
grofweg in de eerste helft van de 1e eeuw (fig. 11.14).38

Armbanden

Tenslotte zijn er drie fragmenten van armbanden gevonden. Het gaat om 
twee fragmenten met een klein bolletje aan de uiteinden en een fragment 

37 Van de Roest 1988, 148.
38 Haalebos 1986.
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van een armband met een verdikt en afgestompt uiteinde. Op het uiteinde 
bevinden zich mogelijk enkele groefjes, maar dit is door de zware corrosie 
op het fragment niet geheel duidelijk (fig. 11.15).

Opmerkelijk is dat een groot deel van de dateerbare voorwerpen vroeg in de 
Romeinse tijd te plaatsen is. De drie fibulae, alsmede het armbandfragment 
met verdikt en afgestompt uiteinde en de munt van keizer Augustus dateren 
in de vroeg-Romeinse tijd. Op de vindplaats Zwarte Molen ontbreken meta-
len objecten uit deze periode nagenoeg geheel.39

Objecten van ijzer
De locatie Loo heeft slechts 36 ijzeren objecten opgeleverd. Elf objecten zijn 
afkomstig uit sporen. De overigen zijn gevonden bij de aanleg van het vlak. 
Ongeveer de helft van de groep bestaat uit spijkers. De overige voorwerpen 
bestaan net als bij de locatie Zwarte Molen uit plaatjes, staafjes, twee split-
pennen en een mogelijke schoenspijker. Dit soort nageltjes werd ter verste-
viging in de zolen van schoenen geslagen.

In een grote kuil in put 32 (spoor 17) is een ijzeren mes gevonden, dat op 
basis van de vorm in de Romeinse tijd gedateerd moet worden (fig. 11.17). 

11.2 Vroege middeleeuwen

Metalen objecten uit de vroege middeleeuwen zijn vooral gevonden op de 
locatie Zwarte Molen, waar ook nederzettingssporen uit deze periode zijn 
aangetroffen (hoofdstuk 6). Een deel van dit materiaal is verzameld door 
amateur-archeologen, na afsluiting van het onderzoek.40 Van de locatie Loo 
zijn alleen een vroegmiddeleeuwse fibula en een riemtong afkomstig.

Munten
De locatie Zwarte Molen heeft twee gouden munten uit de vroege middel-
eeuwen opgeleverd. Eén exemplaar (vnr. 1288) is gevonden in de verbrui-
ningshorizont, in put 24 (ter hoogte van segment 59/66), vlak ten noorden 
van een karolingische huisplattegrond (structuur 10). De munt is gedeter-
mineerd als een Friese imitatie van een karolingische solidus van Lodewijk 

39 De munt van keizer Claudius (41-54 n. Chr.) dateert uit deze periode, maar behoort tot de 
muntschat, die aan het einde van de 2e eeuw begraven is.

40 Met dank aan de heren L. van de Boogerd (Nistelrode), G. van Eijk (Uden) en M. Janssen 
(Vorstenbosch) voor het beschikbaar stellen van deze vondsten.

Figuur 11.17
IJzeren mes van de vindplaats Loo 

(schaal 1:1)
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de Vrome (814-840).41 Op de voorzijde is een borstbeeld met diadeem naar 
rechts afgebeeld. De achterzijde van de munt laat een kort kruis in een 
parelcirkel zien (fig. 11.18). Interessant is het pseudo-omschrift dat totaal 
zonder betekenis is. Klaarblijkelijk zijn deze munten nagemaakt door 
iemand die het oorspronkelijke opschrift niet begreep of niet kon lezen. 
Op de voorzijde leest het omschrift OIVID – DVIDII. Op de achterzijde 
staat IIIVIIIIIVIOIIIII.42

De tweede gouden munt is door de heer M. Jansen op een akker enige 
honderden meters ten zuiden van de locatie Zwarte Molen gevonden. In 
tegenstelling tot het exemplaar dat bij de opgraving gevonden is, gaat het in 
dit geval om een tremissis uit de merovingische periode (fig. 11.18). De munt 
is van het zogenaamde Remmerden-type en is geslagen rond het jaar 625. 
De muntplaats is onbekend. Op de voorzijde is een slecht geslagen buste 
naar rechts afgebeeld, op de keerzijde een kruis met afhangende arm. Ook 
op deze munt is een pseudo-omschrift aangebracht.43

1288

Fibulae
Er zijn in totaal zeven vroegmiddeleeuwse fibulae afkomstig van locaties 
Zwarte Molen en Loo. Drie zogenaamde ring fibulae zouden eventueel ook 
uit de laat-Romeinse tijd kunnen dateren.44

Twee exemplaren zijn gevonden op de vindplaats Loo: één bij de aanleg van 
put 32 en één bij het uitgraven van het fietspad ten westen van de opgraving 
(fig 11.19).

Vnr. 1591: put 32, spoor 5020, vak 2

Dit is een zogenaamde heiligenfibula. De fibula is schijfvormig en behoort 
tot Frick’s type 1.45 Fibulae van dit type bestaan uit een basis en dekplaat 
van metaal. De holte ertussen is opgevuld met leem of was om het geheel 
stevigheid te geven. Op de dekplaat is in reliëf een gestileerde afbeelding van 

41 De vroegmiddeleeuwse munten zijn gedetermineerd door de heer A. Pol van het Geld- en 
Bankmuseum in Utrecht.

42 De munt heeft een diameter van 21 mm en weegt 4.23 gram. Voor vergelijkbare munten zie 
Grierson en Blackburn 1986, 752-756.

43 De munt bestaat voor 66% uit goud. Hij heeft een diameter van 11-12 mm en weegt 1.21 
gram. Vergelijkbare munten cat. Belfort 3026; MEC 505.

44 Oldenstein 1976, 218.
45 Frick 1993.

Figuur 11.18
Gouden munten (solidus en tremissis) van 

de vindplaats Zwarte Molen (schaal 1:1)
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een heilige aangebracht. Deze figuurtjes waren over het algemeen versierd 
met verschillende kleuren email, die gescheiden waren door dunne bandjes 
metaal. Bij het exemplaar uit Nistelrode-Zwarte Molen is bijna al het email 
verdwenen. Er resteert alleen nog wat groen email van het gewaad. Het is niet 
zeker of dit email oorspronkelijk ook groen gekleurd was. Volgens Frick kan 
deze kleur ook ontstaan door het inwerken van koperzouten. De door Frick 
opgestelde catalogus vermeldt slechts twee andere fibulae van dit type uit 
Nederland (één uit Kinkhoven in Limburg en één uit Ried in Friesland). Deze 
variant van heiligenfibulae wordt vooral in het Midden-Rijngebied aangetrof-
fen. In onze streken zijn heiligenfibulae van Frick’s type 2 veel algemener. 
Heiligenfibulae kunnen grofweg tussen 850 en 950 gedateerd worden.46

De fibula die gevonden is bij het uitgraven van het fietspad is een ijzeren 
ring fibula of ringgesp. Ring fibulae zijn bekend vanaf de 3e eeuw. Dit exem-
plaar zou dus eventueel ook nog uit de laat-Romeinse tijd kunnen dateren.

De overige vijf vroegmiddeleeuwse fibulae zijn afkomstig van de locatie 
Zwarte Molen (fig 11.19). De beschrijving is als volgt:

Vnr. 570: put 22, spoor 5020, vak 25

Dit betreft een rechthoekige schijffibula. Frick deelt dit soort fibulae

in onder ‘Rechteckfibel mit emailverzierung’ (in dit geval variant 1 met 
Grubenemail). De fibula is versierd met een gestileerd kruis, maar er 
resteert weinig tot niets van het email. Deze fibulae worden in grote delen 
van Noordwest Europa gevonden, maar lijken geconcentreerd te zijn in het 

46 Frick 1993, 287-296, 434 (Karte 8), Taf. 9, 1-13 (m.n. 5, 8 en 13).

Figuur 11.19
Vroegmiddeleeuwse fibulae van de 

vindplaatsen Loo en Zwarte Molen 

(schaal 1:1)
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Nederrijn-gebied, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. In Nederland zijn 
ze relatief zeldzaam. Er is één exemplaar bekend uit Schouwen (Zeeland) 
en twee exemplaren uit Wijnaldum (Friesland). In Gamle Hviding 
(Denemarken) en Dötlingen (Duitsland) zijn twee van dit soort fibulae

gevonden met een motief dat  identiek is aan dat van het exemplaar uit 
Nistelrode. De datering van dit soort fibulae ligt waarschijnlijk in de eerste 
helft van de 9e eeuw.47

Vnr. 1092: put 24, spoor 5041, vak 2

Een ijzeren ring fibula of gesp is afkomstig uit de vondstlaag in put 24. 
Datering: laat-Romeins–vroege middeleeuwen.

Vnr. 3319: put 53, spoor 5030

Van een incomplete, gelijkarmige fibula ontbreken de naald en een deel 
van de beugel. De fibula was oorspronkelijk met drie gestileerde kruizen 
versierd, waarvan er nog twee resteren. Daarnaast was de fibula verguld, 
getuige de restanten van bladgoud in enkele groeven. Cirkeltjes tussen 
de armen van de kruizen vormen waarschijnlijk de vatting voor kleine 
(halfedel)stenen. De gelijkarmige fibula van Nistelrode is min of meer 
vergelijkbaar met enkele exemplaren uit Domburg, maar is fraaier uitge-
voerd.48 Volgens Capelle werd het overgrote deel van dit soort fibulae in bulk 
geproduceerd. Dit lijkt echter niet te gelden voor de fibula van Nistelrode, 
waar duidelijk wat meer werk in gestoken is. Fibulae van dit type dateren in 
de karolingische periode.

Vnr. 4003, put 66, spoor 70

Ring fibula. Een gesloten koperen ring fibula of ringgesp. Het is niet zeker 
of deze fibula in de vroege middeleeuwen gedateerd moet worden. De kuil, 
waarin de fibula gevonden werd, heeft geen ander materiaal opgeleverd. In 
de directe omgeving van de kuil liggen, naast een Romeinse huisplattegrond 
(structuur 98), enkele sporen met merovingisch aardewerk. Een grove date-
ring voor dit object zal dus ergens tussen de laat-Romeinse tijd en vroege 
middeleeuwen liggen. 

Zwarte Molen

Een ronde schijffibula, is na afsluiting van het onderzoek op de loca-
tie Zwarte Molen gevonden. Een goede parallel voor deze fibula is niet 
bekend, maar hij komt het meest overeen met Frick’s ‘Scheibenfibeln mit 

Rosettenmotiv’ (type 2).49 Deze zijn over het algemeen echter wat groter 
dan het exemplaar uit Nistelrode, die een diameter van heeft ongeveer 1,5 
cm. De versiering bestaat uit een centrale knop, waaromheen in rozetvorm 
andere knopjes of holtes zitten. Uit Nederland zijn in totaal 13 exemplaren 
bekend, onder andere uit Domburg en Oost-Souburg.50 Verder zijn ze ook in 
Duitsland, Frankrijk en Groot-Britannië gevonden. Fibulae van dit type date-
ren in de 9e of eerste helft van de 10e eeuw.51

47 Frick 1993.
48 Capelle 1976, nos. 18-22.
49 Frick 1993.
50 Capelle 1976; 1978.
51 Frick 1993.
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Overige objecten
Naast fibulae en munten is er nog een aantal andere objecten gevonden die op 
basis van hun vorm in de vroege middeleeuwen, met name de karolingische 
periode, geplaatst kunnen worden. Het gaat om een fragment van een naald, 
een pionvormige knop, een ring en twee riemtongen. De beschrijving is als 
volgt:

Vnr. 1877: put 40

Fragment van een korte siernaald. De kop en een deel van de schacht zijn 
bewaard gebleven. In de merovingische periode zijn siernaalden over het alge-
meen lang, terwijl in de karolingische periode over het algemeen korte naal-
den voorkomen.52 Het exemplaar uit Nistelrode is te vergelijken met een naald 
uit Dorestad.53 Datering: karolingisch.

Vnr. 3363: put 53, spoor 204

Een ring. Eenvoudig, bronzen plaatje dat omgebogen is tot een ring. Het 
object is afkomstig uit een kuil die ook vroegmiddeleeuws aardewerk heeft 
opgeleverd (fig. 11.20; zie hoofdstuk 6).

Hoge Akkers (Loo)

Een riemtong. Dit voorwerp is tegenover de locatie Loo gevonden bij de aanleg 
van een fietspad en is nagenoeg compleet (lengte 4 cm). De plek waar deze 
door middel van een nagel aan de riem bevestigd werd, lijkt te zijn afgebroken. 
De riemtong bestaat uit een plat rechthoekig deel dat aan beide zijden versierd 
is met twee cirkeltjes met daarin een centraal puntje. Het platte deel gaat naar 
onderen toe over in een biconische kraal. Volgens Roes dateren gegoten riem-
tongen die eindigen in een soort bronzen kraal wel vaker in de vroege middel-
eeuwen.54

Tussen Zwarte Molen en Loo

Een riemtong of leerbeslag (?). Het gaat om een klein bronzen voorwerp dat op 
de akkers tussen Menzel en Loo gevonden is, ongeveer ter hoogte van het brons-
depot. Het object heeft de vorm van een gestileerde dierenkop en is gemaakt 
van een koperlegering. Oorspronkelijk was het waarschijnlijk geheel verguld en 
verzilverd, waarvan alleen nog wat restanten zichtbaar zijn. Exacte parallellen 
voor dit object zijn moeilijk te vinden. Typologisch vergelijkbare dierenkopjes 
vormen echter vaak het uiteinde van de beugel van fibulae uit de volksverhui-
zings- en merovingische periodes.55 Het lijkt er dus op dat dit kopje in de eerste 
helft van de vroege middeleeuwen gedateerd moet worden (fig. 11.20). 

Zwarte Molen

Een pionvormige knop. Het object was oorspronkelijk bevestigd aan een pin, 
die echter afgebroken is. De functie van de knop is niet duidelijk. Mogelijk 
heeft hij onderdeel uitgemaakt van een haar- of kledingspeld. Aan de andere 
kant is het object nogal zwaar (mogelijk een kern van lood?) voor dergelijk 

52 Roes 1965, 24.
53 Vergelijk Roes 1965, Plaat. V no 42.
54 Roes 1965.
55 Vergelijk Salin 1935, 184, fi g. 439-440.
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gebruik. Na het afbreken van de pin is er in de bodem van de knop een 
aantal gaatjes gegraveerd, waarna het als stempel gebruikt lijkt te zijn (voor 
het versieren van aardewerk?). Een datering in de vroege middeleeuwen is 
mogelijk, maar niet zeker (fig. 11.20).56

11.3 Volle middeleeuwen

Het aantal metalen objecten dat met zekerheid aan de volle middeleeuwen 
kan worden toegeschreven, is zeer beperkt. Slechts 40 objecten, waarvan 
90% uit spijkers, plaatjes, brokjes en dergelijke bestaat, zijn afkomstig uit 
sporen met een datering in de volle middeleeuwen. Een duidelijke reden 
voor dit lage aantal is niet te geven. Een deel van het materiaal dat verza-
meld is bij de aanleg van de werkputten zal uit de volle middeleeuwen 
dateren, maar is niet als zodanig herkenbaar. Het blijft echter een beperkt 
aantal.

De twee belangrijkste objecten uit deze periode zijn een paardenbit en 
een schopblad, beide gemaakt van ijzer. Het schopblad (vnr. 3818) is een 
halvemaan-vormig stuk ijzer met een een groef aan de binnenzijde en 
een aangescherpte buitenzijde. Het geheel kon over een houten kern heen 
geschoven worden. Het object was slecht bewaard, maar waarschijnlijk wel 
compleet toen het in de bodem belandde (fig. 11.21). Het is gevonden in put 
65, spoor 19.

56 Vergelijk een pionvormig object Cuijk–Beijerd en ’t Riet: Meurkens 2006.

Figuur 11.20
Overige voorwerpen van koper uit de 

vroege middeleeuwen (schaal 1:1)

Zwarte molen/Loo

Zwarte molen
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Het paardenbit (vnr. 1789) is gevonden in put 43, spoor 61. Het stuk is 
nagenoeg compleet en bestaat uit twee stukken getordeerd ijzer. Eventuele 
ringetjes aan de twee uiteindes ter bevestiging van het lederen deel van het 
paardentuig ontbreken (fig. 11.21).

11.4 Late middeleeuwen / nieuwe tijd

De laatste groep metalen voorwerpen (79 objecten) is te dateren in de late 
middeleeuwen en nieuwe tijd. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit de bouw-
voor en het esdek. De objecten staan waarschijnlijk niet direct in relatie tot 
de aangetroffen bewoningssporen, maar zijn met het huisvuil op de akkers 
terecht gekomen. Het grootste deel van de objecten uit deze periode bestaat 
uit munten, in totaal 32 exemplaren: voornamelijk duiten en recentere 
munten (tabel 11.5). Vermeldenswaardig is een zilveren munt (halve spren-
ger) van Gerard van Groesbeek geslagen in Hasselt (fig. 11.22). Gerard van 
Groesbeek was tussen 1563 en 1580 prins-bisschop van Luik.57 De munt is 
gevonden bij de aanleg van put 40. 

57 De term prinsbisdom slaat op het feit dat een bisdom zowel geestelijke als wereldlijke macht 
kon uitoefenen. Luik was een prinsbisdom van 972 tot 1792.

Figuur 11.21
Schopblad en paardenbit uit de volle 

middeleeuwen (schaal 1:2)
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Onder de overige objecten bevinden zich onder andere een lakenloodje, vijf 
loden musketkogels en twee loden spinsteentjes. Van koper zijn drie vinger-
hoedjes, tien knopen en twee kledingsluitingen gevonden. De laatste twee 
objecten zijn versierd - één onder andere met een cherubijnenkopje – en 
kunnen gedateerd worden in de 17e eeuw

Figuur 11.22
Zilveren halve sprenger van Gerard van 

Groesbeek

Tabel 11.5
Muntdeterminaties uit late middeleeuwen 

en nieuwe tijd

vondstnr. staat autoriteit muntsoort muntplaats periode catalogi

2168 Nederlanden (15e / 16e eeuw) ondetermineerbaar
onl (1400-
1600)

indet.

1099 Nederlanden Ondetermineer-baar hollandse penning
z.j. (1434-
1556, circa)

indet.

2086 Nederlanden Philips II (1555-1598) (vierdubbele) stuiver (?)
onl. (1555-
1598)

indet.

1883 Luik
Gerard van Groesbeek 
(1564-1580)

halve sprenger Hasselt
z.j. (1564-
1580)

Vanhoudt G1181

2047 Nederlanden Philips II (1555-1598) oord (ondetermineerbaar)
onl. (1580-
1594)

3195 Nederlanden
Albert & Isabella (1598-
1621) (?)

oord 1598-1621 indet.

1093 Brabant
Albert & Isabella (1598-
1621)

gigot ’s-Hertogenbosch 1605
vGelder/
Hoc 301-4

1088 Roermond
Albert & Isabella (1598-
1621)

duit Roermond
onleesbaar
(1606-1611)

vGelder/
Hoc 323

916 Holland provincie (Holland) duit Dordrecht 1626
Purmer/Wiel
2006

1157 Gelderland provincie (Gelderland) duit Harderwijk 1635
Purmer/Wiel
1008

98 Stad Utrecht stad (Utrecht) duit Utrecht
onleesbaar
(1657-1691)

Purmer/Wiel
5104-5109

1156 Utrecht, stad stad (Utrecht) duit Utrecht 1756
Purmer/Wiel
5111

966 Gelderland provincie (Gelderland) duit Harderwijk 1766
Purmer/Wiel
1017

1785-1 Nederland
Willem I (1815-1840) / 
Willem II (1840-1849) / 
Willem III (1849-1890)

halve cent Utrecht / Brussel
onleesbaar
(1818-1877)

indet.

271 Nederland
Duitse Bezetting (1940-
1945)

cent Utrecht 1942 Schulman 1038
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Figuur 11.23
Verspreiding van het 

slakmateriaal uit de Romeinse 

tijd en volle middeleeuwen
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11.5 Metaalbewerking in de Romeinse tijd en middeleeuwen

Op de locatie Zwarte Molen zijn zowel voor de Romeinse tijd als volle 
middeleeuwen aanwijzingen gevonden voor het lokaal bewerken van metaal. 
Uit de Romeinse tijd dateert een plaatje van lood met ruw gebobbeld opper-
vlak. Het plaatje is afkomstig uit de verbruiningshorizont in put 20 en lijkt 
te zijn ontstaan toen overtollig metaal uit de smeltkroes gegoten werd. Een 
gebogen plaatje (vnr. 969) uit een waterput (spoor 20.70) heeft wellicht ook 
betrekking op de bewerking van lood. In deze waterput werd ook een grote 
hoeveelheid ijzerslakken aangetroffen (ruim 50 kilo; zie figuur 11.23).58 Het 
slakkenmateriaal lag met name in de bovenste opvulling(en) van de kuil, 
boven de restanten van de houten putconstructie. Het geheel wijst op een 
secundair gebruik van afval van lokale ijzerproductie (zie hoofdstuk 5). Zeer 
waarschijnlijk was de productie gebaseerd op de winning en verwerking 
van moerasijzererts, dat van nature voorkomt in onder andere beekdalen 
en veengebieden.59 De wijstgronden langs de Peelrandbreuk zullen een 
belangrijke bron zijn geweest voor de winning van moerasijzererts. De slak-
ken, ontstaan bij het verwerken en smeden van het ijzer, vormen een indi-
recte aanwijzing voor ijzerproductie. Directe aanwijzingen in de vorm van 
fragmenten van een smeedhaard, ovenkuilen of houtskoolmeilers zijn niet 
gevonden.60 Ook zijn er geen aanwijzingen voor een verdere bewerking van 
het ijzer tot objecten.

De aanwijzingen voor metaalbewerking in de middeleeuwen bestaan uit 
een klein koperen gietpropje en plaatje uit put 56. Daarnaast is er in het 
zuidwestelijke deel van de middeleeuwse nederzetting sprake van een sterke 
concentratie ijzerslakken, verspreid over een groot aantal sporen (fig. 11.23). 
Een deel van het materiaal, gevonden in enkele weggreppels, is te interpre-
teren als wegverharding. Een cluster (paal)sporen met slakmateriaal direct 
ten oosten daarvan wijst echter op de aanwezigheid van een smidse in dit 
deel van de nederzetting, al is een structuur van een eventuele werkplaats 
niet gevonden. De aanwezigheid hiervan wordt ondersteund door het voor-
komen van hamerslag in de verbruiningshorizont en in een aantal sporen in 
deze zone. Hamerslag bestaat uit kleine druppelvormige slakken en stukken 
metaal die wegspringen bij het behameren van het ijzer. Bovendien ontbre-
ken in deze zone de karakteristieke nederzettingsstructuren als bootvor-
mige plattegronden en/of hooimijten. Het lijkt zeer aannemelijk dat we te 
maken hebben met een lokale ijzerproductie, gebaseerd op lokaal gewonnen 
moerasijzererts, en metaalbewerking. Mogelijk kunnen we ook de houts-
koolmeiler die is aangetroffen in één van de proefsleuven hier aan toeschrij-
ven, al ligt deze op geruime afstand

58 Door gebrek aan fi nanciële middelen was een uitgebreide analyse van het 
metaalbewerkingsafval helaas niet mogelijk. De slakken zijn alleen macroscopisch 
geïnventariseerd.

59 Brongers en Woltering 1978; Joosten 2004.
60 Houtskoolmeilers produceerden houtskool die nodig was als brandstof om het erts te 

verhitten en het ijzer te kunnen winnen.
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12 Het bronsdepot van Nistelrode

Annelies Koster

Inleiding

Een bijzondere vondst tijdens het onderzoek was een depot van bronzen 
vaatwerk. Op 300 m ten noorden van de nederzetting Zwarte Molen werd 
het depot gevonden in een relatief kleine kuil, in een deel van het opgra-
vingsgebied waar sporen uit de Romeinse tijd vrijwel ontbreken.
De kuil herbergde 30 stuks bronzen vaatwerk, die ineengestapeld, dicht 
bijeen en zeer zorgvuldig in de kuil waren gedeponeerd (fig. 12.1). De objec-
ten waren per type gesorteerd. De borden, schalen, emmers en zeven waren 
ineengestapeld en ondersteboven geplaatst. De kannen lagen op een zij (zie 
verder hoofdstuk 5).

12.1 Samenstelling van het depot: tafelservies 

In het vondstcomplex bevinden zich vijf kannen met rijk versierde oren 
(Radnóti 77), die soms ontbreken of zijn vervangen door een oor van een 
ander type kan (zie catalogus, paragraaf 12.4). De kannen dienden waar-
schijnlijk om wijn uit te serveren (zie tabel 12.1).1 De slanke kan, waarvan 
het oor eindigt in een menselijke voet (Den Boesterd 288), heeft mogelijk 
een rituele functie gehad;2 het kannetje met klaverbladvormige monding 
(Nuber type E) heeft oorspronkelijk deel uitgemaakt van een set, bestaande 
uit een kannetje en een schaal met steel, die bedoeld waren voor het wassen 
van de handen, zowel tijdens offerplechtigheden, als in het dagelijks leven 
aan tafel en voor de persoonlijke hygiëne.3

Vervolgens zijn er drie zogenaamde Hemmoor-emmers van verschillende 
uitvoering aangetroffen. Eén emmer heeft verticale cannelures op de wand 

1 Künzl 1993, 146.
2 Szabó 1982-1983, 94.
3 Nuber 1972, 96-125.

Figuur 12.1
Overzicht van het bronsdepot van 

Nistelrode
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en kleine, meegegoten ogen waarin het hengsel hangt (Eggers 56). De  tweede
emmer is laag en cilindrisch (Eggers 64) met op de wand gesoldeerde atta-
ches in de vorm van vrouwenkopjes. De derde emmer (Eggers 65) is eveneens 
laag, en heeft onversierde attaches. Dergelijke emmers maakten deel uit van 
het drinkservies en waren bedoeld voor het mengen van wijn.4

Van de vier bekkens met verticale rand waren er twee oorspronkelijk voor-
zien van een omega vormig hengsel (Eggers 78) en twee van een ringvor-
mig hengsel (Eggers 80). Een vijfde bekken heeft een rond gebogen wand 
(Den Boesterd 187) en is op de binnenkant van de bodem versierd met een 
ingegraveerde voorstelling van Hercules. Deze bekkens worden enerzijds 
beschouwd als een soort mengvat en worden dan tot het drinkgerei gere-
kend.5 Anderzijds worden zij gezien als tafelservies, mogelijk gebruikt voor 
het opdienen van spijzen.6 Deze laatste functie is meer aannemelijk omdat 
in het bronsdepot van Nistelrode Hemmoor-emmers de functie van mengvat 
hadden.
De twee platte borden (Eggers 117) kunnen deel hebben uitgemaakt van het 
eetservies of gebruikt zijn als serveerschaal.7

In het complex zijn vier steelpannen of casseroles van verschillende typen 
aanwezig: een lage casserole met halvemaanvormig gat (Eggers 138), een hoge 
casserole met rond gat (Eggers 142) en twee kleine casseroles met reliëfversie-
ring op de steel (Eggers 153). Casseroles kenden vele gebruiksmogelijkheden, 
onder andere als keuken-, eet- en drinkgerei. De lage variant zou binnen 
het drinkservies als scheplepel of maatlepel gefunctioneerd kunnen hebben, 
de hoge variant zou gediend kunnen hebben als vat voor het mengen van 
wijn, water en kruiden.8 De kleine casseroles met reliëfversiering op de steel 
kunnen eveneens gebruikt zijn als mengvat of mogelijk ook als offerschaal. 
In totaal zijn drie zeven en drie scheplepels (Eggers 161) aanwezig, waarvan 
één zeef en scheplepel bij elkaar zijn gevonden en een originele set vormen. 
De andere twee zeven en scheplepels lijken niet bij elkaar te horen. Sets 
van zeven en bijbehorende scheplepels dienden aanvankelijk alleen voor 
het scheppen en filteren van nog ongezuiverde wijn. In de loop van de 2e 
eeuw veranderen zij van vorm: van een ronde bodem naar een brede, vlakke 
bodem. Het bekken van de scheplepel lijkt de functie over te nemen van de 
casseroles die geleidelijk aan verdwijnen. Vermoedelijk worden de sets van 
het type Eggers 161 ook als keukengerei gebruikt, want zij zijn vaak aanwezig 
in de 3e-eeuwse depotvondsten met bronzen vaatwerk waarin keukengerei de 
overhand heeft.9 De set in het bronsdepot van Nistelrode lijkt te behoren tot 
het drinkgerei, want hij is aangetroffen in een Hemmooremmer, die waar-
schijnlijk gediend heeft voor het mengen van wijn. 
Het bronsdepot van Nistelrode bestaat dus uit vaatwerk voor het serveren van 
wijn (kannen, emmers, zeven en scheplepels, casseroles) en voor het opdie-
nen van spijzen (schalen en borden). Bovendien zijn er drie kaarshouders 
(twee dubbelconische en een klokvormige) die ook bij het tafelservies gere-
kend kunnen worden.

4 Kunow 1983, 70.
5 Tomasevic-Buck 1984, 162.
6 Kunow 1983, 71-72; Petrovszky 1993, 130.
7 Künzl 1993, 167.
8 Petrovszky 1993, 34, 73 en 78.
9 Petrovszky 1993, 101.
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type functie aantal

Steelpannen of casseroles (Eggers 138, 142 
en 153)

Divers: keuken-, eet- en drinkgerei
4

Kannen (Radnóti 77) Uitserveren van de wijn 5

Slanke kan (Den Boesterd 288) Mogelijke rituele functie 1

Kannetje met klaverbladvormige monding 
(Nuber type E)

Behorende bij een schaal, gezamenlijk 
voor het wassen van de handen

1

Bekkens met verticale rand (Eggers 78, 80) Opdienen van spijzen 4

Bekken met een rond gebogen wand 
(Den Boesterd 187)

Opdienen van spijzen
1

Zeven (Eggers 161) Scheppen en filteren van nog ongezuiverde 
wijn, samen met scheplepel zeef

3

Scheplepels (Eggers 161) Scheppen en filteren van nog ongezuiverde 
wijn, samen met scheplepel

3

Hemmoor-emmers (Eggers 56, 64 en 65) Mengen van de wijn 3

Platte borden (Eggers 117) Eetservies, serveerschaal 2

Kandelaars Tafelservies 3

30

12.2 Datering en herkomst van het bronzen vaatwerk 

In het depot behoren de casseroles tot het oudste vaatwerk. De productie van 
de drie typen steelpannen vond plaats in Gallië.10 De lage steelpan met halve-
maanvormig gat (Eggers 138) wordt gedateerd tussen 35/40 en 80/85 en die 
van de hoge casserole met rond gat (Eggers 142) tussen 55/60 en 80/100.11

De kleine casseroles met reliëfversiering op de steel zijn vanaf het laatste kwart 
van de 1e eeuw tot in het tweede decennium van de 2e eeuw geproduceerd.12

De casseroles vertonen alle sporen van intensief gebruik: de steel van de lage 
steelpan is behoorlijk afgesleten, bij de hoge steelpan zijn scheuren in de 
wand gerepareerd en bij de twee kleine casseroles zijn de stelen gebroken en 
weer hersteld. Bovendien is het reliëf op de stelen behoorlijk afgesleten. Dit 
wijst erop dat de steelpannen lang in gebruik zijn geweest.
Versiering met ingegraveerde lijnen komt veel voor bij vaatwerk uit Gallische 
ateliers die vanaf het derde kwart van de 1e eeuw actief waren. Ook het kanne-
tje met klaverbladvormige monding heeft deze versiering. Het type lijkt te zijn 
geproduceerd tot het einde van de 2e eeuw.13 Vooral het oor van het kannetje 
is sterk afgesleten, maar ook de bodem, die met een strip brons is gerepa-
reerd, toont sporen van langdurig gebruik.

10 Petrovszky 1993, 68 en 91.
11 Respectievelijk Petrovszky 1993, 68 en Petrovszky 1993, 74-78.
12 Petrovszky 1993, 91.
13 Petrovszky 1993, 113.

Tabel 12.1
Overzicht van het bronsdepot van 

Nistelrode
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De kannen met rijk versierde oren (Radnóti 77) zijn vervaardigd vanaf het 
einde van de 1e – begin van de 2e eeuw en komen veelvuldig voor in de 3e-
eeuwse depotvondsten, die in de onrustige periode tussen 260 en 275/278 
in de grond zijn geraakt.14  De kannen hebben een lange omlooptijd gekend, 
die mogelijk samenhing met de ambachtelijke kwaliteit van de stukken. Dit 
maakte het de moeite waard de kannen te repareren, zoals ook gebeurd is bij 
de stukken van Nistelrode. Hoewel ateliers nog niet zijn gelokaliseerd, lijkt 
Gallië op grond van de verspreiding het meest voor de hand te liggen.15

De slanke kan waarvan het oor eindigt in een menselijke voet (Den Boesterd 
288) is vanaf het begin van de 2e eeuw tot in de 3e eeuw vervaardigd en 
waarschijnlijk afkomstig uit het Rijngebied, waar één of meerdere ateliers 
actief zijn geweest.16 De kan uit Nistelrode vertoont sporen van een langdu-
rig gebruik: een afgesleten oor en reparaties aan de bodem. 
Bekkens met verticale rand, waarvan er vier in Nistelrode zijn aangetroffen, 
verschijnen pas in de tweede helft van de 2e eeuw. De grootste produc-
tie lijkt plaats te vinden vanaf het laatste kwart van de 2e eeuw tot circa 
230/250.17  Binnen de Romeinse rijksgrenzen zijn de meeste van deze 
bekkens aangetroffen in de ‘depot- en schatvondsten’ zoals onder andere 
die van Weissenburg18, Hagenbach19, Neupotz20 en Kaiseraugst.21 Deze 
 bevatten vaak grote hoeveelheden bronzen vaatwerk en voorwerpen van 
andere metalen die gezamenlijk zijn verborgen. Genoemde depots dateren 
tussen 233 en 275, een periode die gekenmerkt wordt door een onzekere 
situatie aan de grenzen.22 Uit Nederland zijn enkele kleine depotvondsten 
met dergelijke bronzen bekkens bekend uit Oss en Weert.23 Waarschijnlijk 
zijn de bekkens met verticale wand vervaardigd in werkplaatsen in het 
Rijnland en in Gallië.24 Het ontbreken van de meeste hengsels bij de 
bekkens uit Nistelrode wijst erop dat zij veelvuldig zijn gebruikt. 
Het bekken met rond gebogen wand (Den Boesterd 187), waarvan de bodem 
voorzien is van een gegraveerde versiering, mag op grond van deze gravering 
gedateerd worden in de 3e eeuw.25 Omdat dergelijke gegraveerde scènes 
op bronzen en zilveren vaatwerk in de Gallische en Germaanse provincies 
lijken te zijn toegepast, zal het bekken uit Nistelrode vermoedelijk ook daar 
geproduceerd zijn.26 Het bekken is veelvuldig gebruikt, waarbij de vertin-
ning aan de binnenkant van de schaal er grotendeels is afgeschuurd. 
Bij de drie zeven en drie scheplepels is slechts één set aanwezig. Mogelijk 
waren de onderdelen van andere sets zo versleten dat zij door andere, niet 
bijpassende exemplaren zijn vervangen. Dit type zeven en scheplepels 
(Eggers 161) wordt vanaf de tweede helft van de 2e eeuw vervaardigd en is 
zeker tot het midden van de 3e eeuw geproduceerd. Zij komen veelvuldig 

14 Künzl 1993, 144.
15 Künzl 1993, 144.
16 Szabó 1982-1983.
17 Künzl 1993, Teil 1, 250-251.
18 Kellner/Zahlhaas 1993.
19 Bernhard/Petrovszky 1990. 
20 Künzl 1993, 248-251.
21 Tomasevic-Buck 1984, 181, Abb. 6, 2-3.
22 Petrovszky 1993, 129-130; Koster 1993a, 305; 
23 Koster 1993, 304-306; Koster 1993a en b, 327-330.
24 Kunow 1983, 60, type E 77; Petrovszky 1993, 130.
25 Vgl. Kellner/Zahlhaas 1993, 90 (Weissenburg).
26 Baratte 1981, 25 en 43; Kellner/Zahlhaas 1993, 90-91.
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voor in de depotvondsten uit het midden van de 3e eeuw.27 Als productiege-
bied komen Noord-Gallië en Nedergermanië in aanmerking.28

Van de drie Hemmoor-emmers zijn er twee behoorlijk beschadigd, wat zou 
kunnen wijzen op intensief en langdurig gebruik. De emmers zijn vermoe-
delijk vanaf circa 160-170 n. Chr. tot het midden van de 3e eeuw vervaardigd 
en tot het begin van de 4e eeuw in gebruik gebleven.29  Het zwaartepunt van 
de productie ligt in de eerste helft van de 3e eeuw. Rond het midden van die 
eeuw lijkt de productie opeens te stoppen, wat vermoedelijk veroorzaakt werd 
door de invallen van Germanen, waardoor mogelijk de werkplaatsen werden 
verwoest. De verspreiding van deze emmers is opmerkelijk: zij komen vooral 
in West-Europa ten noorden van de Seine voor, zowel ten westen als ten 
oosten van de Rijn, in het midden-Donaugebied en in Scandinavië.30

In de noordwestelijke provincies van het Romeinse rijk zijn de emmers veelal 
afkomstig uit depotvondsten.31 Een belangrijke aanwijzing voor de lokalise-
ring van werkplaatsen is de metaallegering die voor de Hemmoor-emmers 
is gebruikt, namelijk messing. Ateliers kunnen in de buurt hebben gelegen 
van de vindplaatsen van galmei (de grondstof voor productie van messing): 
Gressenich bei Aken, Eisenberg in de Pfalz en ten zuiden van Heidelberg.32

Met de Hemmoor-emmers behoren de platte borden (Eggers 117) tot het jong-
ste vaatwerk uit de bronsvondst van Nistelrode. Deze borden dateren uit de late 
2e en 3e eeuw.33 Ze zijn in grote aantallen aanwezig in de bronsschatten van 
Hagenbach en Neupotz, die rond 259/260 in de Rijn terecht zijn gekomen.34

In Nijmegen zijn twee van dergelijke schalen, samen met een derde schaal, in 
een kuil gedeponeerd. Versierde terra sigillata uit dezelfde kuil dateert uit het 
laatste kwart van de 2e eeuw. Mogelijk zijn deze schalen verborgen in reactie 
op de voortdurende onrust in de regio van Ulpia Noviomagus rond 170 n. Chr.35

Waarschijnlijk zijn de borden van dit type in één of meerdere provinciale 
werkplaatsen in Gallië vervaardigd.36

Dubbelconische en klokvormige bronzen kaarshouders zijn tamelijk zeld-
zaam. De klokvormige kaarshouder uit Nistelrode vertoont duidelijke sporen 
van reparatie, wat erop wijst dat hij lang in gebruik is geweest. Een incom-
plete klokvormige kaarshouder maakt deel uit van het inventaris van een 
Nijmeegs graf dat gedateerd wordt in de late 3e of begin van de 4e eeuw.37 De 
meeste dubbelconische kaarshouders zijn afkomstig uit Noordoost-Gallië en 
dateren uit de 3e eeuw.38

Het vaatwerk uit het bronsdepot van Nistelrode, waarvan de jongste stukken 
dateren uit de late 2e en eerste helft van de 3e eeuw, kan op zijn vroegst in het 

27 Eggers 1951, Typ 161; Koster 1993b (Weert), 327-330; Koster 1993a (Oss), 305-306; Koster 1997, 
48.

28 Petrovszky 1993, 101; Koster 1997, 48.
29 Werner 1936, 401 en 408; Erdrich 2001, 46.
30 Quérel/Feugère 2000, 153 en 155, fig. 134 (verspreidingskaart).
31 Werner 1938, 262; Tomasevic-Buck 1984, 173-176, Abb. 3, 4 en 5; Künzl 1993, 214-215. 
32 Willers 1907, 34-45; Petrovszky 1993, 124.
33 Werner 1938, 259, 117 en 7; Eggers 1951, Typ 117 (Stufe C2: 200-300); Den Boesterd 1956, 

31-32, nr. 83. 
34 Bernhard/Petrovszky 1990, 39, Form 21 en 44-46; Künzl 1993, Teil 1, 164-167 en 

497-501 (datering: 275-278), Bernhard 2006, 18 (datering: 259/260), Gorecki 2006. 
35 Koster 1997, 51-52, nr. 52-53.
36 Mutz 1972, 76-79; Baratte e.a. 1984, 103, nr. 157.
37 Leemans 1842, Taf III, p. 35 en 36; Stuart 1986, 47-48, Plaat III, 35 en 36.
38 Luik 2005, 270; Querel/Feugère 2000, 166-167 en 169, fig. 142 (verspreidingskaart); Bailey 

1996, 115, Q3952 met oudere literatuur; Goethert 1994, 358-361, met oudere literatuur; 
De Schaetzen/Vanderhoeven 1956, 27, Pl. 8 en 6.



444   Bewoningsdynamiek op de Maashorst

midden van de 3e eeuw in de grond zijn geraakt, omdat de meeste voorwer-
pen duidelijke sporen van slijtage vertonen. Het vaatwerk is geproduceerd in 
ateliers in Gallië en het Rijnland.
Vergelijkbare depot- en schatvondsten met bronzen vaatwerk, zoals die van 
Weissenburg, Hagenbach, Neupotz en Kaiseraugst zijn waarschijnlijk in 
de grond geraakt als reactie op de onzekere situatie aan de grenzen in de 3e 
eeuw.39

12.3 3e-eeuwse depot- en schatvondsten

Depots met bronzen vaatwerk (‘Verwahrfunde’) zijn op verschillende manieren 
te verklaren. Het kunnen bergplaatsen zijn van handelaars, die hun goederen 
veilig wilden opbergen, zonder dat er direct sprake was van een onveilige situ-
atie. Maar een depot kan ook een bergplaats zijn waarin bij naderend onheil 
waardevolle voorwerpen zijn verborgen. Dit verbergen zal in de meeste geval-
len zijn gebeurd door de eigenaar, maar ook een rover kan zijn buit hebben 
verstopt om die later te kunnen ophalen. 
Een speciale groep zijn de depots met tempelschatten, waarin kostbare voor-
werpen uit tempels zijn samengebracht en verborgen. Verantwoordelijk 
hiervoor zullen de priesters van de tempels zijn geweest. Bekende voorbeel-
den zijn de depots met tempelschatten uit Weissenburg, Mauer an der Url, 
Berthouville en Nôtre-Dame-d’Alençon.
Veel depotvondsten zijn naar materiaal in te delen in zilver, brons en ijzer. 
Een enkele keer is een combinatie van twee of drie van deze materialen in een 
depotvondst aanwezig, zoals in één van de depots van Kaiseraugst.40

Depots met bronzen vaatwerk zijn vaak thematisch samengesteld: ze bestaan 
in hoofdzaak uit keukengerei41, met soms daarbij ook tafelservies. Het aantal 
stuks vaatwerk in een bronsdepot verschilt aanzienlijk: van twee tot circa 40. 
Bovendien zijn in depotvondsten vaak sets van serviesgoed aanwezig, zoals in 
het grote bronsdepot van Kaiseraugst en in dat van Nistelrode.42

Schatvondsten met buit (‘Beutehorte’), zoals de grote vondsten in de Rijn bij 
Hagenbach en Neupotz, die in het laatste kwart van de 3e eeuw waren geroofd 
uit Gallië, vertonen andere karakteristieken dan depotvondsten en zijn in het 
algemeen minder homogeen. De samenstelling verschilt duidelijk van die van 
de depots: naast bronzen en zilveren vaatwerk zijn er zilveren sieraden, votief-
platen, ijzeren gereedschap, ijzeren wapens en wagenbeslag aanwezig. Bij deze 
schatten met geroofde buit kan de vraag worden gesteld of het de bedoeling 
was om metaal te verzamelen om te kunnen hergebruiken of om voorwerpen, 
zoals het bronzen vaatwerk, te verzamelen als buit.
Bij het bronsdepot van Nistelrode gaat het om een depot waarin weliswaar 
tamelijk versleten, maar voor de eigenaren kostbaar tafelservies bij elkaar 
verborgen is, waarschijnlijk als reactie op naderend onheil in het midden of 
in de tweede helft van de 3e eeuw. Uit de vondstsituatie valt af te leiden dat de 
depositie met zorg is gebeurd, wat erop wijst dat het bronzen tafelservies voor 
de eigenaar waardevol was. Opmerkelijk bij het bronsdepot van Nistelrode 
is dat hier alleen tafelservies is verborgen en geen keukengerei, zoals in de 
meeste depots met bronzen vaatwerk.43

39 Petrovszky 1993, 129-130; Koster 1993, 305; 
40 Tomasevic-Buck 1980.
41 Werner 1938, 262.
42 Tomasevic-Buck 1984, 148.
43 Werner 1938, 262. 
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12.4 Catalogus

12.4.1 Kannen met rijk versierde oren (5)

Radnóti 77
In het vondstcomplex bevinden zich vijf kannen van het type Radnóti 77. 
Het lichaam van de kannen lijkt uit twee delen te zijn samengesteld: de bol -
ovale buik en de ingesnoerde, conische hals. De ribbel die zich altijd op de 
overgang van buik naar hals bevindt, was voor Radnóti aanleiding te vermoe-
den dat de kannen uit twee afzonderlijk gegoten delen waren opgebouwd die 
na het gieten aaneen werden gesoldeerd.44

Röntgenonderzoek aan een kan van dit type uit Neupotz heeft echter 
uitgewezen dat het lichaam van de kan in één stuk was gegoten en daarna 
afgedraaid. De lip is verder uitgedreven of gedrukt en vervolgens naar 
binnen gedraaid, zodat een holle rand is ontstaan.45 De sterk naar binnen 
gewelfde bodem lijkt afzonderlijk gegoten en vervolgens met soldeer aan de 
kan bevestigd te zijn. De diepe concentrische cirkels zijn op de draaibank 
ontstaan. Het meestal rijk versierde oor is afzonderlijk gegoten en met 
soldeer aan de kan bevestigd.

Inventarisnummer K.2005/8.18

Afmetingen grootste diameter: 16,5 cm, hoogte: 27,4 cm, diameter voet: 9 cm

Inhoud 3 liter = ca. 6 sextarii

44 Radnóti 1938, 159-162.
45 Mutz 1972, 50, Bild 93; Künzl 1993, 122.

Figuur 12.2
Kan met oor, eindigend in een voet 

(schaal 1:3)
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Beschrijving
Kan met duidelijk gemarkeerde voetring en afzonderlijk gegoten, sterk naar 
binnen gewelfde bodem (fig. 12.2). De bodem is versierd met diepe concen-
trische cirkels, die vermoedelijk op de draaibank zijn ontstaan. Het ovale 
lichaam is op de schouder met een knik gescheiden van de concave hals.46

De ronde rand is naar buiten gedraaid en is aan de binnenkant geprofileerd. 
Lichaam, oor en mogelijk ook de bodem zijn afzonderlijk gegoten. Op het 
lichaam zijn nauwelijks sporen (draairingen) aanwezig van het afwerken op 
de draaibank. 
Het oor is met soldeer aan het lichaam bevestigd. Op de standring zijn op 
drie plaatsen sporen van soldeer aanwezig. Vermoedelijk was de standring op 
deze plaatsen doorgesleten en werd deze gerepareerd met plaatjes brons die 
met soldeer aan de standring werden bevestigd.
Het oor heeft oorspronkelijk niet bij de kan behoord. Op de plaats waar het 
was bevestigd, bevindt zich een afdruk van een ronde, grotere attache. Het 
huidige, enigszins afgesleten oor is hoekig gebogen en eindigt aan de boven-
kant in twee gestileerde vogelkoppen die langs de rand van de kan liggen. 
Aan weerszijden achter de koppen bevinden zich voluten. De duimrust die 
oorspronkelijk omhoog moet hebben gekruld, is afgesneden. De gravering 
waarmee de vogelkoppen en voluten waren aangegeven, is door slijtage 
vrijwel geheel verdwenen. Het in doorsnede bijna ronde oor eindigt aan de 
onderkant in een blote rechtervoet. Dergelijke oren behoren oorspronkelijk 
bij slanke bronzen kannen van het type Den Boesterd 288.

Inventarisnummer K.2005/8.21

Afmetingen grootste diameter: 13,5 cm, hoogte: 21-21,8 cm, diameter voet: 8,5 cm

Inhoud 1,5 liter = ca. 3 sextarii

Beschrijving
Kan met duidelijk gemarkeerde voetring en afzonderlijk gegoten, sterk naar 
binnen gewelfde bodem (fig. 12.3). De bodem is versierd met diepe concen-

46 Künzl 1993, Gallië-Form 1.

Figuur 12.3
Kan met rijk versierd oor, zittend figuur 

met scheepsroer (schaal 1:3)
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trische cirkels, die vermoedelijk op de draaibank zijn ontstaan. Het ovale 
lichaam is scherp gescheiden van de concave hals, alsof de twee delen apart 
zijn gegoten. De ronde rand is naar buiten gedraaid en is aan de binnenkant 
geprofileerd. Aan één kant is de rand verder naar beneden gedraaid, waar-
door deze scheef staat.
Lichaam en bodem en ook het oor, waarvan het grootste deel ontbreekt, zijn 
afzonderlijk gegoten. Er zijn op het lichaam nauwelijks draairingen aanwe-
zig die erop wijzen dat de kan na het gieten op de draaibank is afgewerkt. 
Het oor en waarschijnlijk ook de bodem zijn met soldeer aan het lichaam 
bevestigd. Het gegoten oor was versierd in hoogreliëf. Daarvan resteert 
alleen het onderste deel waar links een been van een zittende figuur te zien 
is, met een scheepsroer naast zich. Tegenover de figuur een altaartje met 
daarvoor een onduidelijk object (een helm?). 

Inventarisnummer K.2005/8.19

Afmetingen grootste diameter: 16,6 cm, hoogte: 25,5-25,9 cm, diameter voet: 9,8 cm

Inhoud 2,5 liter = ca. 5 sextarii

Beschrijving
Kan met duidelijk gemarkeerde voetring en sterk naar binnen gewelfde 
bodem (fig. 12.4). De bodem is versierd met diepe concentrische cirkels, die 
op de draaibank zijn ontstaan. Het ovale lichaam is scherp gescheiden van 
de concave hals alsof de twee delen apart zijn gegoten.47 De ronde rand is 
naar buiten gedraaid en is aan de binnenkant geprofileerd. Aan één kant is 
de rand verder naar beneden gedraaid, waardoor deze scheef staat. Op de 
hals zijn twee gietfouten zichtbaar, die na het gieten zijn bijgewerkt.
Lichaam, bodem en oor zijn afzonderlijk gegoten. Op het lichaam zijn 
duidelijke sporen aanwezig van het afdraaien op de draaibank. 
Het oor en de bodem zijn met soldeer aan het lichaam bevestigd. De bodem 
is bovendien aan de binnenkant gerepareerd met een loden rand. Op de 
wand bevindt zich een reparatieplek waar een gat van binnenuit is opgevuld 
met een propje brons, dat mogelijk is vastgezet met soldeer. 

47 Künzl 1993, Gallië-Form 1.

Figuur 12.4
Kan met versierd oor, Achilles en 

Penthesileia (schaal 1:3)
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Het gegoten, in doorsnede ovale oor is versierd met reliëf. Aan de boven-
kant van het oor ontbreken de beide uiteinden (waarschijnlijk vogelkop-
pen), waarmee het oor aan de kan was bevestigd, evenals één van de 
voluten en de duimrust. De rechter voluut is versierd met een rozet. Het 
reliëf op het oor bestaat uit een bovenste deel in laagreliëf en een onderste 
deel in hoogreliëf. 
Onder de horizontale ribbel aan de bovenkant van het oor zijn twee strij-
dende ruiters (amazones?) afgebeeld; ze rijden van elkaar weg. De voorste, 
naar links rijdende ruiter kruipt weg onder een rechthoekig schild. Onder 
de voorkant van zijn paard ligt een voorwerp, misschien ook een schild. 
Onder deze scène bevindt zich een derde, naar rechts rijdende ruiter. Voor 
de kop van zijn paard zweeft een rechthoekig schild. De naakte figuur in de 
scène daaronder lijkt Hercules te zijn, die een slang doodt. Met zijn rechter-
hand houdt hij de kop van de slang in bedwang en met zijn linkerarm haalt 
hij uit om hem te doden. Achter zijn rug zwaait zijn leeuwenvel omhoog. 
Naast Hercules zweven een rechthoekig en een rond schild. Onder deze 
scène is dit gedeelte van het oor afgesloten met drie iets omhoog krullende 
bladeren.
Het onderste gedeelte van het oor, waarmee dit aan de kan was bevestigd, 
bestaat uit een plaat, versierd in hoogreliëf, met aan de bovenkant twee 
ronde voluten, waarvan er één is afgebroken. 
De scène in hoogreliëf op deze plaat bestaat uit twee figuren: de rechter 
figuur, aan de genitaliën te zien een vrouw, heeft alleen een mantel om 
de schouders en is verder naakt. Op het hoofd lijkt zij een Phrygische 
muts of een helm te dragen en aan de linkerarm draagt zij een peltavor-
mig Amazoneschild. De figuur staat met de linkervoet op een dier (een 
hondje?). Ze lijkt te wankelen en wordt ondersteund door de vrijwel naakte 
persoon links. Haar rechterarm steunt op zijn schouder en wordt vastge-
houden door de rechterhand van deze persoon. Aan de genitaliën te zien is 
dit een man. Met zijn linkerbeen staat hij op een verhoging. Zijn Griekse 
helm is naar achteren geschoven, waardoor zijn gezicht onbedekt is. Hij 
draagt een lange schoudermantel. De ondergrond waarop beide figuren 
staan is niet duidelijk. Mogelijk zijn het rotsen.
De afgebeelde, wankelende en waarschijnlijk stervende vrouw met pelta-
vormig schild is de Amazone Penthesileia, die in de strijd voor Troje door 
Achilles dodelijk wordt verwond. De afgebeelde man is Achilles die verliefd 
wordt op Penthesileia als hij haar helm afzet en haar gezicht te zien krijgt. 
Hij vangt de stervende vrouw op en ondersteunt haar.
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Inventarisnummer K. 2005/8.17

Afmetingen grootste diameter: 18 cm, hoogte: 27-27,5 cm, diameter voet: 10,8 cm

Inhoud 3,25 liter = ca. 6 sextarii = 1 congius

Beschrijving
Kan met duidelijk gemarkeerde voetring en sterk naar binnen gewelfde 
bodem (fig. 2.5). De bodem is versierd met diepe concentrische cirkels, die 
op de draaibank zijn ontstaan. Het ovale lichaam is door een flauwe ribbel 
gescheiden van de concave hals.48 De ronde rand is naar buiten gedraaid en 
is aan de binnenkant geprofileerd. Aan één kant is de rand verder naar bene-
den gedraaid, waardoor deze enigszins scheef staat. 
Lichaam en oor zijn afzonderlijk gegoten. Het oor is met soldeer aan het 
lichaam bevestigd. Op het lichaam en de bodem zijn sporen aanwezig van 
het afdraaien op de draaibank. Op de standring is op één plaats een smal 

48 Künzl 1993, Gallië-Form 2.

Figuur 12.5
Kan met rijk versierd oor, zittende figuur 

met herderstaf (schaal 1:3)
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bronzen stripje gesoldeerd. Een plek met soldeer en een scheur in de 
 standring doen vermoeden dat op deze plaatsen ook bronzen stripjes beves-
tigd zijn geweest. Mogelijk waren deze drie stripjes aangebracht ter reparatie 
van scheuren in de standring.
Het gegoten, in doorsnede ovale oor is versierd met reliëf en details zijn 
door middel van gravering aangegeven.49 Aan de bovenkant eindigt het oor 
aan weerszijden in vogelkoppen, die met soldeer aan de rand van de kan 
waren bevestigd. Achter deze koppen liggen krullende voluten met rozetten. 
De duimrust is afgebroken. 
Het reliëf op het oor begint onder drie horizontale ribbels met een onduide-
lijke scène in laag reliëf (misschien een berg?); in de middelste scène springt 
een dier voor een paal of een fallus (?) omhoog; de onderste scène lijkt een 
boom te zijn. 
Het onderste gedeelte van het oor, waarmee dit aan de kan was bevestigd, 
bestaat uit een hartvormige plaat met aan de bovenkant aan weerszijden 
voluten. Aan de onderkant is de punt van de plaat afgebroken. De reliëfver-
siering op de plaat bestaat uit een naakte, mannelijke figuur, die op een rots-
achtige ondergrond zit. In zijn linkerhand heeft hij een pedum of kromme 
herderstaf. Op zijn linker bovenbeen zit een kleine figuur, met de linkerhand 
geleund op de knie van de man.
Misschien is zittend de herder voorgesteld die Paris grootbracht. Het figuur-
tje op zijn schoot zou dan Paris kunnen zijn.

Inventarisnummer K.2005/8.20

Afmetingen grootste diameter: 14,2 cm, hoogte: 21,8-23,3 cm, diameter voet: 8 cm

Inhoud 1,8 liter =  ca. 3 sextarii

Beschrijving
Kan met duidelijk gemarkeerde voetring en sterk naar binnen gewelfde 
bodem (fig. 12.6). De bodem is versierd met diepe concentrische cirkels, die 
op de draaibank zijn ontstaan. Het ovale lichaam is door een ribbel geschei-
den van de concave hals.50 De ronde rand is naar buiten gedraaid en is aan 
de binnenkant geprofileerd. Aan één kant is de rand verder naar beneden 
gedraaid, waardoor deze scheef staat. 
Lichaam, bodem en oor zijn afzonderlijk gegoten. Het oor en de bodem zijn 
met soldeer aan het lichaam bevestigd. Op het lichaam en de bodem zijn 
sporen aanwezig van het afdraaien op de draaibank. De bodem is bovendien 
aan de binnenkant gerepareerd met een loden rand. Op de wand bevinden 
zich enkele plekken, waar gaten met kleine stukjes brons zijn opgevuld en 
mogelijk met soldeer zijn vastgezet. 
Het gegoten, in doorsnede ovale oor is sterk afgesleten.51 Het is versierd met 
reliëf en met gravering die deels is weggesleten. Aan de bovenkant eindigt 
het oor aan weerszijden in vogelkoppen, die aan de monding van de kan zijn 
gesoldeerd. Achter deze koppen liggen krullende voluten en daartussen krult 
de bladvormige duimrust omhoog. 

49 Künzl 1993, Henkel A.
50 Künzl 1993, Gallië-Form 1.
51 Künzl 1993, Henkel type A.
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Het reliëf op het oor begint onder een horizontale band met laag reliëf, dat 
door slijtage te onduidelijk is geworden om geduid te kunnen worden. 
Het onderste gedeelte van het oor, waarmee dit aan de kan was bevestigd, 
bestaat uit een hartvormige plaat met aan de bovenkant voluten. De rechter 
voluut is afgebroken. Aan de onderkant eindigt de plaat in een ronding. De 
reliëfversiering op de plaat bestaat uit een naakte, gedrongen, mannelijke 
figuur, vermoedelijk Hercules met over de linkerarm een leeuwenvel. Achter 
zijn hoofd is een stok of knots te zien. In de rechterhand draagt hij een doos 
of mand (cista mystica?).

Functie
De kannen dienden waarschijnlijk om wijn uit te serveren. Dit vermoeden 
wordt ondersteund door de versiering van de oren, die regelmatig scènes uit 
de wereld van Bacchus te zien geven.52

52 Kunow 1983, 73; Künzl 1993, 146.

Figuur 12.6
Kan met rijk versierd oor, Hercules met 

leeuwenvel (schaal 1:3)
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Datering en herkomst 
De decoratie op het oor van deze kannen was het uitgangspunt voor een 
eerste indeling. Al naar gelang de combinatie van planten, objecten of 
figuren op de greep van het oor en maskers, halffiguren of hele figuren en 
figuurgroepen op het verbrede onderste deel van het oor (attache) deelde 
Cahen-Delhaye de oren in vier groepen in (type A-D). Zij constateerde een 
ontwikkeling van de versiering van de attache van alleen een masker in de 
1e eeuw, via de buste naar hele figuren in de 2e eeuw.53  De kannen uit 
Nistelrode behoren volgens deze indeling alle tot het type D met een decora-
tie bestaande uit één of meer figuren op de attache en scènes op de greep van 
het oor. 
De discussie over de herkomst van dit type kannen is samengevat door 
Künzl.54 Omdat kannen uit de steden rond de Vesuvius op een aantal 
punten afwijken van het type Radnóti 77, is het waarschijnlijk dat de produc-
tie in de late 1e eeuw in Italië startte en zich daarna, vanaf het begin van de 
2e eeuw, verspreidde over de provincies.
Op grond van het voorkomen van imitaties in aardewerk vanaf circa 90 
n. Chr. dateert Künzl het begin van de productie van de kannen Gallië-
Form 1 (Werkstatt des Neupotz-Kruges) rond het einde van de 1e eeuw en 
het begin van de 2e eeuw.55

Een aantal kannen van deze vorm is afkomstig van gedateerde vindplaatsen, 
waarvan een graf uit Káloz de vroegste is (eerste helft van de 2e eeuw).56

De meeste kannen zijn aanwezig in 3e-eeuwse depotvondsten, die in de 
onrustige periode tussen 260 en 275 n. Chr. in de grond zijn geraakt.57 De 
sluitdatum van Neupotz zou nog later geplaatst moeten worden en wel rond 
277-27858, hoewel anderen deze late datering in twijfel trekken en als sluit-
datum 259/260 voorstellen.59

De kannen hebben een lange omlooptijd gekend, die mogelijk samenhing 
met de ambachtelijke kwaliteit van de stukken. Dit maakte het ook de 
moeite waard de kannen te repareren, zoals gebeurd is bij de stukken van 
Nistelrode.
Uit de verspreiding van de kannen Radnóti 77 blijkt dat zij vooral in het 
westen van het Romeinse rijk voorkwamen, waarbij Pannonië de meest 
oostelijke vindplaats is en Brittannië de meest noordelijke.60 Hoewel ateliers 
nog niet zijn gelokaliseerd, lijkt Gallië op grond van de verspreiding het 
meest voor de hand liggend.61

Om stukken van één werkplaats te kunnen identificeren, heeft Künzl gepro-
beerd bij deze kannen overeenkomsten vast te stellen in de kleinere details 
of nevenmotieven en in de graveringen, die in koude toestand werden aange-
bracht. Ze heeft hiermee uit het totale bestand van dit type kan twee series 
van oren kunnen destilleren die verschillende soorten gravering en neven-

53 Cahen-Delhaye 1970. 
54 Künzl 1993, 122-149.
55 Künzl 1993, 144-146.
56 Bónis 1981, 112-114.
57 Kellner/Zahlhaas 1993, 98-100 (Weissenburg).
58 Künzl 1993, 144.
59 Bernhard 2006, 18; Gorecki 2006.
60 Zie lijst met vindplaatsen bij Cahen-Delhaye 1970, 131-135 en Künzl 1993, 147-149.
61 Künzl 1993, 144.
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motieven vertonen en die meestal ook met twee verschillende vormen kan 
zijn gecombineerd (oren van serie A komen meestal voor met kannen van 
Form 1; oren van serie B meestal met kannen van Form 2). 
Van de vijf kannen uit Nistelrode kunnen er vier gerekend worden tot 
Gallien, Form 1 en één tot Gallien, Form 2 van Künzl.62

Bij één van de kannen uit Nistelrode ontbreekt het oor vrijwel geheel; bij één 
van de andere kannen is - ter vervanging van het oorspronkelijke oor - een 
oor van een slanke kan met ovale buik aan de kan gezet. De drie overige 
oren, die behoorlijk afgesleten zijn en weinig details meer vertonen, lijken 
de meeste overeenkomsten te hebben met oren van de serie A. De scènes op 
de attaches van de drie oren vertegenwoordigen, net als de meeste oren van 
serie A, thema’s uit de mythologie: Achilles met Penthesileia, een herder met 
de jonge Paris op schoot en Hercules met leeuwenvel over zijn arm. Ook de 
andere afbeeldingen op de oren ondersteunen de interpretatie van de afbeel-
dingen op de attaches. 
Künzl heeft vastgesteld dat de meer ingewikkelde, literaire thema’s beperkt 
zijn tot oren van de serie A63; oren van het type B zijn met meer algemeen 
bekende motieven versierd.
De productie van het atelier dat vooral opvalt door de keuze van deze 
thema’s, maar ook door de goede stilistische uitvoering wordt door Künzl 
naar de vindplaats van haar uitgangspunt het ‘Neupotz-atelier’ genoemd.64

Waarschijnlijk zijn de drie kannen uit Nistelrode uit dat zelfde Gallische 
atelier afkomstig.

12.4.2 Slanke kan waarvan het oor eindigt in een menselijke voet (1)

Den Boesterd 288 

Inventarisnummer K.2005/8.22a+22b

Afmetingen grootste diameter: 12,5 cm, hoogte: 31,4 cm, diameter bodem: 7,3 cm

Inhoud 1,8 liter = 3 sextarii

Beschrijving
Slanke, waarschijnlijk gegoten, geforceerde en op de draaibank afgewerkte 
kan met ovale buik die aan de onderkant vrijwel cilindrisch is (fig. 12.7). De 
kan heeft een trechtervormige monding, waarvan de rand aan de buitenzijde 
verdikt is. De apart aangezette bodem van bronsblik, die los is aangetroffen, 
moet met behulp van een losse, l-vormige rand met soldeer aan de onder-
kant van de kan vastgezet zijn geweest. Sporen van soldeer zijn nog aanwe-
zig op de onderste rand van de kan. 
Het oor is afzonderlijk gegoten en is met soldeer aan het lichaam bevestigd. 
Het is hoekig gebogen en eindigt aan de bovenkant in twee gestileerde vogel-
koppen, die langs de rand van de kan liggen. De oorspronkelijke gravering, 
onder andere van de ogen van deze vogelkoppen, is door slijtage geheel 
verdwenen. Het in doorsnede bijna driehoekige oor is verder helemaal glad 
en eindigt aan de onderkant in een klein gekruld blad met daaronder een 
blote rechtervoet. 

62 Künzl 1993, 123, Abb. 11.
63 Künzl 1993, 125, Tab. 2 en 134.
64 Künzl 1993, 141.
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Functie 
Szabó heeft geconstateerd dat de kannen van dit type die in de westelijke provin-
cies van het Romeinse rijk zijn gevonden veelal afkomstig zijn uit een context 
die ritueel genoemd zou kunnen worden, zoals heiligdommen, putten, rivieren, 
bronnen en dergelijke, waarbij water een belangrijke functie vervulde.65

Datering en herkomst
Slanke kannen waarvan het oor eindigt in één of twee menselijke voeten, 
die meestal bloot zijn maar soms ook sandalen dragen, komen vaak voor, 
zowel in de westelijke provincies (Noord- en Midden- Gallië, Germanië en 
Brittannië) als in de oostelijke (met name Pannonië).66 Bij het type kan dat 
vooral in de westelijke provincies voorkomt, is de onderkant van het lichaam 
vrijwel cilindrisch; het type dat in het oosten is aangetroffen heeft een meer 
peervormig lichaam en het oor van deze kannen is op een enkel stuk na 
voorzien van een bladvormige duimrust.67

Op grond van de verspreiding gaat Szabó ervan uit dat deze kannen vanaf 
het begin van de 2e eeuw, aanvankelijk op kleine schaal, in de Rijnlandse 
regio werden gemaakt en daarna in de 2e en 3e eeuw68 zowel in ateliers in 
het westen en als in het oosten werden vervaardigd.69

65 Szabó 1982-1983, 94.
66 Den Boesterd 1956, 81-82, nrs. 288-290 ; Tassinari 1973, 135; Szabó 1982-1983; Baratte e.a. 

1984, 64.
67 Tassinari 1973; Tassinari 1975, 68-69, nr. 179. 
68 Szabó 1982-1983, 93-94.
69 Szabó 1982-1983.

Figuur 12.7
Kan met oor dat eindigt in een menselijke 

voet (schaal 1:3)
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12.4.3 Kannetje met klaverbladvormige monding (1)

Nuber servies type E

Inventarisnummer K.2005/8.27 en K.2005/8.23

Afmetingen grootste diameter: 11,3 cm, hoogte: 12 cm, met oor: 14,9 cm, 
diameter bodem: 6,6 cm

Inhoud 0,475 liter = ca. 1 sextarius

Beschrijving
Gegoten kannetje met klaverbladvormige monding, uit de wand gevormde 
voet, platte, op de draaibank afgedraaide bodem en bolle buik. De bodem, 
die waarschijnlijk was doorgesleten, is aan de buitenkant gerepareerd met 
een strip brons van 0,8 cm breed, die met lood-tin soldeer aan de bodem 
was vastgezet. Het afzonderlijk gegoten, S-vormig gebogen oor is met 
soldeer aan de kan bevestigd. Het oor heeft aan de bovenzijde, bij de aanslui-
ting op de hals van de kan, een V-vormige inkeping. De bovenkant van het 
oor is versierd met een leeuwenkop met open bek. De ogen van de leeuw 
zijn aangegeven door vierkante stukjes roodkoper, die zijn ingelegd in het 
oor. De onderkant van het oor is versierd met de kop van een vrouw of kind 
(Maenade?) met lokken aan weerszijden van het gezicht en een band over 
het voorhoofd. Aan weerszijden van dit hoofd bevindt zich een voluut. Over 
de hele lengte van het oor was oorspronkelijk een ingegraveerde lijnversie-
ring aangebracht, die nu door slijtage grotendeels is verdwenen.

Functie
Het kannetje heeft oorspronkelijk deel uitgemaakt van een set, bestaande uit 
een kannetje en een schaal met steel, die bedoeld was voor het wassen van 
de handen, zowel tijdens offerplechtigheden, als in het dagelijks leven aan 
tafel en voor de persoonlijke hygiëne.70

70 Nuber 1972, 96-125.

Figuur 12.8
Kannetje met klaverblad-vormige monding 

(schaal 1:3)
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Datering en herkomst
Het kannetje behoort tot een variant van Nuber’s servies E met een leeu-
wenkop aan de bovenkant van het oor, die in de monding van de kan 
kijkt.71 Er zijn talloze kannetjes van deze variant verspreid over het gehele 
Romeinse rijk en daarbuiten (het vrije Germanië, Zwarte Zeegebied, 
India). Als productiecentra komen Campanië, Gallië en misschien ook het 
Balkangebied in aanmerking. Maar het is moeilijk verschillende productie-
centra te onderscheiden, omdat nog onvoldoende gegevens bekend zijn.72

Waarschijnlijk zijn deze kannetjes al vervaardigd vanaf de laat-Tiberische 
tijd, want een gerepareerd kannetje van dit type is in Claudische context 
gevonden. Ze lijken tot het einde van de 2e eeuw te zijn geproduceerd.73

De versiering met ingeslagen punten en ingegraveerde lijnen, zoals die ook 
bij dit kannetje aanwezig zijn, kan wijzen op een werkplaats in Gallië.74

12.4.4 Hemmoor-emmers (3)

Eggers 56, 64 en 65
In het vondstcomplex zijn drie emmers van het type Hemmoor aangetrof-
fen. De emmer van het type Eggers 56 heeft verticale cannelures op de wand 
en kleine, meegegoten ogen, waarin het hengsel hangt. De tweede emmer 
is van het lage cilindrische type Eggers 64 (variant Altenwalde75) met op de 
wand gesoldeerde attaches in de vorm van vrouwenkopjes. De derde emmer, 
van het type Eggers 65 (variant Veltheim), is eveneens laag en heeft onver-
sierde attaches. 

Inventarisnummer K.2005/8.7

Afmetingen grootste diameter: 25,2-25,7 cm, hoogte: 16,5-16,9 cm, diameter stan-
dring: 8,1 cm

71 Nuber 1972, 45-54; Koster 1997, 80.
72 Nuber 1972, 52-53; Petrovszky 1993, 112-113.
73 Petrovszky 1993, 113
74 Nuber 1972, 135.
75 Willers 1901, 28, Abb. 18; Erdrich 2002, 102-103, Taf. 87, 2.

Figuur 12.9
Hemmoor-emmer 1 (schaal 1:3)
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Beschrijving
Gegoten, geforceerde en vervolgens op de draaibank afgewerkte emmer van 
messing op een hoge, iets naar buiten uitstaande standring (fig. 12.9). De 
standring is apart aan de bodem bevestigd. De emmer heeft een bijna verti-
cale wand, die naar de bodem toe rond verloopt. Onder de vlak gehamerde 
rand, die naar binnen toe iets verdikt is, bevinden zich aan de buitenkant 
twee dubbele horizontale groeven. De bodem heeft een duidelijk centerpunt 
en ingedraaide groeven. 
Het in doorsnede vierkante, gegoten hengsel is op het uiteinde afgeplat om 
het door de ogen van de twee attaches te kunnen voeren, die op de wand 
van de emmer zijn gesoldeerd. De attaches, in de vorm van menselijke hoof-
den, zijn gegoten. De details, zoals de ogen, neus, mond en haren, zijn met 
behulp van gravering uitgewerkt.
Op de wand zijn enkele gietfouten zichtbaar, die met een iets andere lege-
ring zijn hersteld. 

Inventarisnummer K.2005/8.8

Afmetingen grootste diameter: 20-21,5 cm, hoogte: 11,7-12,1 cm

Beschrijving
Gegoten, geforceerde en op de draaibank afgewerkte emmer van messing 
(fig. 12.10). De standring en de bodem ontbreken. De emmer heeft een bijna 
verticale wand, die naar de ontbrekende bodem toe rond verloopt. Onder 
de vlak gehamerde rand, die naar buiten toe driehoekig verdikt is, bevinden 
zich aan de buitenkant enkele horizontale groeven. Het materiaal van de 
wand is vooral bij de bodem erg dun, waardoor er gaten zijn ontstaan. Het 
gegoten en in doorsnede rechthoekige hengsel is op het uiteinde afgeplat 
en eindigt aan beide kanten in een gestileerde vogelkop. Het hengsel hangt 

Figuur 12.10
Hemmoor-emmer 2 (schaal 1:3)
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in de ogen van druppelvormige attaches, die op de wand van de emmer zijn 
gesoldeerd. De attaches zijn gegoten en met behulp van gravering uitge-
werkt.

Inventarisnummer K.2005/8.2a-b

Afmetingen grootste diameter: 22.7 cm, diameter standring: 8.5 cm

Beschrijving
Emmer van messing met twee ogen voor het hengsel, die met de emmer zijn 
meegegoten als onderdeel van de rand. De kleine oogjes zijn fijn geprofileerd. 
De iets verdikte rand staat schuin naar buiten en is aan de bovenkant vlak 
gehamerd. Onder de rand is eerst een stuk gladde wand, vervolgens beginnen 
verticale cannelures, die de hele wand tot aan de bodem bedekken. De emmer 
is na het gieten geforceerd. Daarna zijn de cannelures in de wand gedreven en 
is de emmer vervolgens ook nog afgedraaid op de draaibank, gezien het center-
punt en de draaigroeven. De standring is apart gegoten en afgedraaid. De 
soldeer waarmee de standring is vastgezet, is opgezwollen, waardoor deze deels 

Figuur 12.11
Hemmoor-emmer 3 (schaal 1:3)
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is los geraakt van de bodem. Het hengsel is afgeplat, rechthoekig in doorsnee 
en versmalt zich bij de ogen, waarin het met een kleine lus is opgehangen.
Enkele gietfouten in de wand zijn met een iets andere legering opgevuld, 
waardoor zij zichtbaar zijn geworden.

Functie
Emmers met op de wand gesoldeerde bronzen attaches kunnen niet in de 
keuken gebruikt zijn als kookpot, omdat de soldeer door de hitte zou zijn 
gesmolten. Waarschijnlijk maakten deze zogenaamde Hemmooremmers 
deel uit van het drinkservies.76 Dit blijkt ook duidelijk uit de reliëfs op de 
sarcofaag van Simpelveld, waar ‘bronzen’ emmers in een kast staan naast 
‘bronzen’ kannen voor wijn en voor water en drinkbekers.77 De emmers 
zullen bedoeld zijn geweest voor het mengen van wijn.

Datering en herkomst
Hemmoor-emmers zijn vermoedelijk vanaf circa 160-170 n. Chr. tot het 
midden van de 3e eeuw vervaardigd en tot het begin van de 4e eeuw in 
gebruik gebleven.78  De lage varianten, zoals de typen Eggers 64 en 65 
lijken vanaf het laatste kwart van de 2e eeuw te zijn geproduceerd.79 Het 
zwaartepunt van de productie ligt in de eerste helft van de 3e eeuw. Rond het 
midden van de 3e eeuw lijkt de productie opeens te stoppen, wat vermoede-
lijk veroorzaakt wordt door de invallen van Germanen, waardoor mogelijk 
de werkplaatsen werden verwoest en bovendien het afzetgebied in het vrije 
Germanië kwam te vervallen.
De meeste Hemmoor-emmers zijn gevonden in graven in het vrije 
Germanië, in het gebied tussen Rijn en Elbe en in Scandinavië.80 In de 
noordwestelijke provincies van het Romeinse rijk zijn de emmers veelal 
afkomstig uit depotvondsten.81 In Gallië is dit type vooral bekend in het 
noordwesten. Behalve bronzen zijn er enkele zilveren exemplaren uit dit 
gebied bekend.82

Een belangrijke aanwijzing voor de lokalisering van werkplaatsen is de 
metaallegering die vanaf de tweede helft van de 2e eeuw voor sommige 
vormen van het bronzen vaatwerk, waaronder ook de Hemmoor-emmers, 
wordt gebruikt, namelijk messing. Ateliers kunnen in de buurt hebben 
gelegen van de vindplaatsen van galmei (de grondstof voor productie van 
messing): Gressenich bei Aken, Eisenberg in de Pfalz en ten oosten van de 
Rijn in Wiesloch en Nussloch, ten zuiden van Heidelberg.83

76 Kunow 1983, 70.
77 Koster 1997, 49
78 Werner 1936, 401 en 408; Erdrich 2001, 46.
79 Künzl 1993, 215; Erdrich 1995, 35.
80 Erdrich 1995, 35; Erdrich 2001, 45-47 (met oudere literatuur).
81 Werner 1938, 262; Tomasevic-Buck 1984, 173-176, Abb. 3, 4 en 5; Künzl 1993, 214-215. 
82 Künzl 1993, 215; Quérel/Feugère 2000, 155, fig. 134 (verspreidingskaart). 
83 Willers 1907, 34-45; Petrovszky 1993, 124.
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12.4.5 Bekkens met verticale wand (4)

Met omegavormig (Eggers 78) of ringvormig hengsel (Eggers 80),
Petrovszky type XVI,1
In het vondstcomplex zijn vier bekkens van deze twee typen aangetroffen. 
De bekkens hebben een verticale wand en een iets naar buiten uitstekende, 
driehoekige, verdikte rand. De bodem is in het midden licht omhoog gedrukt 
en heeft geen duidelijke standring. De bekkens zijn voorzien van één of 
twee attaches, waaraan het hengsel was bevestigd. Bij slechts één bekken is 
het ringvormige hengsel, dat aan de attache was bevestigd, bewaard geble-
ven (Eggers type 80). Van de andere drie bekkens was er nog één voorzien 
van één attache, waarvan alleen een afdruk van de aanhechting op de wand 
is achtergebleven. Twee bekkens hebben elk twee attaches vrij dicht naast 
elkaar. Hieraan moet oorspronkelijk een omegavormig hengsel bevestigd 
zijn geweest (Eggers type 78).
Vermoedelijk is de ruwe vorm van het bekken gegoten en daarna volgens 
de techniek van het “forceren” verder gevormd en tenslotte op de draaibank 
afgewerkt. De driehoekige, amandelvormige attaches zijn op de wand gesol-
deerd.84

Inventarisnummer K.2005/8.5

Afmetingen grootste diameter: 23,6 cm, hoogte: 7,5-8,2 cm

Beschrijving
Schaal van messing met verticale wand en iets naar buiten uitstekende, 
driehoekige, verdikte rand (fig. 12.12). De bodem is licht omhoog gedrukt en 
bevat geen duidelijke standring. Aan binnen- en buitenzijde van de bodem 
is een centerpunt aanwezig. Ingedraaide groeven aan binnen- en buitenzijde 
van de bodem en de wand wijzen erop dat de schaal eerst is geforceerd en 
daarna mogelijk nog op de draaibank is afgedraaid. Aan de buitenzijde van 

84  Petrovszky 1993, 129.

Figuur 12.12
Bekken 1 (schaal 1:3)
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de wand zijn op één plaats resten van soldeer te zien, waarmee een attache 
aan de schaal was bevestigd (Eggers type 80).
Op de wand is aan de binnenkant een gerepareerde gietfout zichtbaar op de 
plaats van een scheur in de wand en rand. Verder zijn bij één van de span-
ningsscheuren aan de binnenzijde sporen van reparatie met soldeer aanwezig.

Inventarisnummer K.2005/8.3

Afmetingen diameter: 24,8-25,2 cm, hoogte: 7,8-7,9 cm

Beschrijving
Schaal van messing met verticale wand, iets naar buiten uitstekende, drie-
hoekig verdikte rand en ringvormig hengsel (type Eggers 80). De bodem 
is in het midden omhoog gedrukt en bevat geen duidelijke standring 
(fig. 12.13). Aan binnen- en buitenzijde van de bodem is een centerpunt 
aanwezig. Ingedraaide groeven aan binnen- en buitenzijde van de bodem 
en de wand wijzen erop dat de schaal op de draaibank is afgedraaid. De 
groeven aan de buitenzijde zijn onder de rand wat onregelmatig en kunnen 
misschien uit de hand zijn aangebracht. Lichte, onregelmatige indrukken 
aan de buitenzijde van de rand lijken te maken te hebben met het vormen 
van de driehoekige rand. Aan de buitenzijde van de wand is een druppel-
vormige attache van bronsblik met soldeer aan de schaal bevestigd. Aan de 
bovenkant is de attache omgebogen tot een oog, waarin een gegoten bronzen 
ring hangt.

Inventarisnummer K.2005/8.4

Afmetingen grootste diameter: 24-25 cm, hoogte: 8-8,2 cm

Beschrijving
Schaal van messing met verticale wand en iets naar buiten uitstekende, 
driehoekig verdikte rand en oorspronkelijk omegavormig hengsel (Eggers 
78). De bodem is licht omhoog gedrukt en heeft geen duidelijke standring 
(fig. 12.14). Aan binnen- en buitenzijde van de bodem is een centerpunt 
aanwezig. Ingedraaide groeven aan de binnen- en buitenzijde van de bodem 
en de wand wijzen erop dat de schaal is geforceerd en mogelijk daarna 

Figuur 12.13
Bekken 2 (schaal 1:3)
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nog op de draaibank is afgedraaid. De groeven aan de buitenzijde zijn wat 
onregelmatig en kunnen misschien uit de hand zijn aangebracht. Aan de 
buitenzijde van de wand is nog de rest van een handvat aanwezig. Deze 
druppelvormige attache is van bronsblik en is met soldeer aan de schaal 
bevestigd. Ernaast is een afdruk met sporen van soldeer van een tweede atta-
che duidelijk zichtbaar. Ook zijn in de soldeer nog resten aanwezig van het 
platte, bronzen handvat.
Op de wand en rand is aan de binnen- en buitenkant een gerepareerde giet-
fout zichtbaar.

Inventarisnummer K.2005/8.6

Afmetingen grootste diameter: 23,1 cm, hoogte: 7-7,4 cm

Beschrijving
Schaal van messing met verticale wand en iets naar buiten uitstekende, 
driehoekig verdikte rand en oorspronkelijk omegavormig hengsel (Eggers 
78). De bodem is licht omhoog gedrukt en heeft geen duidelijke standring 
(fig. 12.15). Aan binnen- en buitenzijde van de bodem is een centerpunt 
aanwezig. Ingedraaide groeven aan binnen- en buitenzijde van de bodem en 
de wand lijken erop te wijzen dat de schaal geforceerd is en daarna mogelijk 
nog op de draaibank is afgewerkt. Aan de buitenzijde van de wand bevin-
den zich naast elkaar twee druppelvormige attaches van bronsblik, die met 

Figuur 12.14
Bekken 3 (schaal 1:3)

Figuur 12.15
Bekken 4 (schaal 1:3)
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soldeer zijn bevestigd. Waarschijnlijk is het handvat dat aan de attaches was 
bevestigd, afgebroken.
Op de wand en rand zijn door de afwijkende kleur vier gerepareerde gietfou-
ten zichtbaar. 

Functie 
De bekkens lijken te behoren tot het tafelservies en zijn mogelijk gebruikt 
voor het opdienen van spijzen.85

Datering en herkomst
Bekkens met verticale wand verschijnen pas in de tweede helft van de 2e 
eeuw. De grootste productie lijkt plaats te vinden vanaf het laatste kwart van 
de 2e eeuw tot circa 230/250.86

Binnen de Romeinse rijksgrenzen zijn de meeste van deze bekkens aange-
troffen in de “depot- en schatvondsten”, die dateren tussen 233 en 275, 
zoals onder andere die van Weissenburg87, Hagenbach88, Neupotz89 en 
Kaiseraugst90, waarin vaak grote hoeveelheden bronzen vaatwerk en voor-
werpen van andere metalen met elkaar zijn verborgen, waarschijnlijk als 
reactie op de onzekere situatie aan de grenzen.91 Uit Nederland zijn enkele 
kleine depotvondsten met dergelijke bronzen bekkens bekend uit Oss en 
Weert.92 In het vrije Germanië en ook in Denemarken en Polen zijn zij in 
graven aangetroffen.93

Waarschijnlijk zijn de bekkens met verticale wand vervaardigd in werkplaat-
sen in het Rijnland en in Gallië.94

12.4.6 Bekken met rond gebogen wand (1)

Den Boesterd 187

Inventarisnummer K.2005/8.1

Afmetingen grootste diameter: 26,8 cm; hoogte: 9,1-9,2 cm

Beschrijving
Bekken van messing met rondgebogen, convexe wand, die zich onder de 
naar buiten uitstekende, platte rand vernauwt (fig. 12.16). De standring is iets 
verhoogd ten opzichte van de bodem. Het bekken is vermoedelijk gegoten, 
gedeeltelijk geforceerd en daarna afgedraaid. Het centerpunt aan binnen- en 
buitenzijde van de bodem en de ingedraaide groeven op de bodem en de wand 
wijzen erop dat het bekken op de draaibank is afgewerkt. Aan de buitenkant 
bevinden zich vlak onder de rand twee dieper ingedraaide groeven. 

85 Kunow 1983, 71-72; Petrovszky 1993, 130.
86 Künzl 1993, Teil 1, 250-251.
87 Kellner/Zahlhaas 1993, 87-91, 96-98.
88 Bernhard/Petrovszky 1990. 
89 Künzl 1993, 248-251.
90 Tomasevic-Buck 1984, 181, Abb. 6, 2-3.
91 Petrovszky 1993, 129-130; Koster 1993, 305. 
92 Koster 1993, 304-306; Koster 1993, 327-330.
93 Petrovszky 1993, 129-130.
94 Kunow 1983, 60, type E 77; Petrovszky 1993, 130.
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Aan de buitenzijde van de wand zijn onder de rand nog resten van tin 
aanwezig en ook aan de binnenzijde van de wand zijn nog sporen van vertin-
ning zichtbaar. Aan de binnenzijde is  één van de spanningsscheuren met 
soldeer gerepareerd.
De bodem is aan de binnenkant versierd met een ingegraveerde voorstelling: 
een naar rechts kijkende, naakte Hercules met krullende haren en baard staat 
met zijn rechterhand geleund op een knots; over zijn linker onderarm is een 
leeuwenvel met kop en poten gedrapeerd. Mogelijk houdt hij in de linker-
hand iets vast (een appel?). Over zijn borst loopt een met stippen aangeduide 
band naar een pijlenkoker, die boven zijn rechterschouder uitsteekt. Rond 
deze scène met Hercules is het oppervlak hobbelig, alsof hier om een ondui-
delijke reden een etstechniek is gebruikt. Daaromheen zijn twee randen 
ingegraveerd: de binnenste bestaat uit een golfmotief, waarbij de golven 
afwisselend naar links en naar rechts draaien. Daarbij lijkt het erop dat de 
graveur met het motief niet helemaal goed is uitgekomen. De buitenste 
versierde rand bestaat uit een eierlijst die aan de buitenkant weer wordt afge-
sloten met een klein golfbandje met ingeslagen punten, die ook geëtst lijken 
te zijn.

Figuur 12.16
Bekken met Hercules-gravering

(schaal 1:3)
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Functie
De functie van dit type bekken lijkt dezelfde te zijn als die van de bekkens 
Eggers 78-80. Het behoorde waarschijnlijk tot het tafelservies en kan zijn 
gebruikt voor het opdienen van spijzen.95 De vertinning was waarschijnlijk 
bedoeld om het bekken op zilver te doen lijken.

Datering en herkomst 
De vorm vertoont de meeste overeenkomst met die van een bekken uit de 
Waal aan de westkant van Nijmegen, dat door Den Boesterd op grond van de 
vindplaats (bij Ulpia Noviomagus) gedateerd wordt tussen 70 en 270.96 Het 
bekken lijkt ook verwant te zijn met de schelpvormige bekkens van het type 
Eggers 77, die in het vrije Germanië op grond van bijvondsten worden geda-
teerd vanaf de tweede helft van de 1e eeuw tot het einde van de 2e eeuw.97

Dit laatste type is ook aanwezig in de bronsschat van Neupotz.98

Het bekken is vertind en de bodem is aan de binnenkant versierd met een 
ingegraveerde voorstelling: Hercules met knots en pijlenkoker. Vergelijkbare 
scènes met tal van figuren zijn ingegraveerd op de buiten- en binnenkant 
van een schaal met verticale wand in de tempelschat van Weissenburg. 
Op de bodem van deze schaal zijn goden en mythologische figuren afge-
beeld. De schaal wordt gedateerd in de 3e eeuw en zou in de Gallische of 
Germaanse provincies kunnen zijn vervaardigd.99 In het bronsdepot van 
Burgau (Lkr. Günzburg), dat dateert uit de eerste helft van de 3e eeuw, is een 
bronzen schaal aanwezig met op de binnenkant van de bodem gegraveerde 
eroten.100 Ook in de zilverschat van Notre-Dame-D’Allençon, die wordt 
gedateerd tussen het midden van de 2e tot het midden van de 3e eeuw, zijn 
enkele schalen en een spiegel voorzien van gravering101 en in de zilverschat 
van Rhetel, die rond 260-270 in de grond moet zijn geraakt, is eveneens een 
schaal met gravering aanwezig.102 De gegraveerde versiering lijkt in de 2e en 
3e eeuw geleidelijk aan reliëfversiering te vervangen.103

Omdat dergelijke gegraveerde scènes in Gallië en het Rijngebied lijken te 
zijn toegepast, zal het bekken uit Nistelrode vermoedelijk ook in deze noor-
delijke provincies geproduceerd zijn.104

12.4.7 Platte borden (2)

Eggers 117; Künzl ND 16
In het vondstcomplex zijn twee borden van dit type aangetroffen. Zij hebben 
een rond gebogen wand, een naar buiten uitstaande rand en een lage, 
meegegoten standring. 

95 Kunow 1983, 71-72; Petrovszky 1993, 130.
96 Den Boesterd 1956, 55, nr. 187.
97 Eggers 1951, 167, Typ 77.
98 Künzl 1993, 252 (E 131) en 494-495.
99 Kellner/Zahlhaas 1993, 87-91.
100 Bakker 2006, 28.
101 Baratte 1981, 42-45 (nr. 7-9), 71 (nr. 40).
102 Baratte en Painter 1989, 170-171 (nr. 116)
103 Baratte 1981, 43.
104 Baratte 1981, 25 en 43.
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Inventarisnummer K.2005/8.9

Afmetingen grootste diameter: 25 cm, hoogte: 3,6 cm

Beschrijving
Bord van messing op lage standring, in één geheel gegoten (fig. 12.17). Het 
heeft een rond gebogen wand en naar buiten uitstaande rand, die aan de 
bovenkant verdikt is. Centerpunt aan de binnen- en buitenkant van de bodem 
en sporen van draairingen, ontstaan door afdraaien op de draaibank. Aan de 
binnenzijde op de rand zijn resten van vertinning aanwezig.105

Inventarisnummer K.2005/8.10

Afmetingen grootste diameter: 22,3-22,4 cm, hoogte: 3,4-3,7 cm

Beschrijving
Bord van messing op lage standring, in één geheel gegoten (fig. 12.18). Het 
heeft een rond gebogen wand en naar buiten uitstaande rand, die aan de 
bovenkant verdikt is. Het bord vertoont een centerpunt aan de binnen- en 
buitenkant van de bodem en sporen van draairingen aan de binnenkant van 
de rand, ontstaan door afdraaien op de draaibank. Aan de binnenzijde zijn 
op de rand resten van vertinning aanwezig.

105 Vgl. Mutz 1972, 76-79.

Figuur 12.17
Bord 1 (schaal 1:3)
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Functie
Er zijn van dit type borden kleine en grote varianten. De kleine borden met 
een diameter van 20-25 cm, kunnen worden beschouwd als borden van een 
eetservies. De grotere variant met een diameter rond 30-35 cm, zijn waar-
schijnlijk gebruikt als serveerschaal om eten op te dienen.106

Datering en herkomst
Deze borden dateren, evenals de prototypes in zilver waarvan ze zijn afge-
leid, uit de late 2e en 3e eeuw.107 Ze zijn in grote aantallen aanwezig in de 
bronsschatten van Hagenbach en Neupotz, die volgens de meest recente 
inzichten rond 259/260 in de Rijn terecht zijn gekomen.108 In Nijmegen 
zijn twee van dergelijke schalen, samen met een derde schaal, in een kuil 
gedeponeerd. Versierde terra sigillata uit dezelfde kuil dateert uit het laatste 
kwart van de 2e eeuw. Mogelijk zijn deze schalen verborgen in reactie op de 
voortdurende onrust in de regio van Ulpia Noviomagus rond 170 n. Chr.109

Waarschijnlijk zijn deze borden in één of meerdere werkplaatsen in Gallië 
vervaardigd.110

106 Künzl 1993, 167.
107 Werner 1938, 259, 117, 7; Eggers 1951, Typ 117 (Stufe C2: 200-300); Den Boesterd 1956, 

31-32, nr. 83. 
108 Bernhard/Petrovszky 1990, 39, Form 21 en 44-46; Künzl 1993, Teil 1, 164-167 en 

497-501 (datering: 275/278). Bernhard 2006, 18 (259/260); Gorecki 2006. 
109 Koster 1997, 51-52, nr. 52-53.
110 Mutz 1972, 76-79; Baratte e.a. 1984, 103, nr. 157.

Figuur 12.18
Bord 2 (schaal 1:3)
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12.4.8 Lage casserole met halvemaanvormig gat (1)

Eggers 138, Petrovszky IV, 2b

Inventarisnummer K.2005/8.13

Afmetingen grootste diameter: 18,8 cm, hoogte: 8,6 cm, lengte: 34,6 cm, 
diameter bodem: 10,7 cm

Inhoud 1,3 liter = ca. 2 sextarii en 1 hemina (2½ sextarii)

Beschrijving
Casserole met steel die zich in het midden iets vernauwt, aan de bovenkant 
geprofileerd is en eindigt in een ronde, aan de bovenkant geprofileerde schijf 
met een gat in de vorm van een halve maan (fig. 12.19). De tamelijk afgesle-
ten steel is versierd met twee ingegraveerde lijnen. De wand is halfbolvor-
mig, de rand is afgerond en naar buiten gedraaid. Op de wand, vlak onder 
de rand, bevindt zich een duidelijke ribbel. De zware, met ribbels geprofi-
leerde bodem heeft een centerpunt in het midden en is duidelijk afgedraaid. 
Sporen van het afdraaien, in de vorm van een centerpunt en draaigroeven, 
zijn ook aan de binnenkant van de bodem aanwezig.

Functie 
Casseroles kenden vele gebruiksmogelijkheden, onder andere als keuken-, 
eet- en drinkgerei. Zij behoren bij de marsuitrusting van de soldaten op de 
zuil van Traianus.111

111 Kunow 1983, 74-75

Figuur 12.19
Lage casserole (schaal 1:3)
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Hoge casseroles zouden bij het drinkservies hebben gehoord en hebben 
gediend als mengvat.112 De lage casseroles hebben een scheplepelachtige 
vorm, die erop wijst dat de lage variant mogelijk een andere functie heeft 
gehad dan de hoge. Petrovszky vermoedt dat zij binnen het drinkservies als 
scheplepel en/of maatlepel functioneerden.113

Datering en herkomst
Lage casseroles met halvemaanvormig gat zijn bekend uit Pompeii.114

De fabrikantenstempels wijzen erop dat deze casseroles aanvankelijk in 
Campanië zijn vervaardigd. Mogelijk waren deze vooral voor de lokale markt 
bedoeld, want buiten de steden rond de Vesuvius komt dit type weinig voor. 
Toen echter de Gallische bronsindustrie zijn productie kort na het midden 
van de 1e eeuw uitbreidde, werd ook dit type daar korte tijd gemaakt.115

Petrovszky dateert dit type casserole tussen 35/40 en 80/85 n. Chr.116

12.4.9 Hoge casserole met rond gat (1)

Eggers 142, Petrovzsky V, 4b

Inventarisnummer K.2005/8.11

Afmetingen grootste diameter: 21,9 cm, hoogte: 13,7 cm, lengte met steel: 39 cm, 
diameter bodem: 15,1 cm

Inhoud

streep 1: 0,13 liter = ca. 1 quartarius = ¼ sextarius
streep 2: 0,8 liter = ca. 1½ sextarii
streep 3: 1,45 liter = ca. 2 sextarii + 1 hemina + 1 quartarius

of ca. 3 sextarii
streep 4: 2,1 liter = ca. 4 sextarii
streep 5: 2,65 liter = ca. 5 sextarii
streep 6: 3,5 liter = ca. 6 sextarii (+ 1 hemina)

Beschrijving
Grote, hoge casserole met meegegoten, korte steel die zich in het midden 
vernauwt, aan de bovenkant met diepe ribbels geprofileerd is en eindigt in 
een ronde, aan de bovenkant geprofileerde schijf met een rond gat in het 
midden (fig. 12.20). De wand versmalt zich enigszins naar de bodem toe. 
De platte rand staat vrijwel horizontaal naar buiten. Op de wand, vlak onder 
de rand, bevindt zich een duidelijke ribbel. De zware, met ribbels geprofi-
leerde bodem heeft een centerpunt in het midden en is duidelijk afgedraaid. 
Sporen van het afdraaien zijn ook aan de binnenkant van de bodem aanwe-
zig: verhoogd centerpunt en ribbel en eveneens een ribbel op de overgang 
van bodem naar wand. Aan de binnenkant zijn sporen van vertinning 
aanwezig. Op de wand bevinden zich aan de binnenzijde zes ingedraaide 
lijnen op een onderlinge afstand van circa 2,2-2,3 cm. Deze lijnen lijken 
maatstrepen te zijn. De totale inhoud van de casserole bedraagt 3,5 liter 
(= circa 6 sextarii). Scheuren in de wand zijn op twee plaatsen gerepareerd 
met lood.

112 Petrovszky 1993, 78.
113 Petrovszky 1993, 73.
114 Tassinari 1993, G 2200.
115 Petrovszky 1993, 68.
116 Petrovszky 1993, 68.
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Figuur 12.20
Hoge casserole (schaal 1:3)
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Functie
Casseroles kenden vele gebruiksmogelijkheden, onder andere als keuken-, 
eet- en drinkgerei. Zij behoren bij de marsuitrusting van de soldaten op de 
zuil van Traianus.117

De hoge casseroles zouden bij het drinkservies hebben gehoord en daarbij 
hebben gediend als vat, voor het mengen van wijn, water en kruiden.118 De 
maatstrepen die aan de binnenzijde van de wand van deze casserole zijn 
aangebracht, wijzen er echter op dat deze ook als maatbeker kunnen hebben 
gediend. Petrovszky veronderstelt dat de maatstrepen dienden om de verhou-
ding tussen wijn en water aan te geven.119

Datering en herkomst
Dit type casserole (Petrovszky V, 4b) komt veelvuldig voor en de gestem-
pelde exemplaren wijzen uit dat hij vooral in Gallië is geproduceerd. Het 
is de Gallische variant van het type Petrovszky V, 2. Het zwaartepunt in de 
verspreiding ligt in het westen en noorden van het Romeinse rijk. 
Het begin van de productie, rond 55/60 n. Chr., valt ongeveer samen met de 
start van bronsproductie op grote schaal in Gallië; het einde wordt in de laat-
ste decennia van de 1e eeuw (tussen 80 en 100) geplaatst.120

12.4.10 casseroles (2)

Eggers 153; Petrovszky type VII, 3
In het vondstcomplex bevinden zich twee kleine casseroles met trechtervor-
mig bekken en in hoog reliëf versierde steel. Qua vorm en versiering verto-
nen zij sterke overeenkomsten met het zilveren vaatwerk.

Inventarisnummer K.2005/8.15

Afmetingen diameter: 12,4 cm, hoogte: 5,8 cm, lengte: 21 cm, diameter bodem: 
6,6 cm

Inhoud 0,300 liter = 1 hemina = ½ sextarius

Beschrijving
Kleine casserole met trechtervormig bekken en rechte, iets naar buiten 
uitdraaiende wand en afgeronde rand, die vrijwel horizontaal naar buiten 
staat (fig. 12.21). De meegegoten steel is in het midden ingesnoerd en eindigt 
gebogen. De bovenkant van de steel is met hoog reliëf en gravering versierd. 
Op de wand van de casserole bevindt zich een scheur die met soldeer is 
dichtgezet; in de rand is ook een scheurtje aanwezig. De bodem komt iets 
omhoog en heeft een duidelijk centerpunt. Sporen van het afdraaien op de 
draaibank zijn ook aan de binnenkant van de casserole duidelijk aanwezig: 
het centerpunt en ingedraaide lijntjes. 

117 Kunow 1983, 74-75
118 Petrovszky 1993, 34 en 78.
119 Petrovszky 1993, 34-35; vgl. Mutz 1972, 54-55.
120 Petrovszky 1993, 74-78.
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De met reliëf versierde steel is zeer waarschijnlijk meegegoten. Vogelkoppen 
met lange snavels liggen langs de rand van het schaaltje. Achter de vogel-
koppen liggen rozetten. Ook zijn gestileerde vogelkoppen met lange snavels 
aan weerszijden van de steel afgebeeld. De steel is in het midden gebroken 
geweest en is tamelijk grof gerepareerd. Hierdoor zijn details van de versie-
ring onduidelijk geworden. Op de steel lijken vogels te zijn afgebeeld: tussen 
de rozetten ligt op een versierd rond bord een dode vogel (kip of haan?) met 
naar beneden hangende kop en op het uiteinde van de steel lijkt een water-
vogel (eend of gans?) te zijn afgebeeld. Onder deze vogel lijkt een kromstaf 
(pedum) te liggen. Verdere details van de versiering zijn onduidelijk. Aan de 
achterkant is de steel sterk gekrast, mogelijk houdt dit verband met de repa-
ratie aan de steel.
De casserole is aan de binnen- en buitenkant vertind. Waarschijnlijk was de 
vertinning oorspronkelijk ook op de steel aanwezig.

Inventarisnummer K.2005/8.16

Afmetingen diameter: 12,3 cm, hoogte: 4,8 cm, lengte: 20,6 cm, diameter bodem: 
6,2 cm

Inhoud 0,300 liter = 1 hemina = ½ sextarius

Beschrijving
Kleine casserole met een steel die zich in het midden vernauwt, aan de 
bovenkant met hoog reliëf versierd is en vrijwel recht eindigt (fig. 12.22). De 
wand versmalt zich naar de bodem toe. De afgeronde rand staat iets omhoog 
gedraaid. De bodem is vlak en heeft een centerpunt in het midden. Sporen 
van het afdraaien op de draaibank zijn ook aan de binnenkant van de casse-
role duidelijk aanwezig: het centerpunt en draaigroefjes. 

Figuur 12.21
Casserole 1 (schaal 1:3)
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De met reliëf versierde steel is zeer waarschijnlijk meegegoten. Vogelkoppen 
met lange snavels liggen langs de rand van het schaaltje. Achter de vogelkop-
pen liggen ronde rozetten. De steel is in het midden gebroken geweest en 
is tamelijk grof gerepareerd. Hierdoor zijn details van de versiering verdwe-
nen. Op de steel zijn allerlei onduidelijke voorwerpen afgebeeld, waaronder 
mogelijk een geldzak, een hakmes en een schild. Op het uiteinde van de 
steel is een klaverbladvormig gat aangebracht. De steel eindigt in twee van 
elkaar afgewende vogelkoppen. De casserole is aan de binnenkant en de 
buitenkant van de rand vertind. Waarschijnlijk was de vertinning oorspron-
kelijk ook op de steel aanwezig.      

Functie
Hoewel casseroles primair tot het drinkservies behoorden, kunnen zij ook 
gebruikt zijn om in te koken en uit te eten of drinken. De steelpannetjes 
waarvan de steel met reliëf is versierd en de binnenzijde is vertind om zo 
zilveren vaatwerk te imiteren, moeten wel tot het drinkservies worden gere-
kend. Ze kunnen zijn gebruikt voor het mengen van wijn, water en krui-
den.121 Omdat de reliëfvoorstellingen op de steel soms op een sacrale functie 
lijken te wijzen (attributen van goden), zouden de casseroles ook kunnen 
zijn gebruikt als offerschaal.122

Datering en herkomst
Deze kleine groep casseroles is door Willers en vervolgens uitvoerig door 
Tassinari behandeld.123 Van slechts enkele exemplaren is de vondstcontext 
bekend, waardoor een datering van dit type moeilijk is.
Sommige casseroles van dit type dragen het stempel van de maker, tot nu 
toe zijn dat: Celsinus, Nigellius, maar vooral Ianuarius, afkomstig uit Gallië.124

Zij hebben ook andere typen casseroles gemaakt, die Petrovszky aanleiding 
geven het begin van de productie van het type Eggers 153 te plaatsen in het 
derde kwart van de 1e eeuw. Vermoedelijk is de productie niet langer doorge-
gaan dan tot in het tweede decennium van de 2e eeuw.125 Dergelijke kleine 
casseroles met reliëfversiering op de steel komen ook voor in Nijmeegs-
Holdeurns aardewerk, als imitaties van bronzen of zilveren voorbeelden en 
dateren uit het laatste kwart van de 1e eeuw.126

121 Kunow 1983, 74-75 en 85-93; Petrovszky 1993, 34-35.
122 Petrovszky 1993, 91.
123 Willers 1907, 80-81, Taf. VIII, 15; Tassinari 1970, 127 ff., type 2.
124 Petrovszky 1993, 91; 148, 155 en 159.
125 Petrovszky 1993, 91.
126 Holwerda 1944, 8, type 1.

Figuur 12.22
Casserole 2 (schaal 1:3)
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Het zwaartepunt van de vindplaatsen van dit type ligt duidelijk in Gallië. Het 
productiegebied voor deze casseroles lag zonder twijfel in Gallië, vermoede-
lijk in Lyon of omgeving.127

127 Petrovszky 1993, 91.

Figuur 12.23
Originele set van zeef en scheplepel 

(op foto in Hemmoor-emmer) 

(schaal 1:3)
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12.4.11 Originele set zeef en scheplepel (1; 1)

Eggers 161
In het vondstcomplex zijn in totaal drie zeven en drie scheplepels aanwezig, 
waarvan één zeef en scheplepel bij elkaar gevonden zijn en ook een origi-
nele set vormen (fig. 12.23). Deze set lag in één van de Hemmoor-emmers 
(K.2005.8.8). De andere twee zeven en scheplepels lijken niet bij elkaar te 
horen. De zeven en scheplepels van het type Eggers 161 hebben een enigs-
zins afgeplat halfbolvomig bekken en een in verhouding tot het bekken korte 
en platte steel met in het midden aan weerszijden hoekige uitsteeksels en 
een waaiervormig uiteinde. 

Inventarisnummer K.2005/8.14

Afmetingen grootste diameter: 18,9 cm, hoogte: 9,5 cm, lengte: 37,1 cm

Beschrijving
De zeef heeft een enigszins afgeplat halfbolvormig bekken. In de bodem zijn 
gaatjes in de vorm van een rozet aangebracht en op de wand een gaatjespa-
troon van twee horizontale lijnen, vervolgens golflijnen en naar de bodem 
toe weer twee horizontale lijnen. De rand is naar buiten en iets naar bene-
den gedraaid en is aan de bovenkant vrijwel vlak. De steel is in verhouding 
tot het bekken kort en breed en heeft in het midden aan weerszijden afge-
ronde, naar buiten krullende uitsteeksels. Het uiteinde van de steel is waai-
ervormig. Onder de rand zijn sporen van het modelleren in was zichtbaar.
De zeef is gegoten, vervolgens geforceerd over een mal heen, voorzien van 
gaatjes en tenslotte afgedraaid op de draaibank. 

Inventarisnummer K.2005/8.12

Afmetingen grootste diameter: 19 cm, hoogte: 10 cm, lengte: 37,1 cm

Beschrijving
De scheplepel heeft een lensvormige bodem met ingedraaide concentrische 
cirkels rond het centerpunt. Aan de binnen- en buitenkant zijn horizontale 
groeven aanwezig, ontstaan door het afdraaien op de draaibank. De rand is 
naar buiten en iets naar beneden gedraaid en is aan de bovenkant vrijwel 
vlak. De steel is in verhouding tot het bekken kort en breed en heeft in het 
midden aan weerszijden afgeronde, naar buiten krullende uitsteeksels. Het 
uiteinde van de steel is waaiervormig. Onder de rand zijn sporen van het 
modelleren in was zichtbaar. Een gietfout is hersteld met een iets andere 
kleur brons.
De schep is gegoten, vervolgens geforceerd over een mal heen en tenslotte 
afgedraaid op de draaibank. 
De vorm en de afmetingen van de scheplepel vertonen grote gelijkenis met 
die van de zeef, zodat mag worden aangenomen dat zij bij elkaar horen.
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12.4.12 Zeven (2)

Inventarisnummer K.2005/8.28

Afmetingen grootste diameter: 16,6 cm, hoogte: 8,3-8,5 cm, lengte: 33,6 cm

Beschrijving
De zeef heeft een enigszins afgeplat halfbolvormig bekken (fig. 12.24). In 
de bodem zijn gaatjes in de vorm van een rozet aangebracht en op de wand 
een gaatjespatroon van twee horizontale lijnen, vervolgens golflijnen en naar 
de bodem toe weer twee horizontale lijnen. De rand staat naar buiten en 
iets schuin omhoog en is vervolgens naar beneden gedraaid. De steel is in 
verhouding tot het bekken kort en breed en heeft in het midden aan weers-
zijden hoekige, naar buiten draaiende uitsteeksels. Het uiteinde van de steel 
is waaiervormig en niet symmetrisch van vorm. Onder de rand zijn sporen 
van het modelleren in was zichtbaar.
De zeef is gegoten, vervolgens geforceerd over een mal heen, voorzien van 
gaatjes en tenslotte afgedraaid op de draaibank. 

Inventarisnummer K.2005/8.30

Afmetingen grootste diameter: 14,3 cm, hoogte: 6,1 cm, lengte: 30,5 cm

Beschrijving
De zeef heeft een enigszins afgeplat halfbolvormig bekken (fig. 12.25). In 
de bodem zijn gaatjes in de vorm van een rozet aangebracht en op de wand 
een gaatjespatroon van twee horizontale lijnen, doorlopende slingerlijnen en 
naar de bodem toe weer twee horizontale lijnen. De rand staat naar buiten 

Figuur 12.24
Zeef 2 (schaal 1:3)
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en iets schuin omhoog en is vervolgens iets naar beneden gedraaid. De steel 
is in verhouding tot het bekken kort en breed en heeft in het midden aan 
weerszijden hoekige, naar buiten draaiende uitsteeksels. Het uiteinde van de 
steel is waaiervormig en niet helemaal symmetrisch van vorm. Vlak boven 
de breuk lijkt de steel al eerder gerepareerd te zijn geweest. Het is ook moge-
lijk dat hier een gietfout is weggewerkt. Onder de rand zijn sporen van het 
modelleren in was zichtbaar.
De zeef is gegoten, vervolgens geforceerd over een mal heen, voorzien van 
gaatjes en tenslotte afgedraaid op de draaibank. Aan de rand zijn sporen van 
hamerslag zichtbaar.

12.4.13 Scheplepels

Inventarisnummer K.2005/8.29

Afmetingen grootste diameter: 14,6 cm, hoogte: 6,7 cm, lengte: 29,7 cm

Beschrijving
De scheplepel heeft een lensvormige bodem met ingedraaide concentrische 
cirkels rond het centerpunt (fig. 12.26). Aan de binnen- en buitenkant zijn 
nog flauw zichtbaar horizontale groeven aanwezig, ontstaan door het afdraai-
en op de draaibank. De rand is naar buiten, iets omhoog en weer naar bene-
den gedraaid en is aan de bovenkant vrijwel vlak. De steel is in verhouding 

Figuur 12.25
Zeef 3 (schaal 1:3)
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tot het bekken kort en breed en heeft in het midden aan weerszijden afge-
ronde, naar buiten krullende uitsteeksels. Het uiteinde van de steel is waaier-
vormig. Onder de rand zijn sporen van het modelleren in was zichtbaar. De 
gaten en scheuren in de wand lijken met soldeer te zijn gerepareerd, waarna 
deze weer zijn open gegaan. 
De scheplepel is gegoten, vervolgens geforceerd over een mal heen en 
tenslotte afgedraaid op de draaibank. 

Inventarisnummer K.2005/8.31

Afmetingen grootste diameter: 13,1 cm, hoogte: 5,9 cm, lengte: 28,4 cm

Beschrijving
De scheplepel heeft een lensvormige bodem met duidelijke ingedraaide 
concentrische cirkels rond het centerpunt (fig. 12.27). Aan de binnen- en 
buitenkant zijn horizontale groeven aanwezig, ontstaan door het afdraaien 
op de draaibank. De rand is naar buiten, iets omhoog en weer naar beneden 
gedraaid en is aan de bovenkant vrijwel vlak. De steel is in verhouding tot 
het bekken kort en breed en heeft in het midden aan weerszijden afgeronde, 
naar buiten krullende uitsteeksels. Het uiteinde van de steel is waaiervormig. 
Onder de rand zijn sporen van het modelleren in was zichtbaar. 
De scheplepel is gegoten, vervolgens geforceerd over een mal heen en 
tenslotte afgedraaid op de draaibank. 

Functie
Sets van zeven en bijbehorende scheplepels dienden aanvankelijk alleen 
voor het scheppen en filteren van nog ongezuiverde wijn. In de loop van 
de 2e eeuw veranderen zij van vorm: van een ronde bodem naar een brede, 

Figuur 12.26
Scheplepel 2 (schaal 1:3)
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vlakke bodem. Het bekken van de scheplepel is veel groter dan bij de vroe-
gere typen en lijkt de functie over te nemen van de casseroles die geleidelijk 
aan verdwijnen. Vermoedelijk worden de sets van het type Eggers 161 ook, 
of misschien zelfs wel voornamelijk als keukengerei gebruikt, want zij zijn 
vaak aanwezig in de 3e-eeuwse depotvondsten met bronzen vaatwerk waarin 
keukengerei de overhand heeft.128

De set in het bronsdepot van Nistelrode lijkt te behoren tot het drinkgerei, 
want hij is aangetroffen in een Hemmoor-emmer, die waarschijnlijk gediend 
heeft voor het mengen van wijn. In de bronsschat van Neupotz zijn bij de 
twaalf scheplepels en 16 zeven van het type Eggers 161 twee sets vastge-
steld.129

Datering en herkomst
Zeven en scheplepels van het type Eggers 161 worden vanaf de tweede helft 
van de 2e eeuw vervaardigd. Zij komen veelvuldig voor in de depotvondsten 
uit het midden van de 3e eeuw en zijn zeker tot het midden van de 3e eeuw 
geproduceerd.130

Als productiegebied komen Noord-Gallië en Nedergermanië het meest in 
aanmerking.131

128 Petrovszky 1993, 101.
129 Künzl 1993, 195-196 en 144.
130 Eggers 1951, Typ 161; Kellner/Zahlhaas 1993, 115-116; Koster 1993 (Weert), 327-330; Koster 

1993 (Oss), 305-306; Koster 1997, 48.
131 Petrovszky 1993, 101; Koster 1997, 48.

Figuur 12.27
Scheplepel 3 (schaal 1:3)
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12.4.14 Dubbelconische kaarshouders
In het vondstcomplex zijn twee dubbelconische kaarshouders aanwezig.

Inventarisnummer K.2005/8.25

Afmetingen diameter boven: 6,1 cm, diameter bodem: 6,3 cm, hoogte: 6,6 cm

Beschrijving
Dubbelconische, uit één stuk hol gegoten kaarshouder, waarvan beide trech-
tervormige delen vrijwel gelijk gevormd zijn (fig. 12.28). De rand is verdikt 
en naar binnen toe afgeplat. Langs de randen bevinden zich draairingen en 
ook het midden wordt gemarkeerd door twee ingedraaide ribbels met kleine 
inkepingen. Daartussen bevindt zich een geribbeld randje, mogelijk met 
verguldsel. In de kaarshouder bevindt zich in het midden een bodem, die 
de beide delen van elkaar scheidt. Door de bodem heen is een ijzeren stift 
gestoken, waarmee een conisch buisje is vastgezet. De rand van deze buis 
staat horizontaal naar buiten. In het buisje, maar ook op de ijzeren pin, kon 
een kaars worden gezet.

Inventarisnummer K.2005/8.26

Afmetingen diameter boven: 6,4 cm, diameter bodem: 6,6 cm, hoogte: 7 cm

Beschrijving
Dubbelconische, uit één stuk hol gegoten kaarsenhouder, waarbij beide 
delen vrijwel gelijk gevormd zijn (fig. 12.29). De rand is verdikt en afgeplat. 
Langs de randen bevinden zich draairingen en ook het midden wordt gemar-
keerd door twee ingedraaide ribbels met kleine inkepingen. Daartussen 
bevindt zich een geribbeld randje, mogelijk met verguldsel. In de kaarsen-
houder bevindt zich een bodem, die de beide delen van elkaar scheidt. Door 
de bodem heen is een ijzeren stift gestoken, waarmee een conisch buisje is 
vastgezet. De rand van deze buis staat horizontaal naar buiten. In het buisje 
kon een kaars worden gezet. De ijzeren pin waarmee het conische buisje is 
vastgezet, ontbreekt bij deze kaarsenhouder.

Figuur 12.28
Dubbelconische kaarshouder 1 

(schaal 1:3)

Figuur 12.29
Dubbelconische kaarshouder 2 

(schaal 1:3)
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Functie
Kaarshouder.

Datering en herkomst
Dubbelconische kaarshouders zijn tamelijk zeldzaam. De meeste stukken 
zijn afkomstig uit Noordoost-Gallië en dateren uit de 3e eeuw, zoals onder 
andere in een depotvondst met bronzen vaatwerk uit Dury (Somme) uit de 
tweede helft van de 3e eeuw.132 Enkele exemplaren zijn bekend uit Trier; één 
ervan is afkomstig uit een 3e-eeuws graf.133 Ook in Tongeren is een verge-
lijkbare kaarshouder bekend uit een waarschijnlijk laat 3e-eeuws of mogelijk 
nog iets later graf.134 Een enkel stuk is buiten Noordoost-Gallië gevonden 
in Köngen, in een stenen kelder in de vicus en is afkomstig uit een laag die 
samenhangt met de verwoesting in het midden van de 3e eeuw.135

12.4.15 Klokvormige kaarshouder
Kaarshouder die oorspronkelijk uit twee klokvormige delen heeft bestaan, 
die met elkaar verbonden waren door een stengel met in het midden een 
ronde knop tussen twee platte schijven. 

Inventarisnummer K.2005/8.24

Afmetingen grootste diameter: 8,8 cm (opvangschaaltje van bronsblik), hoogte: 
13,5 cm, diameter bodem: 6,6 cm

Beschrijving
Kaarshouder bestaande uit een klokvormig, gegoten en afgedraaid schaaltje 
met daarin een los ingezet buisje met aan weerskanten gaten. Dit buisje 

verbreedt zich naar boven toe en heeft een naar buiten uitstaande rand. Het 
lijkt te zijn vastgezet met een ijzeren (?) pin en met soldeer. In dit buisje kon 
een kaars worden gezet. Een stengel, die voorzien is van twee platte schijven 
met daartussen een bol, vormt de verbinding van het klokvormige schaaltje 
met de brede cilindervormige, gegoten en afgedraaide buis, die eveneens 
bedoeld was als kaarshouder. Op de overgang van de stengel naar deze buis 
bevindt zich een naar buiten uitstaande rand. Aan de bovenkant van deze 

132 Quérel/Feugère 2000, 166-167; Bailey 1996, 115, Q3952 met oudere literatuur; Goethert 1994, 
358-361, met oudere literatuur; De Schaetzen/Vanderhoeven 1956, 27, Pl. 8, 6.  

133 Goethert 1994, 358-361, Abb. 19, nrs. 35-40; nr. 36 is afkomstig uit een graf in Morscheid, ca. 
260-300. vgl. Gilles 1994, 387-389.

134 Vanvinckenroye 1984, 109, graf 189, pl. 103, 3.
135 Luik 2005, 270.

Figuur 12.30
Klokvormige kaarshouder (schaal 1:3)
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rand is soldeer aangebracht, waarmee een groter schaaltje van bronsblik aan 
deze rand is vastgezet. Dit schaaltje zal bedoeld zijn geweest voor het opvan-
gen van kaarsvet. 
De diameter van de klokvormige schaaltjes van een vergelijkbare kaars-
houder uit Tongeren komt vrijwel overeen met die van de kaarshouder uit 
Nistelrode. De hoogte is echter afwijkend (Nistelrode: 13,5 cm, Tongeren: 
9,6 cm).
De brede cilindrische buis en het schaaltje van bronsblik lijken oorspronke-
lijk niet tot de kaarshouder te hebben behoord. Het gietwerk en de afwerking 
van de buis wijken af van de rest van de kaarshouder. Het opvangschaaltje is 
van bronsblik en niet gegoten, zoals naar analogie van vergelijkbare kaars-
houders te verwachten was, en het vertoont geen sporen van het afdraaien 
op de draaibank. Het lijkt erop dat dit schaaltje na verloop van tijd één van 
de originele klokvormige schaaltjes heeft vervangen.

Functie
Kaarshouder.

Datering en herkomst
Klokvormige kaarshouders van brons komen weinig voor. Slechts enkele 
exemplaren zijn bekend uit Gallië en Nedergermanië.136 Daaronder is een 
incompleet exemplaar uit een Nijmeegs graf dat in de late 3e of begin van de 
4e eeuw gedateerd moet worden.137 De kaarshouder uit Nistelrode vertoont 
duidelijke sporen van reparatie. Dit wijst erop dat de kaarshouder lang in 
gebruik is geweest. 
Eierdopvormige kaarshouders met aan weerszijden een halfbolvormig 
schaaltje tussen een rechte stengel met één of meer platte schijfjes en soms 
een ronde knop, komen wat de vorm betreft in grote lijnen overeen met 
de klokvormige kaarshouders. Zij worden vaker aangetroffen en wel in het 
Rijnland, Gallië, Brittannië en ook in Noord-Afrika en lijken te dateren uit 
de 2e – 3e eeuw.138

136 Niessen 1911, Taf. 121, 3806, Keulen; De Schaetzen/Vanderhoeven 1956, 28, nr. 8, Tongeren; 
vgl. ook  Mutz 1972, 138, nr. 386; Museum Het Valkhof, XXI.i.4.

137 Leemans 1842, Taf III, 35 en 36; Stuart 1986, 47-48, Plaat III, 35 en 36.
138 Bailey 1996, 115, nr. Q3950 en Q3951 met oudere literatuur; Goethert 1994, 362-363, nr. 42, 

met oudere literatuur; Pirling 1989, 124-125, Taf. 81, 11 (graf 3475, datering: na 215). 
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13 Natuursteen uit de Romeinse tijd, 
de vroege en volle middeleeuwen

Sebastiaan Knippenberg

Inleiding

In totaal zijn, op de drie vindplaatsen, 1448 stenen verzameld. Ruim 95% 
hiervan (N=1381) is of aangevoerd of vertoont sporen die met menselijk 
handelen geassocieerd kunnen worden, zoals sporen van gebruik, bewerk-
ing (waaronder breuk) en verbranding. De overige 67 stenen zijn als natuur-
lijk te beschouwen. Deze vertonen geen antropogene sporen en komen van 
nature voor in de grindige ondergrond van het gebied.
In navolging van eerdere studies naar het gebruik van steenmateriaal in 
de Romeinse tijd en (vroege en volle) middeleeuwen is getracht om bij de 
bestudering van het materiaal op de volgende vragen antwoord te geven:1

• Welke steensoorten heeft men gebruikt binnen de verschillende vind-
plaatsen?

• Hoe zijn deze verkregen?
• Is er sprake van bewerking van stenen en waartoe hebben de artefacten 

uiteindelijk gediend?

Om op deze vragen antwoord te kunnen geven zijn tijdens de bestudering 
van de stenen de volgende aspecten bekeken:
• steensoort;
• soort artefact;
• bepaling van het uitgangsmateriaal;
• aanwezigheid van sporen van bewerking;
• aanwezigheid van sporen van gebruik;
• aanwezigheid van sporen van verbanding of verhitting.

Bij de complete werktuigen zijn de lengte, breedte en dikte gemeten. Voor 
het vulkanische tefriet is een afwijkende werkwijze gehanteerd. Tijdens 
de analyse bleek dat een groot deel uit niet determineerbare fragmenten 
bestaat, waarvan een beschrijving weinig informatie toevoegde. Voor deze 
‘brokken’ is daarom volstaan met vast te stellen dat het tefriet betreft. De 
tefrietfragmenten met duidelijke sporen van bewerking en/of gebruik zijn 
wel beschreven. 

Hieronder wordt eerst het tefriet besproken. Het gaat hierbij om (delen van) 
artefacten, die vrijwel uitsluitend als maalsteen zijn gebruikt. Aan het eind 
van de paragraaf worden de maalstenen behandeld, gemaakt van andere 
steensoorten. Aansluitend worden de overige gesteentes besproken, opge-
deeld in verschillende werktuigtypes. 

1 Hiddink en Boreel 2005a; b; Kars 1980; 1983a; b; c; d; Kars 2001. Uit de brons- en ijzertijd zijn 
vrijwel geen stenen artefacten aangetroffen (slechts één en mogelijk drie artefacten). Het 
vuursteen is behandeld in hoofdstuk 4.
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13.1 Tefriet: maalstenen

13.1.1 Inleiding
Tefriet is in aantal en gewicht de grootste categorie natuursteen. In totaal 
zijn 1200 fragmenten verzameld. Verdeeld naar de verschillende vindplaat-
sen is slechts één fragment van de vindplaats Mortel afkomstig, 25 van het 
noordelijker gelegen Loo en het grootste deel van het materiaal, 1174 stuks, 
van de vindplaats Zwarte Molen.
Zoals aangegeven, is maar een deel, in totaal 166 fragmenten, van het 
materiaal uitvoering beschreven. Een aantal malen was er sprake van (meer-
dere) passende stukken, en in enkele gevallen was het duidelijk dat ze van 
hetzelfde artefact afkomstig waren.2 Bij de beschrijving is gekeken of er een 
gebruikt of bewerkt oppervlak aanwezig was, of de oorspronkelijke vorm van 
het artefact bepaald kon worden, of er opmerkelijke details aanwezig waren, 
en wat de functie van het artefact geweest zou kunnen zijn.
De tefrietvondsten vertonen een duidelijke variatie in fragmentatie en 
conservering. Al het materiaal - op één complete, weliswaar gebroken, 
schijfvormige maalsteen na - bestaat uit fragmenten, soms niet groter dan 
de grindfractie (16-64 mm). Het grootste deel van het materiaal is goed 
geconserveerd. Het tefriet bezit in deze gevallen nog het oorspronkelijke 
oppervlak en het materiaal verbrokkelt niet. Een substantieel deel verbrok-
kelt echter sterk en in veel gevallen is de buitenste laag van het artefact 
verdwenen of in grote mate afgeschilferd. Hierbij is een duidelijke correlatie 
aanwezig tussen ouderdom en mate van conservering. Over het algemeen 
kan worden gesteld dat de artefacten uit de Romeinse tijd minder goed 
geconserveerd zijn dan de middeleeuwse stukken.

Van oorsprong is het vulkanische tefriet afkomstig uit de regio rond Mayen, 
in Midden-Duitsland, waar tefriet van nature voorkomt en waar duidelijke 
aanwijzingen voor de fabricage van maalstenen zijn aangetroffen.3 Vanaf 
de bronstijd en zeker vanaf de ijzertijd is dit gesteente wijd verspreid in 
Nederland en vervangt het maalstenen gemaakt van lokale materialen.4

Het poreuze karakter van het vulkanische gesteente was hiervoor de belang-
rijkste reden. De porositeit zorgde ervoor dat de steen, ook bij intensief 
gebruik, van zichzelf geschikt bleef voor het malen van bijvoorbeeld graan 
en dat de maalsteen niet continu verruwd hoefde te worden. Zeer waar-
schijnlijk vormde deze eigenschap de basis voor het langdurige gebruik en 
de verre verspreiding van dit gesteente.
De distributie van tefriet loopt door in de Romeinse tijd en middeleeuwen. 
Tefrietvondsten komen zonder uitzondering voor in (inheemse-)Romeinse 
nederzettingen5 en ook in middeleeuwse context komt het materiaal veelvul-
dig voor.6 In de (vroege) middeleeuwen is de handelsnederzetting Dorestad 

2 Zie voor eenzelfde gebruik van de term item Hiddink en Boreel 2005b.
3 Joachim 1985; van Heeringen 1985.
4 Joachim 1985; van Heeringen 1985.
5 Harsema 1967; 1979. Voor recent onderzoek: Hiddink en Boreel 2005a; 2005b.
6 Zie recent onderzoek in: Nederweert-Rosveld (Hiddink en Boreel 2005a); Lieshout-

Beekseweg (Hiddink en Boreel 2005b); Uden-Schouwstraat (Van Hoof en Jansen 2002); 
Bakel-Achter de Molen (Arnoldussen 2003); Herpen-Wilgendaal (Ball en Jansen 2002); Kerk-
Avezaath (Kars 2000; 2001).
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een belangrijke spil geweest in de doorvoer van dit materiaal.7 Het materi-
aal werd hier niet alleen verhandeld maar ook verwerkt tot producten.

Voor de vindplaatsen in Nistelrode kunnen een paar algemene opmerkin-
gen worden gemaakt. Er zijn geen aanwijzingen dat het materiaal binnen 
de nederzettingen zelf tot maalstenen is verwerkt. Halffabrikaten zijn niet 
gevonden en alle stukken van enige omvang hadden een duidelijk gebruikt 
vlak. Dit geldt voor het materiaal uit alle bewoningsperioden. In veel geval-
len was het nog mogelijk om vast te stellen dat het om ronde in dikte varië-
rende schijfvormige maalstenen ging. Gezien de associatie van tefriet met 
maalsteen, mag aangenomen worden dat de meeste niet beschreven items 
ook van maalstenen afkomstig zijn. Al het overige materiaal was zodanig 
van omvang, dat wil zeggen klein en dun genoeg, dat het deze aanname 
rechtvaardigt.

7 Kars 1980; Parkhouse 1976.

Figuur 13.1
Hedendaags gebruik van een handmolen 

(uit Harsema 1979, plaat VI, p. 21) 
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Alle artefacten, op drie stuks na, zijn grotere of kleinere fragmenten van 
handmolens. Deze maalstenen bestaan uit twee op elkaar liggende ronde 
schijven waarbij de loper met de hand gedraaid werd ten opzichte van de 
ligger. Figuur 13.1 toont een hedendaags voorbeeld van het gebruik van een 
type handmolen dat kan worden geassocieerd met Romeins maalstenen. In 
figuur 13.2 is een reconstructie afgebeeld hoe handmolens in de middeleeu-
wen werden gebruikt.8

Er is getracht om de artefacten aan de verschillende bewoningsperioden toe 
te wijzen. Hiervoor is gekeken of het materiaal afkomstig was uit structuren 
of sporen die gedateerd zijn op basis van aardewerk. Zo zijn voor de Zwarte 
Molen 24 stuks tefriet in de Romeinse periode gedateerd, 9 in de merovin-
gische periode en 50 in de volle middeleeuwen. Op basis van de vondstloca-
tie binnen de vindplaats hebben nog eens 24 items een mogelijke Romeinse 
datering en dateren 21 mogelijk uit de volle middeleeuwen. Tenslotte zijn 
5 items Romeins dan wel merovingisch en kunnen 11 niet nader gedateerd 
worden dan Romeins, merovingisch of volle middeleeuwen.
De objecten zijn op basis van maalsteentypen, zoals beschreven door 
Joachim9 en Parkhouse10, ingedeeld. Hierbij is vooral gekeken naar de rand 
en het verloop vanaf de rand. Doordat het in bijna alle gevallen gaat om 
delen van schijven, waarvan veelal het centrale gat ontbrak, was het maar in 
een deel van de gevallen mogelijk om liggers van lopers te onderscheiden. 
Uiteindelijk zijn 15 lopers en negen liggers herkend. Wat betreft de vorm van 
de schijven is de variatie het grootst bij de Romeinse maal stenen.

8 Harsema 1979.
9 Joachim 1985.
10 Parkhouse 1976.

Figuur 13.2
Reconstructie van de wijze waarop 

middeleeuwse handmolens zijn gebruikt 

(gebaseerd op onderzoek in Gasselte, 

uit Harsema 1979, fig.11, 32)
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13.1.2 IJzertijd
Drie items kunnen niet aan een handmolen worden toegeschreven. Het 
eerste is een klein bolvormig werktuig, een wrijfsteen, met een duidelijk 
door gebruik afgesleten, plat vlak. Mogelijk gaat het hier om een kleine 
loper, die in de hand werd gehouden bij het vermalen van materiaal op 
een ligger met een plat tot concaaf maalvlak. Deze steen is afkomstig uit 
het zand onder de verbruiningshorizont in werkput 37 en kan daardoor 
niet precies gedateerd worden. Het feit dat we hier met een loper te maken 
hebben die niet aan een handmolen toebehoort, doet vermoeden dat het 
om een prehistorische loper gaat, die daarom waarschijnlijk in de ijzertijd 
gedateerd moet worden. De aanwezigheid van sporen uit deze periode in dit 
gedeelte van de vindplaats Zwarte Molen ondersteunt deze veronderstelling. 
Bij de andere twee vondsten gaat het om relatief grote brokken. Op grond 
van hun omvang is het niet waarschijnlijk dat ze onderdeel van een schijf-
vormige maalsteen zijn geweest. Gezien het feit dat de stukken afkomstig 
zijn van het westelijk gedeelte van de vindplaats Zwarte Molen, waar alleen 
middeleeuwse sporen zijn aangetroffen, is het ook niet waarschijnlijk 
dat de fragmenten van een prehistorische maalsteen (de karakteristieke 
‘Napoleonshoed’) zijn geweest (fig. 13.3). Waartoe de stukken wel hebben 
behoord blijft, evenals de datering, onduidelijk.

13.1.3 Romeinse tijd en volle middeleeuwen
De herkende delen van schijfvormige maalstenen dateren uit de Romeinse 
tijd of de volle middeleeuwen. Aan de vroege middeleeuwen kunnen alleen 
fragmenten tefriet worden toegeschreven.
Het eerste wat opvalt, is dat er duidelijke verschillen zijn tussen de maal-
stenen uit de Romeinse tijd en de volle middeleeuwen. Ten eerste ontbreekt 
het middeleeuwse maalsteentype, waarbij de loper een brede opstaande 

Figuur 13.3
De ontwikkeling van de maalstenen in 

de late prehistorie en de Romeinse tijd 

(bewerkt naar Van den Broeke 1987, 

fig. 10, p. 39)
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(Romeinse type) rand heeft (Joachim type 8)11 en is het Romeinse type 
(Joachim type 7), waarbij beide zijden van de loper concaaf zijn, veel sterker 
vertegenwoordigd. De schijven met een f lens rond het centrale gat tenslotte 
zijn even goed vertegenwoordigd in middeleeuwse als Romeinse context.
Opvallend is verder dat de maalstenen uit de volle middeleeuwen veel 
eenvoudiger van vorm en afwerking zijn dan die uit de Romeinse tijd. Het 
gaat bij veel middeleeuwse maalstenen om relatief platte, grof afgewerkte 
schijven (fig. 13.4). Zo ontbreken de kenmerkende groeven (ribbels) op de 
niet gebruikte zijden van de maalstenen bij de middeleeuwse exemplaren en 
is dit type van afwerking ruim vertegenwoordigd onder de Romeinse maal-
stenen, zowel op de rand als de niet-gebruikte kant. 

Over het algemeen is het maalvlak bij de middeleeuwse fragmenten een 
stuk vlakker dan bij de Romeinse exemplaren. In veel gevallen was het 
daarom ook niet mogelijk om liggers van lopers te onderscheiden, terwijl de 
duidelijke concave en convexe vlakken van de Romeinse schijven een derge-
lijk onderscheid wel mogelijk maakten.
Zoals in andere studies ook is opgemerkt12, neemt de omvang van de schij-
ven toe in de loop van de tijd, terwijl juist de dikte afneemt. Dit is ook het 
geval in Nistelrode, ook hier zijn de middeleeuwse schijven significant groter 
en dunner dan de Romeinse exemplaren (fig. 13.5; 13.6). Een vergelijking 

11 Joachim 1985.
12 Harsema 1979; Joachim 1985.
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13.1.4 Ruimtelijke verspreiding
De relatief grote aantallen tefriet maken het zinvol om naar de ruimtelijke 
verspreiding van het materiaal binnen de verschillende vindplaatsen per 
periode te kijken. De identificatie van een grote hoeveelheid structuren en 
bijbehorende erven maakt het mogelijk te zien in hoeverre tefriet evenredig 
over de verschillende erven verspreid was. Een belangrijke vraag hierbij is 
of ieder huishouden over (tefriet) maalstenen beschikte of dat er duidelijk 
erven zijn aan te wijzen waar het gebruik van maalstenen een grotere plaats 
innam dan elders in de nederzetting.
De eerste verspreidingskaart toont de vindplaatsen Zwarte Molen en Loo 
(fig. 13.7). Op beide is tefriet afkomstig uit  grondsporen weergegeven. In het 
geval van Zwarte Molen was tefriet ook in de vondstlaag aanwezig (fig. 13.8, 
zie ook hoofdstuk 5).

De verspreiding in de vondstlaag laat zien dat het tefriet clustert op de locatie 
waar zich enkele wandgreppelhuizen bevinden, met name ter hoogte van de 
structuren 5, 7 en 8. Tegelijkertijd is het opmerkelijk dat ter hoogte van de 
structuren 1-4, 6 en 9 relatief weinig materiaal is aangetroffen. Bij structuren 
3 en 4 lijkt een kleine concentratie tefriet niet zozeer aan de huizen toe te 
schrijven te zijn maar eerder aan een waterput (structuur 12), die daar gelegen 
is. Dit wordt duidelijk als we naar het kaartje met de spreiding in de sporen 
kijken. Daaruit blijkt dat waterput 12 zeer rijk was aan tefriet. In de overige 
gevallen kan het weinige tefriet wel met de gebouwen geassocieerd worden.
De spreiding in de sporen laat een iets ander beeld zien. Hieruit is duidelijk 
dat de meeste waterputten rijk waren aan tefrietvondsten en de paal- en 
greppelsporen van de verschillende huizen nauwelijks tefriet bevatten. 
Daarnaast springt één spoor eruit. Het gaat om een spoor dat ten zuiden 
van huis 5 ligt. In eerste instantie werd dit spoor als een poer geïnterpre-
teerd, waarbij de maalsteenfragmenten de basis vormden. Het spoor zou 
dan onderdeel hebben uitgemaakt van een zuidelijke aanbouw aan struc-
tuur 5. Echter bij nadere beschouwing is de paalconfiguratie rond deze 
middenpaal met poer erg onregelmatig en lijken de palen geen onderdeel 
van huis 5 te hebben uitgemaakt. Mogelijk hebben we dan ook niet te 
maken met een poer maar met een haardkuil met een uit stenen opgebouw-
de basis (zie hoofdstuk 5).
Op het Loo is slechts een aantal tefrietvondsten gedaan. Ook hier komen de 
meeste uit een waterput. Daarnaast zijn in de grondsporen van beide huis-
plattegronden enkele fragmenten tefriet gevonden.

De vroegmiddeleeuwse sporen op Zwarte Molen hebben slechts enkele 
maalsteenfragmenten opgeleverd. Geen van deze sporen is direct met één 
van de huisplattegronden te associëren. Het tefriet is afkomstig uit één van 
de merovingische waterputten of de oven. In de karolingische sporen is 
geen tefriet aangetroffen. Wel is een beperkte hoeveelheid tefriet aanwezig 
in de vondstlaag boven de karolingische plattegrond 10 (zie hoofdstuk 6).
Een belangrijk aandeel van het tefriet is geassocieerd met de bewoning uit 
de volle middeleeuwen. Omdat zich geen intacte vondstlaag boven (neder-
zetting uit de volle middeleeuwen) bevond, was het alleen mogelijk om 
een verspreiding van het tefriet te maken aan de hand van de vondsten uit 
grondsporen (figuur 13.7).



496   Bewoningsdynamiek op de Maashorst

Een eerste blik toont dat het tefriet vooral in het centrale deel van het opge-
graven terrein is aangetroffen. In de noordelijke en de meest westelijke 
putten komt het nauwelijks voor. Dit beeld is enigszins vertekend omdat, 
met name in het meest westelijk deel, door tijdsdruk niet alle sporen zijn 
afgewerkt. Als we daarom dit deel buiten beschouwing laten, dan kan 
gesteld worden dat tefriet redelijk evenredig over de vindplaats verspreid 
is. Waterputten vormden, net als in de Romeinse tijd en de vroege middel-
eeuwen de meest voorkomende sporen waar tefriet (als afval) in terecht is 
gekomen. Kijken we specifieker naar de verschillende erven, dan blijkt dat 
tefriet voorkomt op vrijwel alle redelijk compleet onderzochte erven. In de 
meeste gevallen is tefriet aangetroffen in meerdere sporen van verschillende 
structuren binnen een erf. Dit ondersteunt het idee dat tefriet maalstenen 
een vast onderdeel waren van het boerenbedrijf. Vooralsnog zijn er geen 
aanwijzingen dat binnen bepaalde erven het gebruik onevenredig groot is 
geweest ten opzichte van andere erven. Weliswaar zijn er enkele erven waar 
de massa van het aangetroffen tefriet significant hoger is dan bij andere 
erven, dit wil echter niet zeggen dat op deze erven daadwerkelijk meer maal-
stenen zijn gebruikt. Bij alle gaat het namelijk om grote stukken die slechts 
in één of twee sporen zijn aangetroffen en dit zegt meer iets over hoe men 
de maalstenen heeft afgedankt, dan dat het aangeeft dat er veel maalstenen 
zijn gebruikt.

Figuur 13.8
Zwarte Molen (gedeelte tracé A50): 

hoeveelheid (in gr.) tefriet in vondstlaag, 

verzameld in 5 x 5 m (a) en 1 x 1 m (b) 

vakken
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13.1.5 Korte beschouwing
Het maalsteencomplex op de drie vindplaatsen is om verschillende redenen 
interessant. Ten eerste duidt de aanwezigheid van een significante hoeveel-
heid maalstenen uit de Romeinse tijd en middeleeuwen op de belangrijke 
rol die deze objecten vervulden binnen de rurale gemeenschappen. Daarbij 
wordt een bestaand beeld van de ontwikkeling van de handmolen door de 
tijd heen bevestigd. Deze neemt in omvang toe en in dikte af.
Ten tweede getuigt het exclusieve voorkomen van maalstenen uit de streek 
rond Mayen op het belang van regionale import en daarbij horende contacten.
Voor de Romeinse periode zijn er beperkte aanwijzingen dat tefriet niet 
evenredig was verdeeld over de verschillende huizen. De vergelijking wordt 
enigszins bemoeilijkt doordat veel van het materiaal is afgedankt en gede-
poneerd in waterputten, die niet altijd duidelijk met een huis geassocieerd 
kunnen worden.
In de volle middeleeuwen is er sprake van een meer evenredige spreiding 
over de verschillende erven. Ook in deze periode vormen de waterput-
ten in de meeste gevallen de uiteindelijke plaats waar het tefriet terecht is 
 gekomen.

13.2 Andere maalstenen

Op vindplaats Zwarte Molen is (slechts) één zeker maalsteenfragment van 
een ander gesteente dan tefriet aangetroffen. Het betreft een niet te dateren 
stuk van een conglomeraatgesteente. Eén vrijwel plat vlak is duidelijk afge-
sleten door gebruik. Gezien de grote korrels waaruit het gesteente bestaat, is 
het waarschijnlijk dat het hier om een maalsteenfragment gaat en niet om 
bijvoorbeeld een slijpsteen.
De overige stenen die gezien de aard van het gebruikte vlak mogelijk als 
maalsteen gediend kunnen hebben, zijn gemaakt van zandsteen. Omdat 
zandsteen over het algemeen geassocieerd wordt met een gebruik als slijp-
steen15, worden deze stenen bij dit werktuigtype behandeld. Deze associatie 
wordt op goede, weliswaar algemene gronden verondersteld, maar is in dit 
geval niet door gebruikssporenonderzoek vastgesteld.

13.3 Overig natuursteenmateriaal

13.3.1 Inleiding
Het overige natuursteen vormt een heterogene groep van artefacten en 
uitgangsmateriaal. Omdat het in het algemeen om kleine aantallen gaat, 
wordt dit materiaal onder één noemer behandeld. Vergelijkbaar met het 
tefriet zijn alleen stenen met sporen van bewerking of gebruik beschreven. 
Dit is inclusief de verbrande of verhitte stenen en stenen die mogelijk op 
niet natuurlijke wijze gebroken zijn. 
In totaal zijn 248 stenen verzameld, waarvan uiteindelijk 181 stenen zijn 
beschreven. 67 kunnen dus als natuurlijk materiaal beschouwd worden uit 
de grindige afzettingen in de ondergrond. Van de beschreven stenen zijn er 
dertien gevonden op het Loo, tien op de vindplaats Mortel en de overige 158 
op Zwarte Molen. 

15 Fokkens en Schinkel 1990.
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Het materiaal van de vindplaatsen Loo en Mortel kan tot de Romeinse bewo-
ningsperiode gerekend worden. De vondsten van de Zwarte Molen kunnen 
in verschillende perioden gedateerd worden. Het grootste deel van het 
materiaal heeft een Romeinse datering (48 stuks) gevolgd door 46 stuks uit 
de ijzertijd. Dit laatste aantal is enigszins vertekend, omdat uit twee vondst-
nummers 32 gebroken fragmenten steen afkomstig zijn, die oorspronkelijk 
aan niet meer dan vier stenen toebehoorden.
De volle middeleeuwen is gezien de omvang van de bewoningssporen met 
relatief weinig materiaal vertegenwoordigd, slechts 41 artefacten. Uit de 
merovingische periode stammen tien artefacten, van vijf stenen kon geen 
scherpere datering gegeven worden dan Romeins of merovingisch en tien 
artefacten zijn niet gedateerd. 
De volgende steensoorten zijn geïdentificeerd: zandsteen, conglomeraat, 
siltsteen, kwartsiet, leisteen en fylliet. Van twee stenen was het niet duidelijk 
om welk materiaal het ging. De meeste zandstenen, siltstenen en kwartsie-
ten zijn waarschijnlijk lokaal verkregen op plaatsen waar zich ontsluitingen 
bevonden van grindafzettingen of uit de ondergrond verzameld tijdens het 
graven van kuilen. Leisteen en fylliet zijn van elders afkomstig. Leisteen 
wordt sinds de Romeinse tijd ontgonnen in het Duitse Rijnmassief en de 
Ardennen.16 Fylliet heeft verschillende herkomstgebieden, onder andere in 
Scandinavië.17

Ondanks de kleine aantallen is er gekeken naar overeenkomsten of 
verschillen tussen de verschillende periodes wat betreft het gebruik van 
bepaalde steensoorten. Zoals verwacht mocht worden, domineert het lokaal 
verkrijgbaar zandsteen in alle perioden, gevolgd door het eveneens lokaal 
verkrijgbare kwartsiet. Wat betreft de andere steensoorten is het beeld geva-
rieerder wat echter voornamelijk samenhangt met de beperkte aantallen. 
Vermeldenswaardig is wel het feit dat leisteen alleen in de volle middel-
eeuwen context is aangetroffen en conglomeraat gesteente alleen in een 
Romeinse- en ijzertijdcontext. 
Hieronder worden de verschillende herkende werktuigen en andere artefact 
typen behandeld.

13.3.2 Wetstenen
Onder wetstenen wordt in de hand te houden slijpgereedschap verstaan.18

Over het algemeen gaat het om langwerpige, fijnkorrelige stenen voorwer-
pen met een ovale, dan wel rechthoekige doorsnede. In totaal zijn er acht 
zekere en drie mogelijke wetstenen aangetroffen, alle afkomstig van de vind-
plaats Zwarte Molen. Zes van de acht zekere wetstenen kunnen toegeschre-
ven worden aan de Romeinse tijd. De overige twee zijn afkomstig uit sporen 
geassocieerd met de volle middeleeuwen. 
Van de Romeinse werktuigen zijn er drie afkomstig uit een kuil (spoor 
40.54), die daarnaast ook metalen voorwerpen en drie complete aardewerken
potten bevatte. De kuil ligt binnen een huisplattegrond, structuur 54, en is 
geïnterpreteerd als een verlatingsoffer (zie hoofdstuk 5). Twee van de drie 
wetstenen zijn vergelijkbaar in vorm. Het betreffen twee plat ovale, lang-

16 Kars 1983b.
17 Kars 2000.
18 Zie ook Kars 2000.
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werpige stenen van fylliet met lichte welvingen (fig. 13.9). De breedte en 
dikte variëren dan ook binnen de stenen. Beide vertonen duidelijk sporen 
van gebruik, met name de langste (fig. 13.9b). De sporen bestaan uit kras-
sen op beide platte vlakken, haaks op de lengterichting van de voorwerpen. 
Daarnaast lopen in dezelfde richting op beide vlakken langs de randen 
richels die waarschijnlijk zijn ontstaan door het herhaaldelijk krassen langs 
één kant. Behalve deze krassen en richels zijn er ook duidelijke afgevlakte 
delen, met name langs de randen en op enkele delen van de vlakken. Deze 
laatste oversnijden de krassporen.

Figuur 13.9
Zwarte Molen, twee wetstenen afkomstig 

uit spoor 40.54 (schaal 1:2)
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De derde wetsteen uit deze kuil is afwijkend van vorm en materiaal en 
vertoont andere type gebruikssporen dan de hierboven beschreven wetste-
nen. Het is een gerolde kei van kwartsiet hoekig tot rond in doorsnede, smal 
in het midden en dikker wordend naar beide uiteinden (fig. 13.10a). Aan één 
uiteinde is de steen gebroken geweest, voordat hij gebruikt werd, getuige 
een minder verweerd oppervlak. Het gehele object, behalve de wat stompere 
uiteinden, is zeer glad als gevolg van gebruik, maar er zijn geen krassen te 
herkennen.
De overige drie wetstenen zijn zeer divers van vorm. Eén exemplaar is een 
langwerpig steen van fylliet, plat rechthoekig in doorsnede en regelmatig van 
vorm. Het exemplaar is niet compleet. Bij dit object zijn twee lange randen 
het gladst; en deze lijken het meest gebruikt te zijn. De lichtelijk convexe 
zijden zijn onregelmatiger van vorm en vertonen geen duidelijke sporen 
van gebruik als wetsteen. Wel bezit er één lichte putjes, die mogelijk als 
klop sporen geduid kunnen worden. Het kunnen echter ook restanten van 
 bewerkingssporen zijn. 
De tweede wetsteen is duidelijk anders gevormd. Het betreft een langwer-
pige steen van fylliet met aan één uiteinde een ronde doorsnede, naar de 
ander kant toe breder wordend en daar ovaal in doorsnede (fig. 13.10b). 
De steen mist één zijde en een deel van één uiteinde. De aanwezige zijde 
is deels bedekt met een zogeheten visgraatmotief,19 met name langs de 
kanten. Hier zijn schuin op de lengterichting haaks op elkaar groeven 
aanwezig. Lantink vermoedt dat dit motief als versiering is aangebracht 
en niet functioneel is.20 Het middengedeelte is glanzend en afgevlakt. 
Waarschijnlijk was ook hier een dergelijk motief oorspronkelijk aanwezig, 
maar is het door intens gebruik verdwenen. Uit de studie van Lantink blijkt 
dat dergelijke wetstenen met visgraatmotief niet de gehele Romeinse tijd 
zijn gebruikt in Nederland. Hij dateert ze tussen ongeveer 40 en 120 n. 
Chr.21

Het laatste object is langwerpig van vorm en vierkant in doorsnede en 
is gemaakt van zandsteen. Twee van de platte zijden zijn zeer glad, bijna 
 gepolijst, als gevolg van gebruik.

De twee middeleeuwse wetstenen zijn respectievelijk van zandsteen en 
siltsteen gemaakt. Het zandstenen exemplaar is een langwerpige steen, 
trapezoïde in doorsnede, met geronde randen. Het voorwerp loopt tabs toe 
naar het enige aanwezige uiteinde. Langs alle zijden is de wetsteen glad als 
gevolg van gebruik. De siltstenen wetsteen is een langwerpige steen, recht-
hoekig in doorsnede, weliswaar niet overal gelijkmatig. Met name de twee 
vlakken zijn gebruikt, getuige het gladde bijna glanzende oppervlak.
In tegenstelling tot de hier boven beschreven wetstenen, waarbij het in 
bijna alle gevallen om werktuigen gaat, zijn de drie mogelijke exempla-
ren vermoedelijk  natuurlijke keien waarvan de glans ook een natuurlijke 
oorzaak kan hebben. Eén stamt uit de ijzertijd en van de andere twee kan 
geen preciezere datering worden gegeven dan Romeinse tijd of merovingi-
sche periode.

19 Lanting 1974.
20 Lanting 1974.
21 Lanting 1974, 97.
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13.3.3 Wrijfstenen
In totaal zijn slechts twee wrijfstenen aangetroffen. Deze kunnen worden 
omschreven als in de hand gehouden stenen, waarbij duidelijk delen zijn 
afgesleten, doordat het object ergens tegen gewreven of geschuurd is. Beide 
zijn afkomstig uit sporen die in de volle middeleeuwen gedateerd zijn. 
Bij beide stenen gaat het om zandstenen rolkeien, waarbij de randen zijn 
gebruikt.

13.3.4 Slijpstenen en slijpblokken
Slijpstenen betreffen de stenen met een duidelijk afgesleten concaaf vlak, 
waarbij de omvang suggereert dat ze niet in de hand zijn gehouden. 
Slijpblokken zijn slijpstenen met meerdere gebruikte vlakken.22 In totaal 
zijn elf duidelijke slijpstenen of fragmenten van slijpstenen herkend, tien 
mogelijke slijpstenen en drie slijpblokken. Bij de mogelijke slijpstenen gaat 
het veelal om kleine fragmenten met een glad, plat vlak, waarbij het moeilijk 
vast te stellen was of het daadwerkelijk om een gebruikt vlak ging. 
Eén duidelijk exemplaar is op Loo aangetroffen. Het gaat om een zand-
stenen fragment, waarvan de oorspronkelijke vorm niet duidelijk was. 

22 Kars 2000.

Figuur 13.10
Zwarte Molen, twee wetstenen: a. een 

gepolijste wetsteen uit spoor 40.54; b. een 

wetsteen met visgraatmotief (schaal 1:2). 
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Op vindplaats Mortel is één duidelijk fragment aangetroffen van een platte, 
aan de onderkant concave steen, met een plat, gebruikt vlak, iets convex 
naar de randen toe. Twee andere zandstenen fragmenten waren te klein om 
met zekerheid te kunnen classificeren als slijpstenen.

Voor de vindplaats Zwarte Molen is het opvallend dat geen van de zekere 
slijpstenen met de nederzetting uit de volle middeleeuwen geassocieerd kan 
worden. Wel stammen twee slijpblokken uit de volle middeleeuwen. Het 
complete exemplaar is een gerolde, hoekige zandsteen met een smal concaaf 
gebruikt vlak (fig. 13.11). Het andere exemplaar is een platte zandsteen met 
sporen van afslijting op beide randen en een van de zijden.
De meeste andere slijpstenen zijn afkomstig uit de Romeinse tijd. Het gaat 
daarbij in totaal om één incompleet exemplaar en vier fragmenten. Het 
incomplete exemplaar betreft een fragment van een oorspronkelijk hoekig 
gerolde, platte zandsteen, die na breuk dienst deed als slijpsteen. Het 
gebruikte oppervlak was waarschijnlijk min of meer vierkant van vorm en 
lichtelijk concaaf in doorsnede.
Een ander fragment bestaat uit vier kleinere, passende fragmenten die 
verzameld zijn uit verschillende vakken. Het betreft een slecht gesorteerde, 
platte zandsteen met één gebruikt, lichtelijk convex vlak. Op het gebruikte 
vlak tekenen zich vaag groeven af. Of dit groeven zijn geweest die aange-
bracht zijn om het werktuig ruwer te maken, is niet duidelijk. Mocht dit het 
geval zijn, dan is het waarschijnlijker dat het bij deze platte steen niet om 
een slijpsteen maar om een maalsteen gaat. Zandstenen maalstenen zijn 
echter niet gebruikelijk gedurende de Romeinse tijd. Bij de overige fragmen-
ten lijkt het eerder om zandstenen slijpstenen te gaan. De stenen zijn echter 
te gefragmenteerd om uitspraken te doen over de oorspronkelijke vorm van 
de werktuigen.
Daarnaast verdient nog een slijpsteen die niet scherper gedateerd kan 
worden dan Romeinse tijd of vroege middeleeuwen een vermelding. Het 
betreft hier een fragment van een platte slijpsteen met een duidelijk door 
gebruik afgesleten, concaaf vlak (fig. 13.12). Op dit gebruikte vlak bevin-

Figuur 13.11
Zwarte Molen, zandstenen slijpblok uit de 

volle middeleeuwen (schaal 1:2)
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den zich in drie richtingen een vijftal groeven, waarvan één diep inge-
sleten en relatief breed is (6 mm). De andere vier zijn slecht ontwikkeld. 
Vermoedelijk zijn met deze steen dunne voorwerpen aangescherpt of in een 
juiste vorm geslepen. 
Uit de ijzertijdsporen zijn één groot fragment van een slijpsteen en twee 
kleine fragmenten van mogelijke slijpstenen aangetroffen. In alle drie de 
gevallen gaat het om zandstenen artefacten. Alleen bij het grote fragment 
kon een duidelijk gebruikt, concaaf vlak herkend worden.

13.3.5 Klopstenen
Als klopstenen zijn alle stenen geclassificeerd, die ergens op het opper-
vlak sporen van kloppen vertonen in de vorm van putjes. In totaal zijn er 
zes klopstenen en één mogelijk exemplaar herkend. In alle gevallen zijn 
 rolkeien gebruikt als uitgangsmateriaal. Op één na betreft het zand stenen 
keien. De enige uitzondering wordt gevormd door een conglomeraat 
gesteente. Klopstenen zijn aangetroffen op Loo (één stuk) en Zwarte Molen 
(vijf stuks). In het laatste geval kunnen de stenen toegeschreven worden aan 
de bewoning uit de ijzertijd of de volle middeleeuwen. Van één exemplaar is 
de datering onbekend.

13.3.6 Overig materiaal
Van de 181 beschreven stenen bezaten 108 exemplaren geen sporen van 
gebruik of bewerking. Het betreft gebroken stukken (N=100) of complete 
exemplaren (N=8). Voor de complete exemplaren geldt dat ze verhit zijn en 
ook de gebroken stukken vertonen in het algemeen sporen van verhitting 
of verbranding. In veel gevallen zal de verhitting de oorzaak zijn geweest 
van fragmentatie. Waarschijnlijk is een deel van deze stenen als kooksteen 
gebruikt. Daarnaast is een deel bewust gebroken zonder dat duidelijk is 
waarom dat is gebeurd.
Kwarts en kwartsieten zijn de voornaamste steensoorten die binnen 
deze restgroep vertegenwoordigd zijn. Tenslotte kunnen op grond van de 
steensoort en de platte vorm vier fragmenten leisteen als bouwmateriaal 
beschouwd worden. 

Figuur 13.12
Zwarte Molen, zandstenen slijpsteen 

met groeven uit de Romeinse tijd/vroege 

middeleeuwen (schaal 1:2)
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13.3.7 Korte beschouwing
De bestudering van het overige natuursteen laat zien dat natuursteen 
op verschillende manieren is gebruikt binnen de drie vindplaatsen nabij 
Nistelrode. Het gaat weliswaar om een gering aantal stenen, toch bestaat 
hier een zekere variatie aan werktuigen typen. Wat opvalt is dat tufsteen 
ontbreekt en dat stenen bouwmaterialen kennelijk nauwelijks een rol speel-
den in alle vier de bewoningsfasen. De paar fragmenten leisteen uit de volle 
middeleeuwen zijn de enige exemplaren die duiden op import van bouwma-
terialen.
Andere mogelijk geïmporteerde stenen zijn enkele wetstenen van fylliet. 
Voor het overige deel betreft het lokaal verkregen keien die voor verschil-
lende doeleinden werden gebruikt, waaronder slijpen en hameren.

13.4 Conclusie

Het natuursteenmateriaal uit de drie vindplaatsen Zwarte Molen, het Loo en 
Mortel vormt een interessante, zij het niet grote, collectie. Tefriet is daarin 
verreweg het best vertegenwoordigd en duidt op het belang van ruilhandel 
voor het verkrijgen van niet lokale materialen gedurende de Romeinse tijd 
en middeleeuwen. Opvallend is dat tufsteen, een ander belangrijk geïmpor-
teerd gesteente gedurende de Romeinse tijd, geheel ontbreekt. Andere niet 
lokale materialen zijn fylliet en -leisteen. Het leisteen, vermoedelijk gebruikt 
als bouwmateriaal, is alleen met de middeleeuwse bewoning geassocieerd 
en bij het fylliet gaat het om geïmporteerde wetstenen. Lokaal verzamelde 
materialen speelden maar een geringe rol, getuige het kleine aantal werktui-
gen dat van zandsteen, siltsteen en kwartsiet vervaardigd is. Het meeste van 
dit materiaal betreft keien die ad hoc zijn gebruikt.
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14 Romeins en merovingisch glas

François van den Dries en Richard Jansen

Inleiding

De opgravingen hebben een zeer bescheiden aantal fragmenten glas opgele-
verd. Dit is echter karakteristiek voor inheems-Romeinse en merovingische 
nederzettingen in de regio.1 In totaal zijn vijf fragmenten glas toe te wijzen 
aan de Romeinse periode (fig. 14.1). Alle vijf zijn afkomstig uit de nederzet-
ting Zwarte Molen. Slechts 1 fragment komt uit een spoor, de overige uit de 
onderkant van het esdek of de verbruiningshorizont. De vijf fragmenten glas 
zijn erg divers van aard en van een normaal karakter. Het betreft duidelijk 
gebruiksgoed en geen luxeglas. De globale datering ligt in de tweede eeuw 
n. Chr. wat goed aansluit op de dateringen op basis van het aardewerk en de 
munten en overige metalen objecten.
Daarnaast is een groot aantal kleine en zeer kleine fragmenten afkomstig 
van een kraal die in de Merovingische periode moet worden gedateerd. Deze 
is afkomstig uit een spoor (kuil 50.83; zie hfst. 6). Een laatste fragment, 
eveneens afkomstig uit een spoor is moeilijk dateerbaar, eventueel betreft 
het ook Romeins glas. Het spoor ligt binnen de Romeinse nederzetting 
Zwarte Molen.

14.1 Romeins glas

Fragment 1 (vondstnummer 87, put 16)
Twee passende randfragmenten (en een splinter) naturelkleurig lichtgroen 
glas van een lip van een fl es; de vorm is niet precies aan te geven. De 
mogelijkheden zijn: een prismatische of cylindrische fl es (Isings 512 of 
variant Isings 50, 50hex3 of 90); een tonfl es (Frontinus of variant), Isings 
89 of 128 of een groot model Mercuriusfl es, Isings 84. Bij alle modellen 
gaat het om vormgeblazen glas dat gebruikt is voor opslag en transport. In 
een provinciaal Romeinse (inheemse) context kan het ook als tafelwaar zijn 
gebruikt, bijvoorbeeld als karaf. Gezien de onduidelijke determinatie kan 
ook geen duidelijke datering worden gegeven. De datering blijft steken in 1e 
tot en met 3e eeuw n. Chr.

Fragment 2 (vondstnummer 1033, put 17, spoor 222)
Bodemfragment met nog net de aanzet van een hoek, lichtgroen 
naturelkleurig glas met enkele kleine luchtbelletjes van een vierkante fl es, 
vormgeblazen, met een restant van een bodemmerk. Dit merk bestaat 
uit minimaal een cirkel op een kleine afstand van de bodemranden. 
Gereconstrueerd zal de bodem ongeveer 7 tot 8 cm in het vierkant zijn 

1 Vergelijk bijvoorbeeld Oss-Ussen (Wesselingh 2000), Lieshout (Hiddink 2005a) en 
Nederweert (Hiddink 2005b) en Uden-Schouwstraat (Van Hoof en Jansen 2002) en Herpen-
Wilgendaal (Ball en Jansen (red.) 2002).

2 Isings 1957.
3 Van Lith en Randsborg 1985, fi g. 9.
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geweest. Een normale maat voor fl essen van het type Isings 51 of 90. 
Het fragment kan echter ook afkomstig zijn van een prismatische pot, 
Isings 62.
Beide vormen, fl es en pot, zijn gemaakt met gebruikmaking van dezelfde 
vorm. Een vergelijkbaar bodemmerk, mogelijk van een fl es, is gevonden 
te Esch4 en Nieuwenhagen5 (Limburg). Een ander vergelijkbaar merk is 
gevonden te Maastricht-Belfort.6 Deze bodemmerken zijn ook bekend van 
andere vindplaatsen. Dit soort fl essen is over een lange periode gemaakt 
in vele productieplaatsen. Het geproduceerd aantal moet in de miljoenen 
lopen.7 Er is bijna geen Romeinse nederzetting waar ze niet voorkomen. De 
datering is 2e en 3e eeuw n. Chr.

Fragment 3 (vondstnummer 173, put 17, spoor 5030)
Wandfragment van lichtgroen naturelkleurig glas met vele kleine 
luchtbelletjes, met opgelegde en ingesmolten glasdraad, circa 0,2 cm dik, 
van dezelfde kleur. De glasdraad is recht en lijkt verticaal te zijn aangebracht. 
Het is noch mogelijk om het fragment zinvol aan een vorm toe te wijzen, 
noch te dateren, anders dan Romeins (1e tot 4e eeuw n. Chr.). Misschien dat 
het fragment afkomstig is van een beker Isings 33 of verwant8 en is dan te 
dateren in het eind van de 1e tot in de2e eeuw.

4 Van den Hurk 1973, 206,  fi g. 26 en 207-8.
5 Isings z.j., cat. nr. 160, 22 en fi g. 7.160.
6 Isings z.j., cat. nr. 98, 25 en fi g. 12.4.
7 Taylor 1997/98.
8 Isings 1980, fi g. 8; Van Lith en Randsborg 1985, 148.

Figuur 14.1
Fragmenten Romeins glas uit Nistelrode-

Zwarte Molen (schaal 1:1)
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Fragment 4 (vondstnummer 1290, put 24, spoor 5030)
Wandfragment van lichtgroen naturelkleurig glas met luchtbelletjes, licht 
gebogen. Mogelijk is het van een prismatische fl es type Isings 50 of 51 (of 
verwante vorm) of pot type Isings 62. Niet uit te sluiten is dat het hier een 
fragment vensterglas betreft. De datering blijft steken in Romeinse tijd.

Fragment 5 (vondstnummer 316, put 20, vak 36, spoor 5040)
Randfragment, van naturelkleurig lichtgroen glas, van een schaal met 
holle rand, type Isings 42b. De holle rand heeft nog een lengte van 9,4 cm, 
van de wand is nog maximaal 0,9 cm over. De dikte bedraagt circa 0,1 cm. 
De diameter van de rand is ongeveer 15 cm. Het type glas behoort tot de 
tafelwaar c.q. serviesgoed. Vergelijkbare schalen zijn gevonden te Esch (met 
vermelding van vergelijkbare vondsten) en Nijmegen.9 De datering is vanaf 
de laatste kwart 1e eeuw tot in de 3e eeuw n. Chr.

Fragment 6 (vondstnummer 3076, put 59, spoor 3)
Wandfragment, 2,0 bij 1,1 cm van lichtblauw naturelkleurig glas. Het 
fragment bevat enkele kleine tot zeer kleine luchtbelletjes en is gebogen; het 
is van een niet nader te determineren geblazen vorm. Daardoor is ook niets 
mee te delen over een mogelijk gebruik. Het fragment kan Romeins zijn (1e 
tot 4e eeuw n. Chr.)

14.2 Merovingisch glas

Fragment 1 (vondstnummer 3435, put 50, spoor 83)
43 Fragmenten, het grootste fragment is 1,4 bij 1,2 cm en circa 1 cm dik, 
van transparant kobaltblauw glas met ingemarmerd opaak wit, opaak geel 
en opaak rood glas, waarbij het rode glas op het gele, blauwe en witte is 
ingewerkt. Waarschijnlijk zijn de fragmenten nog gedeeltelijk aaneen te 
passen. Twee grote fragmenten vertonen nog een deel van een centraal gat 
met een diameter van circa 1,0 tot 1,2 cm. Dit gat lijkt licht conisch te zijn. 
Een van deze fragmenten heeft nog een deel van het profi el behouden: naast 
het centrale gat zit een verdikking die overgaat een lichte groef (concaaf) 
waarna het profi el in een gebogen lijn naar onderen wegloopt (convex). 
Gezien de grootte van het centrale gat en de rest van het profi el gaat het hier 
om een grote kraal of een spinsteentje; geschatte diameter is 3,5 tot 4 cm.
Om een metalen staafje is gesmolten kobaltblauwglas aangebracht en tot 
een grote kraal gevormd. Hierop zijn opaak witte en opaak gele glasdraden 
aangebracht en in het blauwe glas gewerkt, daarna zijn nog opaak rode 
glasdraden aangebracht; de glasdraden lijken zonder patroon over de hele 
oppervlakte te zijn aangebracht om een kleurig effect te verkrijgen.
Hierna is de kraal afgevormd en na afkoelen kan het object zijn gebruikt als 
grote kraal of op een houten as gestoken als spinsteen. Onduidelijk is of de 
kraal biconisch is of bolvormig.

9 Esch: Van den Hurk 1977, 98-99 en fi g 7; Nijmegen: Isings 1980, fi g. nrs. 4, 21, 24, 37 en 39.
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Vergelijkbare kralen zijn gevonden te Krefeld-Gellup en Meerveldhoven 
(Noord-Brabant) qua grootte en qua vorm te Alphen (Noord-Brabant).10

Op basis van techniek en kleurgebruik is de datering zeer waarschijnlijk 
merovingisch. Een iets oudere datering in de laat-Romeinse periode is niet 
uit te sluiten maar ligt op basis van het ontbreken van verdere vondsten en 
sporen uit deze periode minder voor de hand.

Fragment 2 (vondstnummer 3417, put 50, spoor 83)
Enkele tientallen zeer kleine fragmenten, het grootste fragment is 0,6 bij 0,4 
cm en circa 0,1 cm dik, van transparant kobaltblauw glas met ingemarmerd 
opaak wit en opaak rood glas, waarbij het rode glas op het blauwe en witte 
glas is ingewerkt. De fragmenten geven qua kleur en bewerking de indruk te 
behoren bij vondstnummer 3435.

10 Krefeld-Gellup: Pirling 1986, 165 en 173, Abb. 147; Meerveldhoven: Archeologische Cahiers 4, 
z.p.z.j., 44.
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15 Vruchten en zaden uit Nistelrode-Zwarte 
Molen

Corrie C. Bakels

Inleiding

De grote hoeveelheid grondsporen op de opgraving Nistelrode-Zwarte Molen 
heeft letterlijk een berg aan grondmonsters voor botanisch onderzoek opge-
leverd. Hieruit moest een keuze gemaakt worden. De volgende overwegin-
gen en vragen vormden de basis voor deze keuze.1

Op het terrein bevonden zich sporen, daterend van de ijzertijd tot en 
met de middeleeuwen. Een belangrijke structuur was het porticushuis 
uit de Romeinse tijd (zie hoofdstuk 5). Er wordt aangenomen dat zulke 
huizen bewoond werden door meer of minder geromaniseerde inheemse 
personen. In een soortgelijk geval te Oss-Ussen kon aangetoond worden 
dat die romanisatie zich ook uitstrekte tot de eetgewoonten.2 Er werden 
‘romeinse’ elementen als keukenkruiden, biet en walnoot aangetroffen. 
De romeinse toevoegingen aan het menu werden traag maar zeker door de 
inheemse bevolking van zuidelijk Nederland overgenomen.3 Zij zijn nooit 
meer uit het menu verdwenen, al is daar op de Brabantse zandgronden in 
de middeleeuwen archeologisch weinig van te merken.4 Deze constatering 
berust echter op het onderzoek van een beperkt aantal nederzettingen en 
de opgraving te Nistelrode bood gelegenheid om dit gegevensbestand uit te 
breiden.
Op grond van het bovenstaande werd besloten om:
1. het porticushuis en zijn naaste omgeving te onderzoeken;
2. één of enkele middeleeuwse huizen en bijbehorende structuren nader te 

bezien;
3. beide met elkaar te vergelijken.
Omdat ten tijde van het botanisch onderzoek vooral duidelijkheid bestond 
over de bootvormige plattegronden uit de volle middeleeuwen werd 
voor dit latere type huis gekozen en niet voor de oudere rechthoekige 
vroegmiddeleeuwse gebouwen. Wel konden drie merovingische waterputten 
worden onderzocht.

15.1 Materiaal en methodiek

De grondmonsters werden in het archeobotanisch laboratorium van de 
Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden, met de hand gezeefd. Daarbij 
werden zeven met maaswijdtes tot 0,25 mm gebruikt. Standaard werd twee 
liter grond behandeld, tenzij anders vermeld. In totaal werden 42 monsters 
onderzocht. De plantenresten werden door I.J.M. van Tulder en W.J. Kuijper 

1 De vindplaats Nistelrode-Loo heeft geen grondsporen opgeleverd die een botanisch 
onderzoek mogelijk en/of zinvol maakte.

2 Bakels et. al. 1997.
3 Bakels en Jacomet 2003.
4 Bakels 2005.
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gesorteerd en gedetermineerd. Er werden zowel verkoolde als onverkoolde 
resten aangetroffen. De resultaten staan vermeld in de bijlagen 1-3.

15.2 Resultaten

De monsters uit Nistelrode blijken verrassend arm aan plantenresten te zijn. 
Concentraties verkoold materiaal zijn afwezig, althans in de onderzochte 
monsters. Tijdens de opgraving zijn geen concentraties in andere, niet onder-
zochte, grondsporen genoteerd. Ook veel monsters uit waterputten bleken 
vondstloos. Alleen de allerdiepste delen van slechts enkele putten leverden 
onverkoold materiaal op. Eén waterput die oorspronkelijk als Romeins was 
aangemerkt, bleek bij nadere beschouwing uit de ijzertijd te stammen. Het 
betreft spoor 52.66, waarvan twee niveaus (vulling 3 en 4) werden onder-
zocht. Beide monsters bevatten geen enkele plantenrest.

15.2.1 Romeinse periode
Van het porticushuis werden vijf elementen onderzocht: de wandgreppels 
52.73, 52.79 en 52.85 en de paalkuilen 52.44 en 52.72. Zij leverden niets op. 
Van de enige Romeinse waterput in de omgeving van dit huis die bemonsterd 
was, 17.59, bevatte enkel vulling 7 wat onverkoolde zaden. De vullingen 1 en 
4 waren leeg. De aangetroffen soorten zijn op drie na algemene onkruiden 
van akkers, moestuinen en paden (bijlage 15.1). De uitzonderingen zijn 
zegge (Carex sp.), waterbies (Eleocharis palustris) en waterpeper (Persicaria 
hydropiper), planten die op vochtige terreinen te vinden zijn. Het gaat om 
algemene soorten, ook voor de Romeinse periode. De vondsten zijn zo gering 
in aantal, dat er geen verdere conclusies aan te verbinden zijn.
In aanvulling op de sporen gerelateerd aan het porticushuis werden nog een 
paalkuil uit de wandgreppel van het wandgreppelhuis 2, een kuil binnen de 
plattegrond van wandgreppelhuis 9 en een kuil behorende tot structuur 15 
onderzocht. Hun vulling leverde niets op.

15.2.2 De merovingische waterputten
Waterput 60.12 is op vier verschillende niveaus, waaronder de diepste, 
onderzocht. Géén van deze leverde ook maar iets op. Waterput 52.124 gaf 
eenzelfde leeg beeld.
Waterput 43.96 bevatte in vulling 10 verkoolde zaden, waaronder een korrel 
van bedekte meerrijige gerst (Hordeum vulgare), en één onverkoolde bramenpit 
(Rubus sp.). Bramenpitten zijn zeer robuust en blijven vaak als laatste over, 
wanneer andere zaden al vergaan zijn. De diepere vulling 11 bevatte wat meer 
onverkoolde soorten, ook weer met robuuste zaden (bijlage 15.3).

15.2.3 De periode 900-1200
Bijlage 15.2 toont de plantenresten verkregen uit de sporen van de 
bootvormige plattegronden (fi g. 15.1). In totaal werd één spoor van huis 
52 (twee monsters van verschillende diepte), één spoor van huis 67 en 
vier sporen (één met twee monsters op verschillende diepte) van huis 95 
onderzocht (tabel 15.1). De paalkuil van huis 67, spoor 56.95, heeft niets 
opgeleverd, evenals paalgat 56.424 van huis 95 en paalkuil 55.62 (binnen 
structuur 68). Zij zijn niet opgenomen in de tabel. Vier monsters bevatten 
slechts één verkoolde rest. Daaruit blijkt wel dat er in de nederzetting 
haver (Avena sp.), bedekte meerrijige gerst (Hordeum vulgare), rogge 
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Figuur 15.1
Verspreiding van de bemonsterde 

sporen uit de middeleeuwen

(Secale cereale) en waterpeper (Persicaria hydropiper) aanwezig was. 
Waterpeper is een plant van vochtig terrein. Uit deze magere resultaten kan 
opgemaakt worden dat er in de nederzetting weinig verkoolde plantenresten 
rondzwierven. Dit geldt in elk geval voor het terrein waarop de huizen 
gebouwd werden. Helaas waren paalgaten, die met hun inhoud informatie 
geven over de toestand vlak ná de bewoning, in veel gevallen in het veld 
niet goed te onderscheiden van de paalkuilen. Maar in het ene paalgat, dat 
wel apart bemonsterd werd, zat niets. Desondanks kan niet geconcludeerd 
worden dat het terrein schoon was. Het diepst gelegen monster uit paalkuil 
37.247 van huis 52 laat zien dat er wel degelijk veel plantaardig materiaal 
aanwezig was. Doordat de kuil tot in het grondwater reikte zijn hier 
onverkoolde resten bewaard gebleven. Daarbij is één cultuurgewas, gierst 
(Panicum miliaceum). De overige soorten zijn hoofdzakelijk onkruiden uit 
akkers of tuinen, en planten van vochtig tot nat terrein. Daarnaast is er een 
eikel (Quercus sp.) en iets wat mogelijk een pitje uit een rozenbottel is (Rosa 
sp.) in de kuil terecht gekomen.
Een paalgat van een mogelijke spieker, spoor 56.268, bevatte helaas geen 
plantenresten. Vanwege de armoede aan resten zijn geen andere sporen van 
gebouwen onderzocht.
Behalve resten van gebouwen zijn er systemen van parallel lopende, korte 
greppels tevoorschijn gekomen. Twee van hen zijn botanisch onderzocht. De 
resultaten staan in bijlage 15.2. Er ligt verkoold zwerfvuil in van hetzelfde 
type als in de sporen van de huizen is aangetroffen. Aanwijzingen voor hun 
functie zijn afwezig.
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spoornummer structuurnummer resultaten j/n opmerkingen

56.95 structuur 67 geen resultaten

56.424 structuur 95 geen resultaten

56.421 structuur 95 één verkoolde rest twee monsters

56.268 structuur 95 één verkoolde rest

56.133 structuur 95 één verkoolde rest

55.62 binnen structuur 68 geen resultaten

37.247 structuur 52 resultaten twee monsters

De diepe paalkuil van huis 52 duidt aan dat de inhoud van waterputten 
betere resultaten zou kunnen opleveren. In totaal zijn er vijf waterputten 
bekeken (tabel 15.2). De monsters met zaden zijn opgenomen in bijlage 15.3.
Waterput 55.468 bevatte in de nazak bovenin één verkoolde roggekorrel 
(Secale cereale), in twee dieper gelegen vullingen niets en pas op het diepste 
niveau onverkoolde resten, waaronder een stukje hazelnootschaal (Corylus 
avellana), bramenpitten (Rubus sp.) een vlierpitje (Sambucus sp.) en verder 
voornamelijk akker- of tuinonkruiden.
Waterput 41.181 had een goed geconserveerde vulling, die zich het beste laat 
interpreteren als een partij tuinafval. Opmerkelijk is het grote aantal zaden 
van selderij (Apium graveolens).
Waterput 57.70 zorgde met drie monsters, afkomstig van verschillende 
niveaus, voor vier cultuurgewassen, namelijk bedekte meerrijige gerst 
(Hordeum vulgare), rogge (Secale cereale), emmertarwe (Triticum dicoccum) 
en biet (Beta vulgaris). Mogelijk kan hier nog pruim (Prunus sp.) aan 
worden toegevoegd al is het niet helemaal zeker of het gevonden fragment 
toch niet van een wilde sleepruim afkomstig is. Resten van eikels (Quercus 
sp), bramenpitten (Rubus sp.), vlierpitten (Sambucus sp.), akker en/of 
tuinonkruiden en planten van vochtige terreinen zorgen verder voor een 
lange lijst namen. Waterput 60.9 bevatte echter weer nauwelijks zaden.

spoornummer structuurnummer resultaten j/n opmerkingen

55.468 structuur 147 resultaten

41.181 structuur 151 resultaten

57.70 structuur 150 resultaten

60.9 structuur 159 nauwelijks resultaten

43.4 structuur 149 veel resultaten

Waterput 43.4, tenslotte, was het rijkst van allemaal. Vooral de diepste 
vulling zorgde voor een verrassende reeks cultuurgewassen. Naast haver 
(Avena sp), bedekte meerijige gerst (Hordeum vulgare), rogge (Secale 
cereale), emmertarwe (Triticum dicoccum) kwamen er vlas/lijnzaad (Linum 
usitatissimum), majer (Amaranthus blitum), selderij (Apium graveolens), 
biet (Beta vulgaris) en mogelijk saffl oer (Carthamus tinctorius) tevoorschijn. 
De identifi catie van laatstgenoemde soort moet nog door (buitenlandse) col-
lega’s bevestigd worden. De monsters laten verder voornamelijk akker- of 
tuinonkruid zien. In mindere mate zaten er ook planten van natte terreinen in.

Tabel 15.1
Overzicht monstername 

paalkuilen uit de volle middeleeuwen

(zie ook fig. 15.1)

Tabel 15.2
Overzicht monstername waterputten 

(zie ook fig. 15.1)
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15.3 Conclusie

15.3.1 Romeinse tijd en vroege middeleeuwen
Door het vrijwel ontbreken van plantenresten in de Romeinse grondsporen 
kan op de in de inleiding gestelde vragen 1 en 3 geen antwoord worden 
gegeven. Er is slechts informatie beschikbaar over de bewoning in de 
middeleeuwen. Het zwerfvuil, dat de beste bron van kennis is over de meest 
algemene plantensoorten, laat zien dat de bewoners in de merovingische 
tijd over tenminste gerst beschikten. Meer valt er helaas over deze 
bewoningsfase niet te vermelden.

15.3.2 De Ottoonse periode en volle middeleeuwen

Cultuurgewassen
In de periode 900-1200 had de lokale bevolking de beschikking over de 
graansoorten haver, gerst, rogge, gierst en emmertarwe (fi g. 15.2). De eerste 
drie zijn in bijna alle middeleeuwse nederzettingen op de zandgronden 
van oostelijk Noord-Brabant aangetroffen. Gierst komt minder vaak voor. 
Van gerst, rogge en gierst zijn ook kafresten aanwezig, wat erop wijst 
dat deze soorten daadwerkelijk door de inwoners van Nistelrode werden 
verbouwd. Van haver zijn dit soort resten niet in de monsters aangetroffen, 
maar waarschijnlijk stond ook deze graansoort op de bij de nederzetting 
behorende akkers. De aanwezigheid van emmertarwe komt als verrassing. 
Het gaat weliswaar maar om één verkoolde korrel uit waterput 57.70 en 
één kafrest uit waterput 43.4, maar dat is voldoende om te kunnen stellen 

Figuur 15.2
Cultuurgewassen uit de middeleeuwen: 

gerst, haver, rogge, emmertarwe en gierst 

(van linksboven met de klok mee)
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dat men deze tarwesoort kende en waarschijnlijk ook zelf verbouwde. 
Emmertarwe is tot op heden in deze periode op de zuidelijke zandgronden 
nauwelijks aangetroffen. De resten waren niet versleten en kunnen niet 
afkomstig zijn van opspit uit, bijvoorbeeld, een grondspoor uit de ijzertijd.
Vlas maakt gewoonlijk geen deel uit van het (verkoolde) zwerfvuil, omdat 
haar zaden, lijnzaad geheten, niet gemakkelijk in verkoolde vorm bewaard 
blijven. De plant wordt eerder in waterputten gevonden. Waterput 43.4 
bevatte lijnzaad en ook de resten van de kapsels waar deze zaden in hebben 
gezeten. Dit betekent dat het vlas/lijnzaad door de bewoners is verbouwd. 
De kapsels zijn een soort dorsafval. De zaden worden zonder de kapsels 
getransporteerd en kapselfragmenten wijzen op lokale dorsactiviteiten en 
daarmee ook op lokale verbouw. Een extra argument is dat een exclusief 
vlasonkruid, namelijk een parasitische plant die alleen op vlas voorkomt, ook 
in deze waterput is gevonden. Het gaat om vlaswarkruid (Cuscuta epilinum) 
(fi g. 15.3).
Opvallend is dat peulvruchten ontbreken. Ook in andere nederzettingen uit 
deze tijd en in deze streek zijn peulvruchten afwezig of zeldzaam.5

De inwoners van Nistelrode–Zwarte Molen aten kennelijk graag bramen. 
In de waterputten duiken de pitjes regelmatig op. Resten van struikheide 
zijn mogelijk afkomstig van bezems, maar het kan ook zijn dat heide als 
brandstof werd gebruikt. In waterput 43.4 zaten namelijk naast onverkoolde 
ook verkoolde takjes.
Veel van de overige wilde planten betreffen afval dat bij het schonen van de 
graanoogst of bij het wieden van tuinen werd weggeworpen. De vele kruiden 
van natte terreinen kunnen wijzen op de productie van hooi in natte dalen 
in de omgeving van het dorp. Graszaden zijn weliswaar in de minderheid, 
maar deze conserveren slecht of veranderen in iets onherkenbaars in de 
secundaire vulling van waterputten. Als het inderdaad om hooi gaat dan was 
de kwaliteit niet optimaal. Er zal onder andere waterpeper in, een kruid dat 
door vee vanwege zijn peperige smaak niet gegeten wordt.

5 Bakels 2005.

Figuur 15.3
Biet, vlaswarkruid, selderij en majer (van 

linksboven met de klok mee)
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Groente, keukenkruiden en een verfplant
Tot zover sluiten de resten uit Nistelrode, op de emmertarwe na, aardig aan 
bij de kennis die in soortgelijke nederzettingen in het oostelijk deel van 
Noord-Brabant werd opgedaan. De echte verrassing is het voorkomen van 
groente, keukenkruiden en een mogelijke verfplant, namelijk biet, majer, 
selderij en saffl oer (fi g. 15.3). Selderij kwam zelfs uit twee verschillende 
waterputten tevoorschijn. De gewassen behoren tot de Romeinse erfenis. 
Vóór de Romeinse bezetting waren zij in deze streken onbekend. Biet is ook 
elders gevonden, maar voor de andere twee is dit de eerste keer dat zij op de 
Brabantse zandgronden zijn aangetroffen. Majer is een plant die als spinazie 
werd gegeten en in vroeg-historische tijd door de huidige spinazie werd 
verdrongen. Resten van majer zijn in Nederland zeldzaam. Uit de periode 
tot en met 1200 n. Chr. zijn er maar twee andere vondsten bekend, beide uit 
Romeinse, of sterk met de Romeinse bezetting verbonden plaatsen, namelijk 
Maastricht-Houtmaas en Didam-Aalsberg.6 Het leek erop dat de Brabantse 
zandboeren de van oorsprong Romeinse groenten en kruiden niet tot 
nauwelijks in hun tuinen hadden staan. Dit in tegenstelling tot, bijvoorbeeld, 
boeren op rijkere gronden zoals de löss.7 De opgraving te Nistelrode toont 
aan hoe voorzichtig men met zulke uitspraken moet zijn.
De saffl oer of het op saffl oer gelijkende zaad, tenslotte, is tot op heden 
een unicum. Uit de bloemen van de plant wordt een gele tot rode verfstof 
gewonnen.

6 Bakels en Dijkman 2000; Brinkkemper 1998.
7 Bakels 2005.
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16 Onderzoek van crematieresten

Liesbeth Smits (met een bijdrage van Menno Hoogland)

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het verbrand menselijk bot behandeld. Het betreft de 
crematieresten van twee graven uit de opgraving (vindplaats Zwarte Molen: 
zie hoofdstukken 4 en 5) en de crematieresten uit twee urnen die in de jaren 
‘70 in de directe omgeving van de vindplaats Loo zijn gevonden (zie hoofd-
stuk 3). Het doel is om het geslacht, de leeftijd en eventuele pathologische 
aandoeningen van de betreffende personen te achterhalen.
Bij gecremeerd botmateriaal is de samenstelling van het bot veranderd. De 
organische bestanddelen zijn door de hoge temperaturen verdwenen en 
alleen het anorganische gedeelte, voornamelijk bestaand uit hydroxyapatiet, 
blijft over. De kristalstructuur van dit mineraal verandert eveneens. 
Verbrand botmateriaal heeft te lijden gehad van fragmentatie, vervorming, 
krimp en breuk, waardoor de determinatie bemoeilijkt kan worden. 
Wanneer er echter genoeg botfragmenten van een redelijke grootte zijn 
overgebleven is het in het algemeen wel mogelijk om een leeftijdsschatting, 
een geslachtsdiagnose en een minimum aantal individuen te bepalen.
Het onderzoek naar crematieresten omvat de beschrijving van de 
crematieresten zelf (verbranding en fragmentatie) en de beschrijving 
van de fysisch antropologische eigenschappen, zoals de determinatie van 
de botfragmenten, leeftijd, geslacht, lichaamslengte, minimum aantal 
individuen en pathologieën.

16.1 Methoden

16.1.1 Beschrijving van de crematieresten

Fragmentatiegraad
De fragmentatiegraad van crematieresten is afhankelijk van verschillende 
depositionele en post-depositionele processen (onder andere wel of niet 
bewaren in een urn, blussen). Niet afgekoelde crematieresten zijn erg 
breekbaar, handelingen als blussen of verzamelen van deze resten zorgen 
ervoor dat de fragmenten kleiner worden.

Er worden verscheidene stadia van fragmentatie onderscheiden (tabel 16.1):

stadium fragmentgrootte in cm

1 = zeer klein < 1,5

2= klein 1,6 – 2,5

3= middel 2,6 – 3,5

4= groot 3,6 – 4,5

5=zeer groot 4,6 en groter
Tabel 16.1
Stadia van fragmentatie bij crematieresten
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Verbrandingsgraad
De verbrandingsgraad kan men onder andere bepalen aan de kleur- en 
krimpscheur-patronen van het verbrande bot. De kleur is afhankelijk van 
de duur en de temperatuur van de verbranding waarin verschillende fasen 
worden onderscheiden (tabel 16.2).1

kleur verbrandingsgraad temperatuur in ºC

lichtbruin O=onverbrand x

donkerbruin 1 =zeer slecht verbrand <275

zwart 2=slecht verbrand 275-450

grijs 3=middelmatig verbrand 450-650

krijtwit 4=goed verbrand 650-800

oudwit 5=zeer goed verbrand >800

1 Wahl 1982.

Figuur 16.1
Crematieresten uit een Romeins graf 

(Oss-Horzak)

Tabel 16.2
Verbrandingsgraad van het bot en 

bijbehorende kleur
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16.2.2 Beschrijving van de fysisch antropologische eigenschappen

Determinatie
Bij het determineren van crematieresten wordt vooral de fractie van 10 
mm en groter bekeken, botstukjes kleiner dan 10 mm kunnen zelden 
gedetermineerd worden.2 Deze kleine fractie wordt wel nagekeken 
op fragmenten die van belang kunnen zijn voor de leeftijds- en 
geslachtsbepaling of het minimum aantal individuen (MAl). De 
crematieresten worden bij voorkeur gezeefd over een 1 mm zeef omdat 
dan de grootste kans bestaat dat de allerkleinste botjes, namelijk de 
gehoorbotjes die var belang kunnen zijn bij het bepalen van het MAl, 
bewaard blijven.

Bij de inventarisatie worden de botfragmenten in de volgende skeletregio’s 
onderverdeeld:

neurocranium hersenschedel

viscerocranium aangezichtsschedel

axiaal schouder wervels ribben bekken heiligbeen, sleutelbeen

diafyse extremiteiten armen benen

epifyse extremiteiten gewrichten van armen en benen

Binnen deze skeletregio’s zijn de individuele botstukken gedetermineerd 
(bijvoorbeeld dijbeen, spaakbeen). Wanneer bij deze determinatie bepaalde 
beenderen ontbreken hoeft dat nog niet te betekenen dat deze daadwerkelijk 
niet aanwezig zijn. De mogelijkheid bestaat dat de fragmenten te klein zijn 
hiervoor.

Geslachtsbepaling
De geslachtsbepaling wordt uitgevoerd volgens de normen van de 
Arbeitsgruppe Europäischer Anthropologen (1979) en maakt gebruik van een 
aantal kenmerken van de schedel en het bekken die in vorm en grootte 
verschillen tussen de geslachten. Wanneer achter de geslachtsbepaling 
een vraagteken staat, bijvoorbeeld “m?” betekent dit “zeer waarschijnlijk 
mannelijk”, bij twee vraagtekens is de geslachtsbepaling nog onzekerder. 
Een geslacht toewijzen is alleen bij volwassenen mogelijk. De robuustheid 
van het post-craniële skelet kan eveneens een aanwijzing zijn voor het 
geslacht.3

Leeftijdsbepaling
De leeftijdsbepaling bij crematieresten-onderzoek volgt dezelfde richtlijnen 
als die van het inhumatie-onderzoek. Voor onvolwassenen wordt naar 
de vergroeiing van de epifysen gekeken,4 het eruptiepatroon van de 
tanden en kiezen,5 het aanzien van de symphysis pubica en de sluiting 

2 Maat 1985.
3 Schutkowski en Hummel 1987.
4 Arbeitsgruppe Europäischer Anthropologen 1979.
5 Ubelaker 1984.
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van de schedelnaden endocraniaal6 en de facies auricularis7 (allebei 
gewrichtsvlakken aan het bekken), en de ectocraniale sluiting van de 
schedelnaden.8

Lichaamslengteschatting
Voor de lichaamslengteschatting wordt gebruik gemaakt van de grootte 
van de proximale gewrichten van de humerus (bovenarm), de radius

(spaakbeen) en het femur (dijbeen).9

Pathologie
Het onderzoek naar ziekten en ongelukken bij gecremeerde individuen 
is vanwege de incompleetheid van het materiaal vrij moeilijk. Een 
beschrijving van de ziekteverschijnselen is vaak het hoogst haalbare.

16.2.3 Werkwijze
De crematieresten worden per graf onderzocht. De crematieresten 
worden eerst gezeefd over een zeef met ronde gaten van 10 mm diameter. 
De fractie die groter of gelijk is aan 1 cm wordt gedetermineerd. De 
crematieresten in de verschillende skeletregio’s worden gewogen en 
de fragmentatie- en verbrandingsgraad vastgesteld. De maximale 
fragmentgrootte wordt afgerond op een halve cm. Wanneer crematieresten 
minder dan 1 gram wegen wordt dit afgerond tot 1 gram. De fractie die 
kleiner is dan 1 cm wordt onderzocht op relevante botfragmenten. Wat 
overblijft wordt residu genoemd. In sommige gevallen is het residu erg 
vervuild en moet een schatting gemaakt worden van het gewicht aan 
crematieresten dat aanwezig is in het residu.
Aanwezige dieren botten worden van de menselijke crematieresten 
gescheiden, fragmentatie- en verbrandingsgraad en gewicht worden 
genoteerd.
Het totaal gewicht aan crematieresten onder aan de tabellen duidt op het 
totaal zonder de dierlijke botfragmenten.
Andere vondstcategorieën als ijzeren voorwerpen, benen artefacten, 
aardewerk en glas worden uit de grote fractie gehaald en apart opgeborgen. 
Uit de kleine fractie worden alleen de redelijk grote objecten verwijderd.

16.3 Resultaten van het crematierestenonderzoek

16.3.1 Crematiegraf 157
De crematieresten behoren bij één individu, namelijk een vrouw van 
circa 43-52 jaar. Een aantal pathologische botveranderingen wijst 
op verouderings/slijtageverschijnselen van de wervelkolom en een 
kniegewricht. De verbrandingsgraad geeft aan dat de resten goed zijn 
verbrand. Dierlijke verbrande botfragmenten zijn niet aangetroffen.

6 Acsádi en Nemeskéri 1970.
7 Lovejoy e.a. 1985.
8 Rösing 1977.
9 Idem.
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skelet-
deel

gewicht
gram

fragmen-
tatie
cm.

verbrandings-
graad
fase

inhoud
+ = aanwezige fragmenten

1396 1393 1394

Neuro -
cranium

156 10 2 5 5 + Os frontale = voorhoofd
+ Os temporale = slaapbeen
+ Os pariëtale = wandbeen
+ Os occipitale = achterhoofd

Viscero -
cranium

18 3 - 5 5 + Orbita = oogkas
+ Os zygomaticum = jukbeen
+ Gebitselementen
+ Mandibula= onderkaak
+ Maxilla = bovenkaak

Axiaal 17 - - 5 5 + Vertebrae = wervels
+ Costae = ribben
 Clavicula = sleutelbeen
 Scapula = schouderblad
 Pelvis = bekken

Diafyse 185 5 10 8 5 + Humerus = bovenarm
+ Radius = spaakbeen
+ Ulna = ellepijp
+ Femur = bovenbeen
+ Tibia = scheenbeen
+ Fibula = kuitbeen
+ Phalangen = hand/voetkootjes

Epifyse 10 - 1 4 5  Gewrichten van:
+ hand/arm
+ voet/been

Residu 480 10 7 <1 5  Div. skeletdelen

Totaal 
(mens)

866 28 20

Glabella -1

Arcus superciliaris -1

Inclinatio frontale -1

Processus mastoideus -1

Processus zygomaticu  0

Margo forma orbita -1

Geslachtsbepaling

Vrouw.

Leeftijdsbepaling
De sutuursluiting wijst op een leeftijd van circa 43 – 52 jaar. De Coronalis-
naad is intern gesloten en extern open. De Saggitalis-naad (2e traject) is 
intern gesloten en extern open. Dat geldt ook voor de Lambda-naad.

Pathologie
Enkele facetgewrichtjes van wervels vertonen extra botvorming langs de 
randen en porositeit op het gewrichtsoppervlak. Dit is het gevolg van slijtage 
ofwel veroudering van de wervelkolom waarbij een ontstekingsreactie is 
ontstaan. Een fragment van het kniegewricht vertoont groeven die wijzen 
op polijsting van het bot doordat de bescherming van het gewrichtskapsel 
verdwenen was.
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16.3.2 Crematiegraf 162
Het graf bevatte weinig crematieresten. Hiervan is het alleen mogelijk om te 
bepalen dat deze van een volwassen individu zijn.

skelet-
deel

gewicht
gram

fragmentatie
cm.

verbrandings-
graad
fase

inhoud
+ = aanwezige 
fragmenten

Neuro -
cranium

2 2 4-5  Os frontale = voorhoofd
+ Os temporale = slaapbeen
 Os pariëtale = wandbeen
 Os occipitale = achterhoofd

Viscero-
cranium

-  Orbita = oogkas
 Os zygomaticum = jukbeen
 Gebitselementen
 Mandibula= onderkaak
 Maxilla = bovenkaak

Axiaal -  Vertebrae = wervels
 Costae = ribben
 Clavicula = sleutelbeen
 Scapula = schouderblad
 Pelvis = bekken

Diafyse 15 5 4-5  Humerus = bovenarm
 Radius = spaakbeen
 Ulna = ellepijp
+ Femur = bovenbeen
+ Tibia = scheenbeen
 Fibula = kuitbeen
 Phalangen = hand/voetkootjes

Epifyse -  Gewrichten van:
 hand/arm
 voet/been

Residu 8 <1 4-5  Div. skeletdelen

Totaal 
(mens)

25

Geslachtsbepaling
Niet mogelijk.

Leeftijdsbepaling
De robuustheid van de botfragmenten wijst op een volwassen individu.
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16.3.3 Crematiegraf urn 1973, vnr. 1 (M. Hoogland)

Eén individu, geen overlap.
Alle epifysen zijn gesloten, onder andere femur prox. + dist., radius prox., 
hemerus prox. + dist., rand bekken >21 j.
De suturen interna en externa zijn allen open.
Spongiosa femur: fase 1.

Geen fragmenten van gebitselementen aanwezig, wel fragmenten maxilla en 
mandibula. Tandkas aanwezig van: 21, 31,41,42,43,44,45, deels 46.

Morfologische kenmerken: margo tuberculum of zygomatic bone: +1; 
incisura ischiadica major: +1.

Dierlijke fragmenten van onder andere ulna rechts, jong dier < 3 – 3,5 jaar.

Tussen de crematieresten is relatief veel axiaal botmateriaal aanwezig, vooral 
bekken en schouderblad fragmenten en relatief weinig wervelfragmenten. 
De crematieresten bevatten geen gebitselementen of kleine botstukken. De 
resten zijn grof gezeefd bij het archeologisch verzamelen of grotere stukken 
zijn verzameld voor de biizetting.
De leeftijd is 23-40 jaar en vermoedelijk dichter bij 23.

urnenveld 1973; vondstnummer 1

fractie >10 mm 409

fractie 3<x<10 mm 42

fractie <3 mm 88

totaal gewicht 539

gewicht breukpatroon kleur verbranding fragmentatie bijzonderheden

neurocranium 33 lamillair: ++ vuil wit 4 30-50

viscerocranium 9 vuil wit 4 20-30

axiaal 125 vuil wit 4 40-50 groot tot 75 mm

diafysen 129 Hitzerisse: +/- vuil wit 4 30-50 zeer groot tot 120 mm

epifysen 75 vuil wit 4 40-50 groot tot 70 mm

ondeterm. 23 vuil wit 4 20-30

dierlijk 15 krijtwit 4 30-50
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16.3.3 Crematiegraf urn 1973, vnr. 2

urnenveld 1973; vondstnummer 2

fractie >10 mm 80

fractie 3<x<10 mm 0

fractie <3 mm 0

totaal gewicht 80

gewicht breukpatroon kleur verbranding fragmentatie

neurocranium 0 lamillair: -

viscerocranium 0

axiaal 12 vuil wit 4 30-40

diafysen 56 Hitzerisse: 0 vuil wit 4 30-50

epifysen 11 vuil wit 4 20-30

ondeterm. 1 vuil wit 4 10-20

dierlijk 0

Epifyse humerus distaal: open.
Epifyse tibia proximaal: open.
De leeftijdligt tussen 15-18 jaar.
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Figuur 17.1
Het landschap van de Maashorst herbergt 

een lange bewoningsgeschiedenis

17 Bewoningsdynamiek op de Maashorst, 
van neolithicum tot ‘Nistelre’

Richard Jansen

Inleiding

In het afsluitende hoofdstuk wordt de bewoningsgeschiedenis van de 
Maashorst ten oosten van Nistelrode geschetst. De geschiedenis speelt zich 
af op een aantal hoger gelegen ruggen langs drooggevallen beekdalen, aan 
de rand van het Peel Blok: een relatief stabiel landschap.
In de huidige landschapsarcheologie staan de ontwikkeling van het 
cultuurlandschap en de relatie tussen bewoning en landschap centraal.1

Het landschap vormt niet alleen ‘een decor’ dat fysieke grenzen stelde 
aan bewoning en gebruik (de economische dimensie). Het landschap 
had ook een sterk ideologische dimensie: grafheuvels, verlaten huizen en 
erven zijn elementen die het landschap een zichtbare geschiedenis geven. 
De historische diepgang en de betekenis van de (ruïneuze) relicten vormen 
een belangrijk ideologisch element voor de lokale (boeren)gemeenschappen, 
naast de fysieke-economische aspecten van het landschap.2 Het landschap 
was een geordend geheel dat het leven van de agrarische gemeenschappen 
structureerde.

Een grootschalig onderzoek, zoals uitgevoerd in Nistelrode, biedt goede 
mogelijkheden voor een interpretatie op landschapsniveau (fi g. 17.1). In 
dit hoofdstuk wordt daar een aanzet toe gegeven met het schrijven van 
de bewoningsgeschiedenis van het gebied, die uiteindelijk uitmondt 
in de stichting en ontwikkeling van het huidige dorp Nistelrode. Een 
belangrijk aspect daarbij is de factor tijd. Op basis van de resultaten 
van de verschillende onderzoekslocaties lijkt er sprake van een 
bewoningsgeschiedenis met lacunes. Dit is het gevolg van het feit dat op 
verschillende momenten in de tijd bepaalde gebieden worden verlaten om op 
een later tijdstip opnieuw te worden ontgonnen. Er is sprake van een hoge 

1 Onder andere Roymans & Gerritsen 2002.
2 Zie bijvoorbeeld Gerritsen 2003 en Fokkens 2002.
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dynamiek. Gebieden krijgen een nieuwe functie of verworden tot woeste 
gronden. Verlaten gebieden krijgen (opnieuw) een betekenis.

Op regionaal en supra-regionaal niveau is wel sprake van een 
bewoningscontinuïteit. De resultaten van opgravingen in de regio en 
de vondstmeldingen uit het gebied vormen dan ook een belangrijke 
ondersteuning. Met name de regio rond Oss (de Maaskant) kent een 
intensieve onderzoeksgeschiedenis en biedt derhalve goede parallellen c.q. 
aanvullingen voor het onderstaande relaas.3

17.1 De late steentijd (2900–2000 v. Chr)

De oudst zichtbare relicten van het cultuurlandschap op de Brabantse 
zandgronden dateren uit het laat-neolithicum.4 De grafheuvels vormen 
de eerste permanente menselijke invloeden in het dan nog ongerepte 
natuurlandschap. Ook de oudste vondst in Nistelrode dateert uit het 
laat-neolithicum. Het betreft een zogenaamde klokbeker, het typerende 
aardewerk voor deze periode, die is aangetroffen in een kuil die we zeer 
waarschijnlijk als grafkuil moeten interpreteren. Dergelijke bekers kennen 
we elders in de regio slechts uit twee grafheuvels, gelegen bij Schaijk en 
Oss (fi g. 17.2). Ze vormen de oudste prehistorische relicten in de Maashorst 
regio (zie hoofdstuk 4). De laatneolithische begravingen liggen verspreid 
door het gebied, als solitaire grafheuvels. Het beperkte aantal wijst erop dat 
het begraven onder een dergelijk grafmonument was voorbehouden aan een 
zeer beperkt aantal individuen uit de gemeenschap en slechts op bepaalde 
momenten werd uitgevoerd. Het grafritueel van de overige bijzettingen is 
niet bekend. Ook is het onduidelijk hoe we ons de verdere inrichting en 
gebruik van het landschap in deze periode moeten voorstellen. We weten 
dat de gemeenschap al voor een groot deel zijn voedsel uit akkerbouw en 
veeteelt verkreeg en dat men een grotendeels sedentair bestaan had. Daarbij 
was sprake van ploeglandbouw met behulp van het eergetouw. De locatie van 
nederzettingen en akkers in de Maashorst-regio en de inrichting daarvan 
is echter nog volledig aan ons zicht onttrokken.5 Dit geldt echter voor de 
gehele regio, en ook elders in Nederland zijn nederzettingen uit deze periode 
schaars.

De aanwezigheid van een klokbekergraf wijst erop dat het gebied rond 
Nistelrode in ieder geval al in het laat-neolithicum (tijdelijk) werd 
geëxploiteerd en mogelijk ook diffuus verspreide nederzettingen en akkers 
herbergde. Onder een grafheuvel in het grafveld Zevenbergen, enkele 
kilometers ten noorden van Nistelrode, waarvan de oudste fase dateert uit de 
vroege of midden-bronstijd A, is een vermoedelijke laatneolitische akkerlaag 
aangetroffen.6 Pollenonderzoek van grafheuvels op Zevenbergen

3 De gebieden rond Oss en Nistelrode behoren tot de regio Maasland.
4 Uit voorgaande perioden zijn alleen sporadische vondstmeldingen van voornamelijk 

vuurstenen artefacten bekend. Over de invloed van de mens op het landschap weten we zeer 
weinig.

5 De opgraving van een deel van een urnenveld bij Heesch heeft nog enkele losse 
bekerscherven opgeleverd (Van Beek 2004).

6 De Kort in in voorb.; Fokkens e.a. in voorb.
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en Vorstengraf geeft aan dat de aanvang van (grootschalige) ontbossing 
in deze periode kan worden geplaatst.7 We kunnen daarbij spreken van de 
eerste ontginningen van de Maashorst, die zich in de perioden daarna sterk 
uitbreiden.

17.2 De brons- en ijzertijd (2000–12 v. Chr)

De opgravingen bij Nistelrode vertonen voor de vroegste fase van de bronstijd 
een bewoningshiaat. Sporen en vondstmateriaal uit deze periode ontbreken 
volledig. Vindplaatsen uit de vroege bronstijd zijn echter ook elders in de 
regio zeldzaam. De weinige vindplaatsen wijzen op een zelfde diffuus 
karakter van de bewoning, vergelijkbaar met het laat-neolithicum.8

7 Bakels 2002; De Kort 2002.
8 Voorbeelden: Oss-Horzak (Jansen en Arnoldussen 2007); Cuijk-Heeswijkse Kampen (Ball in 

voorb.)

Figuur 17.2
De klokbekers uit de regio Maashorst 

(schaal 1:4)
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De oudste bewoningssporen, kuilen en paalsporen, dateren uit de 
midden-bronstijd, een periode die zich in het algemeen goed laat 
herkennen door het typerende aardewerk en in een latere fase ook door 
de lange, driebeukige huisplattegronden. Verspreid over de noordelijke 
twee ruggen in het landschap zijn in het opgegraven gebied sporen uit 
deze periode aangetroffen. De verschillende clusters van kuilen en/of 
paalsporen representeren een aantal erven, waarvan de bijbehorende 
huisplattegronden zich buiten ons gezichtsveld bevinden. Voor een beeld 
van het nederzettingssysteem en de inrichting van het landschap moeten we 
ons verplaatsen naar de Maaskant. Het onderzoek in Oss heeft aangetoond 
dat we te maken hebben met (zeer) ruim opgezette erven, die sterk verspreid 
liggen in het nog bosrijke landschap (fi g. 17.3).9

9 Daarnaast komen in bijvoorbeeld het rivierengebied ook nederzettingen voor met erven op 
korte afstand van elkaar. Zie voor vergelijkingen Van Hoof en Jongste 2005.

Figuur 17.3
Verspreide erven uit de midden-bronstijd 

op de zandgronden bij Oss
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Een belangrijk aspect is de toenemende ontbossing van met name de hogere 
delen van het landschap, die als eerste werden bewoond. Pollendiagrammen 
tonen aan dat vanaf de (midden-)bronstijd het landschap in toenemende 
sterk ontbost raakt. Op de Brabantse zandgronden leidt dit onder andere 
tot verzuring van de zandgronden en het ontstaan van heidevelden10, en in 
latere perioden tot verstuivingen (fi g. 17.4).11

De bronstijderven bestaan uit een aantal elementen die we in de daarop 
volgende perioden zullen blijven tegenkomen: boerderijen, spiekers, 
waterputten, kuilen en greppels. Het erf is vanaf deze periode volledig 
ingericht op een gemengd landbouwsysteem, waarmee de lokale 
gemeenschap zelfvoorzienend was.12 Opvallend voor de tweede helft van 
de midden-bronstijd is de forse lengte van de boerderijplattegronden. 
Deze worden verbonden aan een zogenaamd grootgezin, waarbij leden 
van meerdere generaties van een familie in een huis wonen.13 Een deel 
van de boerderij wordt geïnterpreteerd als stal zodat we kunnen spreken 
over woonstalboerderijen, een type boerderij dat we nog steeds kunnen 
terugvinden op het Brabantse platteland.14 Verspreid over het ruim opgezette 
erf liggen, naast waterputten en spiekers, soms meerdere kuilen, waarvan 
in veel gevallen de primaire functie niet bekend is. Daarnaast komen 
‘activiteitenzones’ voor buiten de erven waar onder andere ook kuilen zijn 

10 Bakels 2002; Van Beurden 2002.
11 Bij het onderzoek in Herpen-Wilgendaal bleek het prehistorische niveau in de late ijzertijd 

overstoven (Ball en Jansen 2002)
12 Lokale gemeenschap: een sociale eenheid die een bepaald gebied bewoont, dezelfde akkers 

gebruikt, cultusplaats(en) en grafveld(en) deelt en exogaam is (Gerritsen 2003).
13 Onder andere Fokkens 2002, p. 138-141.
14 Het aantal concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid van een staldeel is echter beperkt.

Figuur 17.4
Een belangrijk gevolg van de ontbossing 

is het ontstaan van heidevelden
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gegraven. Het is niet duidelijk of de clusters kuilen en/of paalsporen die bij 
het onderzoek in Nistelrode zijn aangetroffen onderdeel van een erf vormen 
of aan ‘activiteitenzones’ moeten worden toegeschreven. In ieder geval 
wijzen de sporenclusters op een bewoning van de regio in deze periode.
Dit wordt onderstreept door het voorkomen van een aantal midden-bronstijd 
grafheuvels in de regio. De dichtstbijzijnde liggen in een grafheuvelgroep 
bij Slaboek, 1,5 km ten oosten van de opgraving en bij Vorssel, ruim 3 km 
naar het noordwesten. Twee andere grafheuvelgroepen met bronstijdgraven, 
Vorstengraf en Zevenbergen, bevinden zich tenslotte 4 km noordelijk, aan de 
rand van de Maashorst (fi g. 17.5). In de laatste groepen komen begravingen 
voor uit beide fasen van de midden-bronstijd. Vergelijkbaar met het laat-
neolithicum wordt ook in deze periode slechts een beperkt aantal personen 
uit de gemeenschap begraven onder een heuvel.15 Het overgrote deel is op 
een andere wijze begraven, die echter onttrokken is aan ons gezichtsveld. 
We gaan er niet vanuit dat de bewoners uit het gebied rond Nistelrode zijn 
begraven in genoemde grafheuvelgroepen, eerder kunnen we vergelijkbare 
grafheuvels in de omgeving van het opgravingsgebied verwachten.

De periode late bronstijd-vroege ijzertijd wordt op basis van een 
overeenkomstig grafritueel aangeduid als de urnenveldenperiode. Met name 
voor de laatste fase van deze periode heeft het onderzoek in Nistelrode een 
groot aantal sporen opgeleverd. Spiekers en kuilen liggen verspreid over de 
verschillende ruggen, maar met name op de meest zuidelijke rug (Zwarte 
Molen). Duidelijk waarneembaar is een toename van het aantal sporen en 
structuren ten opzichte van de midden-bronstijd, waarbij opvalt dat juist 
de zuidelijke rug, waar sporen uit de bronstijd ontbreken, relatief veel 
ijzertijdsporen herbergt. Er is sprake van bewoning en exploitatie van het 
gehele onderzoeksgebied, waarbij ook uit deze periode de huisplattegronden 
vooralsnog ontbreken, daarvoor moeten we naar de regio Oss waar tientallen 
plattegronden uit deze periode bekend zijn. Als gevolg van een sterke 
demografi sche groei wordt een steeds groter gebied in gebruik genomen, 

15 Theunissen 1999.

Figuur 17.5
Impressie van het grafveld Vorstengraf 

met paalkransheuvels uit de midden-

bronstijd en een urnenveld uit de vroege 

ijzertijd met onder andere het vorstengraf 

van Oss
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en omgevormd tot cultuurlandschap.16 De druk op de ‘ruimte’ neemt toe, 
als gevolg waarvan waarschijnlijk ook de omvang van de erven afneemt 
(fi g. 17.6).

Naast de verspreide erven liggen er in het landschap solitaire graven en 
grafvelden. De vindplaats Zwarte Molen heeft een solitair graf uit de ijzertijd 
opgeleverd dat mogelijk op een erf heeft gelegen. De crematie is bijgezet in 
een kleine kuil. Voor een eventueel grafmonument zijn geen aanwijzingen 
gevonden.17 Op 1,5 km afstand ligt het grafveld Slabroek dat naast een aantal 
oudere heuvels uit een ‘klassiek’ urnenveld bestaat.18 Dergelijke urnenvelden 
zijn in grote aantallen bekend uit Brabant. In sommige gevallen hebben ze 
een omvang van honderden graven zoals de urnenvelden van Someren en 
Weert.19 In tegenstelling tot de voorgaande perioden wordt verondersteld 
dat de gehele gemeenschap in een dergelijk urnenveld wordt begraven. 
In de Kempenregio wordt het grafritueel gedomineerd door dergelijke 
(uitgestrekte) urnenvelden. De regio Maasland lijkt hierin af te wijken. Hier 
is met name sprake van kleinere urnenvelden met een meer open uiterlijk 
en de genoemde solitaire graven. De regio lijkt meer aan te sluiten op het 
oostelijke rivierengebied, waar kleine grafvelden de boventoon voeren.20

Het karakter van de bewoning is nauwelijks veranderd: er is sprake van een 
diffuse bewoning met ruim verspreide ‘losse’ boerenhoeven gelieerd aan 
kleine in de directe nabijheid gelegen graven en/of grafvelden. In dit systeem 
van zogenaamde ‘zwervende erven’, worden nederzettingen gevormd door 
losse, sterk verspreide erven. Het patroon van ‘zwervende erven’ wordt in 
het algemeen verbonden aan de zogenaamde celtic fi eld-landbouw. Het 
is een extensief akkersysteem waarbij kleine (begrensde) akkerpercelen 
afwisselend in gebruik zijn en braak liggen. Tussen de akkers zijn gebieden 
ingericht als erf. Het gevolg is dat het natuurlandschap langzaam wordt 
omgevormd naar een cultuurlandschap. Het kreeg een gecultiveerd uiterlijk 
met (verlaten) erven, grafheuvels en braakliggende akkers. Ook het karakter 
veranderde: voor de bewoners kreeg het landschap steeds meer ‘betekenis’. 
Het landschap krijgt een (zichtbare) geschiedenis.

Uit de laatste vijf eeuwen voor het begin van de jaartelling (midden- en 
late ijzertijd) hebben de opgravingen vrijwel geen vondsten en sporen 
opgeleverd. Slechts een beperkt aantal scherven kunnen we met zekerheid 
in deze periode plaatsen (zie hoofdstuk 4). Dit past in een algemener beeld. 
Voor de Zuid-Nederlandse zandgronden wordt na de vroege ijzertijd een 
bevolkingsafname verondersteld. Deze wordt door sommigen toegeschreven 
aan het degenereren van grote arealen akkerland tot humuspodzolen 
(secundaire podzolisatie) door een te intensief gebruik. Als gevolg daarvan 
ontstonden onder andere grootschalige zandverstuivingen. Alleen 

16 Vergelijk tabel in Jansen en Fokkens 1999, p. 53.
17 Een vergelijkbaar solitair grafmonument uit de vroege ijzertijd is gevonden in Oss-De Geer: 

Jansen en Van Hoof 2003.
18 Jansen en Van Wijk in voorb.; Remouchamps 1924.
19 Someren: (Kortlang 1999); Weert: (Tol 1999).
20 Van den Broeke 2002.
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de leemrijkste delen van het dekzandgebied waren nog geschikt voor 
bewoning.21 Of dit model voor het gehele Zuid-Nederlandse dekzandgebied 
toepasbaar is, is echter discutabel. Steeds meer vindplaatsen beantwoorden 
niet aan dit beeld waaronder de regio’s rond Oss, Breda en Lieshout.22 Door 
het ontbreken van sporen zouden we voor Nistelrode kunnen vaststellen 
dat er sprake is van een bevolkingsafname. Het beperkte aantal opgegraven 
hectaren en de lineaire vorm van een deel van het onderzoek vormen echter 
een beperkende factor. De ontbrekende bewoning uit midden- en late 
ijzertijd kan zich daardoor (net) buiten het opgravingsterrein bevinden.

Het onderzoek in Oss maakt duidelijk dat de bevolkingsaantallen zich 
hier in ieder geval stabiliseren in de loop van de midden- en late ijzertijd. 
Daarnaast vindt er in de late ijzertijd een verandering plaats in het 
nederzettingssysteem. Naast de los verspreide erven komen vanaf circa 
150 v. Chr. steeds vaker greppelsystemen voor. Greppels worden aangelegd 
om (delen van) erven en/of nederzettingen te begrenzen. Dit verschijnsel 

21 Roymans en Gerritsen 2002.
22 Breda (Koot en Berkvens 2004); Lieshout (Hiddink 2005); Oss (Schinkel 1998).

Figuur 17.6
Verspreide erven uit de midden-ijzertijd 

op de zandgronden bij Oss. Ten opzichte 

van de midden-bronstijd valt een toename 

van het aantal erven op
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valt samen met het plaatsvaster worden van nederzettingen en erven met 
twee of meer gelijktijdige plattegronden dicht bij elkaar, wat duidt op 
herbouw op hetzelfde erf.23 Die plaatsvastheid kan geïnterpreteerd worden 
als een veranderende kijk op ruimtegebruik en de betekenis van ruimte, 
een gevolg van toenemende bewoning en druk op de beschikbare ruimte. 
De greppelsystemen vormen een zichtbare uiting van het afscheiden van 
de nederzetting, het erf en zelfs delen van het landschap (fi g. 17.7). Deze 
ontwikkeling culmineert in de Romeinse tijd, zoals we ook in de sporen uit 
deze periode in Nistelrode kunnen zien.

F19

H12

H17

greppel

huis- of spiekerstructuur

N

0 20 m

late ijzertijd

Het gebied ten oosten van Nistelrode herbergde in de late prehistorie een 
kleine lokale gemeenschap met een gemeenschappelijke identiteit, die 
grotendeels autarkisch en autonoom was. De bewoners van de verschillende 
erven zullen gezamenlijk het land hebben ontgonnen, de akkers hebben 
bewerkt en boerderijen hebben gebouwd. Gezamenlijk hadden ze een of 

23 Voor voorbeelden zie Fokkens 1991; Van der Beek 1996.

Figuur 17.7
De late ijzertijdnederzetting Oss-Almstein 

(Mettegeupel) met kort op elkaar gelegen 

huisplattegronden en een greppel aan de 

zuidkant van de nederzetting
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meerdere grafvelden in gebruik, die naast een funeraire betekenis ook een 
toe-eigening van land vertegenwoordigden. Incidenteel werden graven ‘los’ 
in het landschap opgeworpen. 
Daarnaast bestonden er contacten en verwantschapsbanden met andere 
lokale gemeenschappen. Via ruil- en uitwisselingsnetwerken werden 
bijvoorbeeld zout (West-Nederland) en tefriet en (metalen) prestigegoederen 
(Eifel; Zuid-Duitsland) verkregen.24 Daarnaast zullen ook huwelijksrelaties 
zijn onderhouden met nabije lokale gemeenschappen. Rijke graven als het 
Vorstengraf van Oss duiden op een sociale hiërarchie van de gemeenschap. 
Dit contrasteert met de nederzettingen, waarin geen enkele aanwijzing 
zichtbaar is voor een hiërarchische sociale structuur. Met het begin van onze 
jaartelling zouden deze socioculturele verhoudingen echter snel veranderen.

17.3 De Romeinse tijd

In het midden van de 1e eeuw v. Chr. bereiken de troepen van de Romeinse 
veldheer Caesar het huidige België en Zuid-Nederland. In het archeologische 
databestand is van dit historische feit weinig of niets waarneembaar. Van 
een defi nitieve verovering was dan waarschijnlijk ook geen sprake. Caesar 
vermeldt wel ‘een slachting’ onder de autochtone bevolking waaronder 
de Eburonen.25 In het Oost-Nederlandse rivierengebied vestigen zich 
kort na Caesars’ veldtochten bevolkingsgroepen uit het Duitse Hessen 
die zich vermengden met de autochtone bewoners. De bewoners van het 
rivierengebied, maar zeer waarschijnlijk ook ten zuiden daarvan, worden 
vanaf dat moment door de Romeinen aangeduid als Bataven.26

Eén van de vroegste, archeologisch zichtbare, activiteiten van de Romeinen 
is de oprichting van een legerplaats op de Hunerberg te Nijmegen, in 
15 v. Chr.27 Deze kortstondig gebruikte versterking werd al in 10 v. Chr. 
vervangen door een legerplaats op het nabijgelegen Kops Plateau. Vanuit de 
legerplaatsen werden veldtochten ondernomen om het Germaanse gebied 
aan de overzijde van de Rijn in te lijven. In 16 n. Chr. werd deze politiek 
beëindigd door de toenmalige keizer Tiberius. Een nieuwe politiek van 
stabilisatie en consolidatie ontstaat. Hiertoe worden langs een weg parallel 
aan de Rijn grotere en kleinere forten en wachttorens opgericht. De Rijn 
wordt de offi ciële noordgrens van het Romeinse Rijk (de limes).
Ook het bestuurlijk centrum van de regio wordt in Nijmegen gevestigd. 
Tot 69/70 is het bestuurlijk centrum gelegen op het huidige Valkhof in 
Nijmegen: Oppidum Batavorum. Na het neerslaan van de Bataafse Opstand 
in 69/70 worden de bouwactiviteiten opnieuw verschoven. Het Kops Plateau 
en Oppidum Batavorum worden verlaten. Een nieuwe legerplaats wordt 
opnieuw op de Hunerberg aangelegd. Deze vormt het bivak voor de Legio 

X Gemina dat tot 104 n. Chr. hier gelegen was om de rust in het gebied 
te handhaven. In het westen van Nijmegen wordt de nieuwe hoofdplaats 
gerealiseerd: Ulpia Noviomagus Batavorum (Municipium Batavorum), die 
begin 2e eeuw marktrechten krijgt. In de delta van de Maas en de Rijn, het 

24 Zie Fokkens en Jansen 2004.
25 Voor een algemeen overzicht zie bijvoorbeeld: Van Es 1981; Slofstra 1991.
26 Voor een recente studie naar de etnogenese van de Bataven zie Roymans 2004.
27 Voor een algemeen overzicht Nijmegen zie bv. Van Enckevort en Thijssen 1996..
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stamgebied van de Cananefaten, ontstaat een vergelijkbare hoofdplaats: 
Forum Hadriani. Beide bestuurseenheden maken vanaf het begin van de 
jaartelling deel uit van de Romeinse provincie Germania Inferior. Deze omvat 
het gebied tussen de Belgisch-Nederlandse grens en de Rijn en heeft als 
hoofdplaats Keulen. Ten zuiden, globaal het huidige België, ligt de provincie 
Gallia Belgica, met als hoofdplaats Tongeren. Het is tegen deze politieke 
achtergrond dat we de ontwikkelingen in de regio Nistelrode in de eerste 
eeuwen n. Chr. moeten plaatsen.

17.3.1 Vroeg-Romeinse tijd: periode van veranderingen (0-70 n. Chr.)

De opgravingen in Nistelrode hebben drie bewoningsclusters uit de 
Romeinse tijd opgeleverd. De noordelijke nederzetting Loo heeft zijn 
oorsprong in de vroeg-Romeinse tijd en is een voortzetting van bewoning 
uit de late ijzertijd. Op korte afstand is een aantal urnen uit deze periode 
gevonden bij de aanleg van een riolering (zie hoofdstuk 3). Bewoning 
uit deze periode kunnen we in de directe omgeving verwachten. De 
nederzetting uit de vroeg-Romeinse tijd heeft een kleinschalig karakter. 
De nederzetting strekt zich uit in westelijke richting. Bij de aanleg van een 
parallelweg zijn op 55 m afstand van de opgraving sporen waargenomen en 
vondsten gedaan uit voornamelijk de Romeinse tijd, waaronder twee munten 
en enkele fi bulae uit de 1e eeuw n. Chr. (zie hoofdstuk 11). De omvang 
van de nederzetting is niet vast te stellen, ook in oostelijke richting zal de 
nederzetting hebben doorgelopen. De nederzetting Loo komt sterk overeen 
met de nederzettingen Oss-Vijver en -Schalkskamp. Ook in die gevallen is 
sprake van kleinschalige, rurale nederzettingen die worden geïnterpreteerd 
als zogenaamde satellietnederzettingen van de grotere, centrale nederzetting 
Oss-Westerveld.28 Ook voor de nederzetting Loo lijkt hier vanaf 70 n. Chr. 
sprake van, met een centrale nederzetting op de locatie Zwarte Molen. Een 
tweede satellietnederzetting ligt mogelijk in het uiterste oosten van de 
opgraving Zwarte Molen. Hier ligt in een beperkt opgegraven gebied een 
waterput, waarvan een eikenhouten plank is gedateerd in 39 ± 6 n. Chr. 
Hoewel andere sporen uit deze periode ontbreken, kan een (kortstondige) 
nederzetting worden verwacht.
Vergelijkbaar met de regio Oss vormen de eerste decennia na het begin 
van de jaartelling een periode van veel veranderingen. Een zwaardere 
fundering van de huisplattegronden, herbouw op het erf en de aanleg 
van greppelsystemen waren ontwikkelingen die hun wortels hebben 
in de ijzertijd. Maar de incorporatie in het Romeinse rijk brengt meer 
veranderingen. In de loop van de 1e eeuw verdwijnt de huisnijverheid van 
het lokale aardewerk ten faveure van het Romeinse importaardewerk, dat 
in grote aantallen is gevonden bij de opgravingen. Ook fi bulae komen in 
toenemende mate voor, evenals munten. Het laatste wijst overigens nog niet 
op het bestaan van een volwaardig muntstelsel.
Een belangrijke verandering betreft het landbouwsysteem. Er is sprake van 
permanente, plaatsvaste akkers met braaksysteem, waarbij mestgebruik 
noodzakelijk wordt. Op de ‘woeste’ (heide)gronden rondom de nederzetting 
zal extensieve landbouw hebben plaatsgevonden met bijvoorbeeld het grazen 

28 Zie Wesselingh 2000, laatste hoofdstukken.
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Figuur 17.8
Romeinse tijd in Oss-Ussen: ontwikkeling 

van de nederzetting Westerveld en de 
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van schapen. De regio Maasland gaat bovendien onderdeel uitmaken van 
het platteland rond de stad Nijmegen. Een deel van de productie van de 
landbouw is (verplicht) gericht op een surplusproductie voor de markt in 
Nijmegen.

17.3.2 De midden-Romeinse tijd A: periode van bloei (70-150 n. Chr.)
Na de Bataafse opstand treden er duidelijke veranderingen op in de 
inrichting van het landschap. Enkele honderden meters ten zuiden van de 
nederzetting Loo wordt een nieuwe nederzetting opgericht. Tussen beide 
nederzettingen, op de locatie Mortel, is nog een ‘ vrijstaande’ structuur 
aangetroffen, een huisplattegrond uit de periode eind 1e/begin 2e eeuw 
n. Chr. die waarschijnlijk als een zogenaamd Einzelhof moet worden 
geïnterpreteerd. Vergelijkbare nederzettingen kennen we bijvoorbeeld 
ook uit Oss-De Geer.29 De aanvangsdatum van de nederzetting Zwarte 
Molen wordt op basis van het aardewerk aan het begin van de Flavische 
periode geplaatst. Daarnaast ontbreekt in het betreffende bewoning uit 
de (late) ijzertijd. In de daaropvolgende decennia ontwikkelt zich hier een 
nederzetting met een aantal bijzondere kenmerken op basis waarvan de 
stichter een sterk geromaniseerde achtergrond wordt toebedeeld: mogelijk 
een teruggekeerde soldaat of een rijke stadsbewoner.

Nederzetting en landschap 
Opvallend aan de nederzetting is de planmatige lay-out van de structuren. 
Een eerste karakteristiek is dat rond een vrijwel leeg (in de betekenis van 
archeologische sporen) ‘plein’ een aantal boerderijplattegronden liggen 
geschakeerd met een vrijwel haakse oriëntatie. In het zuiden en noorden 
hebben de plattegronden een oost-west oriëntatie, in het oosten en westen 
noord-zuid. Bij in ieder geval drie van de vier erven is sprake van minimaal 
twee fasen. Min of meer centraal op het middenterrein ligt een structuur 
die mogelijk een klein openluchtheiligdom representeert (zie hoofdstuk 5). 
Spiekers en waterputten liggen zonder uitzondering ‘achter’ de boerderijen.
Een tweede planmatigheid is de lokalisering van vier waterputten, gedateerd 
in de Flavische periode tot eerste kwart 2e eeuw. De putten liggen in een 
exact vierkant, met zijden van 180 Romeinse voet. De exacte plaatsing en 
overeenkomende onderlinge afstand sluiten toeval uit. Opvallend is wel dat 
de oriëntatie van de virtuele vierhoek van waterputten niet overeenkomt met 
de richting van de huisplattegronden.
Een laatste uitleg betreft een groter geheel, bestaande uit huisplattegronden, 
spiekers en greppels. De overeenkomstige oriëntatie van de zuidelijke 
plattegronden (structuren 3, 4, 9 en 98, zie fi g. 5.1) is daarin gelijk aan 
de greppel die ‘tussen’ de boerderijen loopt. Haaks op de (doorgetrokken) 
greppel liggen de rudimenten van een greppelsysteem dat hier exact 
haaks op staat. De onderlinge afstand van de ondiepe greppels is steeds 
30 Romeinse voet. Als we de greppels over langere afstand doortrekken 
ontstaan er lange (akker?)percelen. Aan de noordkant van dit systeem ligt 
boerderij 44, die dezelfde oriëntatie heeft als structuren 3, 4 en 9. Door 
het greppelsysteem zijn de plattegronden niet alleen onderling, maar 
ook met het landschap ‘verbonden’: ze vormen een fysiek (en mentaal) 

29 Oss-De Geer I en II: Jansen en Van Hoof 2003.
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geheel. Binnen dit veronderstelde veldsysteem zijn geen plattegronden van 
boerderijen aangetroffen, wel enkele spiekers en bijgebouwen (schuren) die 
ook georiënteerd zijn op het systeem en mogelijk langs de akkers hebben 
gestaan, op korte afstand van de erven. De plattegronden 3 en 4 vormen 
vanuit dit geheel een ‘verbinding’ met de uitleg rond het ‘plein’. Ze vormen 
als het ware een schakel in een lange ontwikkeling waarbij langzaam de 
inrichting van een landschap verandert. Er lijkt geen sprake van een abrupte 
omslag in de inrichting van de nederzetting en landschap. Naast de lay-out 
valt tenslotte ook de gehanteerde maatvoering van de boerderijen op. Deze is 
voor veel structuren terug te brengen naar een aantal standaardmaten.

Er is dus sprake van een sterk gestructureerd landschap, waarin grote 
delen van het landschap zijn ingericht. We kunnen het omschrijven als een 
cultuurlandschap met een overwegend economische betekenis. Andere 
delen van het landschap zullen niet in die mate zijn gecultiveerd. Een 
voorbeeld zijn de ‘woeste’ heidegebieden ten oosten van de nederzetting, 
met een grafveld uit de ijzertijd. Getuige de aanwezigheid van een Romeinse 
begraving in het grafveld hadden echter ook deze delen van het landschap 
een betekenis. Vergelijkbare culturele landschappen uit de Romeinse tijd 
zijn uit Oss bekend, maar bijvoorbeeld ook uit West-Nederland.30 In beide 
regio’s is eveneens sprake van greppelsystemen, waarmee grote delen van 
een landschap rondom een nederzetting zijn gecultiveerd.
Opvallend is dat de inrichting van het landschap enerzijds een vervolg is 
van bewoning uit de late ijzertijd (zoals waarschijnlijk Nistelrode-Loo), en 
anderzijds bestaat uit de stichting van nieuwe nederzettingen, waarbij geen 
rekening wordt gehouden met oudere relicten. De nederzetting Zwarte 
Molen ‘zoekt’ geen aansluiting bij oudere relicten. Onder andere een graf uit 
de ijzertijd ‘verdwijnt’ onder de bebouwing.31 Tegelijkertijd is er het gebruik 
om Romeinse begravingen in oudere grafvelden aan te leggen.32

Romanisatie
De oversnijdende lay-out en individuele huisplattegronden wijzen erop 
dat de nederzetting over een langere periode is bewoond. Opeenvolgende 
generaties hebben ervoor gekozen om op hetzelfde erf een nieuwe boerderij 
op te richten. Dit wijkt sterk af van de ijzertijdbewoning en impliceert een 
fundamentele verandering in de omgang met ruimte en bezit. Persoonlijke 
ruimte en bezit lijken een steeds belangrijkere plaats in te nemen in plaats 
van collectief bezit. Dit blijkt onder andere uit de herbouw en het begrenzen 
van (delen van) nederzettingen en erven. De voortdurende bevolkingsgroei 
zal hieraan hebben bijgedragen, maar ook de komst van de Romeinen en 
de incorporatie van het Maasland in het Romeinse rijk. De bevolking raakt 
steeds sterker geromaniseerd. De uitingen daarvan vinden we niet alleen in 
de inrichting van de nederzetting, maar ook in de materiele cultuur, waarbij 

30 Oss-Mettegeupel: Jansen 1997, Mietes 1998 en Fokkens 1996; Oss-Schalkskamp: 
Fokkens 1991; West-Nederland: Van Londen 2007. Een voorbeeld uit de laatste regio is de 
nederzetting Rijswijk-De Bult.

31 Een vergelijkbaar voorbeeld is de inheems-Romeinse nederzetting Oss-IJsselstraat, waar een 
klein grafveld uit de midden-ijzertijd verdwijnt onder de bebouwing (Wesselingh 1993).

32 Naast Uden-Slabroek (Remouchamps 1924) ook in Heesch-Hoge Wijst (Van Beek 2004).
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met name de nederzetting Zwarte Molen een aantal bijzondere zaken heeft 
opgeleverd:
• Een grote hoeveelheid Romeins importaardewerk (zie hoofdstuk 8).
• een muntschat (zie hoofdstuk 11);
• een depot van 30 bronzen vaatwerken, gevonden ten noorden van de 

nederzetting (zie hoofdstuk 12);
• een groot aantal metalen objecten en ‘losse’ munten (zie hoofdstuk 11);
• bijzonderheden in het aardewerkassemblage waaronder fragmenten van 

verschillende soorten amforen (zie hoofdstuk 8);
• een relatief hoge aantal fragmenten dakpan en spijkers.

De Romeinse invloeden vinden we ook terug op het gebied van de 
architectuur. Een voorbeeld daarvan is de oprichting aan het eind van de 1e 
eeuw van een porticushuis (fi g. 17.10). Het huis wordt door een tweede of 
derde generatie bewoners van de nederzetting opgericht, in dezelfde periode 
als ook in Oss-Westerveld een vergelijkbare structuur wordt ingericht. 
Opvallend is dat het porticushuis in Westerveld geen opvolger krijgt, terwijl 
de nederzetting tot rond 200 bewoond blijft.33 Voor Nistelrode kunnen 
we een dergelijke conclusie niet trekken, doordat we de nederzetting niet 
compleet hebben kunnen opgraven. Het porticushuis heeft in ieder geval 
geen opvolger op hetzelfde erf. Als we kijken naar de verspreiding van de 
porticushuizen liggen ze in een gebied waar villae ontbreken. Misschien 
kunnen we nederzettingen als Oss-Westerveld en Nistelrode-Zwarte Molen 
ook als landbouwbedrijven zien, echter in een andere vorm en fysieke 
verschijning.

De structuur van de lokale gemeenschap ten oosten van Nistelrode is 
in de Romeinse tijd op verscheidene niveaus sterk veranderd. Binnen 
de gemeenschap is een verschil ontstaan tussen nederzettingen onder 
andere in grootte en sociale stratifi catie.34 Vanuit een centrale nederzetting 
werd door de lokale elite contacten onderhouden met de stad Nijmegen 
(Ulpia Noviomagus, de hoofdstad van de civitas Batavorum), contacten 
met omringende lokale gemeenschappen voor regionale religieuze 
activiteiten, huwelijken etc. Daarnaast stond deze wellicht ook aan het 
hoofd van de agrarische activiteiten en kunnen we deze nederzettingen 
als landbouwbedrijven zien. Als we de nederzetting Zwarte Molen 
vergelijken met de nederzetting Loo ligt het voor de hand om de eerste als de 
‘controlerende’ nederzetting in de regio te interpreteren. Een vergelijkbaar 
model wordt ook verondersteld voor de nederzetting Oss-Westerveld en 
omringende (kleinere) nederzettingen.35 Tussen 70 en 100 n. Chr. wordt 
hier aan de noordrand van het bijbehorende grafveld een zestal rijke graven 
opgeworpen.

33 Wesselingh 2000. Hierin zou ook het vertrek van het tiende legioen in 104 uit Nijmegen een 
rol kunnen spelen. De vestiging van het legioen betekende een sterke economische groei 
voor de stad en haar achterland (Van Enckevort 2000).

34 Wesselingh 2000. Wesselingh schetst al een nederzettingssysteem in deze vorm. Door 
het onderzoek van de laatste jaren op de Horzak, De Geer en nu Nistelrode wordt dit 
(veronderstelde) beeld onderbouwd.

35 Wesselingh 2000.
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Ook het lopende onderzoek van de nederzetting Oss-Horzak wijst er steeds 
meer op dat deze nederzetting een vergelijkbare rol heeft gespeeld. Hiervan 
uitgaande kunnen we het inheems-Romeinse platteland in het achterland 
van de stad Nijmegen onderverdelen in gebieden, waarin telkens één 
nederzetting aan de top van de nederzettingshiërarchie staat, met rondom 
een aantal kleinere satellietnederzettingen. Het onderscheid tussen de 
verschillende nederzettingen is niet eenduidig: elementen als architectuur, 
vondstmateriaal, omvang, lay-out spelen daar een rol in. Hiermee wordt 
afgeweken van het classifi catiesysteem van Slofstra. De aanwezigheid 
van greppels rondom een nederzettingsterrein vormt geen eenduidig 
onderscheidend kenmerk voor een hiërarchische variatie (zie hoofdstuk 5). 
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17.3.3 De midden-Romeinse tijd B: periode van terugval 
(150-225/250 n. Chr.)

In de eerste eeuwen n. Chr. is er opnieuw sprake van een demografi sche 
groei. De grootste uitbreiding in de regio Nistelrode ligt daarbij in de 2e 
eeuw n. Chr., een periode die bekend staat als de Pax Romana, een periode 
van stabiliteit en bloei. In deze periode liggen in het landschap ten oosten 
van Nistelrode, verspreid over de drie ruggen, meerdere nederzettingen en 
losse boerderijen. Er is sprake van een grotendeels ingericht en statisch

Figuur 17.9
Nistelrode en Oss in de provincie 

Germania Inferior, met de belangrijkste 

vindplaatsen. 1 strandwallen; 2 

kustgebied; 3 rivierengebied; 4 

dekzandgebied
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cultuurlandschap, waarin ook de omringende bossen en heidegebieden 
waren opgenomen en als zodanig ook een functie hadden.
Het gebied werd bewoond door een sterk geromaniseerde bevolking. De 
autochtone boeren (Bataven) behielden daarbij hun eigen (lokale) identiteit 
en gebruiken, maar voegden Romeinse elementen toe voor zover dat 
binnen hun bereik lag en zij daar zelf voor kozen.36 Diensten ten behoeve 
van de Romeinen (Romeinse hulptroepen, voedselvoorziening) worden 
verondersteld daar tegenover te hebben gestaan.
In de loop van de 3e eeuw (en waarschijnlijk al aan het eind van de 2e 
eeuw) komt er een verandering in deze situatie. Door problemen elders 
in het Romeinse rijk worden legereenheden weggehaald bij de Rijngrens. 
Offi cieel vanaf 235 is er sprake van een toenemende druk op de ‘limes’. De 
defensieve functie wordt sterk ondermijnd door invallen van Germanen. 
Ook het achterland heeft hieronder sterk te lijden, al lijkt hier al eerder 
sprake van een rem op de groei en ontwikkeling. Al halverwege de 2e eeuw 
nemen nederzettings- en boerderijomvang af. In ieder geval in 225/250 
zijn alle nederzettingen in Oss en Nistelrode verlaten, en is er sprake van 
een drastische bevolkingsafname. Grote delen van het Maasland worden 
verlaten. Alleen in het rivierengebied van de Maaskant vinden we nog 
nederzettingen uit de laat-Romeinse tijd, in het algemeen op locaties die ook 
in de perioden daarvoor bewoond waren. De bewoning continueert zich dus 
in het rivierengebied, zij het op kleine schaal.
Het is ook in deze periode van politieke (en economische) problemen dat 
zowel in Oss als Nistelrode belangrijke objecten als bronzen vaatwerk worden 
‘verborgen’ in respectievelijk een waterput en een kuil. In het algemeen 
worden deze als zogenaamde ‘Angsthorte’ geïnterpreteerd, maar een dergelijk 
causaal verband kan worden betwijfeld.37 Wel is zeker dat in beide gevallen 
de bewoners de verborgen materialen nooit meer hebben opgehaald. Het zou 
ruim drie eeuwen duren voor het gebied opnieuw werd bewoond.

36 Stelling nummer twee bij Wesselingh 2000.
37 Fontijn & Jansen in voorb.

Figuur 17.10
Reconstructie van de inheems-Romeinse 

nederzetting Zwarte Molen
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17.4 Vroege en volle middeleeuwen

17.4.1 Vroege middeleeuwen
In de eeuwen na de Romeinse bewoning heeft er een sterke regeneratie van 
het bos plaatsgevonden waarbij grote delen van het cultuurlandschap werden 
‘teruggewonnen’ door de natuur.38 Pas aan het eind van de 6e eeuw n. Chr. 
werden de hogere, vruchtbare delen van het landschap herontgonnen. Delen 
van het bos werden (opnieuw) gekapt en verspreid over de gehele zuidelijke 
rug zijn erven ingericht op de voormalige akkers en erven uit de Romeinse 
tijd. Deze waren waarschijnlijk nog goed herkenbaar in het hergenereerde 
bos. Minimaal vier erven hebben we blootgelegd, waarvan het niet duidelijk 
is of ze gelijktijdig zijn geweest of elkaars opvolger. De dateringen van de 
afzonderlijke structuren op basis van aardewerk laten dat niet toe.39 De 
merovingische boerderijplattegronden in Nistelrode kenmerken zich in het 
algemeen door eenvoudige een- / tweebeukige structuren bestaande uit twee 
of drie parallelle rijen palen, met tussenliggende palen aan de kopse zijden. 

38 Van Beurden 2002.
39 De paalsporen van de vroegmiddeleeuwse bevatten zeer weinig scherfmateriaal. Het 

merendeel van het aardewerk uit de vroege middeleeuwen is afkomstig uit enkele kuilen en 
de verbruiningshorizont.

Figuur 17.11
Merovingische en karolingische erven in 

Uden-Schouwstraat (onder) en Nistelrode-

Zwarte Molen (boven)
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Ze vertonen sterke overeenkomsten met de plattegronden uit de nabijgelegen 
nederzettingen Escharen en Uden-Schouwstraat, maar ook met plattegronden 
uit het Kempengebied (fi g 17.12).40

Opvallend aan de bewoningssporen op Zwarte Molen is de sterke spreiding 
van de erven. In Escharen en Uden is sprake van herbouw op het erf, en 
continueert de bewoning zich in een klein gebied. Ook op de vindplaats 
Herpen-Wilgendaal lijkt de herbouw van een merovingische waterput te 
wijzen op meermalig gebruik van een erf.41 In Nistelrode lijkt er echter 
sprake van een systeem van ‘zwervende erven’, vergelijkbaar met de 
ijzertijdbewoning, waarbij een erf regelmatig en over grotere afstand werd 
verplaatst. Hierbij werd een gebied tot ver buiten de opgraving geëxploiteerd, 
waardoor een groot deel van de erven buiten het onderzoeksgebied liggen.

Gedurende de gehele merovingisch en karolingische periode is het gebied ten 
oosten van Nistelrode op bescheiden schaal bewoond en gebruikt. De bewo-
ners zullen deel hebben uitgemaakt van een grotere lokale gemeenschap, die 
op zijn beurt deel uitmaakte van een politiek sterk veranderende omgeving. 
Het machtsvacuüm na de ineenstorting van het Romeinse rijk wordt in eerste 
instantie ‘opgevuld’ door kleine merovingische koninkrijkjes, waaruit zich 
langzaam het omvangrijke machtsgebied van het karolingische (frankische) rijk 
ontwikkelt. Vanaf de late 9e en 10e eeuw zien we geleidelijk de centrale macht 
in de Frankische gebieden weer afnemen, waardoor lokale machthebbers de 
kans krijgen om hun graafschappen en heerlijkheden onafhankelijk te bestu-
ren.42 Het Maasland maakte in ieder geval deel uit van het Frankische rijk.
Rond 700 n. Chr. kwam ook de domaniale organisatievorm van het agrarische 
platteland tot ontwikkeling.43 Rond een domeincentrum, dat onder beheer 
stond van een wereldlijke of geestelijke eigenaar, lagen afhankelijke, eenfasige 
hoeven. Een dergelijk verspreid hoevenlandschap kennen we bijvoorbeeld 
ook uit Weert.44 De bewoners  (niet vrij, halfvrij of vrijen) hadden het 
gebruiksrecht op akker- en graslanden, waartegenover de afdracht van 
goederen en diensten stond. De boerenerven bij Nistelrode kunnen we als 
dergelijke hoeven bestempelen, waarbij de ligging van het bijbehorende 
(plaatsvaste) domeincentrum niet bekend is, maar zeer waarschijnlijk ergens 
in de directe omgeving zal hebben gelegen.
Een belangrijke ontwikkeling in deze periode is de stichting van de 
eerste kerken, ook in de Maaslandregio, en de daarmee samengaande 
christianisering. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld een verschuiving in het 
grafritueel, waarbij de mensen niet meer op grafvelden in de omgeving van de 
nederzetting worden begraven, maar op begraafplaatsen bij de parochiekerk, 
in centrum van het domein. Het is niet bekend tot welk domein we de 
merovingische en karolingische bewoning in Nistelrode moeten rekenen. 

40 Escharen: Verwers 1998/99, Uden-Schouwstraat: Van Hoof en Jansen 2002.
41 Zowel in Escharen, Herpen en Uden worden dezelfde nederzetting/erven ook in de 

Karolingische periode bewoond.
42 Theuws en Bijsterveld 1991, p. 114-120.
43 Theuws 1989.
44 Dijkstra 1998.
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Voor Noordoost-Brabant beschikken we helaas over weinig historische 
gegevens uit deze tijd. Pas in de tweede helft van de 12e eeuw wordt het 
beeld voor Noordoost-Brabant duidelijker. Het is ook in die periode dat we 
(opnieuw) een verandering zien in de bewoning van Nistelrode.

17.4.2 Volle middeleeuwen
Is er in de vroege middeleeuwen nog sprake van een kleinschalige 
bewoning, vanaf de 10e eeuw verandert dit. Op de locatie van een erf uit de 
ottoonse periode ontwikkelt zich in de decennia daarop een klein dorpje. 
De ontwikkeling ligt tussen tweede helft van de 10e eeuw en 1200 n. Chr. 
Gedurende een periode van bijna 200 jaar blijft de locatie van het dorp, 
steeds bestaande uit enkele gelijktijdige erven, ongewijzigd. Meerdere malen 
wordt een boerderij op hetzelfde erf herbouwd, een aantal keer op exact 

Figuur 17.12
Huisplattegronden uit de vroege en volle 

middeleeuwen uit de Maaslandregio 

(schaal 1:400)
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dezelfde locatie.45 Dit impliceert een sterke band met huis en erf, een band 
waarin ook de familie een belangrijke rol speelde.46

We hebben te maken met een lokale boerengemeenschap, waarbinnen zeer 
waarschijnlijk ook een aantal gespecialiseerde ambachtslieden werkzaam 
was, al zijn de directe aanwijzingen daarvoor echter beperkt. Mogelijk 
wijst de grote hoeveelheid ijzerslakken in de zuidwestelijke hoek van de 
opgraving op de aanwezigheid van een smid. Aanwijzingen voor een sociale 
differentiatie binnen de gemeenschap hebben we niet kunnen vaststellen. 
Ook op basis van het aardewerk zijn geen uitspraken te doen over de functie 
en sociale status van de nederzetting. Voor een deel is dit te wijten aan het 
gebrek aan vergelijkbare vondstcomplexen uit de regio en dezelfde periode. 
Het aardewerkcomplex uit Dommelen (rond 1100) wijkt sterk af van dat in 
Nistelrode. In Dommelen ontbreekt de component lokaal aardewerk vrijwel 
volledig en wordt 80% gevormd door aardewerk uit Zuid-Limburg en de 
Maasvallei. In Bakel (voor een belangrijk deel in de 10e eeuw gedateerd) 
is 70% van het aardewerk handgevormd, wat weer aanzienlijk meer is 
dan in Nistelrode. In beide gevallen is het niet duidelijk of de verschillen 
worden veroorzaakt door het verschil in datering of dat ook geografi sche 
en economische aspecten een rol spelen. Het vondstcomplex uit Nistelrode 
is het best te vergelijken met het aardewerkcomplex dat is opgegraven 
in Herpen-Wilgendaal.47 Dit complex dateert in het midden van de 11e 
eeuw, met een zelfde percentage importaardewerk als dat van Nistelrode. 
Statusverschillen op basis van geld en grondbezit en/of politieke en sociale 
netwerken kennen we wel van andere nederzettingen en kunnen we ook in 
Nistelrode zeker verwachten.48

De structurering van de nederzetting wordt mede bepaald door de ligging 
langs een doorgaande weg. Deze karakteriseert zich door greppels, 
karrensporen en wegverhardingen onder andere door grote hoeveelheden 
slakken en steen. De weg ‘komt’ uit het zuiden en doorkruist het 
nederzettingsterrein om halverwege naar het oosten af te buigen. Aan beide 
zijden zijn erven ingericht. De weg oversnijdt geen huisplattegronden en 
wordt ook niet oversneden door plattegronden. Dit wijst op een langdurig 
gebruik, waarschijnlijk gedurende de gehele bewoning. Rondom de 
nederzettingen zullen de akkers en weide- en hooilanden hebben gelegen. 
Daar werden in elk geval haver, gerst, rogge, gierst, emmertarwe en 
waarschijnlijk vlas verbouwd (zie hoofdstuk 15). Daarnaast werden in ieder 
geval bieten en bramen gegeten en zullen ook appels, peren, noten en bessen 
zijn verzameld.

Na afl oop van de bewoning wordt het verlaten nederzettingsterrein vanaf 
het eind van de 13e eeuw in gebruik genomen als akkerland, waarbij het 
gehele dorp onder een zogenaamd esdek verdwijnt. Dit past in een beeld 
dat geldt voor grote delen van Brabant. In de volle middeleeuwen wordt het 
(dek)zandlandschap (nog steeds) gekenmerkt door bewoning op de toppen 
van de ruggen, met akkercomplexen direct rondom de nederzetting en hooi- 

45 In Herpen-Wilgendaal wordt een huis tot tweemaal toe op exact dezelfde locatie herbouwd.
46 Schabbink 1999.
47 Van Genabeek 2002.
48 Voorbeelden: Someren-Waterdael (Schabbink 1999, p. 135) en Aarle-Rixtel (Kortlang & 

Hakvoort 2002).
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en weidegronden in de bossen en beekdalen. Vanaf de 13e eeuw wordt dit 
op grote schaal losgelaten en verschuiven de nederzettingen naar de lagere 
delen van het landschap en worden de hogere delen in gebruik genomen als 
akkerland.

De ontwikkeling van het volmiddeleeuwse dorp past in een groter verband, 
waarbij op grotere schaal sprake is van demografi sche groei, agrarische 
expansie en opkomst van nijverheid en geldeconomie, ontwikkelingen die 
sterk worden beïnvloed door de socio-culturele en politieke omgeving.49

Gebieden worden steeds dichter bewoond en er ontstaan gehuchten en 

49 Verhulst 1982.

Figuur 17.13
Erven uit van het volmiddeleeuwse dorpje 

Zwarte Molen (fase 4; zie hoofdstuk 7)
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dorpsnederzettingen, naast enkele stedelijke centra (fi g 17.15). In een 
plattelandsgemeenschap als het gehucht Nistelrode blijft de parochie het 
centrale element vormen. Belangrijk voor de bewoners is de vervanging van 
de domaniale organisatievorm door een feodaal systeem, met pacht-, cijns- 
en belastingbetalingen. In de landbouw wordt het drieslagstelsel ingevoerd, 
en in de late middeleeuwen de potstalbemesting.
De volle middeleeuwen vormen (opnieuw) een politiek instabiele periode. 
Het midden van de 12e eeuw is een periode van afbrokkeling van het 
centrale gezag, ditmaal van de Duitse keizer. Het machtsvacuüm wordt 
opgevuld door de regionale elite. Nistelrode gaat deel uitmaken van het 
Hertogdom Brabant.50

De naam Nistelrode is in het verleden op verschillende manieren gespeld: 
Nesterloo, Nistelre, Nysterle en Nistelrye komen voor. Namen met ‘le’, ‘loo’ 
of ‘roode’ verwijzen in het algemeen naar een bosontginning waarin een ne-
derzetting is gevestigd. ‘Nittel’ verwijst (daarbij) mogelijk naar (brand)netel.51

In juli 1296 werd de inwoners van ‘Nysterle’ een ‘gement’ verleend, het recht 
op het gezamenlijk gebruiken van gronden; hertog Jan II behoudt daarbij 
wel het eigendomsrecht van deze gronden. Op 22 september 1328 bevestigt 
hertog Jan III de oorkonde van zijn vader. Dit zijn echter niet de oudste 
vermeldingen van Nistelre.
De naam komt voor het eerst voor in schriftelijke bronnen uit de periode 
tussen 1200 en 1237. Het betreft een lijst van goederen en rechten afkomstig 
van de abdij van Berne, een gehuchtje aan de Maas bij Heusden.52 In 1291 
is er sprake van goederen gelegen in de ‘parrochia de Nysterle’ waarbij de 
aanduiding ‘parrochia’ aangeeft dat Nistelrode op dat moment kerkelijk 
georganiseerd is. Er zijn ook aanwijzingen dat er in de eerste helft van de 
13e eeuw sprake is van een kerk of kapel te Nistelrode (gelijktijdig met de 
allerlaatste fase van de bewoning op Zwarte Molen).53 Deze kerk was gewijd 
aan de H. Lambertus en lag, inclusief kerkhof, op de locatie Kleinwijk of 
Kerkeveld (tegenwoordig het noordoostelijk deel van het Nistelrode).54 De 
Sint-Lambertuskerk is in 1842 afgebroken, omdat de kerk te klein werd en 
geïsoleerd was komen te liggen buiten de kern van het dorp.55 De toren, 
met kerkhof, is nog tot 1889 blijven staan. Het zwaartepunt van het dorp 
lag toentertijd al in het gehucht Laer waar een kapel stond gewijd aan HH. 
Antonius en Sebastianus. In 1840 is deze kapel gesloopt, waarna op dezelfde 
locatie de huidige classistische Waterstaatskerk is gebouwd (fi g. 17.16).56

Het fenomeen van geïsoleerd gelegen kerken of kerktorens is ook bekend van 
de Brabantse Kempen. Op basis van onder andere het archeologisch 

50 Ter inkadering is een kort historisch onderzoek uitgevoerd op basis van secundaire bronnen. 
Een uitgebreid historisch(-geografi sch) lag buiten het bereik van deze studie.

51 Ergens (in het begin van) de 15e eeuw is de naam veranderd in Nistelrode. Bron: Nistelrode, 
zeven eeuwen. Een gedenkboek ter gelegenheid van de viering van zeven eeuwen Nistelrode.

52 Na vele verhuizingen van de Norbertijnen in de afgelopen eeuwen is de abdij van Berne 
tegenwoordig in Heeswijk te vinden. Hier wordt het betreffende document bewaard in het 
archief.

53 Van Berkom 1992, p. 9-10; Jaarboekje heemkundekring Nistelvorst 1988, p. 33, 35.
54 Jaarboekje Heemkundekring Nistelvorst 1985, p. 4-5.
55 Jaarboekje Heemkundekring Nistelvorst 1985, p. 9.
56 Jaarboekje Heemkundekring Nistelvorst 1990, p. 11, 22. Waterstaatskerk verwijst naar het feit 

dat de kerk is gebouwd onder toezicht van Rijkswaterstaat.
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onderzoek te Dommelen wordt dit fenomeen verklaard door een verplaatsing 
van het dorp in de late middeleeuwen.57 Vanwege een groeiende bevolking 
en veranderende landbouwtechnieken waren de vruchtbare gronden, waarop 
de dorpen tot dan toe hadden gelegen, nodig als akkergrond. Dit leidde 
ertoe dat de dorpen naar de randen van de zandplateaus werden verplaatst, 
bijvoorbeeld naar nieuwe locaties langs beeklopen.58

De kerk met het eromheen gelegen kerkhof kon echter niet verplaatst 
worden en bleef daardoor geïsoleerd tussen de akkers achter. In de 19e 
eeuw ging men er vanuit dat de geïsoleerde kerken als centrale kerken door 
de bewoners van een aantal omliggende gehuchten op een centrale locatie 
opgericht waren, omdat die niet alleen een eigen kerk konden onderhouden. 

57 Theuws 1989; Theuws et al. 1988.
58 In het huidige centrum van Nistelrode wordt de oorspronkelijke loop van de beek 

weergegeven (mond. meded. G. Smits, Oss).

Figuur 17.14
Verplaatsing van bewoningsclusters in 

de (late) middeleeuwen



Bewoningsdynamiek op de Maashorst,  van neolithicum tot 'Nistelre'   565

Tegenwoordig worden echter op dergelijke locaties regelmatig 11e tot 14e 
eeuwse dorpen ‘gevonden’. De weinige vondsten uit de vroege en volle 
middeleeuwen binnen de dorpskern van Nistelrode komen vooral uit de 
omgeving van Kleinwijk. Daarnaast zijn ook in het tracé van de A50 ter 
hoogte van Kleinwijk sporen en vondsten uit deze periode gedaan.

In de bewoningsgeschiedenis van Nistelrode komen dus verschillende 
elementen met betrekking tot middeleeuwse dorpsverplaatsing aan de 
orde.59 De Bont illustreert dit als volgt:

“‘Na den vrede van Munster hebben de Rooms-katholieken eene schuurkerk 
gehad, omtrent in het midden van het dorp, op eenen aanmerkelijke afstand, 
ten zuiden van de oude parochiekerk, die afgelegen in de akkers stond. 
Deze laatste kerk, in het jaar 1799 wedergekeerd tot het gebruik de R.K. 
en (wederom) ingewijd ter eere van den H. Lambertus (...) werd in 1842 
afgebroken, nadat, in plaats daarvan, eene geheel nieuwe gesticht was in het 
gehucht het Laar, ter plaatse, waar ene kapel stond (...). De toren der vorige 
is in wezen gebleven en staat nu (ca. 1840) nog, geheel afgezonderd, op het 
kerkhof. De voormalige schuurkerk is sedert lang gesloopt’.”60

Op basis van de historische en archeologische gegevens ontstaat een beeld, 
waarin de bewoning op Zwarte Molen onderdeel uitmaakt van de parochie 
Nistelre, waarvan de kern ligt op de locatie Kleinwijk. De sporen uit de volle 
middeleeuwen in het tracé van de A50 ter hoogte van Kleinwijk bevestigen 
in ieder geval de aanwezigheid van een bewoningskern in deze periode. 
De locatie Zwarte Molen is in het begin van de 13e eeuw verlaten voor de 
ontwikkeling van akkerpercelen. Op een bepaald moment is ook de locatie 
Kleinwijk verlaten, waar ook een akkergebied is ontstaan. De kern van de ne-
derzetting is daarbij verplaatst naar de kern Laar, de huidige kern van Nistel-
rode (fi g. 17.14). De parochie Nistelrode behoorde tot het kwartier Maasland, 
waarvan Oss de hoofdstad was, dat een onderdeel was van het hertogdom 
Brabant. Nistelrode zou eeuwenlang een grensdorp van het hertogdom blij-
ven, grenzend in het oosten aan het onafhankelijke Land van Ravenstein.

59 De Bont 1993.
60 De Bont 1993.

Figuur 17.15
Reconstructie van een nederzetting uit 

de volle middeleeuwen (uit Bloemers e.a. 

1981)
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17.4.3 Late middeleeuwen
In Nistelrode, in overeenstemming met grote delen van Noord-Brabant, 
veranderen karakter en locatie van de bewoning in de late middeleeuwen 
dus sterk. De (verspreide) bewoning op de ruggen wordt verplaatst naar de 
beekdalen waar zich een bewoningspatroon vormde van geconcentreerde 
bewoning in dorpen en kleine gehuchten van één tot enkele hoeven. Het 
omringende landschap wordt gedomineerd door grote aaneengesloten 
akkercomplexen en uitgestrekte heidevelden. Ter verbetering van de van 
nature arme zandgronden werden de akkers bemest met een mengsel van 
mest en heide- en bosplaggen. Deze vorm van bemesting was gangbaar tot in 
de 20e eeuw en werd pas gestaakt met de komst van de kunstmest.
Vanaf deze periode onderging het landschap (opnieuw) drastische 
wijzigingen door grootschalige ontginningen. De heide verdween en 
weiland en grote percelen naaldbos kwam hiervoor in de plaats. Ook 
de ruilverkaveling en de opkomst van intensieve veeteelt plaatsten 
duidelijke accenten. Natuurlijk lieten ook de groei van de bevolking, 
de industrialisering en het toenemende verkeer hun sporen na. 
Het archeologisch onderzoek voor deze periode is zeer beperkt. 
Onduidelijk is dan ook of het proces van nederzettingsverplaatsing en 
bewoningsconcentratie uit de 12e en 13e eeuw zich voortzet of dat er 
sprake is van een ‘gestabiliseerd’ landschap. In het geval van Nistelrode 
lijkt de stichting van een nederzetting bij Laer een laatste verschuiving te 
vertegenwoordigen. Daar ontwikkelt zich het huidige Nistelrode, met de 
nieuwste uitbreidingen in de wijk Zwarte Molen, bovenop de erven van de 
bewoners van Nistelre.

Figuur 17.16
De huidige Waterstaatskerk in Nistelrode
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18 Hout uit de ijzertijd, Romeinse tijd 
en middeleeuwen

Richard Jansen en Caroline Vermeeren

Inleiding

De fysieke context van de vindplaatsen - fl uviatiele, grove zandafzettingen – 
heeft een slechte conservering voor organisch materiaal. Deze maken dan 
ook een zeer beperkt deel uit van het vondstmateriaal waarbij de categorie 
hout het meest voorkomt. Leer en bot zijn in Nistelrode vrijwel niet 
aangetroffen.
Hout vormde een zeer belangrijke grondstof in de late prehistorie, Romeinse 
tijd en ook de middeleeuwen. Het diende als basismateriaal voor het huis, 
alsook voor de meeste andere structuren op het erf. Ook verschillende 
gebruiksvoorwerpen waren van hout gemaakt getuige de vondst van onder 
andere een houten beker en lepel.
Eén van de vaste structuren op het erf waren de houten waterputten. Omdat 
deze diep moesten worden ingegraven voor het opwellen van het grondwater, 
vormen de kuilen waarin de putten werden geplaatst een context waarin hout 
bewaard blijft. Sinds de aanleg zijn de putten altijd onder het grondwater 
bewaard gebleven. Het onderzoek in Nistelrode heeft een twintigtal 
waterputten uit verschillende perioden opgeleverd. In hoofdstukken 19 en 20 
worden deze beschreven. Constructiehout van huizen is vanwege de slechte 
conserveringsomstandigheden niet aangetroffen, wel zijn in verschillende 
waterputten nog enkele houten objecten gevonden die daar bewust of per 
ongelijk in terecht zijn gekomen.

18.1 Constructiehout

18.1.1 Waterputten
Onder waterputten worden kuilen verstaan die tot onder de 
grondwaterspiegel zijn aangelegd met in de kuil een vorm van bekisting. 
Twee vormen zijn mogelijk. In het eerste geval is de kuil opengebleven, 
en was het noodzakelijk om de kuil in te lopen om de ingegraven put te 
bereiken (waterput met inlooptalud). In het tweede geval is de kuil rondom 
de bekisting dichtgegooid en reikte de put tot aan het maaiveld (waterput 
zonder inlooptalud). Aanvullend worden nog zogenaamde waterkuilen 
onderscheiden. Deze structuren reiken ook tot onder de grondwaterspiegel 
maar hebben geen putconstructie gehad en worden in het algemeen 
gekenmerkt door een gelaagde opvulling. Mogelijk hadden deze kuilen een 
meer tijdelijke functie in de watervoorziening. 

De waterputten zijn alleen op de vindplaats Zwarte Molen aangetroffen en 
dateren uit verschillende bewoningsperioden: ijzertijd, Romeinse tijd, vroege 
en volle middeleeuwen (zie tabel 18.1). Twee waterputten konden niet worden 
gedateerd.
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aantal A1
vlechtwerk-
constructie

A2
constructie
met planken

A3
boomstam-
constructie

A5
vierkante
constructie

ijzertijd 3 1 2

Romeinse tijd 4 1 1 2

merovingisch 3 2 1

karolingisch 1 1

volle
middeleeuwen 9

9

totaal 20 1 1 15 3

– Waterputten bestaan uit kuilen met een trechtervormige, komvormige of 
asymmetrische verticale doorsnede, met (oorspronkelijk) een bekisting. 
De constructiewijze van de bekisting van waterputten (als onderdeel van 
een typologie voor kuilen in het algemeen) is door Schinkel in zeven 
hoofdtypen verdeeld:1

 • A1 ronde/ovale doorsnede, vlechtwerk
• A2 ronde/ovale doorsnede, verticaal geplaatste elementen
• A3 uitgeholde boomstam
• A4 (wijn)vat/ton
• A5 vierkante/rechthoekige doorsnede, horizontaal geplaatste elementen
• A6 vierkante doorsnede, verticaal geplaatste elementen
• A7 uitgegraven of verstoord

De waterputten waarbij een uitgeholde boomstam is gebruikt, komen het 
meest voor. In het algemeen is daarbij sprake van een boomstam die in de 
lengte is gekliefd of doorgezaagd, waarna beide helften zijn uitgehold en weer 
tegen elkaar in een kuil zijn geplaatst. Het uithollen gebeurde niet alleen met 
dissels en bijlen, aangekoolde plekken wijzen ook op het uitbranden van de 
boomstammen. In veel gevallen werd de onderkant aangepunt om deze stevig 
in de ondergrond te kunnen verankeren. Bij drie waterputten in Nistelrode uit 
de volle middeleeuwen zijn de delen weer aan elkaar verbonden door middel 
van pinnen en een knoop van twijgen (fi g. 18.1). Een dergelijke constructie 
is ook op andere nederzettingen uit de volle middeleeuwen waargenomen, 
bijvoorbeeld in Bakel-Achter de Molen, Herpen-Wilgendaal en Dommelen.2

Over de locatie van de waterputten op het erf is weinig bekend. Dit is 
het gevolg van het feit dat we slechts zelden een boerderij en gelijktijdig 
functionerende waterput(ten) kunnen vaststellen. De dateringsmethoden 
laten dat niet toe. Mogelijk is er in de ijzertijd sprake van een verplaatsing van 
waterputten met het ‘zwerven’ van het erf, maar uit deze periode kennen we 
ook voorbeelden van het hergebruik van een kuil als waterput.3

1 Schinkel 1998.
2 Respectievelijk Arnoldussen 2003; Ball en Jansen 2002 en Theuws e.a. 1988.
3 Bijvoorbeeld Oss-Horzak waar in een kuil drie waterputten zijn aangetroffen  (pers. med. 

Jansen).

Tabel 18.1 
Overzicht van waterputten per periode en 

gerangschikt per constructiewijze. Typen 

A4, A6 en A7 komen niet voor
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Uit de Romeinse tijd en volle middeleeuwen, waarin erven en 
nederzettingen een plaatsvaster karakter krijgen, zijn voorbeelden bekend 
van eenfasige erven met meerdere waterputten rond een boerderij4 alsook 
waterputten met meerdere gebruiksfasen.5 Van het laatste hebben we ook 
een voorbeeld in Nistelrode, uit de Romeinse tijd (zie hoofdstuk 5). Voor de 
Nistelrodese nederzetting uit de volle middeleeuwen geldt dat de structuren 
zo kort op elkaar liggen dat een waterput op basis van kortste afstand aan 
meerdere huizen kan worden toegewezen. De verhouding tussen het aantal 
erven en waterputten wijst op een gebruik van waterputten door meerdere 
huishoudens. Op andere volmiddeleeuwse vindplaatsen gaat men er echter 
vanuit dat ieder erf zijn eigen waterput had.6

Er zijn nauwelijks chronologische ontwikkelingen in de toepassing van 
het type waterput waar te nemen. De oudst bekendste  waterputten uit de 
regio dateren uit de midden-bronstijd en bestaan uit kleine, eenvoudige 
boomstamputten. Een dergelijke constructie vinden we echter ook in diverse 
middeleeuwse nederzettingen. In geval van Nistelrode komen zelfs alleen 
maar boomstamputten voor! Vanaf de ijzertijd komen vlechtwerkwaterputten 
en licht geconstrueerde bekistingen van in een cirkel geplaatste planken 
voor. Van de laatste hebben we ook in Nistelrode een voorbeeld gevonden 
(zie hoofdstuk 4). De complexere vierkante constructies vinden we vanaf de 
Romeinse tijd, met de introductie van bijvoorbeeld de zaag. Ze vormen een 
fraaie illustratie van de toenmalige hoogwaardige houtbewerkingsindustrie 
(fi g. 18.2). Ook het gebruik van (wijn)tonnen als bekisting komt pas voor 
vanaf de Romeinse tijd. 

4 Oss-De Geer Oudenhofstraat: Jansen en Van Hoof 2003.
5 In Herpen-Wilgendaal is een waterput gevonden met  een dubbele boomstambekisting. Er is 

geen uitsluitsel of ze gelijktijdig in gebruik waren of dat één van beiden een latere vervanging 
was, al lijkt het laatste het meest waarschijnlijk (Ball en Jansen 2002).

6 Hiddink 2005.

Figuur 18.1
Delen van een boomstamwaterput uit de 

volle middeleeuwen: bekisting, pinnen en 

twijgen
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Houtdeterminatie
Voor de boomstamwaterputten uit de verschillende waterputten is vastgesteld 
dat deze alle zijn gemaakt van eikenhout, de hardste en duurzaamste 
houtsoort die lokaal voorhanden was. Ook de houten planken uit de beide 
vierkante constructies uit de Romeinse tijd zijn gemaakt van eik. Deze 
planken zijn nader bekeken op wijze van kap en bewerkingssporen.
Waterput 17.59 (fi g. 5.10) bevatte dertien radiaal uit de boom gekloofde 
planken van eikenhout (Quercus) (bijlage 18.1). Om de delen van de 
waterputbeschoeiing goed in elkaar te laten passen zijn twee grondvormen 
gebruikt: planken met rechthoekige uitsteeksels aan de uiteinden die 
symmetrisch in het midden van de plank zitten en planken met deze 
uitsteeksels, ook aan de uiteinden, maar asymmetrisch aan de boven- dan 
wel onderzijde. Bij de meeste uitsteeksels en/of inkepingen zijn scheur- en 
zaagsporen te zien, op de planken zelf zijn disselsporen herkenbaar.
Spoor 20.70 (fi g. 5.10) bevatte 32 delen hout; 22 eiken planken en 10 pennen 
waarvan er zeven van essenhout zijn (Fraxinus excelsior) en drie van eik 
(bijlage 18.1). Er zijn zowel radiale, tangentiale als scheve planken en ook 
kleine stukken van planken waaraan niet goed meer te zien is hoe ze uit de 
boom gehaald zijn, alleen dat het kleine stukken uit relatief grote bomen zijn 
(stamcodes respectievelijk 13/14, 15, 16 en 17). De planken vertonen sporen van 
zagen (eerste bewerking) en dissels (bijwerken). Er zijn soms bijzonder grote 
bramen aangetroffen op de disselsporen. Eenmaal is een afdruk gevonden 
van een disselsnede met een zijkant. De gebruikte dissel was minimaal 11 
cm, had een rechte snede en was (vrijwel) vlak. Ook zijn er inkapsporen van 
bijlen gevonden. De pennen, altijd een klein deel uit een grote stam (stamcode 
17) zijn met een kleine bijl of een fl ink mes rondom bijgewerkt en soms plat 
gemaakt, soms iets aangepunt.

18.1.2 Overige structuren
Ook voor de overige structuren op het erf vormde hout een belangrijk 
bouwmateriaal. De boerderijen, spiekers en hekken hebben een houten skelet 

Figuur 18.2
Plank uit Romeinse waterput met 

zaagsporen
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gehad waarvan we echter alleen nog de ´afdrukken´ in de grond terugvinden. 
Een enkele maal kon de locatie van de paal in de paalkuil worden 
waargenomen maar het ontbreken daarvan in veel paalkuilen wijst erop dat 
een boerderij die werd verlaten grotendeels zal zijn ontmanteld. De bruikbare 
palen zullen zijn verwerkt in de nieuwe boerderij.

18.2 Houten objecten

Naast aardewerk en metaal zal ook een deel van de (dagelijkse) gebruiks-
voorwerpen gemaakt zijn van hout. Deze objecten worden zelden gevon-
den, maar het beperkte aantal vondsten van houten objecten toont wel een 
divers scala aan voorwerpen: lepels, bekers, borden, scheppen en emmers. 
Voorbeelden zijn een viertal houten borden uit een middeleeuwse waterput 
in Lieshout, een houten bord en een emmer uit Oss-Horzak en een schep 
uit een waterput in Oss-De Geer.7 De beide laatste vindplaatsen dateren uit 
de Romeinse tijd. Ook de opgravingen in Nistelrode hebben twee dergelijke 
houten objecten opgeleverd: een kleine, versierde beker uit de Romeinse tijd 
en een lepel uit de volle middeleeuwen (fig. 18.3).
Naast de kleinere objecten die met name als keuken- en tafelgerei zullen 
hebben gediend, zijn ook voorbeelden van grotere houten objecten bekend: 
wagenwielen, jukken en karntonnen.8 Ook karren zullen grotendeels van 
hout zijn gemaakt.

7 Respectievelijk Hiddink 2005; Jansen pers. med.; Jansen en Van Hoof 2003.
8 Voorbeelden van deze objecten kennen we uit Oss-Ussen: Wesselingh 2000.

Figuur 8.3
Houten beker en lepel uit respectievelijk 

de Romeinse tijd en de volle 

middeleeuwen (schaal 1:3)
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Daarnaast is op verschillende vindplaatsen, en ook in Nistelrode, een 
aantal metalen gereedschappen gevonden die indirect wijzen op een lokale 
productie van houten voorwerpen, naast metaal- en aardewerkproductie.

18.3 Dendrochronologische dateringen

Hout, en met name eikenhout, vormt ook een belangrijke bron voor dendro-
chronologische dateringen. Dateringen op basis van jaarringen hebben een 
hoge zekerheid en in het algemeen een beperkte marge. Ondanks het ruime 
aantal waterputten met goed geconserveerde putdelen was het aantal date-
ringen beperkt. Dendrochronologisch onderzoek analyseert de jaarringen 
van bomen. Iedere groeiring is karakteristiek voor een jaar. Op basis daar-
van zijn er curven ontwikkeld tot ver voor onze jaartelling (fig. 18.4). Deze 
zijn echter wel regio gerelateerd. Voldoende dik (eiken)hout kan daarmee 
soms tot op het kapseizoen nauwkeurig worden gedateerd.
Door het weinige voorkomen van organische resten zijn absolute 
dateringsmethoden als C14 of dendrochronologie bij onderzoeken op de 
zandgronden zeer beperkt toepasbaar. Datering van mobilia op basis van 
kennis van veranderingen in de verschillende materiaalcategorieën is vaak 
de enige mogelijkheid.

De gehanteerde referentiechronologie voor de middeleeuwse monsters zijn 
NLVlaan2 en O.Friesland. De eerste is de kalender voor Vlaanderen en 
Zuid-Oost Nederland. De tweede kalender is ontwikkeld voor de provincie 
Oost-Friesland in Duitsland.9 Voor het eerste monster uit de Romeinse tijd 
is referentie Romweg gebruikt, een middelcurve van alle daterende eiken uit 
Vleuten-De Meern, gelegen in het rivierengebied (zie tabel 18.2).

9 Vlaanderen en Zuidoost-Nederland: RING 2004; Oost-Friesland: Leuschner 1995.

Figuur 18.4
Het principe van dendrochronologisch 

dateren, van jong (links) naar oud (rechts)
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Tabel 18.2
Overzicht van dendrodateringen van de 

vindplaats Nistelrode-Zwarte Molen

18.4 Hout als grondstof

Concluderend kunnen we stellen dat de materiaalcategorie hout een belang-
rijke rol heeft gespeeld in het dagelijkse leven van de bewoners van de 
Nistelrodese vindplaatsen. Een functie die door de slechte conservering 
van het materiaal en het daarmee samenhangende beperkte voorkomen 
kan worden onderschat. Op basis van houtdeterminaties vormen eik en 
es de belangrijkste leveranciers van constructiehout. Beide loofboomsoor-
ten kwamen voor in de bossen die de nederzetting hebben omringd (fig. 
18.5). Het hout van de eik was het hardste en duurzaamste hout dat lokaal 
voorkwam. Het hout van de es is ook relatief hard, maar minder duurzaam 
en buigzaam. Naast deze soorten zijn ook wilgentenen aangetroffen, de 
(éénjarige) scheuten van de wilg die gebruikt worden voor vlechtwerk en, 
in het geval van Nistelrode, voor het bijeenhouden van waterputdelen. De 
wilg heeft een voorkeur voor vochtige bodems en zal langs de randen van de 
beekdalen hebben gestaan.

vondst nmr. verwachte periode dendrocode periode waarin de 
boom is omgehakt

zekerheid van 
de datering

referentie-
chronologie

1029 VI Romeinse tijd NIM0001 112 AD ± 6 99,99% Romweg

43.4 M5 volle middeleeuwen NIZ0001 993 AD ± 6
999 AD ± 8*

99,9% NLVlaan2

43.4 M4 volle middeleeuwen NIZ0002 zomer/winter
994 AD

99,5% NIZ0001

43.4 M6 volle middeleeuwen NIZ0003 989 AD ± 6
995 AD ± 8*

99% NIZ0001

53.396 M3 volle middeleeuwen NIZ0004 voorjaar/
zomer 1038 AD

99% O.Friesland

53.396 M1 volle middeleeuwen NIZ0005 1042 AD ± 6
1048 AD ± 8*

87,5% NLVlaan2

3486 karolingisch NIZ00101 geen datering** - -

3193 volle middeleeuwen NIZ00111 geen datering** - -

2336 volle middeleeuwen NIZ00120 geen datering** - -

2214 volle middeleeuwen NIZ00130 geen datering** - -

3438 ijzertijd NIZ00140 geen datering** - -

3542 volle middeleeuwen NIZ00150 geen datering** - -

46.31 Romeinse tijd NIZ00160 voorjaar/zomer 39 AD 99,99% OFR18MMM

* Bij deze monsters was geen kern zichtbaar. De monsters zouden meer dan 200 ringen gehad kunnen hebben waardoor de spintberekening
uitgaat van 26 ± 8 in plaats van 20 spintringen ± 6. Bij de datering van put 43 maakt het aantal spintringen niet uit, hier valt de veldatum van 
zomer/winter 994 AD binnen de marge van de andere twee dateringen.

** Het was helaas niet mogelijk deze monsters te dateren. Er waren meerdere mogelijke dateringen, waarvan er geen enkele betrouwbaar was. 
Tussen de monsters onderling was geen overeenkomst, behalve tussen monster 3486 (vermoedelijke datering Karolingisch) en monster
2336 (vermoedelijke datering volle middeleeuwen). De zeer sterke overeenkomst tussen beide monsters duidt erop dat beide van dezelfde 
boom afkomstig zijn en dus uit dezelfde periode moeten dateren. Ook een middeling van beide meetreeksen gaf echter geen betrouwbare 
datering.
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Met name in de loop van de Romeinse tijd en de volle middeleeuwen zal de 
beschikbaarheid van geschikte bomen voor constructiehout in de directe 
sterk zijn afgenomen. Voor de Romeinse tijd is bekend dat handel in hout 
over lange afstanden voorkwam. Of de houtvoorraad in de regio Nistelrode in 
de Romeinse tijd en (volle) middeleeuwen dusdanig slinkte dat het ook hier 
noodzakelijk werd om hout in te voeren is (nog) niet vast te stellen.

Figuur 18.5
Met de klok mee vanaf linksboven: eik, 

es, els en wilg

Paalkuil Paalschaduw

5030

Nazak

0 1 m
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Bijlage 18.1 Nistelrode-Zwarte Molen Resultaten van het houtonderzoek van twee Romeinse waterputten 
Pu

t

Sp
oo

r

Vn
r.

So
or

t

L B H D
-b

oo
m

A
rt

ef
ac

t

PV PL C
on

s

Jr
.

sp
in

t

de
nd

ro

C
14

T/
F

C
/W

O
pm

er
ki

ng
en

17 59 ? Quercus >80 >15 >3 ? Plank 
waterput

- >60 - - - + ?

17 59 544 Quercus >110 22 5 >40 O. plank 
waterput

- c.60 - +/- - + ?

17 59 546/
560

Quercus 120-152 12-27 5 >60 W. plank 
waterput

+ c.100 - + - + C disselsporen, 
vorm 1b

17 59 547/
551

Quercus 120-156 11-(13)-
26

4 >50 Z. plank 
waterput

- c.100 - + - F ? dissel-, scheur- 
en zaagsporen, 
vorm 1b

17 59 550 Quercus 117-
c.140

c.8-22 5 >40 Plank 
waterput

- c.60 - +/- - + ? vorm 1b

17 59 552 Quercus 120-154 10-
(14)-19

6 >40 Plank 
waterput

+ c.60 - + - F ? dissel-, scheur- 
en zaagsporen 
(op inkepingen), 
vorm 2

17 59 553 Quercus 119-150 10-22 5 >45 Plank 
waterput

+/- c.80 - + - + ? disselsporen, 
houtworm,
vorm 2

17 59 554 Quercus 119-145 >12 4 >30 Plank 
waterput

+ >60 - + - + ? disselsporen, 
vorm 2

17 59 555 Quercus 120-146 12-18 6 >40 Plank 
waterput

+ c.80 - + - + ? dissel- en 
inkapsporen,
vorm 2

17 59 556 Quercus 118-140 7-17 5 >40 Plank 
waterput

+ c.60 - + - + ? disselsporen, 
vorm 2

17 59 557 Quercus 120-148 9-24 4 >50 Plank 
waterput

+ c.80 - + - + ? dissel- en 
vraatsporen,
vorm 1

17 59 558/
545

Quercus 120-141 10-19 4 >>40 N. plank 
waterput

+ c.80 - + - F ? disselsporen, 
vorm 2

17 59 559 Quercus >137 9-20 4 >40 Plank 
waterput

+/- >60
(90)

? + - + ? disselsporen, 
vorm 1

20 70 1009 3a Quercus 116-126 22 5 >44 Plank 
waterput

+ c.100 - +/- - F C gezaagd, 
bijgewerkt
met dissel, 
inkapsporen bijl, 
vorm 4

20 70 1009 3a.1 Fraxinus 10 2 2 > Pen 2 + < - - - F C 1 kant plat, 1 
kant afgeplatte 
punt, rondom 
bijgekapt/
gesneden,
braamsporen

20 70 1009 3a.2 Fraxinus 10 2 2 > Pen 2 + < - - - + C

20 70 1010 2.1 Quercus 129-155 13-20,5 8 >40 Plank 
waterput

+ c.60 ? +? - + ? disselsporen, 
vorm 3

20 70 1010 2.2 Quercus 2,5 2,5 > Pen +/- < ? - - - ? pen uit 2

20 70 1011 1a Quercus 128-156 6-20 8 >20 Plank 
waterput

+/- c.60 - +/- - F ? veel kleine 
disselsporen,
>braam,
zaagsporen, 2 
gaten, vorm 1
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20 70 1011 1b Quercus 3 3 > Pen - < ? - - - ? pen uit 1, 
loopt taps toe, 
mogelijk stukje 
spinthout

20 70 1025 3b Quercus 114-127 2 2,5-
6

>50 Plank 
waterput

+/- c.100 - +/- - + ? gaten (2,7 cm, 
diepte 9 cm) op 
24 en 28 cm, 
recht gat, hart 
scheef, deels 
vergaan

20 70 1026 4a Quercus 121 24 6 >=50 Plank 
waterput

+/- c.60 - - - F ? gaten (2,5 cm, 
diepte 9 cm) op 
25 en 29,5 cm, 
platte dissel (>11 
cm)

20 70 1027 4b.1 Quercus 120 25 5 >50 Plank 
waterput

+ 100 - +/- - F ? zaagsporen

20 70 1027 4b.2 Fraxinus 2,5 > Pen + < - +/- - + ? uit 4b, bewerkt 
met mes/bijl, 29 
cm van rand

20 70 1027 4b.3 Fraxinus 2,5 > Pen + < - +/- - + ? uit 4b, bewerkt 
met mes/bijl, 25 
cm van rand

20 70 1028 6b.1 Quercus >125 >12 5 >25 Plank 
waterput

+ >60 - - - + ? ernstig gebroken, 
vorm 4, pennen 
op 27 en 30 cm, 
zaagsporen

20 70 1028 6b.2 Fraxinus 3 3 > Pen 7 1 + < - - - + ? uit 6b1, diepte 
6 cm

20 70 1028 6b.3 Fraxinus 3 3 > Pen + < - - - + ? uit 6b1

20 70 1029 6a.1 Quercus 116-128 c.38 5 >75 Plank 
waterput

- c.90 - +/- - + ? grote knoest op 
een uiteinde, 
vorm 4

20 70 1029 6a.2 Fraxinus 10 3 > Pen - < - +/- - + ? uit 6a, twee 
kanten
aangepunt, gaten 
(6 cm diep) op 
27 en 31 cm

20 70 1030 5a Quercus >126-
>140

21 7 >40 Plank 
waterput

+/- =<60 - ? - + ? grote inkap, 
vorm 1

20 70 1030 5b Quercus > Pen +/- < - - - - ? uit 5, aangepunt, 
gat (3 cm) op 
22 cm vanaf 
binnenrand

20 70 7 Quercus >115 >22 6 >45 Plank 
waterput

- <60 - - - - W

20 70 8 Quercus >90 >18 6 >35 Plank 
waterput

+ =<60 - +/- - - ?

20 70 9 Quercus >120 c.27 6 >50 Plank 
waterput

+ <60 - - - - W

20 70 10 Quercus >120 >14 6 >30 Plank 
waterput

+ =<60 - +/- - - ?
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20 70 11 Quercus >120 >11 6 >20 Plank 
waterput

+/- <60 - - - - W vorm 4

20 70 12 Quercus >120 >6 6 >12 Plank 
waterput

+/- <60 - - - - W

20 70 13 Quercus >90-
>120

7->12 8 >25 Plank 
waterput

+/- <60 - - - - W

20 70 14 Quercus >80 >8 7 > Plank 
waterput

+/- <60 - - - -

20 70 15 Quercus >40 >13 >6 >26 Plank 
waterput

+ =<60 - - - -

20 70 16 Quercus >60 >9 7 >20 Plank 
waterput

- <60 - - - - W

20 70 17 Quercus >60 >8 >6 >16 Plank 
waterput

- <60 - - - - W

20 70 18 Quercus >40 >8 >6 >16 Plank 
waterput

- <60 - - - - W

20 70 19 Quercus >40 >8 >6 >16 Plank 
waterput

- <60 - - - - W

37 247 2361 Quercus 
-sp
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Uitleg van de codering gebruikt in de bijlage

Alle afmetingen zijn in cm (> = groter of meer dan, 
< = kleiner of minder dan, c. = circa)

PUT put
SPOOR spoor
VNR vondstnummer
VOLG volgnummer, als binnen één vondstnummers meer houtvondsten zijn
SOORT houtsoort: Alnus = Els, Fraxinus excelsior = Es, Pomoidea = Appelachtigen (Appel/Peer/

Meidoorn), Quercus = Eik, Rhamnus catharticus = Vuilboom, Salix = Wilg.
ARTEFACT artefact, omschrijving van voorwerp of constructiehout
STC stamcode = schematisch aangeven van de wijze waarop object uit het hout is gehaald 

(grondvorm), zie onder; b= met bast/wankant; a= zonder bast
L lengte
B breedte
D hoogte/dikte
DIAM diameter van het voorwerp
D BOOM diameter van oorspronkelijke stam of tak
PV puntvorm, d.w.z. het aantal vlakken waarmee de punt is gemaakt halverwege de  punt
 2 = 2 vlakken enz.
 x = één extra kap aan de punt
PL puntlengte, d.w.z. de lengte van de punt gemeten van hoogste kapvlak
CONS conservering, g = goed, m = matig, s = slecht
JR aantal jaarringen, < = weinig, s = spint, w = wankant(bast)
SEIZ v = voorjaar, z = zomer, h = herfst, w = winter
D geschiktheid voor dendrochronologisch onderzoek, x = geschikt, s = spint, w =  wankant
JR aantal jaarringen
14C geschiktheid voor 14C-datering, +=goed, +/-=matig, -=slecht
T teken advies
F foto advies
ACTIE D = dendro, C = conserveren, C14 = 14C-datering mogelijk of  W = weggooien
St snede van het gereedschap getekend
OPMERKING opmerkingen die niet onder een eerdere kolom passen. Bs = bijlsnede 
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1 hele stam 11 vierzijdig gerechte ‘balk’ uit 
kwart stam 

2 halve stam 12 eenzijdig gerechte ‘plank’ 

3 derde stam 13
radiale ‘plank’ door hart 
(kwartiers) 
a. zonder bastkanten 
b. met bastkant(en) 

4 kwart stam 14
radiale ‘plank’ maximaal tot 
hart
a. zonder bastkanten 
b. met bastkant(en) 

5 radiaal kleiner dan  
omtrek 

15

 tangentiale ‘plank’ niet door 
hart, breedte groter dan 
kwart stam (dosse) 
a. zonder bastkanten 
b. met bastkant(en) 

6 Radiaal gelijk aan 
omtrek 

16

 ‘plank’ niet door hart, 
breedte maximaal kwart 
stam
a. zonder bastkanten 
b. met bastkant(en) 

7 radiaal groter dan 
omtrek 

17 relatief klein deel uit stam 

8 eenzijdig gerechte 
‘balk’

18 segment van een 
uitgeholde stam 

9 vierzijdig gerechte 
‘balk’ door het hart van 
de stam 

0 onbekend

10 vierzijdig gerechte 
‘balk’ uit halve stam 

   



19 Sporen en structuren uit de Romeinse tijd

Elly Heirbaut en Richard Jansen

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de structuren uit de Romeinse tijd beschreven. Voor 
een verdere interpretatie, samenhang, parallellen en literatuurverwijzingen 
voor de verschillende structuren wordt verwezen naar hoofdstuk 5.
De beschrijving van de structuren valt uiteen in een aantal vaste punten 
analoog met de catalogus van de opgraving Lieshout-Beekseweg.1 Voor 
de huisplattegronden zijn dit achtereenvolgens: onderzoek, constructie, 
wanden, ingangen, dak, binnenindeling, bijzondere elementen, verdwijnen 
van het gebouw en datering. Voor de kleinere structuren zijn over het 
algemeen alleen onderzoek, constructie en datering aangegeven. 
In de archeologische literatuur worden voor dezelfde onderdelen van struc-
turen een groot aantal verschillende termen gehanteerd, afhankelijk van 
de onderzoeker, onderzoeksperiode, regio etc. In de onderstaande beschrij-
vingen is een keuze gemaakt in de te hanteren terminologie (zie tabel 20.1). 
Hiermee is getracht om een uniformiteit te creëren in het beschrijven en 
weergeven van de boerderijen (en andere structuren) binnen deze publicatie. 
Een dergelijke standaard vergemakkelijkt het structurele onderzoek naar het 
ontstaan en ontwikkelen (chronologisch en typologisch) van boerderijplatte-
gronden en onderling vergelijken van nederzettingen op erfniveau.

nr. term omschrijving

1 kern het geheel van palen waarop de zwaarste last van het dak rust

2 nokligger horizontale ligger in de punt van het dak

3 langsligger de overige horizontale liggers in het huis

4 middenstijlen de dakdragende interne palen, die de nokligger dragen (middenstijl)

5 wandstijlen de palen die stevigheid verschaffen aan de wand

6 beuk de lengtevakken tussen de gebintstijlen of de middenstijlen en de 
wanden, bij het ontbreken van middenstijlen is er sprake van een beuk 

7 ingang doorgang in de lange of korte zijde

8 wandgreppel greppel waarin de wand is geplaatst, inclusief de wandstijlen. In 
sommige gevallen zijn wandstijlen zichtbaar in de greppel

9 buitenstijlen palen buiten de wand die een deel van de daklast dragen

10 binnenstijlen palen tussen de wand en de middenstijlen

11 paalspoor locatie in het archeologische vlak van een mogelijke paalkuil en/of -gat

12 paalkuil kuil gegraven voor het plaatsen en funderen van een paal

13 paalgat locatie voor het plaatsen en funderen van een paal

1  Hiddink 2005.
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nr. term omschrijving

14 paalschaduw locatie van de paal, de paal is niet verwijderd en weggerot

15 uitgraafkuil kuil gegraven voor het verwijderen van een ingegraven paal of waterput

1

2

3

4

5

6
7

8

9

19.1 Zwarte Molen

19.1.1 Huisplattegronden

Structuur 1 (werkput 20; 63)

Onderzoek

Van de wandgreppelboerderij kon in eerste instantie slechts het oostelijke 
deel worden opgegraven: een groot deel was vergraven bij het aanleggen van 
de greppel die langs de provinciale weg N50 loopt. Van het opgegraven deel 
bleek bovendien dat de zuidoostelijke punt verstoord was door een boomval 
(fi g. 19.4).
Bij een kortstondige archeologische begeleiding bij het opbreken van de 
N50 kon de westelijke korte zijde van de plattegrond worden vastgesteld. 
Hierdoor konden de lengte en de constructiewijze van het huis worden 
gereconstrueerd.

Type
Oss type 8C2 (?), zonder buitenstijlen.

2 Dit type kenmerkt zich als een tweebeukige plattegrond met wandgreppel en middenstijlen 
in beide korte wanden. Door het ontbreken van buitenstijlen past de plattegrond niet direct in 
de Oss-typologie, of is er sprake van een nieuw subtype (Wesselingh 2000).

Tabel 19.1
Constructieve elementen in een boerderij 

(op basis van onder andere Theuws 1992; 

Huijts 2000; Hiddink 2005)
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Constructie

De breedte van het huis bedraagt 6,7 m, de lengte 15,6 m.3 De oriëntatie is 
oost-west. Dergelijke boerderijtypen worden over het algemeen gekenmerkt 
door zeer diep ingegraven middenstaanders. In het oostelijke deel zijn twee 
middenstijlen herkend: één ter hoogte van de oostelijke ingangen en één in 

3  De afmetingen worden genomen vanaf het midden van de wandgreppels/palen.

Figuur 19.1
Structuren 1 (rechts) en 55 (links), met 

spoordieptes

(structuren 1:300; spoordieptes 1:50)
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de korte zijde, aan de buitenkant van het huis. De middenstijlen zijn 62 cm 
en 68 cm diep ingegraven. De paalkuil ter hoogte van de ingangen heeft 
een typerende vorm. De grote kuil vertoont namelijk aan drie zijden een 
verticaal profi el terwijl de vierde zijde schuin is. Een dergelijke kuil wordt 
aangeduid als ‘revolvertaskuil’, waarvan de vorm de plaatsing van de zware 
middenstaanders vergemakkelijkte.4 Aan de binnenzijde van de ingangen 
(zie verder) zijn dubbele stijlen aangebracht. Deze liggen op één lijn met de 
middenstijl. Hieruit kan worden afgeleid dat er mogelijk tussen deze palen 
en de middenstijl een dwarsverband was aangebracht.

Wanden

De plaats van de wanden wordt gemarkeerd door circa 50 cm brede 
wandgreppels, die langs alle zijden van het huis zijn vastgesteld. In de 
oostelijke korte zijde is de greppel smaller, namelijk 30 cm. Bij het couperen 
werden in de greppel geen wandstijlen herkend.

Ingangen

Voor zover we hebben kunnen vaststellen, is het huis voorzien van minimaal 
twee ingangen. Deze liggen tegenover elkaar in de oostelijke helft van de 
lange zijden. De ingangsopening aan de noordzijde bedraagt 1,4 m; de 
ingang aan de zuidzijde is moeilijk te reconstrueren omdat deze kant van 
de plattegrond verstoord is door een boomval. De ingang was in ieder geval 
minstens 80 cm breed. Aan beide zijden worden de ingangen gefl ankeerd 
door een stijl die aan de binnenkant van de wandgreppels is geplaatst. Zoals 
boven is aangegeven, zal mogelijk op deze palen een dwarsverband zijn 
aangebracht.

Dak

Het huis heeft aan de oostzijde een zadeldak gehad, wat afgeleid kan worden 
uit de aanwezigheid van een middenstaander in de oostelijke korte zijde. 
Voor de westelijke zijde is dit niet duidelijk.

Binnenindeling

Voor zover dit vastgesteld kon worden, is het huis door een centrale rij 
middenstijlen opgedeeld in twee beuken. Wat de verdere indeling betreft, is 
het moeilijk uitspraken doen, aangezien slechts een klein deel van het totale 
oppervlak van de boerderij is opgegraven.

Bijzondere elementen

Geen bijzondere elementen.

Verdwijnen van het huis

Er zijn geen aanwijzingen gevonden die doen vermoeden dat de palen er bij 
het verlaten van de boerderij zijn uitgetrokken.

4 De Boe 1988.
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Datering

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

1 geen 1?

Structuur 2 (werkput 24)

Onderzoek

Een ZO-NW georiënteerde weg die het opgravingsvlak doorkruist heeft het 
grootste deel van deze plattegrond verstoord. Daardoor is het niet duidelijk 
of het hier om een relatief kleine huisplattegrond gaat of om de plattegrond 
van een bijgebouw. Ten zuidwesten van de plattegrond en de weg ligt nog 
een stuk (wand)greppel. Deze heeft een oost-west oriëntatie maar maakt na 
ongeveer 2,3 m een hoek van 90 graden naar het zuiden. Wat de precieze 
relatie met structuur 2 is, is niet duidelijk.

Type

Onduidelijk, bijgebouw (?). 

Constructie

Van de totale lengte is slechts 4,5 m teruggevonden; de breedte bedraagt 
5,9 m, een breedte die overeenkomt met de gemiddelde breedte van 
wandgreppelboerderijen.
In de binnenruimte van de boerderij zijn geen middenstijlen gevonden. Ook 
bij het uitgraven van de verstoring zijn deze niet gevonden. Omdat de versto-
ring een beperkte diepte had (in de aangrenzende put was het vervolg van 
weg in het vlak niet zichtbaar) kunnen we met enige zekerheid stellen dat er 
geen middenstijlen aanwezig waren. Een zware paal net buiten de noordelij-
ke korte zijde kan als een middenstijl buiten de wandgreppel geïnterpreteerd 
worden: hij ligt op de centrale as van de plattegrond en bleek 66 cm diep te 
zijn.

Wanden

De wanden kunnen herkend worden aan de wandgreppel. Deze is circa 12 
cm diep, en heeft een onregelmatige bodem.

Ingangen

De ingangspartijen konden niet vastgesteld worden.

Dak

De afwezigheid van middenstijlen maakt het moeilijk uitspraken te doen 
over de dakconstructie. Op basis van de positie van de zware paal net buiten 
de noordelijke korte zijde kan verondersteld worden dat het huis voorzien 
was van een zadeldak. De palen die langs deze noordelijke korte zijde en 
de oostelijke zijde zijn ingegraven, doen vermoeden dat de dakvoet zich 
op ongeveer 80 cm van de wand bevond. Deze stijlen zullen aldus een 
ondersteunende functie hebben gehad. De onderlinge afstand tussen de 
palen varieert tussen 2,2 m en 3 m.
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Binnenindeling

Aangezien slechts een zeer beperkt deel van de plattegrond bewaard is 
gebleven, kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de interne 
indeling van de structuur.

Bijzondere elementen

Geen bijzondere elementen.

Verdwijnen van het gebouw

Er zijn geen aanwijzingen gevonden die doen vermoeden dat de palen er bij 
het verlaten van de boerderij (?) zijn uitgetrokken.

Datering

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

2 grijs aardewerk ooxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1?

Structuur 3 (werkput 20)

Onderzoek

Net zoals structuur 1 kon ook deze plattegrond slechts gedeeltelijk 
worden opgegraven: de westelijke helft is ‘verdwenen’ door de aanleg 
van de bermsloot en de N50. De plattegrond oversnijdt een andere 
boerderijplattegrond (structuur 4) en een waterput (structuur 12). Op basis 
van de talrijke oversnijdingen tussen de boerderijen en de waterput is 
structuur 3 de jongste structuur. Het gebouw heet een ONO-WZW oriëntatie 
en ligt exact parallel aan een (nederzettings)greppel, op een afstand van circa 
1,5 m.

Constructie

De minimale lengte die vastgesteld kon worden, is 8 m en de breedte is 
5,8 m; beide gemeten vanaf het middelpunt van de wandgreppels. Op de 
centrale as van de boerderij is een aantal middenstijlen herkend. Slechts één 
daarvan lijkt stevig genoeg gefundeerd om een dragende functie te hebben 
gehad. Deze is 80 cm diep ingegraven, terwijl de kuilen van de andere 
middenstaanders gemiddeld 12 cm diep zijn. Een deel van de daklast zal dus 
gedragen zijn door de stijlen die aan de buitenkant van en in de wand zijn 
geplaatst.

Type

Oss type 8(A), met interne (wand)greppel.

Wanden

De wanden tekenen zich af door middel van smalle wandgreppels die 
gemiddeld 30 cm breed zijn. De gemiddelde diepte van de wandgreppel, 
waarin ook hier geen wandpaaltjes herkend konden worden, is 31 cm. Echter, 
vergelijkbaar met enkele andere structuren in de nederzetting kunnen 
wandstijlen wel verondersteld worden op basis van enkele diepere delen in de 
wandgreppel.
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Ingangen

In het oostelijke deel van deze boerderij zijn geen ingangen herkend.

Dak

Ondanks het feit dat er in de korte oostelijke zijde geen middenstijl staat, 
lijkt het er toch op dat de boerderij een zadeldak heeft gedragen. Dit blijkt 
uit de rij kleinere buitenstijlen die parallel aan de zuidelijke lange zijde 
loopt. Deze bestaat uit minimaal vier stijlen, waarvan drie op een onderlinge 
afstand van 2,3 m. Tussen de derde en de vierde ligt een afstand die dubbel 
hieraan is; hiertussen kan dus nog een paal verondersteld worden. De diepte 
varieert tussen 10 en 25 cm. Ook langs de oostelijke korte zijde kan een 
aantal palen tot een dergelijke rij buitenstijlen behoren. Er zijn er echter te 
weinig van bewaard om de rij volledig te kunnen reconstrueren. Duidelijk 
tekenen zich wel de stijlen af op beide oostelijke hoeken van de plattegrond. 
De afstand tussen de wandgreppel en de rij buitenstijlen bedraagt gemiddeld 
30 cm.5

Binnenindeling

Het oostelijke deel van de boerderij is verdeeld in twee helften die worden 
gescheiden door een smalle greppel, waarin een (veronderstelde) middenstijl 
staat. Aan het oostelijke uiteinde ontstaat daardoor een kleine ruimte van 4,5 
bij 6 m, zonder een duidelijke ingang. De westelijke helft van de plattegrond 
is, voor zover opgegraven, tweebeukig. De functie van de afgescheiden 
ruimte is moeilijk vast te stellen. De traditionele indeling in een woon- en 
staldeel, in de meeste gevallen onderscheiden door centraal geplaatste 
ingangen in de lange zijden, ligt hier niet voor de hand. Een vergelijkbare 
indeling vinden we ook in structuur 5. Als we inheems-Romeinse 
nederzettingen uit de directe omgeving bekijken, blijkt een dergelijke 
indeling slechts spaarzaam voor te komen. Duidelijke parallellen komen 
bijvoorbeeld voor in Oss-Horzak, een nederzetting uit dezelfde periode, maar 
bijvoorbeeld ook in Lieshout.6

Bijzondere elementen

Geen bijzondere elementen.

Verdwijnen van het gebouw

Er konden geen duidelijke aanwijzingen gevonden worden die doen 
vermoeden dat bij het verlaten van de boerderij de palen zijn verwijderd.

Datering

Op basis van de talrijke oversnijdingen met structuur 4 en structuur 12 
(waterput) kan een relatieve chronologie voor dit kleine cluster structuren 
opgesteld worden. De oversnijding met de waterput is vastgesteld op 
basis van kleurverschillen: de wandgreppel bestaat uit zeer homogeen 
donkergrijs zand, de waterput uit donkerbruinrood zand. Op de plaats van 
de oversnijding is een omwoeling van de waterputvulling zichtbaar. Ook de 
oversnijding met de plattegrond van structuur 4 kon duidelijk vastgesteld 

5 Afstand gemeten van het middelpunt van de palen tot het middelpunt van de wandgreppel.
6 Jansen en Fokkens 2002.
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worden in verschillende coupes. Structuur 3 is derhalve in dit cluster de 
jongste structuur.

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

3 verf techniek a
grijs vt 104d
grijs aardewerk 2x 
kurkurn
hand 4x

xxxxx
xxxxx

xxxxx
ooxxx
ooxxx
xxxxx
xxxxx

xxx
xxxxx
xxxxx
xx
x

xx
xxxxx xxxxx xxxxx

1d/2a

Structuur 4 (werkput 20)

Onderzoek

De boerderij heeft een ONO-WZW oriëntatie. De conservering van de sporen 
is met name in het oostelijke deel is beperkt. Op basis (van het resterende 
deel) van de wandgreppel zijn wel de afmetingen en constructie van de 
boerderij vast te stellen.

Type

Oss type 9, geen buitenstijlen aan lange zijden (?).

Constructie

De wandgreppelboerderij heeft een lengte van 20,5 m en een breedte van 
ruim 7 m. Hoewel er sporen ontbreken, kan er toch duidelijk een tweebeukig 

Figuur 19.2 
Structuren 3, 4 en 15 (structuur 1:300; 

spoordieptes 1:50)
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(westelijk) en een driebeukig deel (oostelijk) onderscheiden worden. Er 
zijn twee sporen in het tweebeukige deel die als middenstaander worden 
geïnterpreteerd. Deze hebben een onderlinge afstand van 6,1 m. De ene is 
59 cm diep, de andere is slechts 13 cm. In het driebeukige deel wordt het dak 
gedragen door minimaal twee binnenstijlen, waarvan de diepten 13 cm en 21 
cm zijn.

Wanden

Grote delen van de wandgreppel waren niet meer waar te nemen in het 
vlak. Dit is voornamelijk het geval in het noordoostelijke deel van de lange 
zijde, maar ook in het midden van de zuidelijke lange wand. De gemiddelde 
breedte van de greppel is 25 cm. Hij varieert in diepte tussen 10 en 26 cm, 
maar op verschillende plaatsen zijn er diepere delen te herkennen. Op basis 
hiervan wordt aangenomen dat er wandstijlen in de greppel hebben gestaan.

Ingangen

Het huis is voorzien van een aantal ingangen, hoewel enkele daarvan 
niet meer duidelijk herkenbaar zijn. De noordelijke lange zijde heeft twee 
ingangen: één in het westelijke deel en één centraal gelegen. De westelijke 
manifesteert zich door dubbele stijlen die de opening fl ankeren. Met een 
breedte van 1,3 m is hij relatief smal te noemen. Een tegenhanger voor deze 
ingang kan in de zuidelijke lange zijde verondersteld worden, maar dat is 
verre van zeker: er is een kleine opening herkend, maar de oversnijding 
met de wandgreppel van structuur 3 maakt het onmogelijk om een ingang 
vast te stellen. De centrale ingang aan de noordzijde wordt aan de westelijke 
zijde gemarkeerd door dubbele stijlen, aan de oostzijde door een korte 
greppel, haaks op de wandgreppel. Een tegenhanger voor deze ingang ligt 
voor de hand, maar kon niet met zekerheid worden vastgesteld. De centrale 
ligging in de lange zijde, ter hoogte van een van de middelstijlen, doet een 
ingang vermoeden.7 De oostelijke zijde van deze vermoede ingang wordt 
gemarkeerd door een grote paalkuil van 90 cm diep.

Dak

Afgaande op het feit dat er een centrale rij middenstaanders stond in het 
westelijke deel van de boerderij en twee nokbalkdragers in de oostelijke helft 
stonden, lijkt het aannemelijk dat ook deze boerderij een zadeldak heeft 
gehad. Op een afstand van ongeveer 60 cm van de oostelijke korte zijde 
loopt een rij buitenstijlen parallel aan de wandgreppel. Deze stijlen zullen 
waarschijnlijk een steunende functie hebben gehad.

Binnenindeling

De boerderij heeft een duidelijke interne verdeling op basis van de dragende 
elementen. Het westelijke deel is tweebeukig en loopt door tot aan de 
centrale ingang. De totale lengte van dit deel bedraagt 12 m. Het oostelijke 
deel heeft door twee middenstijlen een driebeukig karakter. Ervan uitgaande 
dat het stalgedeelte zich in de meeste inheems-Romeinse boerderijen op 

7 Ingangspartijen bevinden zich in veel gevallen in ieder geval centraal in de lange zijden, met 
extra stijlen aan de binnenzijde, en ter hoogte van een middenstijl.
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de Zuid-Nederlandse zandgronden in het oostelijke deel van de plattegrond 
bevindt, kunnen we dat hier ook vermoeden.8

Bijzondere elementen

In het westelijke deel van de boerderij ligt een grote waterput (structuur 
12). De put bestaat uit een dubbele vierkante bekisting, waarvan een plank 
dendrochronologisch is gedateerd op 112 n. Chr. Waarschijnlijk is structuur 
3 kort na het buiten gebruik raken van de waterput gebouwd. Om de vloer in 
de boerderij te funderen is de kuil in de bovenste vulling gedempt met 50 kg 
ijzerslakken (zie hoofdstuk 5).

Verdwijnen van het gebouw

Ook in deze plattegrond zijn geen uitgraafkuilen herkend. Het is niet 
duidelijk hoe dit gebouw is ontmanteld.

Datering

De relatieve chronologie die voor deze cluster structuren opgesteld kan 
worden, laat zien dat structuur 4 jonger is dan de waterput (structuur 12) 
maar ouder is dan structuur 3.

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

4 hand xxxxx xxxxx x 1a-c

Structuur 5 (werkput 17)

Onderzoek

Een bijzonder aspect aan de plattegrond is dat de verbruiningshorizont 
hier bijzonder veel vondstmateriaal opleverde: een groot aantal 
dakpanfragmenten, maar ook talrijke fragmenten Romeins importaardewerk 
en enkele metalen voorwerpen. De laag bleek ongeveer 20-30 cm dik te zijn 
en is in vakken van 1 bij 1 m opgegraven. Onder de vondstlaag werd een 
groot aantal sporen gevonden, waarin onder andere de structuren 5 en 6 
konden worden herkend (fi g. 19.4).

Constructie

De totale lengte van het gebouw, dat een NNW-ZZO oriëntatie heeft, is 27,7 
m; de breedte bedraagt 7,6 m. Niet alleen de oriëntatie van de structuur 
maar ook de constructiewijze wijkt af van de andere plattegronden. 
Het noordelijke deel van de boerderij is tweebeukig. Twee zware middenstij-
len die diep zijn ingegraven (respectievelijk 79 en 97 cm diep) in de centrale 
as van de plattegrond droegen de grootste last van het dak. In de noorde-
lijke korte wand komt geen nokbalkdrager voor. Het deel ten zuiden van de 
ingangspartij is éénbeukig. Ter hoogte van de ingang en zuidelijker in de 
wandgeppel komen twee tegenover elkaar gelegen dubbele stijlen voor. De 
zuidelijke stijlen zijn ongeveer 40 cm diep ingegraven. Hiertussen kan een 

8 Het is echter geen regel, van de weinige staldelen die daadwerkelijk aangetoond zijn, zijn er 
ook voorbeelden van een staldeel in het westelijk deel. Zie Jansen en Van Hoof 2002.
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dwarsverband zijn aangebracht die het dak verder heeft gedragen. Hetzelfde 
kan vermoed worden voor de centrale ingang: ook hier zijn dubbele diep 
ingegraven stijlen aangebracht aan de binnenkant van de plattegrond. 
In het zuidelijke deel is door middel van een (wand)greppel een kleine 
omsloten ruimte gecreëerd, vergelijkbaar met structuur 3. Ook hier zijn geen 
ingangen aanwezig, in ieder geval niet zichtbaar als een onderbreking in de 
greppels.

Wanden

Vergelijkbaar met de meeste plattegronden, worden de wanden gemarkeerd 
door greppels. Deze zijn over het algemeen ongeveer 50 cm breed en 
variëren in diepte tussen 15 cm en 31 cm. In de lengtecoupes zijn geen 
wandstijlen herkend.

Ingangen

Min of meer centraal bevinden zich twee tegenover elkaar gelegen ingangen 
in de lange zijden. Elke zijde van de ingang wordt gemarkeerd door een paal 
die aan de binnenkant van de plattegrond is geplaatst, maar ook door een 
tweede paal die aan de buitenkant is geplaatst. Deze laatste ligt op dezelfde 
lijn als de buitenstijlen die aan de buitenkant van de wandgreppels te zien 
is (zie bespreking van het dak). De opening bedraagt ongeveer 1,2 m. Dit 
zijn de enige toegangen tot de boerderij. De wandgreppels zijn nergens 
onderbroken, zodoende kunnen geen andere ingangen aangewezen worden.

Dak

De boerderij was zeer waarschijnlijk voorzien van een zadeldak, gedragen 
door de twee middenstijlen in de centrale as van de plattegrond en door de 
dwarsverbindingen in het éénbeukige deel. In de rechthoekige uitbouw 
is het aannemelijk dat het dak rustte op de wanden zonder dat hier extra 
dragende elementen voorzien moesten worden. Aan de buitenkant worden 
de wandgreppels gefl ankeerd door buitenstijlen, die op ongeveer 50 cm van 
de wandgreppel zijn gelegen en de voet van het dak ondersteunde. 

Binnenindeling

Uit bovenstaande beschrijvingen blijkt al dat de boerderij in twee delen op 
te splitsen is, duidelijk gescheiden door de centrale ingangen. Duidelijke 
aanwijzingen welk deel als woon- en als staldeel werd gebruikt, zijn niet 
gevonden.

Bijzondere elementen

In een 24 cm diepe kuil ten zuiden van het huis werd op de bodem een 
aantal grote fragmenten tefriet aangetroffen. Deze lagen gedeeltelijk 
nog in verband en bleken onderdeel te zijn van een groot fragment van 
een maalsteen. Hierboven lagen enkele dakpanfragmenten en grote 
doliumscherven. Het gehele pakket werd afgedekt door een compacte laag 
grijze klei, waarin naast verschillende scherven ook verbrande leemspikkels 
en houtskoolspikkels zichtbaar waren. De bovenste 10 cm van de kuilvulling 
bestaat uit grote en kleine keien die geordend naast en op elkaar waren 
gelegd. Ook hiertussen lagen nog verschillende scherven. Op verschillende 
plaatsen was tussen de stenen roodbruine (verbrande) leem zichtbaar. 
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Op basis hiervan is het spoor geïnterpreteerd als een haardkuil, een 
bijzondere vondst omdat deze zelden in nederzettingen worden aangetroffen 
(fi g. 19.3). Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat de haarden 
in het algemeen op het toenmalige oppervlak lagen of slechts beperkt 
waren ingegegraven. De vondst van de haard in de zeer vondstrijke zone 
onderstreept de bijzondere conserveringsomstandigheden alhier.

Ten zuiden van de haard ligt een korte greppel, parallel aan de korte 
zuidelijke wand van boerderij 5, mogelijk vormt deze een afscheiding van het 
erf, ter hoogte van de haard.
Een ander noemenswaardig gegeven is dat er in de buurt van deze 
plattegrond relatief veel munten zijn gevonden, vermoedelijk zelfs een 
muntschat (voor locatie en  omschrijving zie hoofdstuk 11).
Tenslotte is de verspreiding van dakpanfragmenten rondom, met name het 
zuidelijke deel van de boerderij, opmerkelijk (zie hoofdstuk 5). Onduidelijk 
is of deze oorspronkelijk daadwerkelijk als dakbedekking hebben 
gefunctioneerd of dat deze als verharding rondom de boerderij zijn gebruikt.

Verdwijnen van het gebouw

Duidelijke aanwijzingen voor de reden en de manier van verlaten van deze 
boerderij zijn niet gevonden.

Datering

De plattegrond maakt deel uit van een aantal dicht bijeen gelegen structuren. 
De structuur overlapt met structuur 6. De oversnijdingen waren echter niet 
duidelijk genoeg om vast te stellen welke plattegrond welke oversnijdt.

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

5 grijs Stuart 201 a/c
Holwerda 140-142
hand 4x xxxxx

ooxxx
oooxx
xxxxx

xx
xxxxx
x

xxxxx xxxxx xxxxx
1d/2a

Figuur 19.3
De haardkuil in de verbruiningshorizont, 

ten zuiden van structuur 5
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Structuur 6 (werkput 17, 24)

Onderzoek

De plattegrond ligt direct ten noordoosten van structuur 5 (fi g. 19.4). Een 
klein deel van de plattegrond bevond zich onder het afvalpakket.

Type

Oss type 7(B)

Constructie

Deze wandgreppelboerderij met een NNW-ZZO oriëntatie meet 19,5 m bij 
6,1 m. De boerderij vertoont over de lengteas, op basis van het aantal beuken, 

Figuur 19.4
Structuren 5, 6 en 7 

(structuren 1:300; spoordieptes 1:50)
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een opmerkelijke driedeling. Het kleine noordelijke deel meet 5,6 m.9

Hier zijn in de oostelijke en westelijke wandgreppels twee tegenover elkaar 
gelegen dubbele stijlen waargenomen, waartussen een dwarsverband kan 
zijn aangebracht. In het centrale deel staan in de lengteas van het gebouw 
twee middenstijlen. Het betreft twee zware palen die ongeveer 80 cm diep 
zijn ingegraven. In het zuidelijke, driebeukige deel zijn de binnenstijlen 
minder diep ingegraven (51 en 44 cm diep).

Wanden

Het verloop van de wanden blijkt uit de wandgreppels. Gemiddeld zijn 
deze ongeveer 50 cm breed en varieert de diepte tussen 14 cm en 40 cm. 
Eventuele wandstijlen konden niet herkend worden.

Ingangen

De boerderij telt drie ingangen: twee centraal, tegenover elkaar gelegen 
ingangen en één in de noordwestelijke lange zijde. Net als bij structuur 5 
is hier sprake van dubbele palen aan weerszijden van de centrale ingangen. 
Dit is vooral bij de oostelijke ingang vastgesteld; één zijde van de westelijke 
ingang is niet te reconstrueren door de oversnijdingen met structuur 5. 
De aanwezigheid van een ingang in de noordwestelijke hoek blijkt uit 
het ontbreken van de wandgreppel. Slechts één zijde van deze ingang is 
gefl ankeerd door een tweede stijl aan de binnenkant van de plattegrond.

Dak

Afgaande op het feit dat de dakconstructie gedragen wordt door stevige 
middenstijlen en dwarsverbanden, lijkt het erop dat ook deze boerderij 
een zadeldak had. Hoewel er slechts enkele stijlen aan de buitenzijde van 
de wandgreppels herkend zijn, is het waarschijnlijk dat er hier een rij 
buitenstijlen heeft gestaan.

Binnenindeling

Het noordelijke deel bestaat uit een éénbeukige ruimte. Deze wordt van 
het centrale deel gescheiden door een ingang in de westelijke lange zijde. 
Het tweebeukige centrale deel bedraagt ongeveer 5 m en ligt gevat tussen 
de noordelijke en de centrale ingang. De stijlen in het zuidelijke deel 
tenslotte maken van dit stuk een driebeukig deel. Aanwijzingen waarvoor de 
verschillende delen zijn gebruikt, zijn niet gevonden.

Bijzondere elementen

Geen bijzondere elementen.

Verdwijnen van het gebouw

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Datering

Wat de relatieve chronologie betreft, kan met zekerheid gezegd worden 
dat deze plattegrond ouder is dan de kringgreppel (structuur 13). Over 

9 Dit is de afstand van de eerste travee, gemeten vanaf het midden van de wandgreppel tot het 
middelpunt van de eerste 
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de chronologische relatie met structuur 5 zijn geen uitspraken te doen 
aangezien de oversnijdingen niet duidelijk waren.

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

6 verf Stuart 2 techniek a
grijs aardewerk 6x

oooox
ooxxx

xxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

1d/2a

Structuur 7 (werkput 24)

Onderzoek

Tijdens de opgraving kon slechts 3,5 m van de breedte van de boerderij 
worden opgegraven: de rest bevindt zich buiten de opgravingsput in het 
belendende perceel (fi g. 19.4). 

Constructie

De boerderij heeft een N-Z oriëntatie en een lengte van 13,5 m. Centraal in 
de boerderij is één middenstijl herkend.

Wanden

De wanden, voor zover vastgesteld kon worden, tekenen zich af door middel 
van greppels, die over het algemeen 40 cm breed zijn. In de greppels zijn 
geen wandstijlen herkend. 

Ingangen

De enige ingang die herkend is, ligt centraal in de westelijke lange zijde. Hij 
wordt aan weerszijden gefl ankeerd door dubbele stijlen. De opening meet 
ongeveer 1,4 m.

Dak

Op basis van het weinige dat opgegraven is, kunnen er geen uitspraken 
gedaan worden over het type dak. Door de grote hoeveelheid sporen in 
dit deel van de opgraving is het niet duidelijk of er buitenstijlen langs de 
wandgreppels hebben gestaan.

Binnenindeling

De gehele boerderij lijkt een tweebeukige indeling te hebben gehad.

Bijzondere elementen

Een bijzonder element in deze boerderij is een complete aardewerken 
kruik van Romeins importaardewerk. Het bevond zich op de bodem van de 
middenstijl, en kan als een bouwoffer geïnterpreteerd worden, een fenomeen 
dat vaker voorkomt.

Verdwijnen van het gebouw

Geen aanwijzingen.

Datering

Duidelijke oversnijdingen met andere structuren zijn niet vastgesteld.



608   Bewongingsdynamiek op de Maashorst

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

7 tn HBW 52
verf Oelmann 33 grijs 3x
verf federend Blättchen 2x
ruww Stuart 210 2x
grijs vt 104a
grijs vt 104c
hand 5x xxxxx

oooox

oooox
ooxxx
ooxxx
xxxxx

xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
x

xx

xxxxx
xxxxx
xx
xx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

3

Structuur 9 (werkput 20)

Onderzoek

Ook deze plattegrond is grotendeels verstoord door de N50 en de parallel 
hieraan lopende greppel. Het opgegraven deel is echter goed bewaard, op het 
zuidwestelijke deel van de wandgreppel na (fi g. 9.5-6).

Type

Oss type 6/7

Constructie

De boerderij heeft een NO-ZW oriëntatie. De breedte bedraagt 7,9 m; de 
minimale lengte 12,5 m. In plaats van middenstijlen zijn zware, tegenover 
elkaar stijlen geplaatst tegen de buitenzijde van de lange wanden aan; twee 
daarvan bij de ingangen, twee andere in de oostelijke helft van het huis. 
Op deze stijlen heeft een dwarsligger gelegen waarop een centrale nokstijl 
zal hebben gestaan. Op deze wijze werd een grote en open interne ruimte 
gecreëerd.

Figuur 19.5
Structuur 9 in het vlak met coupes
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Wanden

De plaats van de wanden wordt gemarkeerd door wandgreppels. Deze 
zijn ongeveer 50 cm breed en variëren in diepte tussen 8 cm en 16 cm. 
Wandstijlen zijn niet herkend, maar op basis van de onregelmatige bodem 
van de wandgreppel kunnen ze wel verondersteld worden.

Ingangen

Er is met zekerheid één ingang herkend in de noordelijke lange zijde. Hij 
is langs de oostelijke kant gefl ankeerd door een stijl aan de buitenzijde; 
dit is niet het geval aan de westelijke zijde. Hier is hij enkel zichtbaar door 
een onderbreking in de wandgreppel. Een tweede ingang in de zuidelijke 
lange wand kan tegenover de eerste verondersteld worden. Ook hier wordt 
de oostelijke zijde aangegeven door de aanwezigheid van een stijl aan de 
buitenzijde. De westelijke zijde is echter niet te reconstueren, hier is de 
wandgreppel namelijk niet bewaard gebleven.

Dak

Gezien de constructie met zware ‘buitenstijlen’ en dwarsliggers is het 
aannemelijk dat de boerderij een zadeldak heeft gehad.

Binnenindeling

Door de dakdragende stijlen direct buiten de wandgreppels te plaatsen, heeft 
men ernaar gestreefd zoveel mogelijk binnenruimte te creëren. Deze ruimte 
is verder niet ingericht. Waar zich een eventueel staldeel heeft bevonden, is 
niet duidelijk.

Bijzondere elementen

In de zuidoostelijke hoek van de boerderij is in de wandgreppel een kruikje 
aangetroffen. Deze is door het gewicht van de grond in elkaar gedrukt. Ook 
dit kruikje is te interpreteren als een bouwoffer (zie hoofdstuk 5).
Direct ten zuiden van de structuur ligt een (paal)kuil (20.163) die niet direct 
aan de structuur is toe te schrijven, maar wel een grote hoeveelheid heeft 
opgeleverd.

Verdwijnen van het gebouw

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Datering

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

9 ts Dragendorff 18/31
grijs aardewerk
kurkurn xxxxx

ooxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

1d/2a

20.163 kruik Stuart 109
Oelmann 87
Holwerda 140-142 (3x)
Holwerda 140-142 oranje
grijs vt 105a

oooox

oooxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xx
xxxxx
xxxxx

oooxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

3
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Structuur 44 (werkput 41, 48)

Onderzoek

Dit is de meest noordelijk gesitueerde plattegrond. De structuur kon volledig 
worden onderzocht, inclusief een sporenrijke zone direct ten zuiden van de 
structuur (fi g. 19.7).

Type
Oss type 8C, weinig buitenstijlen.

Constructie

De lengte en breedte van de ruimte tussen de wandgreppels zijn relatief 
beperkt: respectievelijk 9,5 en ruim 5 m. De boerderij, die een NO-ZW 
oriëntatie heeft, telt vier middenstijlen op de centrale as van het gebouw, 
op een onderlinge afstand van gemiddeld 3 m. De diepte van de stijlen 
varieert tussen 32 en 57 cm; de buitenste middenstijlen zijn het minst zwaar 
gefundeerd.

Wanden

De plaats van de wanden wordt aangegeven door de wandgreppels, die 
vrijwel volledig bewaard zijn gebleven, behalve in de zuidoostelijke 
hoek. Hoewel er geen paalschaduwen meer bewaard zijn, blijkt uit de 
onregelmatige onderkant van de greppel dat er wandstijlen in hebben 
gestaan.

Figuur 19.6
Structuur 9 

(structuur 1:300; spoordieptes 1:50)
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Ingangen

In de noordelijke lange wand duidt een onderbreking van de wandgreppel 
op de aanwezigheid van een ingang. Aan de oostelijke zijde wordt hij 
gefl ankeerd door twee palen, waarvan er één aan de buitenkant van de 
plattegrond is geplaatst. Deze laatste is beperkt gefundeerd.

Dak

Het dak is gedragen door de middenstijlen en de wanden. De plaatsing van 
de buitenste middenstijlen in de korte wand duidt er op dat de boerderij een 
zadeldak had. Langs de noordelijke lange wand staat nog een aantal kleinere 
paaltjes. Het is echter niet duidelijk of deze met de boerderij geassocieerd 
kunnen worden.

Binnenindeling

De oostelijke centrale middenstaander ligt op één lijn met de dubbele stijl 
aan de oostzijde van de noordelijke ingang. Deze lijken de binnenruimte 
te verdelen. Uitgaande van de beperkte omvang van de boerderij wordt 
de traditionele interpretatie van woonstalboerderij voor deze structuur 
betwijfeld. Mogelijk had deze structuur alleen een woonfunctie en was het 
vee elders op het erf ondergebracht (een losse stal?)

Bijzondere elementen

In de zuidwesthoek van het gebouw zijn haaks op de zuidelijke lange wand 
twee parallelle greppels gevonden. De westelijke greppel ligt in het verlengde 
van de westelijke korte zijde. De functie van de greppels is onduidelijk. 
Mogelijk zijn hier tuinpercelen uitgezet. De hele zone ten zuiden van 
structuur 44 wordt gekenmerkt door een groot aantal sporen, waarvan een 
deel mogelijk aan het erf van de boerderij toebehoren.

Figuur 19.7
Structuur 44 (structuur 1:200; dieptes 

1:100)



612   Bewongingsdynamiek op de Maashorst

Verdwijnen van het gebouw

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Datering

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

44 geen 1?

Structuur 54 (werkput 40, 48 en 61)

Figuur 19.8
Structuur 54 (structuur 1:200; dieptes 

1:50)
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Onderzoek

De boerderij was al aangesneden in het wegcunet. Omdat toenertijd 
niet duidelijk was of een (vervolg van de) opgraving mogelijk was, is dit 
deel opgegraven. Tijdens de opgraving kon de gehele boerderij worden 
blootgelegd (fi g. 19.8-9).

Type
Oss type 7C

Constructie

De boerderij behoort tot de langste Romeinse structuren die de vindplaats 
Zwarte Molen heeft opgeleverd. Hij meet 26,3  bij 6,6 m en heeft een 
oost-west oriëntatie. Op de centrale as van het gebouw liggen op ongelijke 
afstanden drie diepe middenstijlen. Deze liggen steeds min of meer op 
één lijn met dubbele stijlen in de lange zijden. Ook op andere plaatsen 
in de lange zijden zijn dubbele stijlen herkend: aan de binnen- en de 
buitenzijde van de wandgreppel, die telkens een tegenligger hebben in de 
tegenoverliggende zijde.

Wanden

De wandgreppel die overal herkend is, geeft het verloop van de wanden aan. 
De greppel is gemiddeld ongeveer 40 cm breed. In de lengtecoupes konden 
geen wandstijlen herkend worden. Enkel daar waar ook in het vlak een 
dubbele stijl zichtbaar was, kon dit ook vastgesteld worden in de coupes.

Ingangen

In de twee lange zijden in het westelijk deel liggen, decentraal, twee 
ingangspartijen tegenover elkaar. Ze worden gemarkeerd door dubbele 
stijlen. De opening is in beide gevallen ongeveer 1,8 m breed. In de 
zuidelijke lange zijde is nog een tweede ingang aanwezig. Deze bevindt 
zich op ongeveer 4 m ten oosten van de eerste. Hij is niet gefl ankeerd door 
dubbele stijlen, maar de onderbreking van de wandgreppel wijst op de 
aanwezigheid. De onderbreking is ongeveer 2,7 m breed. Tenslotte ligt er 
nog een vierde ingang in de oostelijke korte zijde. Hoewel de plattegrond 
hier doorsneden wordt door een recente verstoring, blijkt uit het noordelijke 
deel van de wandgreppel dat de wand hier onderbroken was. Hoe groot de 
opening hier was, is niet met zekerheid te zeggen. Hij zal minimaal 1,5 m 
breed zijn geweest.

Dak

Het grootste deel van de daklast werd gedragen door drie zware 
middenstijlen. Toch zullen ook de dwarsverbanden tussen de wandstijlen, 
waarop een nokstijl geplaatst zal zijn, een deel van de last hebben gedragen. 
De boerderij heeft een zadeldak gehad, waarbij de dakvoet ondersteund werd 
door de buitenstijlen die rondom de gehele boerderij op gemiddeld 50 cm 
aan de buitenkant van de wand zijn geplaatst.

Binnenindeling

De boerderij is door een aantal elementen ingedeeld in drie delen. De 
westelijke ingangen liggen niet centraal in de lange zijden, maar vanuit 
het westen op een derde van de lengte. Mogelijk kan de tweede ingang in 
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de zuidelijke lange zijde ook als een scheidend element worden gezien. 
Hierdoor ontstaan een tweebeukig westelijk deel dat ongeveer 9 m lang is,10

een eenbeukig middendeel en een tweebeukig oostelijk deel. Het oostelijke 
deel is mogelijk het stalgedeelte, met een eigen ingang in de korte wand.

Bijzondere elementen

Binnen de plattegrond, in een kuil direct ten westen van de noordelijke 
ingangspartij is een zogenaamd verlatingsoffer aangetroffen (zie hoofdstuk 5).

Verdwijnen van het gebouw

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Datering

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

54 verf federend Blättchen
hand 3x
zoutaardewerk rood dun

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

x
xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

2B/3

10 Lengte gemeten vanaf het centrum van de wandgreppel tot het middelpunt van de 
middenstijl.

Figuur 19.9
Structuur 54 in het vlak, richting zuidoost
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Structuur 98 (werkput 52)

Onderzoek

In de zuidoostelijke hoek van het opgravingsterrein is het westelijk deel van 
een wandgreppelboerderij gevonden, waarvan het grootste deel is vergraven 
bij de aanleg van de N50 (fi g. 19.10).

Type 

Onduidelijk

Figuur 19.10 
Structuur 98 (structuur 1:200; dieptes 

1:100)

Constructie

Het gebouw heeft een NNW-ZZO oriëntatie. De lengte bedraagt 20,5 
m, de minimale breedte 5 m. Omdat er slechts een beperkt deel van de 
plattegrond gedocumenteerd kon worden, is een volledige beschrijving van 
de constructiewijze van het gebouw niet mogelijk. In de noordelijke korte 
zijde staat een zware middenstijl, waarvan restanten van de houten paal 
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nog aanwezig waren in de paalkuil. Ter hoogte van de meest noordelijke 
ingang ligt nog een groot paalspoor, waarschijnlijk ook van een middenstijl. 
Langs de westelijke lange zijde staan op gelijke afstand van elkaar dubbele 
stijlen, aan beide zijden van de wandgreppel. Hoewel het niet zeker is of zij 
tegenhangers hadden in de oostelijke lange zijde, lijkt het er toch sterk op 
dat hier dwarsverbanden op zijn aangebracht. Dit lijkt ook het geval te zijn 
tussen de dubbele stijlen van de noordelijke ingang en de middenstijl.

Wanden

De wanden zijn gemarkeerd door de wandgreppels, die gemiddeld ongeveer 
40 cm breed zijn. Op gelijke tussenafstanden (ongeveer 2,2 m) zijn dubbele 
stijlen geplaatst. Omdat deze zowel binnen als buiten de wandlijn te zien 
zijn, is het aannemelijk dat de wandconstructie zelf tussen de palen heeft 
gestaan.

Ingangen

In de lange zijde zijn er twee ingangen zichtbaar. Deze zijn duidelijk 
herkenbaar aan de dubbele stijlen aan beide zijden van de openingen. De 
opening van de noordelijke ingang is 1,6 m breed, de zuidelijke ongeveer 2 
m. Of de onderbreking in de wandgreppel in de noordelijke korte zijde ook 
als een ingang moet worden beschouwd, is niet met zekerheid vastgesteld.

Dak

Op de dwarsbalken die tussen de dubbele wandstijlen zijn aangebracht, 
hebben nokstijlen gestaan. Deze hebben, samen met de middenstijlen, de 
daklast gedragen. Uit wat rest van de plattegrond kan afgeleid worden dat het 
noordelijke deel van het gebouw een zadeldak heeft gedragen; hoe het dak 
eruit zag aan de zuidelijke kant kon niet worden vastgesteld.

Binnenindeling

Over de interne indeling van het gebouw kan niet veel gezegd worden. Het is 
mogelijk dat de ingangen een opdeling van de ruimte aangeven, maar deze 
hypothese kan niet gestaafd worden.

Bijzondere elementen

Geen bijzondere elementen.

Verdwijnen van het gebouw

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Datering

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

98 ruww Oelmann 89
ruww Stuart 210
hand xxxxx

oooox
xxxxx

ooxxx
xxxxx
x

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx 2b/3a
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Structuur 8 (werkput 17, 24)

Onderzoek

De boerderij kon niet helemaal opgegraven worden: de noordoostelijke hoek 
valt buiten de opgraving.

Type

Niet te plaatsen in de Oss-typologie; eenbeukige plattegronden met 
wandgreppel vallen onder type 6.

Constructie

De boerderij heeft een NNW-ZZO oriëntatie, en meet 22,5 bij 6,7 m. In 
tegenstelling tot de meeste andere boerderijen is hier geen sprake van 
een wandgreppelboerderij: zware palen vormen de wanden. De meeste 
wandstijlen hebben ongeveer dezelfde diameter en zijn ongeveer even diep 
ingegraven (tussen 20 en 35 cm diep). Op gelijke onderlinge afstand (circa 
6,5 m) staan dieper ingegraven wandstijlen (tussen 44 cm en 62 cm). Op 
deze palen rustte ongetwijfeld een dwarsligger, waar op centraal een nokstijl 
was geplaatst. Hierdoor droegen de wandstijlen het grootste deel van de 
daklast, waardoor middenstijlen niet nodig waren. Op deze wijze werd een 
grote open, interne ruimte gecreëerd.

Wanden

De aspecten van de wandstijlen zijn hierboven reeds besproken.

Ingangen

Duidelijke ingangen zijn niet herkend.

Dak

Gezien de wijze waarop de wanden zijn geconstrueerd, lijkt het erop dat ook 
deze boerderij een zadeldak heeft gedragen.

Binnenindeling

De hele boerderij is éénbeukig. Een verdere onderverdeling kan niet worden 
afgeleid uit de plattegrond.

Bijzondere elementen

Binnen de plattegrond is een kuil (24.105) aangetroffen met een opvallend 
grote hoeveelheid aardewerk.

Verdwijnen van het gebouw

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Datering

De oversnijding met structuur 7 is niet duidelijk vast te stellen. Ook de 
oversnijding met de kringgreppel is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de 
boerderij de nederzettingsgreppel oversnijdt. Dit wil zeggen dat de greppel 
op dat moment (alweer) buiten gebruik was.
De grote hoeveelheid aardewerk in de sporen is te verklaren door de bouw 
van de boerderij op een locatie die al lange tijd in gebruik was als erf.
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structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

8 ts Dragendorff 18/31 2x
ts Dragendorff 33
ts Dragendorff 37 vt 6.10
ts Dragendorff 45
tn Oelmann 33
tn HBW 52 2x
tn HBW 87
tn HBW 13
Tongerse beker
verf Oelmann 30
verf Oelmann 32 Argonnen 2x
verf Oelmann 32
verf Oelmann 33 grijs
verf Stuart 4
verf Stuart 10
verf federend Blättchen 6x
gladw Stuart 107
4-ledig oor
amf Oelmann 68 var
wrijf Gose 453
Holwerda 140-142 10x
ruww Oelmann 89
ruww Oelmann 104 2x
ruww Stuart 210 7x
ruww vt 77
grijs Stuart 201 a/c
grijs vt 105a
grijs vt 105b
grijs vt 105c
hand 8x

xxxxx
oooxx

oooox
xxxxx

xxxxx

oooox

xxxxx

oooox
oooox

xxxxx
xx

oooxx

oooox

ooxxx

xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx

xxxxx

xx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
ooxxx

xxxxx

xx

x

xxxxx
xxxxx
oooxx
xxxxx

xx

xxxxx
xxxxx

xxxxx

xx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
oooxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
ooxxx

oooxx
oooxx
oooxx

xxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

1d/2a

24.105 Holwerda 140-142
grijs vt 104d
hand xxxxx

oooxx
ooxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
x

xxxxx
xx

xxxxx xxxxx 1d/2A

Structuur 55: porticushuis (werkput 63)
Deze structuur is beschreven in hoofdstuk 5. Ten zuidoosten van de 
structuur liggen een drietal kuilen (53.2; 19; 20) waaruit grote aantallen 
scherven zijn geborgen.

Datering

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

55 ts Dragendorff 27
grijs aardewerk 3x
hand 7x
zoutaardewerk rood dun 3x

ooxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
ooxxx
xxxxx
xxxxx

xx
xxxxx
x
xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

1d/2a

53.20 terra nigra HBW 28
Oelmann 86
hand xxxxx

xxxxx

xxxxx

xx

x
xxxxx xxxxx xxxxx

2a/3

53.2 ruww Stuart 210
ruww Oelmann 89
tn HBW 52

oooox

oooox

xxxxx
ooxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xx

xxxxx
xxxxx xxxxx

2b/c

53.19 hand 2x
grijs aardewerk

xxxxx xxxxx
ooxxx

x
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

1d/2a
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19.1.2 Bijgebouwen

Structuur 61 (werkput 37, 51)

Onderzoek

Op grond van de huidige gegevens is het niet met zekerheid vast te stellen of 
alle middenstijlen van de structuur zijn opgegraven. Mogelijk bevond zich op 
beide kopse kanten een paal tussen de gebintstijlen (fi g. 19.11). 

Constructie

Structuur 61 is een rechthoekige plattegrond. Gezien de omvang en diepte 
van de palen gaat het waarschijnlijk om een goed gefundeerd gebouw, 
mogelijk een schuur. De structuur heeft een ONO-WZW oriëntatie. De 
acht stijlen bevinden zich op regelmatige afstand van elkaar, waarbij de 
afstand tussen de stijlen gemiddeld 4,7 m bedraagt en de afstand van de 
verschillende gebinten ten opzichte van elkaar gemiddeld 2,4 m. De totale 
omvang van de structuur bedraagt 7,2 bij 4,8 m.
Bij de paalsporen gaat het om 45 à 50 cm brede paalkuilen met een 
gemiddelde diepte van 27 cm (18 tot 34 cm). Duidelijke paalschaduwen of 
paalgaten zijn niet herkend.

Wanden

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Ingangen

Duidelijke ingangen zijn niet herkend.

Dak

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Binnenindeling

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Bijzondere elementen

Geen bijzondere elementen.

Figuur 19.11
Structuur 61

(schaal 1:200)
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Verdwijnen van het gebouw

Enkele paalkuilen hadden een donkere, homogene vulling, andere hadden 
meerdere vullingen. Waarschijnlijk zijn bij de laatste de palen eruit gegraven

Datering

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

61 geen 2?

Structuur 62 (werkput 51)

Onderzoek

De plattegrond kon volledig worden opgegraven (fi g. 19.12).

Constructie

Structuur 62 is een rechthoekig tweebeukig gebouw, met een mogelijke 
uitbouw aan de westelijke kopse zijde. De plattegrond heeft een rij van vier 
middenstijlen. De noordelijke wand bestaat uit vijf palen, de zuidelijke uit 
vier. Aan de oostelijke kopse kant, aan weerszijden van de middenstijl, zijn 
op regelmatige afstand twee extra palen geplaatst. Aan de westelijke kant 
bevinden zich ook twee extra palen, respectievelijk in het verlengde van de 
middenstijlen en van de noordelijke wand, die op grond van een vergelijkbare 
vulling aan dezelfde structuur worden toegeschreven.
De structuur is ONO-WZW georiënteerd. Het centrale deel heeft een 
lengte van 5,5 m; inclusief de aanbouw is de lengte 7,80 m. De grootste 
breedte bedraagt 4,2 m. De structuur heeft maar één gebruiksfase gekend; 
herstelwerkzaamheden zijn niet aangetroffen. De diepte van de palen 
varieert van 10 (aanbouw) tot 29 cm (middenstijlen).

Wanden

De palen variëren enigszins in breedte en paaldiepte. Er is onderscheid 
gemaakt tussen paalsporen met bredere paalkuilen, waarin soms nog 

Figuur 19.12
Structuur 62 (schaal 1:200)
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een paalgat zichtbaar was en kleine paalsporen zonder paalkuil die vooral 
gebruikt zijn in de beide wandpartijen.

Ingangen

Duidelijke ingangen zijn niet herkend.

Dak

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Binnenindeling

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Bijzondere elementen

Geen bijzondere elementen.

Verdwijnen van het gebouw

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Datering

Slecht één paalspoor leverde aardewerk op. Het betreft een kleine scherf 
Paffrathaardewerk die echter als intrusief wordt beschouwd. Op basis van 
ligging en met name oriëntatie en maatvoering wordt de structuur als 
Romeins beschouwd.

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

62 geen 2?

Structuur 71 (werkput 57)

Figuur 19.13
Structuur 71 (schaal 1:200)
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Onderzoek

De plattegrond kon volledig worden opgegraven (fi g. 19.13).

Constructie

Structuur 71 heeft een rechthoekige plattegrond en ligt in het centrale deel 
van het opgravingsterrein, ten oosten van structuur 68 en ten zuiden van 
structuur 100, beide bootvormige plattegronden. De oriëntatie is NNW-ZZO.
De plattegrond bestaat uit twee rijen van vier stijlen met aan de zuidelijke 
kopse kant een paal tussen de twee stijlen. Aan de noordelijke kopse kant is 
een dergelijke paal niet aangetroffen. De plattegrond meet 7,9 bij 5,6 m. De 
(kleine) paalsporen zijn relatief ondiep, zodat deze structuur waarschijnlijk 
een bijgebouw is geweest. Het gaat om kuilen waarin de contouren van het 
paalgat nog zichtbaar zijn. 

Wanden

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Ingangen

Duidelijke ingangen zijn niet herkend.

Dak

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Binnenindeling

Bijzondere elementen

Geen bijzondere elementen.

Verdwijnen van het gebouw

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Datering

Slecht één paalspoor leverde aardewerk op. Het betreft een kleine scherf 
Zuid-Limburgs-aardewerk die echter als intrusief wordt beschouwd. Op basis 
van ligging en met name oriëntatie en maatvoering wordt de structuur als 
Romeins beschouwd.

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

71 geen 2?

Structuur 83 (werkputten 52 en 53)

Onderzoek

De plattegrond kon vrijwel volledig worden opgegraven (fi g. 19.14). 
De noordoostelijke paalkuil is vergraven door een kuil uit de volle 
middeleeuwen.
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Constructie

De structuur betreft een achtpalig, rechthoekig gebouw. De plattegrond 
is NNW-ZZO georiënteerd en heeft een lengte van 10,2 m en een grootste 
breedte 3,9 m. In het veld zijn maar zeven paalsporen aangetroffen. Op 
de locatie van de achtste paal bevindt zich een grote kuil (put 52, S114) uit 
de volle middeleeuwen. Omdat zich in de kuil geen vulling bevindt die op 
de aanwezigheid van een paalkuil of -gat zou kunnen duiden, kan worden 
gesteld dat bij het graven van de kuil het oudere paalgat vergraven is. De 
kuil leverde aardewerk op dat is gedateerd tussen 900 en 1200 n. Chr. (zie 
hoofdstuk 20). 

De kuilen van de paalgaten zijn breed, variërend van 65 tot 95 cm, met een 
gemiddelde diepte van 33 cm. In enkele gevallen is het paalgat in de kuil 
herkend.

Wanden

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Ingangen

Duidelijke ingangen zijn niet herkend.

Dak

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Binnenindeling

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Bijzondere elementen

Geen bijzondere elementen.

Verdwijnen van het gebouw

Bij één spoor is er later mogelijk een nieuwe paal ingezet, omdat het paalgat 
duidelijk de paalkuil doorsnijdt en dieper gaat.

Figuur 19.14
Structuur 83

(schaal 1:200)



624   Bewongingsdynamiek op de Maashorst

Datering

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

83 geen 2?

Structuur 84/136 (werkput 53)

Onderzoek

De sporen van structuur 84/136 zijn oorspronkelijk als twee vierpalige 
spiekers geïnterpreteerd. Bij de uitwerking bleek echter dat de structuur 
groter is en kan worden geinterpreteerd als één bijgebouw/schuur.

Beschrijving

De structuur meet 14,5 bij 3,5 m en heeft een ONO-WZW oriëntatie. De 
paalkuilen vertonen enige variatie qua vorm maar zijn in diepte vrijwel gelijk, 
met een gemiddelde van 32 cm. Bij de meeste paalsporen was het paalgat 
nog zichtbaar. Opmerkelijk was dat zich in één van de paalgaten enkele grote 
keien bevonden, die bij het uithalen van de paal kennelijk zijn achtergelaten 
als opvulling.

Datering

Er zijn geen vondsten aangetroffen in de sporen van deze plattegrond. Op 
basis van de vorm, oriëntatie en ligging wordt de spieker in de Romeinse 
tijd geplaatst. Vergelijkbare structuren zijn bijvoorbeeld bekend uit Venray-
Hoogriebroek.

19.1.3 Spiekers
Spiekers zijn kleine gebouwtjes die vermoedelijk als opslagplaats voor 
bijvoorbeeld graan of andere goederen gebruikt werden. De constructie 
bestaat uit een op palen gefundeerde vloer, waardoor de goederen waren 
beschermd tegen vocht en knaagdieren. Zoals gebruikelijk kunnen ze niet 
of nauwelijks gedateerd worden, omdat vondsten, met name aardewerk, in 
de paalsporen ontbreken. Vaak zijn de dateringen ook nog eens twijfelachtig 
omdat de scherven als zwerfvuil uit andere bewoningsperioden in de sporen 
kunnen zijn beland. De toeschrijving van spiekers is met name gebaseerd 
op ligging en oriëntatie ten opzichte van huisplattegronden en onderlinge 
overeenkomsten (fi g. 19.15).

Achtpalige spiekers

Structuur 14 (werkput 17)

Onderzoek

Deze achtpalige spieker ligt ten zuiden van huis 9 en de direct ten noorden 
daarvan gelegen greppel.

Beschrijving

De spieker meet 3,8 bij 3,5 m. De diepte van de palen varieert tussen 10 cm en 
35 cm; de meeste palen zijn ongeveer 20 tot 30 cm diep. De structuur vertoont 
sterke overeenkomsten met de achtpalige spiekers 66, 81, 92 en 97.
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Datering

Vondstmateriaal ontbreekt. Op basis van de ligging en overeenkomsten 
met andere spiekers wordt de structuur in de Romeinse tijd geplaatst, 
waarschijnlijk op het erf van huisplattegrond 9.

Figuur 19.15 
Locatie van spiekers uit de Romeinse tijd
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Structuur 66 (werkput 51)

Onderzoek

Deze achtpalige spieker ligt op ruime afstand van de plattegronden 54 en 
55, en is georiënteerd aan enkele smalle greppels die waarschijnlijk een 
perceleringssysteem vormen.

Beschrijving

De spieker heeft een rechthoekige plattegrond. Hij is ONO-WZW 
georiënteerd en meet minimaal 1,5 m bij 3,7 m. De hoeken worden gevormd 
door vrij forse paalkuilen. De diepte varieert tussen 16 en 28 cm. In de 
noordelijke zijde ligt halverwege de hoekstijlen een kleine paal, die 22 cm 
diep is. Mogelijk hoort deze ook bij de structuur. Of een paal in de zuidelijke 
wand ook tot de structuur moet worden gerekend, is minder duidelijk. Hij 
ligt wel op de lijn tussen de hoekstijlen, echter niet centraal.
De structuur vertoont sterke overeenkomsten met de achtpalige spiekers 14, 
81, 92 en 97.

Datering

De sporen hebben geen dateerbaar materiaal opgeleverd. Op basis van de 
ligging en oriëntatie wordt de spieker in de Romeinse tijd geplaatst.

Structuur 81 (werkput 53)

Onderzoek

Deze achtpalige spieker ligt het dichtst bij plattegrond 98.

Beschrijving

De spieker heeft een rechthoekige plattegrond. Hij is min of meer noord-
zuid georiënteerd en meet 3,5 m bij 3,1 m. De hoeken worden gevormd door 
vrij forse paalkuilen. In de zuidelijke zijde ligt halverwege de hoekstijlen een 
kleine paal, die ook bij de structuur hoort.
De structuur vertoont sterke overeenkomsten met de achtpalige spiekers 14, 
66, 92 en 97.

Datering

De sporen hebben geen dateerbaar materiaal opgeleverd. Op basis van de 
overeenkomsten met vergelijkbare spiekers wordt de spieker in de Romeinse 
tijd geplaatst.

Structuur 92 (werkput 59)

Onderzoek

Deze achtpalige spieker ligt direct ten noordwesten van plattegrond 55, het 
porticushuis.

Beschrijving

De spieker heeft een rechthoekige plattegrond. Hij is ONO-WZW 
georiënteerd en meet 3,4 m bij 3,1 m. De noord- en zuidoost hoekpalen zijn 
beide eenmaal vervangen.
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De structuur vertoont sterke overeenkomsten met de achtpalige spiekers 14, 
66, 81 en 97.

Datering

De sporen hebben geen dateerbaar materiaal opgeleverd. Op basis van de 
overeenkomsten, onder andere in maatvoering, met vergelijkbare spiekers 
wordt de structuur in de Romeinse tijd geplaatst.

Structuur 97 (werkput 66)

Onderzoek

Deze achtpalige spieker ligt tegen de noordoosthoek aan van plattegrond 98. 
De oriëntatie is iets afwijkend.

Beschrijving

De spieker heeft een rechthoekige plattegrond. Hij is ONO-WZW 
georiënteerd en meet 3,8 m bij 3,4 m. De structuur vertoont sterke 
overeenkomsten met de achtpalige spiekers 14, 66, 81 en 92.

Datering

De sporen hebben geen dateerbaar materiaal opgeleverd. Op basis van de 
ligging en overeenkomsten, onder andere in maatvoering, met vergelijkbare 
spiekers wordt de structuur in de Romeinse tijd geplaatst.

Vierpalige spiekers

Structuur 45 (werkput 48)

Onderzoek

Deze vierpalige spieker ligt direct ten noordwesten van structuur 54.

Beschrijving

De spieker is niet geheel symmetrisch: de zuidelijke en noordelijke zijde 
meten ongeveer 2,4 m, de westelijke ongeveer 1,7 m en de oostelijke 1,9 m. 
De stijlen zijn opvallend diep ingegraven, wat erop wijst dat ze een relatief 
zware bovenbouw hebben moeten dragen.

Datering

Vondstmateriaal ontbreekt. Op basis van ligging wordt de spieker in de 
Romeinse tijd geplaatst.

Structuur 57a en b (werkput 48)

Onderzoek

Structuur 57a en b is tijdens het veldwerk als één lange plattegrond benoemd 
op basis van de gelijkwaardige vulling van de paalsporen. Waarschijnlijk gaat 
het hier echter om twee naast elkaar gelegen vierpalige spiekers: een grote 
oostelijk gelegen spieker, structuur 57a, en kleine westelijk gelegen spieker, 
structuur 57b. Ze liggen op enkele meters ten zuidoosten van structuur 44. 
Ze hebben een gelijke oriëntatie als structuur 54.
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Beschrijving

De spieker hebben een afmeting van respectievelijk 2,1 bij 1,2 m en 1,9 bij 1,8 
m. De paalsporen bestaan uit homogeen opgevulde kuilen, waarbinnen geen 
contouren van paalgaten of schaduwen zichtbaar waren. De diepte van de 
sporen varieert van 8 tot 12 cm.

Datering

Er is geen materiaal aangetroffen in de sporen. Op basis van ligging en 
oriëntatie wordt de spieker in de Romeinse tijd geplaatst.

Structuur 113 (werkput 53)

Onderzoek

Structuur 113 is een vierpalige spieker, gelegen ten zuidoosten van structuur 55. 

Beschrijving

Het betreft een niet volledig regelmatige spieker, met afmetingen van 2,2 bij 2,3 
m en een noord-zuid oriëntatie. De palen zijn ondiep en de vorm van de sporen 
in het vlak onregelmatig. 

Datering

De spieker heeft geen vondsten opgeleverd. Op basis van ligging wordt de 
spieker in de Romeinse tijd geplaatst.

19.1.4 Grafmonument

Structuur 13 (werkput 24)

Onderzoek

Aan de oostelijke rand van de opgraving is de helft van een kringgreppel 
(tumulus) aangetroffen, de andere helft lag buiten het tracé (fi g. 19.16). Het 
crematiegraf, dat centraal binnen de kringgreppel lag, kon net opgegraven 
worden.

Constructie

De diameter van de kringgreppel is ongeveer 12,5 m; de greppel is gemiddeld 
94 cm breed en 21 cm diep.

Crematiegraf

Centraal binnen de kringgreppel is een kleine kuil van 30 cm diep 
aangetroffen. De kuil bevatte crematieresten (914 gram) en enkele kleine 
fragmenten aardewerk. Op basis van fysisch-antropologisch onderzoek kon 
worden vastgesteld dat hier één individu is bijgezet: een vrouw van circa 43-
52 jaar. Een aantal pathologische botveranderingen wijst op verouderings/
slijtageverschijnselen van de wervelkolom en een kniegewricht (zie hoofdstuk 
16).

Vondsten

In de kringgreppel zijn op verschillende plaatsen scherven Romeins 
importaardewerk, enkele fragmenten dakpan en enkele stukjes verbrande leem 
gevonden. Deze kunnen geïnterpreteerd worden als nederzettingsafval uit 
voorafgaande bewoningsfasen (zie hfst. 5)
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Bijzondere elementen

Op basis van het aardewerk kan de kringgreppel in de laatste fase van de 
Romeinse bewoning geplaatst worden. Het gebied dat een groot aantal 
(oversnijdende) huisplattegronden herbergt krijgt daarmee een andere 
betekenis. Helaas kunnen we niet met zekerheid stellen of de Romeinse 
tumulus de bewoning afsluit, of dat de bijbehorende bewoning zich meer 
oostelijk bevindt, buiten de opgraving. 

Datering

De kringgreppel oversnijdt duidelijk structuur 6. Hoe de datering ten 
opzichte van structuur 7 is, is minder duidelijk. De oversnijding kon niet 

Figuur 19.16
Romeinse tumulus

(structuur 1:200; spoordieptes 1:100).
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duidelijk worden vastgesteld in de coupe waardoor er geen uitspraken 
kunnen worden gedaan met betrekking tot de chronologische verhouding 
tussen beide structuren.

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

13 ts Dragendorff 32
verf federend Blättchen
ruww Oelmann 89
Holwerda 140-142 2x
hand xxxxx
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xxxxx

ooxxx
xxxxx
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xxxxx
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xxxxx
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xxxxx
xxxxx
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19.1.5 Openluchtheiligdom

Structuur 15 (werkput 20)

Onderzoek

Halverwege sleuf 20 ligt een structuur, die voor slechts een klein deel 
opgegraven kon worden (fi g. 19.17). Net zoals de meeste huisplattegronden 
op deze locatie is ook deze structuur verstoord door de aanleg van de N50. 
Een groot deel is vergraven, waardoor het lastig is om de structuur te 
defi niëren.

Constructie

De structuur wordt gemarkeerd door een greppel die gemiddeld circa 40 
cm breed is. Over een lengte van 8,5 m loopt de greppel ZW-NO, om dan 
een knik van 90 graden te maken in noordwestelijke richting. Na een 
verloop van circa 9,7 m eindigt deze in een kuil, waarin grote hoeveelheden 
houtskool zijn gevonden. Een vergelijkbare kuil is ook gevonden ter hoogte 
waar de greppel afbuigt. 
In het vlak was duidelijk te zien dat er paaltjes in de greppel hebben gestaan. 
Uit de coupes bleek dat deze paaltjes direct naast elkaar stonden. Het gaat 
om kleine palen met een gemiddelde doorsnede van ongeveer 20 cm. 
In het gebied dat door de greppel wordt omvat, liggen nog verschillende 
kleine paaltjes. In hoeverre deze met de structuur verband houden, is niet 
duidelijk. Ook de associatie met een brede, diepe kuil die op ongeveer 2,5 m 
van de greppel ligt, is onduidelijk.11

De functie van de structuur is moeilijk te bepalen, mede vanwege de 
incompleetheid. Op basis van het ontbreken van middenstijlen, de vorm en 
met name de afmetingen kunnen we een interpretatie als huisplattegrond 
afschrijven. Vergelijkingen met inheems-Romeinse nederzettingen 
uit de omgeving doen vermoeden dat we mogelijk met een zogenaamd 
openluchtheiligdom of cultusplaats van doen hebben (zie hoofdstuk 5). 
Opvallend daarbij is de centrale ligging van de vermoede cultusplaats ten 
opzichte van de huisplattegronden, die zich eromheen lijken te schakeren. 

11  Deze kuil is 3,1 m breed en 70 cm diep. Dit is de breedst mogelijke afstand, namelijk langs 
de putrand. Het is niet uitgesloten dat de kuil nog breder en dieper geweest is; dit was echter 
niet na te gaan.
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Bijzondere elementen

De beide kuilen die geassocieerd kunnen worden met de greppel bevatten 
vrij veel houtskool. Mogelijk gaat het om kuilen waarin resten van vuren zijn 
gegooid. Het gaat om vrij grote kuilen (1 bij 0,75 m en 1,5 bij 0,90 m). De 
dieptes zijn respectievelijk 44 cm en 34 cm.

Datering

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

15 hand xxxxx xxxxx x 1a-c

Figuur 19.17
Openluchtheiligdom met kleine palen in 

greppel

(structuur 1:200; spoordieptes 1:100)
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19.1.6 Greppels

Greppel 1

Beschrijving

Greppel 1 is de meest prominent aanwezige greppel uit de Romeinse tijd. De 
greppel kon over een lengte van 38 m worden opgetekend en heeft een gemid-
delde breedte van ongeveer 1 m; de diepte is gemiddeld 30 cm. Hij heeft een 
ONO-ZWZ oriëntatie, en loop parallel aan de structuren 3, 4, 9 en 44. Struc-
tuur 98 ligt haaks op de (oriëntatie van de) greppel. In één coupe lijkt het erop 
dat de greppel op een bepaald moment opnieuw is uitgegraven, iets breder 
dan in een eerste fase. Dit is echter niet vastgesteld in de andere doorsneden.
De greppel bevatte een grote hoeveelheid vondstmateriaal, met name 
aardewerk. Opvallend daarbij is een cluster van enkele tientallen fragmenten 
van een amfoor, waaronder twee grote oorfragmenten. Mogelijk is hier een 
(groot deel van een) amfoor afgedankt.
Een interpretatie van de greppel als nederzettingsgreppel ligt niet voor 
de hand. Omdat greppels aan de west- en noordzijde van de nederzetting 
ontbreken zou dit betekenen dat alleen aan de zuidelijke zijde de 
nederzetting was ‘begrensd’. Daarnaast liggen parallelle huisplattegronden 
direct ten noorden en zuiden van de nederzetting. Er lijkt dan ook eerder 
sprake van dat de greppel een functie heeft in de compartimering van het 
landschap, met aan beide zijden bewoning. Samen met een aantal haaks 
georiënteerde greppels ten noordoosten van greppel 1 lijkt er sprake van een 
perceleringssysteem dat zich over een groot gebied uitstrekt.

Bijzondere elementen

In het westelijke deel van de greppel, aan de zuidzijde, is ter hoogte van 
structuur 3 een kuil aangetroffen, half in de greppel. In de kuil lagen twee 
grote stenen, een groot, rechtopstaand tegula-fragment en enkele fragmenten 
aardewerk. Mogelijk hebben we hier te maken met een depositie, waarbij de 
locatie in de greppel een rol speelde.

Datering

De greppel heeft niet de hele bewoningsperiode gefunctioneerd. Dit kan 
direct afgeleid worden uit het feit dat ze oversneden wordt door huis 8.

structuur aardewerk 001–
050

051–
100

101–
150

151–
200

201–
250

251–
300

datering

greppel Oelmann 32
Holwerda 140-142 2x
grijs vt 104d

oooxx
ooxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
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Greppels perceleringssysteem

Beschrijving

Direct ten zuiden van structuur 44 zijn over een groot oppervlak smalle, 
parallelle rudimenten van greppels aangetroffen (zie fi guur 5.1). Bij het 
‘doortrekken’ van de greppelfragmenten bleek dat de onderlinge afstand 
in veel gevallen gelijk was en ook een Romeinse maatvoering kende: 30 
Romeinse voet. 
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Figuur 19.18
Waterput 11



634   Bewongingsdynamiek op de Maashorst

Daarnaast was dit systeem van greppels exact haaks georiënteerd op de 
boven beschreven greppel 1. Dit verklaarde ook de gelijke oriëntatie van de 
structuren 3, 4 en 9 en de 150 m verderop liggende structuur 44, die door 
het greppelsysteem worden verbonden.
De genoemde structuren, evenals de bijgebouwen 61, 62, 71 en 84/136 en 
de spieker 66 zijn georiënteerd op een uitgebreid veldsysteem bestaande uit 
smalle greppels. De richting wijkt (sterk) af van de oriëntaties van oudere 
structuren.

Datering

De sterk gefragmenteerde greppels hebben geen vondstmateriaal opgeleverd.

19.1.7 Waterputten en kuilen

Structuur 11 (werkput 17)

Onderzoek

De waterput tekende zich in het vlak af als een min of meer cirkelvormig 
spoor met drie vullingen. Met name de kern bevatte veel fragmenten 
aardewerk, steen en houtskool. De vulling direct rondom de kern bevatte 
veel stenen (keien). Tijdens het couperen zijn twee extra vlakken opgetekend: 
op -30 cm en -110 cm. Op een diepte van 130 cm werd het grondwater 
bereikt. Op dit niveau waren de planken zichtbaar van een vierkante 
constructie. Vanwege instortingsgevaar van de putwanden is besloten de 
waterput machinaal te lichten. Daarbij kon worden vastgesteld dat onder de 
constructie enkel natuurlijke afzettingen zaten; het inmeten van de diepte 
was niet meer mogelijk wegens het instorten van de putwanden.

Constructie

De kuil heeft in het vlak een diameter van circa 5,8 m maar versmalt tot een 
breedte van ongeveer 2,6 m op een diepte van 1,10 m. Er zijn verschillende 
vullingen herkend. De kern die zichtbaar was in het vlak, bleek slechts 20 
cm diep, en kan worden geïnterpreteerd als een zogenaamde nazak. De 
vulling met stenen loopt door tot -96 cm, onderin deze vulling zijn twee 
grote maalsteenfragmenten gevonden. De buitenste vulling loopt helemaal 
door tot op het grondwaterniveau.
De afmetingen van de vrijwel vierkante beschoeiing zijn 74 bij 76 cm. De 
bekisting was opgevuld met stenen en zand. De constructie bestond uit 
een beschoeiing van 13 horizontaal geplaatste eikenhouten planken (tabel 
19.1). Er zijn geen verticale stijlen aangetroffen. Dit was overbodig door de 
gehanteerde houtverbinding op de hoeken. Hierbij is gebruik gemaakt van 
een zogenaamde t́andverbinding´ waarbij rechte in- en uitsparingen aan 
de uiteinden, die afwisselend symmetrisch in het midden en aan de boven- 
en onderzijde van de plank zitten, in elkaar haken. Eens de beschoeiing in 
elkaar gezet was, gaven de planken elkaar voldoende steun om ervoor te 
zorgen dat de constructie niet uiteen viel.

Tenslotte zijn drie paalsporen aangetroffen die mogelijk het restant vormen 
van een vierkante structuur die over de waterput heeft gestaan. De vierde 
paal is verdwenen onder de verstoring (weg) die hier loopt. 
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Put Spoor Vnr. Soort L B H Artefact

17 59 - Quercus >80 >15 >3 plank waterput

17 59 544 O Quercus >110 22 5 plank waterput

17 59 546/560 W Quercus 120-152 12-27 5 plank waterput

17 59 547/551 Z Quercus 120-156 11-(13)-26 4 plank waterput

17 59 550 Quercus 117-c.140 c.8-22 5 plank waterput

17 59 552 Quercus 120-154 10-(14)-19 6 plank waterput

17 59 553 Quercus 119-150 10-22 5 plank waterput

17 59 554 Quercus 119-145 >12 4 plank waterput

17 59 555 Quercus 120-146 12-18 6 plank waterput

17 59 556 Quercus 118-140 7-17 5 plank waterput

17 59 557 Quercus 120-148 9-24 4 plank waterput

17 59 558/545 N Quercus 120-141 10-19 4 plank waterput

17 59 559 Quercus >137 9-20 4 plank waterput

Vondsten

Uit de bovenste opvullingslagen is een groot aantal Romeins 
(import)aardewerk en steen verzameld. Op ongeveer 90 cm onder het vlak 
zijn centraal in de kuil twee grote maalsteenfragmenten gevonden (zie 
hoofdstuk 13).

Datering

structuur aardewerk 001–
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datering

11 ts Dragendorff 18/31
ts Dragendorff 33
ts Dragendorff 37
belg HBW 81
verf techniek a
verf federend Blättchen
gladw Brunsting 20
gladw 4-ledig oor
Holwerda 140-142 2x
ruww Oelmann 87
ruww Oelmann 104
ruww Stuart 210
grijs vt 104
grijs vt 104d
hand 2x
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Structuur 12 (werkput 20)

Onderzoek

In het vlak tekende de waterput zich af als een min of meer cirkelvormig 
spoor met een diameter van ongeveer 4 m. Op een diepte van 30 en 80 cm is 
een extra vlak gedocumenteerd. Het hout van de beschoeiing werd zichtbaar 
op een diepte van circa 1,20 m (fi g. 19.19-20). De conservering van het hout 
is minder dan dat uit structuur 11. Vooral de bovenste planken waren slecht 
geconserveerd. 

Tabel 19.1
Korte beschrijving van 

het hout uit waterput 

17.59. Soort=houtsoort; 

L=lengte; B=breedte; 

H=hoogte/dikte;

Artefact=omschrijving

van voorwerp of con-

structiehout
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Door het snel opkomende grondwater en het inkalven van de putwanden 
moest de bekisting is machinaal worden geborgen. De maximale diepte van 
de waterput is vanwege het inzakken van de putwanden niet vastgesteld, wel 
kon worden vast gesteld dat onder de planken geen constructie of kuil meer 
aanwezig was.

Figuur 19.19
Waterput 12
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Constructie

Het betreft wederom een vierkante waterput opgebouwd uit voornamelijk 
eikenhouten planken. Ondanks de slechte conservering zijn er 22 planken 
geborgen (tabel 19.2). De afmetingen van de beschoeiing is 1,6 bij 1,4 m. 
De waterput bestaat uit twee beschoeiingen. Bij de binnenste beschoeiing 
is voor de de hoekverbinding wederom gebruikt gemaakt van een 
tandverbinding, vergelijkbaar met de boven beschreven waterput. In één 
geval is in het midden van het uiteinde van een plank geen uitsparing maar 
een inkeping gemaakt. Een deel van de planken is te fragmentair bewaard 
om de hoekverbinding te bepalen. 
De buitenste beschoeiing bleek nog twee planken hoog die met elkaar zijn 
verbonden door middel van een pen-gatverbinding (fi g. 19.21). Tegenover 
elkaar aangebrachte gaten in de lange zijkanten zijn met houten pennen aan 
elkaar bevestigd. Aan de buitenzijde van de  put waren op beide noordelijke 
hoeken kleine paaltjes geplaatst. Mogelijk hebben deze een steunende 
functie gehad.

Put Spoor Vnr. Soort L B H Artefact

20 70 1009 3a Quercus 116-126 22 5 plank waterput

20 70 1009 3a.1 Fraxinus 10 2 2 pen

20 70 1009 3a.2 Fraxinus 10 2 2 pen

20 70 1010 2.1 Quercus 129-155 13-20,5 8 plank waterput

20 70 1010 2.2 Quercus 2,5 2,5 pen

20 70 1011 1a Quercus 128-156 6-20 8 plank waterput

20 70 1011 1b Quercus 3 3 pen

Figuur 19.20
Waterput 12
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Put Spoor Vnr. Soort L B H Artefact

20 70 1025 3b Quercus 114-127 2 2,5-6 plank waterput

20 70 1026 4a Quercus 121 24 6 plank waterput

20 70 1027 4b.1 Quercus 120 25 5 plank waterput

20 70 1027 4b.2 Fraxinus 2,5 pen

20 70 1027 4b.3 Fraxinus 2,5 pen

20 70 1028 6b.1 Quercus >125 >12 5 plank waterput

20 70 1028 6b.2 Fraxinus 3 3 pen

20 70 1028 6b.3 Fraxinus 3 3 pen

20 70 1029 6a.1 Quercus 116-128 c.38 5 plank waterput

20 70 1029 6a.2 Fraxinus 10 3 pen

20 70 1030 5a Quercus >126->140 21 7 plank waterput

20 70 1030 5b Quercus pen

20 70 7 Quercus >115 >22 6 plank waterput

20 70 8 Quercus >90 >18 6 plank waterput

20 70 9 Quercus >120 c.27 6 plank waterput

20 70 10 Quercus >120 >14 6 plank waterput

20 70 11 Quercus >120 >11 6 plank waterput

20 70 12 Quercus >120 >6 6 plank waterput

20 70 13 Quercus >90->120 7->12 8 plank waterput

20 70 14 Quercus >80 >8 7 plank waterput

20 70 15 Quercus >40 >13 >6 plank waterput

20 70 16 Quercus >60 >9 7 plank waterput

20 70 17 Quercus >60 >8 >6 plank waterput

20 70 18 Quercus >40 >8 >6 plank waterput

20 70 19 Quercus >40 >8 >6 plank waterput

Vondsten

Uit de vulling van de waterput zijn, net als bij waterput 11, weinig vondsten 
verzameld. De bovenste lagen leverden met name (grote) ijzerslakken op, 
en slechts enkele fragmenten aardewerk. Waarschijnlijk zijn de ijzerslakken 
gebruikt om de vloer van huis 4, die bovenop waterput 12 is gebouwd, te 
funderen (zie beschrijving structuur 4). Uit de dieper gelegen vullingen 
kwamen weinig tot geen vondsten. Uit de onderste vulling is nog wel een 
houten voorwerp teruggevonden: een klein bekertje (zie hoofdstuk 5; 18).

Datering

Voor een datering van de waterput beschikken we over de gegevens van het 
aardewerk, een dendrodatering van één van de planken en de oversnijding 
met structuur 3. Voor de oversnijdingen geldt dat huisplattegrond 3 jonger 
is dan waterput 12 (zie ook beschrijving structuur 3). Huisplattegrond 3 
oversnijdt ook plattegrond 4, waardoor de laatste ouder is. Omdat het verre 
van waarschijnlijk is dat de waterput en huisplattegrond 4 gelijktijdig zijn, is 
de waterput ouder dan beide boerderijen.

Tabel 19.2
Korte beschrijving van het hout uit 

waterput 20.70. Soort=houtsoort; 

L=lengte; B=breedte; H=hoogte/dikte; 

Artefact=omschrijving van voorwerp of 

constructiehout
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structuur aardewerk 001–
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datering

12 ts Dragendorff 18/31
verf Oelmann 33
verf Oelmann 32 Argonnen
amf Pelichet 47
Holwerda 140-142
grijs Stuart 201 a/c
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3

dendrodatering 112 n. Chr. ± 6

Structuur 172 (werkput 66)

Onderzoek

In het vlak had het spoor (40) van deze waterput een ovale vorm. De afmetin-
gen waren 3,90 bij 3,25 m. Tijdens het couperen is in eerste instantie de mid-
dellijn van het spoor aangehouden (fi g. 19.22). Omdat bij het verdiepen bleek 
dat de restanten van de bekisting zich 40 cm naar achteren bevonden is de 
coupelijn verzet om de bekisting te kunnen koppelen aan het profi el.

Constructie

De diepte van de kuil bleek uiteindelijk 1,5 m. Op deze diepte bevond zich 
een uitgeholde boomstamput van eikenhout met een diameter van 70 cm. 
De conservering van het hout was dermate slecht dat berging niet mogelijk 
was. Waarschijnlijk was (een deel van) de bekisting ook verwijderd. 

Vondsten

Uit de vulling van de kuil is een groot aantal vondsten geborgen. De grootste 
categorie bestaat uit 105 scherven Romeins (import)aardewerk. Daarnaast 
zijn fragmenten tefriet, dakpan en een stuk zandsteen aangetroffen. In de 
nazak zijn 14 scherven middeleeuws aardewerk gevonden, wat er op wijst dat 
de waterput nog als een laagte in het landschap źichtbaar´ was.

19.21
De pen-gatverbinding van twee planken uit 

waterput 12
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Figuur 19.22
Waterput 172

Datering
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172 ts Dragendorff 18/31
tn HBW 52
gladw Stuart 110a
amf Oelmann 68
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Structuur 173 (werkput 59)

Onderzoek

Deze structuur is compleet aangesneden in de werkput en had in het vlak 
een ovale vorm van 2,5 bij 3 m. De waterput is in twee helften opgegraven 
(fi g. 19.23). 

Constructie

Op de bodem van de kuil, op een diepte van 1,30 m, is een aantal palen en 
planken aangetroffen die zeer waarschijnlijk een bekisting hebben gevormd. 
De vorm van de bekisting was niet meer te achterhalen. Deze is na het 
buiten gebruik raken van de put  grotendeels verwijderd, mogelijk om het 
hout elders te gebruiken.
In de gelaagde opvulling van de kuil lagen verspreid door de kern en op 
verschillende niveaus meerdere (grote) keien. Het geeft aan dat de kuil nog 
lange tijd heeft opengelegen en langzaam is dichtgeraakt.

Vondsten

Uit de vulling zijn twaalf scherven Romeins importaardewerk, drie 
baksteenfragmenten, drie dakpanfragmenten en twee fragmenten tefriet 
aangetroffen. In de bovenste vulling zijn nog drie fragmenten merovingisch 
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Figuur 19.23
Waterput 173

aardewerk gevonden. Dit wijst er op dat tijdens de merovingische bewoning 
de kuil nog als een laagte in het landschap lag.

Datering

structuur aardewerk 001–
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datering

173 grijs vt 105 a
grijs aardewerk
hand xxxxx
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Waterput 46.31

Onderzoek

Deze waterp ut ligt in het oostelijke deel van de opgraving, in een zone 
met vrijwel alleen sporen en structuren uit de volle middeleeuwen. In het 
vlak had het spoor een omvang van 295 bij 250 cm. In eerste instantie leek 
het een ǵewone´ kuil, maar onverwacht werd onderin de kuil een planken 
constructie gevonden (fi g. 19.24).

Constructie

De putconstructie bestaat uit circa 48 goed geconserveerde constructiedelen: 
korte, rechtopstaande eikenhouten planken en palen die een cirkelvormige 
put hebben gevormd, met een diameter van ongeveer 1,15 m. De constructie 
bevond zich op een diepte van ongeveer 80 cm beneden het opgravingsvlak.
Het formaat van de kuil wijst op een zogenaamde inloopkuil, zoals die we 
kennen uit de ijzertijd (zie hoofdstuk 4). Het ´toegangstalud´ ligt ten noord-
westen van de waterput en heeft een lengte van minimaal 1,0 m gehad. 

Vondsten

De kuil heeft geen enkel fragment aardewerk opgeleverd. Wel is een houten 
object gevonden dat doet denken aan een Romeinse (tent)haring (zie 
hoofdstuk 18).
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Datering
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datering

46.31 dendrodatering 39 n. Chr. ± 8 1b

Waterput 66.2

Onderzoek

De waterput ligt in de zuidwesthoek van de opgraving. De kuil had in 
het vlak een omvang van 180 bij 140 cm. Bij het couperen bleek dat de 
boomstamwaterput volledig was vergaan. In het profi el was het contour van 
de put duidelijk zichtbaar maar de houtpulp was niet meer te bergen. De 
gebruikte houtsoort was derhalve niet meer te achterhalen.

Constructie

De onderzijde van de boomstamput lag op 92 cm onder het opgravingsvlak. 
Dat was ook de diepte van de kuil. De diameter van de uitgeholde boomstam 
was 90 cm. Binnen de houtconstructie was goed te zien dat de put langzaam 
is dichtgeslibd (tijdens het gebruik). Na buiten gebruik geraakt te zijn heeft 
de kuil nog een periode opengelegen afgaande op de afwisseling van kleiige 
bandjes en zandniveau ś. Op een bepaald moment is het restant van de kuil 
dichtgegooid, gezien de homogene opvulling bovenin de kuil.

Vondsten

Twee fragmenten verbrande klei.

Datering

De waterput grenst aan een greppelstructuur die als merovingisch is 
gedateerd en wordt oversneden door een paalspoor van een vierpalige spieker 
waarvan de paalkuilen geen vondsten hebben opgeleverd. Op basis van 

Figuur 19.24
Waterput 46.31
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ligging en oversnijding door een latere spieker is de waterput in de Romeinse 
tijd geplaatst.
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Een relatief kleine kuil direct ten noorden van waterput 11 met een opvallend 
groot aantal scherven. De kuil maakt geen onderdeel uit van een structuur.
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Boomval 17.104

Een forse boomval waarvan de kuil als een ártefact-trap´ heeft gediend. Het 
grote aantal scherven in de kuil wijst erop dat hier opeen bepaald moment in 
de Romeinse tijd een forse boom heeft gestaan.
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Figuur 19.25
Waterput 66.2
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19.2 Mortel

19.2.1 Huisplattegronden

Structuur 19

Onderzoek

Geen bijzonderheden. Wat betreft de constructiewijze kan een parallel 
worden getrokken met structuur 8.

Type

Deze plattegrond is niet te plaatsen in de Oss-typologie; eenbeukige 
plattegronden met wandgreppel vallen onder type 6.

Constructie

De boerderij meet 21 bij 7,7 m en heeft een NW-ZO oriëntatie (fi g. 19.26). 
De constructie is opgebouwd uit paarsgewijs ingegraven zware palen. 
Daarbij is een verschil te zien tussen het zuidelijke en het noordelijke deel. 
In de zuidelijke helft gaat het om minder brede palen met een gemiddelde 
tussenafstand van 1,8 m. De diepte van de palen varieert van 28 cm tot 48 
cm. In de noordelijke helft gaat het om zware palen die op een onderlinge 
afstand van ongeveer 4,3 m staan en tussen 43 en 66 cm diep zijn. In de 
oostelijke lange zijde is tussen de zware palen telkens nog één minder brede 
paal geplaatst. 
In de noordelijke helft zijn regelmatig tegenover elkaar staande stijlen te zien. 
In de zuidelijke helft zijn de stijlen onregelmatiger geplaatst.
Opmerkelijk is dat er in de hoeken, op uitzondering van de noordoostelijke 
hoek, palen zijn geplaatst aan de binnenkant van de plattegrond. Het gaat 
hier om zware palen die soms dieper zijn ingegraven dan de wand- c.q. 
buitenstijlen. Mogelijk hebben deze (extra) palen een dakdragende functie 
gehad.

Wanden

Hoewel er in de zuidelijke korte zijde en de westelijke hoek van het gebouw 
nog een stuk wandgreppel bewaard is gebleven, lijkt het er op dat de meeste 
palen niet in een (stand)greppel zijn geplaatst. De wandgreppel in de 
westelijke hoek vormt de tegenhanger van de minder brede palen in het 
tegenoverliggende oostelijke deel van de lange zijde. Er zijn echter geen 
wandstijlen in herkend. Ook in de zuidelijke korte zijde was dit niet het geval.

Ingangen

Er zijn twee onderbrekingen in de wandlijn die als ingang geïnterpreteerd 
worden. Beide liggen centraal in de lange zijden van de plattegrond en 
zijn herkenbaar aan een grotere overspanning van ruim 3,5 m tussen de 
wandstijlen. Beide vermoede ingangen worden gefl ankeerd door twee brede, 
zware palen. In beide ingangen is een centrale paal geplaatst, echter van 
verschillend formaat. Met name in de westelijke zijde lijkt een diepe paal 
de ingang af te sluiten. De oostelijke ingang wordt door een kleinere paal in 
tweeën gedeeld. In de noordelijke korte zijde is de wand ook onderbroken, 
over een afstand van circa 5 m. Gezien de breedte ligt een ingang niet voor de 
hand, waarschijnlijk zijn hier enkele sporen niet meer zichtbaar geweest.
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Dak

De zware wandstijlen, met dwarsliggers en nokstijlen, zullen het grootste 
deel van de daklast hebben gedragen.

Binnenindeling

Door de constructiewijze is de volledige binnenruimte vrijgemaakt van 
dragende elementen. Dit resulteerde in een éénbeukige plattegrond. Op 
basis van het verschil van wandstijlen zou een onderscheid gemaakt kunnen 
worden tussen de noordelijke en de zuidelijke helft. Eventuele functies voor 
deze helften kunnen niet gegeven worden. 

Bijzondere elementen

In één van wandstijlen is de bovenste rand van een bronstijdpot gevonden, 
die ondersteboven in een kuil was geplaatst. Het is niet duidelijk of de 
wandstijl een ouder spoor heeft doorsneden of dat de pot in de Romeinse tijd 
in de wandstijl is geplaatst (zie hoofdstuk 4).

Verdwijnen van het gebouw

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Figuur 19.26
Structuur 19 

(structuur 1:300; spoordieptes 1:100)
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19.2.2 Spiekers

Structuur 17 (werkput 28)

Constructie

De vier palen van deze vierkante constructie zijn op een onderlinge afstand 
van ongeveer 1,8 m van elkaar ingegraven. Opvallend is dat deze palen 
relatief diep zijn ingegraven (27 tot 39 cm), wat er op zou kunnen duiden dat 
dit gebouwtje een zware bovenbouw had.

Datering

In de paalkuilen is geen vondstmateriaal aangetroffen. Op basis van de 
ligging wordt de spieker in de Romeinse tijd geplaatst.

19.3 Loo

19.3.1 Huisplattegronden

Structuur 21 (werkput 29, 32)

Onderzoek

De plattegrond ligt net in zijn geheel binnen de opgraving waardoor de 
volledige omvang van de structuur kon worden vastgesteld (fi g. 19.27).

Type

Oss type 8C, met als afwijking een ingang in de oostelijke korte zijde.

Constructie

De structuur is 14,5 m lang en 6,4 m breed, de oriëntatie is ONO-WZW. 
Het dak werd gedragen door twee middenstijlen in de centrale as van de 
boerderij, een middenstaander in de westelijke korte zijde en een diepe stijl 
net buiten de oostelijke korte zijde. Gezien de aanwezigheid van een opening 
hier (zie ingangen), is de plaatsing van deze laatste merkwaardig.
In de plattegrond kan een tweede rij middenstijlen worden herkend, 
bestaande uit twee middenstijlen die net ten noorden van de eerste centrale 
rij liggen. De zware stijl die de noordelijke zijde van de oostelijke ingang 
fl ankeert (zie ingangen) ligt in deze lijn en heeft mogelijk (ook) een 
dakdragende functie gehad. Het lijkt er sterk op dat er in deze boerderij 
herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd waarbij de centrale as van stijlen is 
vervangen.
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Wanden

Het verloop van de wanden is te volgen door de 40 cm brede wandgreppels. 
Uit de coupes blijkt dat deze greppel gemiddeld 25 cm diep is.

Ingangen

De boerderij telt drie ingangen: twee centraal gelegen in de lange zijden 
en één in de oostelijke korte wand. Beide centrale ingangen worden aan de 
oostelijke zijde door een dubbele stijl gemarkeerd. Aan de westelijke zijde 
kon dit minder goed vastgesteld worden.
De opening van de ingang aan de oostelijke korte zijde word geblokkeerd 
door een zware middenstijl, net buiten de wandlijn. De noordelijke zijde 
van de ingang wordt gemarkeerd door een paalkuil van ruim 30 cm diep. 
Aan de zuidelijke zijde van de ingang buigt de wandgreppel af naar buiten 
toe en eindigt in een paalkuil. Als we er van uitgaan dat de wand heeft 
doorgelopen, wordt de ingang gevormd door een kleine ‘hal’.

Dak

Uit de positie van de middenstijlen in of net buiten de korte wanden kan 
worden afgeleid dat het huis is voorzien van een zadeldak. Mogelijk kunnen 
de enkele stijlen die net buiten de wand stonden (één op de noordoostelijke 
hoek, één bij de noordelijke centrale ingang) als dakvoetdragers 
geïnterpreteerd worden. Of de zware stijl net naast de zuidelijke hoek van de 
oostelijke ingang ook een dakdragende functie heeft gehad, is niet duidelijk.

Binnenverdeling

De centrale middenstijlen verdelen de westelijke helft van de boerderij in 
twee beuken. De oostelijke helft, die ongeveer 5,2 m lang is, is eenbeukig.

Bijzondere elementen

Opmerkelijk is de verbouwings- of herstelfase van de boerderij waarbij de 
middenstijlen zijn vervangen en/verplaatst. Daarnaast vormt de constructie 
bij de oostelijke ingang een bijzonder element dat bij geen enkele andere 
boerderij is geconstateerd.
Ten westen van de boerderij is nog een greppel gevonden, deels in het 
verlengde van de noordelijke lange zijde, die mogelijk een deel van het erf 
begrensd.

Verdwijnen van het gebouw

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Datering
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Figuur 19.27
Structuren 21 en 22 

(structuur 1:300; spoordieptes 1:50)
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Structuur 22 (werkput 29, 32)

Onderzoek

De oostelijke korte zijde van deze boerderij bevond zich net buiten de 
tracégrens, waardoor de plattegrond niet volledig onderzocht kon worden. 
Bovendien is de structuur niet geheel bewaard: onder andere de westelijke 
korte zijde kon niet meer herkend worden. De structuur ligt ongeveer 12 m 
ten zuiden van structuur 21 en heeft dezelfde oriëntatie.

Type

Oss type 6B.

Constructie

De boerderij is zeker 5,7 m lang; de minimale lengte bedraagt 13,1 m. 
De oriëntatie is ONO-WZW. Vier zware palen die paarsgewijs in de 
wandgreppel staan, hebben ondersteuning gegeven aan dwarsbalken die 
de nokstijl hebben gedragen. Hiertussen is nog een aantal kleinere stijlen 
herkend. Het gaat met zekerheid om nog twee paarsgewijs geplaatste stijlen 
en een derde die in de zuidelijke lange zijde ligt. De onderlinge afstand 
tussen deze stijlen varieert tussen circa 3 en 4 m. Ook tussen deze kleinere 
stijlen zijn waarschijnlijk dwarsverbanden aangebracht. In de binnenruimte 
van de boerderij ligt nog een aantal (kleinere) (paal)kuilen, maar het is niet 
duidelijk of deze onderdeel hebben uitgemaakt van de constructie. In één 
van de kuilen (29.54) is een aantal scherven gevonden.

Wanden

De greppels die de plaats van de wanden markeren zijn gemiddeld 
ongeveer 35 cm breed. Van deze greppels is niet veel bewaard (10 cm diep), 
enkel in het oostelijke deel is hij iets dieper. De westelijke korte zijde was 
niet zichtbaar in het vlak. Hoogstwaarschijnlijk was deze hier minder 
diep ingegraven en niet bewaard gebleven. Op enkele plaatsen zijn nog 
wandstijlen herkend.

Ingangen

Er is geen duidelijke ingang herkend: beide lange zijden bestaan uit een 
doorlopende wandgreppel. Eventuele ingangen zouden mogelijk in de korte 
zijden gesitueerd kunnen zijn.

Dak

De hierboven beschreven zware, paarsgewijs geplaatste palen variëren 
in diepte van 18 tot 90 cm. De meest noordelijke paalkuil bleek in coupe 
relatief ondiep te zijn. Deze dragen in combinatie met de kleinere stijlen de 
dakconstructie.

Binnenindeling

In de binnenruimte van de boerderij zijn kleine, diepe palen aangetroffen. 
Zij vormen geen éénduidige stijlenrij. Zoals hierboven reeds beschreven, 
is het niet duidelijk of deze een dragende functie hebben gehad. Of zij de 
ruimte hebben opgedeeld kan ook niet worden aangetoond.



650   Bewongingsdynamiek op de Maashorst

Bijzondere elementen

Geen bijzondere elementen.

Verdwijnen van de structuur

Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.
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19.3.2 Spiekers

Structuur 20

Onderzoek

De structuur ligt op korte afstand ten westen van structuur 21.

Constructie

De spieker bestaat uit twaalf stijlen en meet 4,4 bij 3,7 m. De structuur 
bestaat uit drie rijen van vier stijlen, waarvan de diepte varieert tussen 14 en 
22 cm. Iets ten noorden van de middelste rij stijlen ligt een extra paalspoor. 
Aangezien de kleur en de vorm van deze paalkuil overeenkomen met die van 
de overige stijlen, is het aannemelijk dat deze bij de spieker hoort. De functie 
is niet geheel duidelijk, mogelijk ondersteunde de paal de constructie of 
verschafte deze in de vorm van een trapje de toegang tot de opslagruimte.

Datering

In de paalkuilen is geen vondstmateriaal aangetroffen. Op basis van de 
ligging in de nabijheid van structuren 21 en 22 is de spieker in de Romeinse 
tijd gedateerd.

19.3.3 Kuilen

Kuil 3.16

Zie hoofdstuk 5.



20 Sporen en structuren uit de vroege 
en volle middeleeuwen

Sebastiaan Knippenberg

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de structuren uit de verschillende fasen van de 
middeleeuwen van de vindplaats Zwarte Molen beschreven. Voor een 
verdere interpretatie, samenhang, parallellen en literatuurverwijzingen wordt 
verwezen naar de hoofdstukken 6 en 7.
Bij de beschrijving van de structuren worden, zover mogelijk, in ieder 
geval de volgende punten besproken: constructie, wanden, ingangen, 
dak, binnenindeling, bijzondere elementen, verdwijnen van het gebouw 
en datering. Voor de kleinere structuren zijn over het algemeen alleen 
onderzoek, constructie en datering aangegeven.
In de archeologische literatuur wordt voor dezelfde onderdelen van 
structuren een groot aantal verschillende termen gehanteerd, afhankelijk 
van de onderzoeker, onderzoeksperiode, regio etc. In de onderstaande 
beschrijvingen is een keuze gemaakt in de te hanteren terminologie 
(zie tabel 20.1). Hiermee is getracht om een uniformiteit te creëren in het 
beschrijven en weergeven van de boerderijen (en andere structuren) binnen 
deze publicatie. Een dergelijke standaard vergemakkelijkt het structurele 
onderzoek naar het ontstaan en ontwikkelen (chronologisch en typologisch) 
van boerderijplattegronden en het onderling vergelijken van nederzettingen 
op erfniveau.

nr. term omschrijving

1 kern het geheel van palen waarop de zwaarste last van het dak rust
2 gebint twee palen (gebintstijlen) met een dwarsverbinding

3 gebintstijlen De twee palen die een intern gebint vormen, verbonden over de breedte

4 gebintbalk horizontaal gelegen balk tussen twee gebintstijlen

5 nokligger horizontale ligger in de punt van het dak

6 langsligger de overige horizontale liggers in het huis

7 middenstijlen de dakdragende interne palen, die de nokligger dragen (middenstijl)

8 wandstijlen de palen die stevigheid verschaffen aan de wand

9 middenbeuk de ruimte over de lengte tussen de gebintstijlen

10 beuk de lengtevakken tussen de gebintstijlen of de middenstijlen en de 
wanden, bij het ontbreken van middenstijlen is er sprake van een beuk 

11 traveeën de breedtevakken tussen de gebinten, het eerste travee ligt tussen de 
korte wand en het eerste gebint

12 ingang doorgang in de lange of korte zijde

13 schoor verbinding tussen gebintstijl en gebintbalk

14 wandgreppel greppel waarin de wand is geplaatst, inclusief de wandstijlen. In sommi-
ge gevallen zijn wandstijlen zichtbaar in de greppel

15 buitenstijlen palen buiten de wand die een deel van de daklast dragen

16 binnenstijlen palen tussen de wand en de middenstijlen

17 paalspoor locatie in het archeologische vlak van een mogelijke paalkuil en/of -gat

18 paalkuil kuil gegraven voor het plaatsen en funderen van een paal
19 paalgat locatie voor het plaatsen en funderen van een paal

Tabel 20.1
(Constructieve) elementen in een 

boerderij(plattegrond) met als voorbeeld 

een boerderij uit de volle middeleeuwen 

(op basis van o.a. Theuws 1992; Huijts 

2000; Hiddink 2005)
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nr. term omschrijving

20 paalschaduw locatie van de paal, de paal is niet verwijderd en weggerot
21 uitgraafkuil kuil gegraven voor het verwijderen van een ingegraven paal of waterput

1

2

3

4

5

6

9

8

11

10

13

20.1 Vroege middeleeuwen

20.1.1 Rechthoekige plattegronden

Structuur 10/16 (werkput 20 en 23)
De structuur ligt over de zuidoostelijke hoek van een Romeinse structuur 
(nr. 9), echter zonder directe oversnijdingen. De lay-out van de plattegrond is 
uniek binnen de nederzetting. De structuur heeft een NW-ZO oriëntatie en 
meet 12,9 bij 8,4 m (fi g. 20.1).

De (vermoede) wandstijlen worden gevormd door vrij diepe, en forse 
paalkuilen. Dragende elementen in de vorm van een centrale rij palen 
ontbreken, zodat een relatief grote interne ruimte ontstaat. Opvallend zijn 

Figuur 20.1
Structuur 10/16

(schaal 1:200)
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vier palen in de hoeken van de structuur, binnen de wanden. Deze liggen ten 
opzichte van de hoeken van de wandstijlen steeds 2,5 m binnen de structuur. 
De vier hoekstijlen vormen een interne ruimte van 8,6 bij 5 m. Eén van deze 
palen is gestut met een groot aantal keien. De wandlijn wordt gevormd door 
wandstijlen die op onderling gelijke afstand en paarsgewijs zijn ingegraven. 
Hiertussen zal de eigenlijke wandconstructie zijn aangebracht. De diepte van 
deze stijlen varieert tussen 13 en 63 cm; de meeste zijn dieper dan 25 cm.
De stijlen die de wanden vormen zijn alle op gelijke afstand en paarsgewijs 
ingegraven. In de zuidelijke korte zijde ontbreken echter twee palen. Hierdoor 
is een opening ontstaan van ongeveer 6 m. In de zuidwestelijke hoek ontbreekt 
echter ook een paal, waardoor een opening van ongeveer 5,5 m gecreëerd 
wordt. Het is niet duidelijk of beide openingen als ingang te interpreteren zijn 
of dat op deze plaats de wandstijlen niet meer zichtbaar waren.
Praktisch alle wandstijlen zijn zwaar en vrij diep ingegraven. Omdat ze 
paarsgewijs zijn ingegraven, lijkt dit te suggereren dat tussen elk paar 
dwarsverbanden zijn aangebracht. De vier interne hoekstijlen zullen echter 
ook een deel van de daklast gedragen hebben. Uit deze constructie kan 
afgeleid worden dat het gebouw een zadeldak heeft gedragen.
In eerste instantie lijkt er sprake van een driebeukige plattegrond. Op basis 
van de specifi eke plaatsing van de hoekstijlen kunnen we de plattegrond ook 
interpreteren als een kleine, eenbeukige interne ruimte, waarvan de wanden 
op ongeveer 2 m daarbuiten zijn geplaatst.
Een van de interne hoekpalen is gestut met een groot aantal keien.
Op basis van het vroegmiddeleeuwse vondstmateriaal uit de sporen en de 
vondstlaag boven de structuur is deze in de vroege middeleeuwen gedateerd 
en geïnterpreteerd als een deze huisplattegrond.

Vondsten
Geen scherven

20.1.2 Rechthoekige plattegronden (éénbeukig)

Structuur 78 (werkput 50, 51)

Figuur 20.2
Structuur 78

(schaal 1:200)



654   Bewoningsdynamiek op de Maashorst

Structuur 78 ligt in het oostelijke deel van het opgravingsterrein. Het 
betreft een rechthoekige plattegrond bestaande uit acht palenparen. Hiervan 
zijn er maar zeven gedeeltelijk in het vlak blootgelegd. Aan iedere kopse 
kant bevindt zich nog een paalspoor tussen de stijlen, iets naar buiten 
toe geplaatst. De structuur oversnijdt een diepe ijzertijd kuil en wordt 
zelf oversneden door een karrenspoor. De plattegrond is ONO-WZW 
georiënteerd en heeft een afmeting van 12,3 m bij 4,1 m.
Er is maar één bouwfase herkend. De paaldiepte varieert sterk, tussen 6 cm 
en 33 cm, met een gemiddelde diepte van 14 cm. De diepste paalkuil ligt 
centraal in de westelijke korte wand. In enkele paalkuilen kon nog duidelijk 
een paalkern onderscheiden worden. Gezien de geringe diepte van de stijlen 
is het niet uitgesloten dat zich langs beide lange zijden nog wandstijlen 
hebben bevonden.
Duidelijke aanwijzingen voor ingangen zijn niet aangetroffen. Het is 
waarschijnlijk dat de ingang aan één van de lange zijden heeft gelegen 
gelet op het feit dat op beide kopse kanten zich in het midden een paal 
bevond. Zowel langs de zuidelijke als de noordelijke lange zijde ontbreken 
paalsporen. Omdat de meeste aanwezige sporen echter ondiep zijn en er dus 
sporen verdwenen kunnen zijn, is niet vast te stellen waar de ingang van de 
boerderij was.
Het weinige aardewerk dat in de vulling van de sporen van het huis is 
aangetroffen, dateert in de merovingische periode en plaatst deze structuur 
in de vroege middeleeuwen.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 4

1 Badorf

3 indet

– datering: merovingische periode (700-900?)

Structuur 82 (werkput 53)

Structuur 82 is een rechthoekige plattegrond gelegen in werkput 53 in 
de zuidoosthoek van het opgravingsterrein. De plattegrond heeft ONO-

Figuur 20.3
Structuur 82

(schaal 1:200)
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WZW oriëntatie en is opgebouwd uit vijf palenparen, met op beide kopse 
kanten een extra paal tussen de paren (fi g. 20.3). Opvallend is dat bij 
beide kanten deze paal iets naar buiten is gezet. De plattegrond heeft 
een lengte van 12,9 m en een grootste breedte van 4,5 m. Mogelijk is het 
gebouw oorspronkelijk driebeukig geweest. Langs de zuidelijke lange 
zijde zijn drie sporen aangetroffen die onderdeel kunnen uitmaken van de 
wandstructuur. Wat echter wel opvalt is dat deze sporen sterk variëren in 
diameter en diepte, waarbij sommige zelfs een grotere diameter hebben dan 
die van de middenstijlen. Deze laatste vertonen wél een grote uniformiteit 
in paalkuilvorm, -vulling en -diepte. In de meeste gevallen gaat het om 
eenvoudige, rechthoekige paalkuilen met een diepte van gemiddeld 23 cm. 
In veel gevallen was de contour van het paalgat nog zichtbaar. Langs de 
noordzijde zijn helaas geen tegenhangers gevonden van de drie wandstijlen 
aan de zuidkant. 
In één van de sporen is een scherf van Maasvallei-aardewerk aangetroffen, 
die het gebouw grofweg tussen 900 en 1200 n. Chr. dateert. Op typologische 
gronden is een datering in de merovingische periode toch aannemelijker. 
Qua omvang en paal confi guratie vertoont deze structuur namelijk sterke 
overeenkomsten met de iets ten noorden gelegen structuur 78, en in mindere 
mate met 91. Beide structuren leverden merovingisch aardewerk op.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 1

Maasvallei

– datering: merovingische periode

Structuur 91 (werkputten 52 en 59)

Structuur 91 is een lang, rechthoekig gebouw gelegen aan de oostelijke rand 
van het opgravingsterrein (fi g. 20.4-). De plattegrond overlapt gedeeltelijk 
met het Romeinse porticushuis. Helaas kon de relatieve ouderdom niet 
worden vastgesteld, omdat geen van de sporen oversnijdingen heeft met 
die van het porticushuis. Het gebouw had een O-W oriëntatie, gelijk aan 
twee andere rechthoekige gebouwen (structuren 78 en 82). Waarschijnlijk 

Figuur 20.4
Structuur 91

(schaal 1:200)
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is de plattegrond niet in zijn geheel blootgelegd en ontbreekt de oostelijke 
kopse kant. De plattegrond bestaat in ieder geval uit twee rijen van elk acht 
paalsporen met aan de westelijke kopse kant een paalspoor in het midden. 
De plattegrond is niet perfect symmetrisch, waardoor gedacht wordt aan 
een langsverbinding tussen de staanders in plaats van een constructie van 
gebinten als dragende elementen. Aan de westelijke kant liggen de eerste 
drie sporen netjes tegenover hun tegenhanger, maar vanaf de derde paal 
is in de zuidelijke rij de paalafstand kleiner dan die in de noordelijke rij en 
verspringen de palen van beide rijen ten opzichte van elkaar. De afmetingen 
van het opgegraven deel bedragen 20,8 bij 6,5 m. De paalsporen waren op 
één spoor na relatief ondiep, variërend van 6 tot 27 cm. Het afwijkende spoor 
had een diepte van 45 cm.
Slecht twee paalsporen hebben dateerbaar materiaal opgeleverd. Het gaat 
daarbij om merovingisch aardewerk, te dateren tussen 500 en 700 n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 2

indet

– datering: merovingische periode

Structuur 140 (werkput 54)

Structuur 140 is een rechthoekig gebouw bestaande uit twee rijen van drie 
palen. De plattegrond bevindt zich in het oostelijk deel van werkput 54. 
Hier ligt een cluster van paalsporen van verschillende structuren, waar 
structuur 140 deel van uitmaakt. Het noordwestelijk deel valt samen met 
gebouw 118, het noordoostelijk deel met hooimijt 117 en het oostelijk deel 
met gebouw 116. Slechts één paalspoor (spoor 80) heeft oversnijdingen met 
diverse andere sporen, maar een relatieve datering met één van de hierboven 
genoemde structuren kan niet gemaakt worden. Op basis van een fragment 
merovingisch aardewerk kan het gebouw gedateerd worden tussen 500 en 
700 n. Chr. Vermoedelijk is het daarmee het oudste gebouw binnen het 
cluster, aangezien de andere gebouwen in de volle middeleeuwen worden 
gedateerd.

Figuur 20.5
Structuur 140

(schaal 1:200)
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De structuur is zeer regelmatig van vorm, de palen staan bijna in een 
perfecte rechthoek ten opzichte van elkaar. De plattegrond meet 6,6 bij 
4,8 m, waarbij de afstand tussen het meest noordelijke palenpaar en het 
middenpaar groter is dan die tussen het middenpaar en het zuidelijke paar. 
De paalsporen variëren enigszins in opbouw. Bij de meeste gaat het om 
paalkuilen waar er geen contouren van het paalgat en paalschaduw zichtbaar 
zijn en waarvan wordt verondersteld dat de palen zijn uitgegraven. Bij de 
twee buitenste paalsporen van de westelijke, lange zijde waren de contouren 
van het paalgat namelijk nog wel zichtbaar en bij één spoor (spoor 76) is 
bij het uitgraven een deel van het paalgat intact gebleven. De paalsporen 
vertonen geen sporen van hergebruik en het gebouw is dan ook gedurende 
één enkele fase in gebruik geweest. De paaldiepte varieert tussen 60 en 29 
cm met een gemiddelde van 45 cm. 

Vonsten
– geen scherven

20.1.3 Rechthoekige plattegronden: tweebeukig

Structuur 58 (werkput 58)
De plattegrond is gelegen in het centrale deel van het opgravingsterrein 
Zwarte Molen, langs de zuidelijke, lange zijde van een omvangrijke, 
bootvormige plattegrond (structuur 42). De structuur heeft een rechthoekige, 
tweebeukige plattegrond met een centrale rij van vier middenstijlen 
(fi g. 20.6). Aan weerszijden zijn de middenstijlen gefl ankeerd door rijen van 
kleinere paalsporen, waarschijnlijk de wandstijlen. Structuur 58 oversnijdt 
structuur 42 niet. De plattegrond is ONO-WZW georiënteerd en heeft een 
maximale lengte van 8,2 m en een grootste breedte van 4,7 m. Mogelijk is de 
structuur iets korter, als de zuidwestelijke hoekpaal niet wordt meegerekend.

De rij centrale middenstijlen, die op een regelmatige afstand van 2 m 
gelegen zijn, zijn over het algemeen iets dikker dan de wandstijlen. 
Ze variëren echter sterk in diepte, van 9 tot 36 cm. De wandstijlen zijn 
over het algemeen iets minder diep gefundeerd, variërend van 2 tot 25 cm. 
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de meest westelijke stijlen aan beide 

Figuur 20.6
Structuur 58
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kanten relatief dik zijn en diep zijn ingegraven (22-25 cm). Mogelijk was dit 
deel van het gebouwtje steviger gefundeerd.
Op basis van enkele fragmenten merovingisch aardewerk in de vullingen 
van twee paalsporen is het gebouw in deze periode gedateerd.

Vondsten
– aantal scherven: 3

handgevormd

– datering: merovingisch

Structuur 72 (werkput 57)

Structuur 72 is een tweebeukig gebouw gelegen in het centrale gedeelte 
van het opgravingsterrein (fi g. 20.7). De plattegrond ligt langs de westelijke 
ingang van structuur 67. De paalsporen van deze ingangspartij oversnijden 
enkele sporen van structuur 72. De oriëntatie van de plattegrond is vrijwel 
noord-zuid, een oriëntatie die overigens zelden voorkomt op de Zwarte 
Molen. Het gebouw heeft één gebruiksfase gekend.
De plattegrond bestaat uit een rij middenstijlen van in ieder geval drie en 
mogelijk zelfs vier palen, waarvoor relatief brede paalkuilen zijn gegraven. 
Aan weerszijden van de middenstijlen ligt een rij kleinere paalsporen, 
mogelijk van de wanden. De onderlinge afstand tussen de paalspoortjes van 
deze wanden is onregelmatig, maar dat is waarschijnlijk te wijten aan het feit 
dat maar een deel van deze ondiepe sporen diep genoeg reikte om nog in het 
vlak herkend te worden.
In zijn langste vorm met vier middenstijlen meet de plattegrond 10,8 bij 4,7 
m. Indien we de zuidelijke middenstijl, die iets uit het lood ligt ten opzichte 
van de andere drie, niet tot de plattegrond rekenen, heeft het gebouw maar 
een lengte van 7,2 m.
De structuur heeft geen dateerbare vondsten opgeleverd. Omdat het gebouw 
wordt oversneden door structuur 67 is het gebouw in ieder geval ouder dan 
1075 n. Chr. Op basis van architectonische overeenkomsten met structuur 58 
wordt ook deze structuur in de merovingische periode gedateerd.

Figuur 20.7
Structuur 72

(schaal 1:200)
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20.1.4 Rechthoekige plattegrond: driebeukig

Structuur 92 (werkput 55, 56)
De structuur betreft een driebeukige, rechthoekige plattegrond en ligt in 
het centrale deel van het opgravingsterrein Zwarte Molen (fi g. 20.8). De 
plattegrond ligt midden in een cluster bootvormige plattegronden uit de 
volle middeleeuwen. Eén van deze plattegronden, structuur 93, oversnijdt 
structuur 92 gedeeltelijk. De plattegrond heeft een ONO-ZWZ oriëntatie, 
evenwijdig aan de oriëntatie van een aantal bootvormige plattegronden.
De structuur bestaat uit vijf gebinten die de middenbeuk omsluiten. Aan 
weerszijden van dit centrale gedeelte lopen twee palen rijen, waarvan de

paalkuilen iets kleiner in omvang zijn. Het betreft hier ook steeds palenrijen 
van vijf palen, waarbij deze kleinere palen steeds precies naast één van de 
middenstijlen van het centrale gedeelte zijn geplaatst. De plattegrond meet 
in zijn grootste omvang 11,9 bij 9,8 m. De buitenste palenrijen lopen verder 
door dan die van de middenbeuk. Deze heeft een lengte van 11,0 m en een 
breedte van 5,5 m en de gemiddelde afstand tussen de middenbeuk en de 
buitenste palenrij bedraagt 1,9 m aan de zuidkant en 2,1 m aan de noordkant.
De structuur heeft één gebruiksfase gekend. De meeste paalsporen bestaan 
uit een grote paalkuil, waarin de contouren van een paalgat zichtbaar zijn. 
Uitgraafkuilen zijn niet aangetroffen. Bij enkele sporen komt het paalgat in 
omvang overeen met de paalkuil. De paalkuilen zijn niet diep uitgegraven. 
De diepte van de sporen van de gebintstijlen ligt tussen 25 en 34 cm. Dat 
is over het algemeen iets dieper dan de sporen van de buitenste palenrijen, 
waarvan de diepte varieert van 13 tot 37 cm.
Het meeste scherfmateriaal dat afkomstig is uit de vullingen van paalsporen 
dateert tussen 850 en 950 n. Chr. Eén Paffrath-scherf uit de 11e eeuw is 
een uitbijter. Op typologische gronden past de structuur echter meer in de 
laatkarolingische / (vroeg-)10e eeuwse huisbouwtraditie (zie hoofdstuk 6). 
Op grond hiervan wordt de structuur tussen 850 en 950 n. Chr. gedateerd. 
Deze datering plaatst de structuur aan het begin van de volmiddeleeuwse 
bewoning in Zwarte Molen.

Figuur 20.8
Structuur 92
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Vondsten en datering
– aantal scherven: 19

handgevormd

Paffrath/ Paffrathachtig

2 laat Mayen

1 Badorf

– de datering is lastig door het voorkomen van Paffrath uit één spoor (spoor 
372). Waarschijnlijk ligt de datering tussen 950 en 1050. Zonder dit spoor 
ligt de datering een eeuw eerder.

20.1.5 Spieker en greppel

Structuur 85 (werkput 53)
Structuur 85 is een vierpalige spieker. De paalsporen van de spieker zijn 
regelmatig qua vorm en vulling en hebben een zeer vergelijkbare diepte, 
variërend van 35 tot 38 cm. Eén paalspoor, spoor 131, leverde aardewerk uit 
waarschijnlijk de merovingische periode op. Vergelijkbaar aardewerk is 
ook aangetroffen in een paalspoor dat onderdeel uitmaakt van een palenrij, 
direct ten zuidwesten van de spieker (structuur 137). Deze rij heeft ook een 
vergelijkbare oriëntatie als de spieker. Mogelijk behoorden beide tot eenzelfde 
erf, waarvan de omvang en de ligging van de boerderij niet is vastgesteld.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 1

indet

– datering: merovingisch?

Structuur 111 (werkput 66)
Greppelstructuur 111 ligt in de zuidoostelijke hoek van de opgraving Zwarte 
Molen en bevindt zich voor het grootste deel buiten het onderzoeksgebied. 
De greppel loopt vanuit het zuiden min of meer naar het noordenwesten, en 
buigt na een verloop van ongeveer 12 m af naar het zuidwesten. Hier is deze 
nog over een afstand van ongeveer 6 m gevolgd. De greppel is gemiddeld 25 
cm breed, maar in het noordelijk deel is hij slechts 17 cm breed en 6 cm diep, 
terwijl de greppel in het zuidelijke deel 34 cm breed en 6 cm diep is. In twee 
gecoupeerde delen waren de contouren van een paalgat zichtbaar, wat erop 
wijst dat er paaltjes in de greppel hebben gestaan. Halverwege het oostelijke 
deel van de greppel bevindt zich een opening van ongeveer 1,5 m breed die 
aan de zuidzijde gefl ankeerd is door een paalkuil van 6 cm diep.
Rondom en binnen het gebied van de greppel liggen verschillende 
paalsporen, waaruit geen plattegronden zijn gereconstrueerd. Of de greppel 
een erf omsluit of een andere functie heeft gehad, is dus niet vast te stellen.

20.1.6 Waterputten en kuilen1

Structuur 157 (werkput 43)
Het betreft hier een eenvoudige waterput, waarvan het hout vanaf circa 30 cm 
onder het vlak nog zichtbaar was als schaduw, maar waarvan slechts de 
onderste 15 cm vanaf de bodem kon worden geborgen (fi g. 20.9). De vulling 

1 Gebaseerd op Van den Engel 2006.
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van de waterput is vrijwel identiek aan die van de insteek. Beide vullingen 
bevatten weinig vondsten. Op basis van enkele aardewerkscherven is de 
waterput in de merovingische periode te dateren (tabel 20.1). Daarnaast zijn 
nog twee ijzeren voorwerpen in de kernvulling aangetroffen (zie hoofdstuk 11).

Structuur 158 (werkput 52)
Deze boomstamput is geplaatst in een onregelmatig gegraven kuil. Het hout 
is grotendeels weggerot, waardoor zelfs geen houtschaduw meer zichtbaar 
was (tabel 20.1). De scheiding tussen de insteek en de kern was nog wel 
redelijk te onderscheiden. De waterput is geleidelijk opgevuld, getuige de 
gelaagdheid van de bovenste vulling (fi g. 20.10).

Structuur 160 (werkput 60)
De waterput (structuur 160) heeft een vierkante bekisting gehad, opgebouwd 
uit eikenhouten planken (tabel 20.1). Vanaf circa 40 cm vanaf het vlakniveau 
tot 100 cm (bodem) konden verschillende stukken hout worden verzameld, 

Figuur 20.9
Structuur 157; boomstamwaterput
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voor zover de conservering dat toeliet. Uit de houtresten is duidelijk af te 
leiden dat de put oorspronkelijk vierkant was, maar verdere details over de 
constructiewijze waren door de slechte conservering van het hout niet meer 
te achterhalen. Het lijkt erop dat het zuidwestelijk deel van de constructie 
naar binnen is geklapt.

Opvallend is dat rondom de kuil van de put zeven kleinere paalsporen zijn 
aangetroffen, op een onderlinge afstand van één tot twee meter. Een aantal 
palen staat in de insteek. Dezelfde insteek van de kuil oversnijdt aan de 
zuidzijde een kuil, die op de locatie ligt waar een achtste paal kan worden 
verwacht. De waterput lijkt dus een afrastering te hebben gehad of is 
overdekt met een ‘puthuisje’ (zie verder hoofdstuk 6).

structuur 157
spoor 43.96

structuur 158
spoor 52.66

structuur 160
spoor 60.12

structuur 161
spoor 61.38

NAP vlak 12,55-12,65 m 12,82 m 12,76 m 12,63 m
NAP bodem 11,37-11,47 m 11,72 m 11,76 m 11,60 m

Diameter put vlak 190 x 200 cm 190 x 150 cm 340 x 300 cm 208 x 250 cm

Diameter put bodem 68 cm 160 cm 75 x 62 cm 135 cm

Diameter bekisting 68 cm - 75 cm? 90 cm

Constructiewijze uitgeholde boomstam uitgeholde boomstam? vierkante bekisting uitgeholde boomstam

Conservering hout matig vergaan matig tot zeer slecht redelijk tot zeer slecht

Houtsoort - - eik eik
Datering 575-700 500-700 575-700 725-900

Structuur 161 (werkput 61)
Deze waterput is aangelegd centraal in de plattegrond van een Romeins huis, 
in een sterk grindige en oerige zone. Het noordelijk deel waar de schacht van 
de put zich bevindt, is bijna loodrecht uitgegraven; voor het overige is de kuil 
meer glooiend gegraven. De bekiste put zelf staat dus excentrisch in de kuil.
Op de bodem resteerde tot een hoogte van ongeveer 15 cm nog de onderkant 
van een uitgeholde boomstam (tabel 20.1). Vanaf circa 20 cm onder het 
sporenvlak was nog wel een houtschaduw zichtbaar. De onderste vulling 
van de put bevatte natuurlijke stukken hout (takken) en diverse stenen die 
waarschijnlijk bij het dichtgooien op de bodem zijn terechtgekomen.

Figuur 20.10
Structuur 158; boomstamwaterput

Tabel 20.1
Vroegmiddeleeuwse waterputten
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Structuur 175 (oven: werkput 58)
Zie hoofdstuk 6.

Structuur kuil 50.83 (werkput 50)
Zie hoofdstuk 6.

20.2 Volle middeleeuwen

20.2.1 Bootvormige plattegronden
De bewoningsporen uit de volle middeleeuwen zijn uitsluitend op de 
vindplaats Zwarte Molen aangetroffen. De talloze huizen, schuren/stallen, 
hooimijten en waterputten maakten deel uit van een klein dorp uit de volle 
middeleeuwen dat gedurende een aantal eeuwen heeft bestaan. De structuren 
worden hieronder beschreven.
De huisplattegronden zijn in het algemeen bootvormig en driebeukig. De 
bootvormige middenbeuk is opgebouwd uit gebinten die de hoofdconstructie 
vormen (de kern). De gebintconstructie en de bootvorm zorgen voor 
een grote open ruimte in het huis en bieden de mogelijkheid voor een 
verdieping. Parallel aan de gebintstijlen (en vaak gepaard met deze) bevinden 
zich aan beide lange zijden van de structuur kleinere paalsporen van de 
wand. Bij een groot aantal plattegronden ontbreken deze, vermoedelijk 
omdat ze te ondiep waren, maar ook kan worden gedacht aan op het 
maaiveld rustende poeren waarop de wand opgebouwd was.
Op basis van het onderzoek in Dommelen is een vijftal typen onderscheiden. 
De belangrijkste verschillen omvatten het aantal staanders en de kromming 
van de staanders en begeleidende wandstijlen. De vijf standaardtypen zijn 

Figuur 20.11
Structuur 160 (onder) en structuur 161 

(boven)
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een vereenvoudigde vertaling van wat in werkelijkheid een gevarieerdere 
huistype-indeling zal zijn geweest. Afwijkingen op deze standaardtypen 
komen dan ook regelmatig voor.

type gebintstijlen kromming gebintstijlen kromming wand

type A1 drie paren gebintstijlen weinig gebogen lijn gebogen vorm
type A2 vier paren gebintstijlen weinig gebogen lijn gebogen vorm

type A3 vijf paren gebintstijlen sterk gebogen lijn gebogen vorm

type A4 zes paren gebintstijlen beperkt gebogen lijn gebogen vorm
type A5 zeven paren gebintstijlen weinig gebogen lijn gebogen vorm

Structuur 40 (werkput 47)

Structuur 40 heeft een bootvormige plattegrond, en ligt het meest noordelijk 
van alle bootvormige structuren. De structuur is NNW-ZZO georiënteerd. 
Alleen de westelijke rij gebintstijlen van de plattegrond zijn opgegraven 
en gedocumenteerd (fi g. 20.12). De ingangspartijen en de oostelijke helft 
bevinden zich buiten de opgraving.
Op grond van de vijf middenstijlen kan de plattegrond tot het type A3 
gerekend worden. Hoogstwaarschijnlijk is het geen type A4 of A5, omdat 
aanwijzingen voor meer gebintstijlen in noordelijke of zuidelijke richting 
ontbreken. In zuidelijke richting zou een dergelijke gebintstijl in ieder 
geval voor een deel zichtbaar geweest moeten zijn, aangezien daar het 
opgravingsvlak doorloopt. In noordelijke richting bevindt zich op de plaats 
van de middenstijl wel een ondiepe kuil, maar deze heeft een andere vulling 
en is ook minder diep.
Alle gebintstijlen zijn geplaatst in enkelvoudige kuilen. In drie van de vijf 
gevallen is de paal uitgegraven. De beide andere zijn er waarschijnlijk 
uitgetrokken. In één kuil is een paalgat zichtbaar, maar ontbreekt een 
duidelijke paalschaduw. Geen van de paalsporen vertoont aanwijzingen voor 
herstel zodat er waarschijnlijk maar één gebruiksfase is geweest.
De informatie over de opbouw is beperkt, aangezien een groot deel van de 
plattegrond buiten de opgraving ligt. De kern heeft in ieder geval een lengte 
van 9,27 m, de gebinten stonden op een gemiddelde afstand van 2,3 m van 
elkaar. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor een wand. De ingangen op 

Tabel 20.3
De vijf bootvormige huistypen 

op basis van het onderzoek in 

Dommelen (naar Theuws 1992)

Figuur 20.12
Structuur 40

(schaal 1:200)
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beide kopse kanten vielen buiten de opgegraving en binnen de westelijke rij 
gebintstijlen zijn geen aanwijzingen voor een ingang gevonden.
In de paalkuilen zijn slechts twee scherven van Paffrath-aardewerk 
aangetroffen, waardoor het gebouw globaal gedateerd wordt tussen 900 en 
1125 n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 2

Paffrath aardewerk

– datering: 900-1125

Structuur 41 (werkputten 43, 49 en 50)
De structuur 41 heeft een NNW-ZZO oriëntatie en ligt centraal binnen 
de nederzetting. De plattegrond is één van de meest oostelijk gelegen, 
bootvormige plattegronden binnen de vindplaats.
De boerderij is minimaal eenmaal volledig herbouwd, waarbij de plaatsing 
van de gebinten is aangepast. In een eerste fase bestond de opbouw uit drie 
gebinten en op basis daarvan kan de boerderij gerekend worden tot het 
type A1 (fi g. 20.13). Tijdens de herbouw is ter hoogte van het oorspronkelijk 
middelste gebint een nieuw gebint geplaatst en zijn de andere vernieuwd (fi g. 
20.14), zodat een plattegrond van het type A2 ontstond met vier gebinten.
Aan de zuidelijke, kopse kant, net naast de ingangspartij bevond zich een 
gebint met kleinere palen. Deze palen maakten waarschijnlijk geen deel uit 
van de primaire constructie en gezien hun formaat hadden ze vermoedelijk 
een andere functie dan de zware gebintstijlen in het centrale deel.
In de eerste gebruiksfase had de plattegrond inclusief de wandstijlen een 
omvang van 19,1 bij 10,6 m, waarbij het centrale deel een overspanning 
had van 7,3 m. Na herbouw was de plattegrond iets korter, maar ook breder 
met een omvang van 18,5 bij 11,4 m. Het centrale deel had een overspanning 
van 7,2 m.

De opbouw van structuur 41 verandert dus wezenlijk door de herbouw. 
Oorspronkelijk bestond het centrale deel uit drie gebinten, met op beide 
kopse kanten een ingangspartij van twee palen. Pal ten noorden van de 

Figuur 20.13
Structuur 41 (oudste fase)

(schaal 1:200)
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zuidelijke ingang was een gebint van twee kleinere palen aanwezig. Tijdens 
de herbouw is slechts één paal nog blijven staan, de oostelijke gebintstijl 
van het middengebint. Bij dit paalspoor was de oorspronkelijke paalkuil 
nog aanwezig, met daarin zichtbaar de contouren van het paalgat. De kuil 
was 66 cm diep, het paalgat 61 cm. In alle andere gevallen waren de palen 
uitgegraven of heeft de bouw van de latere boerderij de paalkuilen van de 
oudere fase zodanig vergraven dat een reconstructie van de oorspronkelijke 
vorm en diepte niet mogelijk was. Kijken we naar de paaldiepte van de 
sporen uit de herbouwfase dan varieert die tussen 106 en 75 cm, met meeste 
dieptes liggend tussen 81 en 85 cm. Voor de enige twee paalkuilen behorend 
bij de oude fase, die niet door latere kuilen zijn oversneden, is de diepte 
vastgesteld op 66 en 62 cm. Als we aannemen dat de overige palen ook 
ongeveer die diepte hebben gehad, dan betekent dit dat in de andere gevallen 
de palen tijdens de herbouw dieper zijn ingegraven dan de voorgangers. 
Dat is de reden dat we van de paalkuilen uit de eerste fase geen resten meer 
hebben teruggevonden. Alleen bij de zuidelijke ingangspartij en het spoor 
van de oostelijke gebintstijl van het eerste travee zijn nog overblijfselen van 
de paalkuilen van de oudste fase teruggevonden.
Na herbouw bestond het skelet van de boerderij uit vier gebinten, met op 
beide kopse kanten een ingangspartij van twee palen. Ook gedurende deze 
fase was een extra gebint aanwezig nabij de zuidelijke ingangspartij. In ieder 
geval heeft het westelijke paalspoor van dit gebint duidelijk twee fasen, met 
aan de noordelijke kant het paalgat, dat bij de jongste fase behoort. In geval 
van de oostelijke gebintstijl bevat slechts één paalkuil een paalgat.

Van plattegrond 41 zijn de kuilen van de wandstijlen en de wandgreppels 
teruggevonden. Binnen de plattegrond zijn niet alle sporen even goed 
bewaard gebleven. Langs de westelijke zijde waren nog grote delen van een 
wandgreppel zichtbaar, met daarin duidelijke donkerdere verkleuringen 
van kleine palen. Na couperen bleek het greppelspoor op enkele plaatsen 
echter nog maar heel ondiep (5-6 cm), en vaak was het spoor zelfs niet meer 
zichtbaar. Dat het spoor niet diep was, verklaart vermoedelijk ook waarom 
een wandgreppel niet ook langs de oostelijke zijde is aangetroffen. Daar 
zal de greppel in zijn geheel opgenomen zijn in de verbruiningshorizont. 

Figuur 20.14
Structuur 41 (jongste fase)

(schaal 1:200)
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Mogelijk resteert alleen nog een aantal sporen, dicht op elkaar, die in 
sommige gevallen zijn geïnterpreteerd als ondiepe paalsporen, maar die 
eerder gezien moeten worden als de diepere delen van de wandgreppel. Als 
we namelijk naar de beter bewaard gebleven delen aan de westkant kijken, 
dan liggen daar de diepere paalsporen zo’n 30 á 40 cm van elkaar verwijderd.
De wandconstructie in deze plattegrond verschilt duidelijk van die van 
bijvoorbeeld plattegrond 48 en 51. Bij deze laatste twee boerderijen bevond 
zich naast de gebintstijlen een relatief grote wandstijl. Een dergelijk patroon 
is niet bij deze plattegrond aangetroffen.
De vraag blijft of de wandgreppel(s) en wandstijlkuilen toebehoren aan de 
oorspronkelijke bouw of dat deze pas tijdens de herbouwfase zijn gegraven. 
In de vulling van de greppel is niet vastgesteld dat deze opnieuw uitgegraven 
is of verplaatst. Omdat de herbouw omvangrijk moet zijn geweest, 
wordt aangenomen dat ook de wandpartij is vernieuwd. Nauwkeurige 
bestudering van de westelijke wand laat zien dat de wandgreppel en 
paalsporen enige paalsporen oversnijden, die waarschijnlijk de restanten 
zijn van de oorspronkelijke wand. In dat geval was de wand van het oudste 
huis opgebouwd uit een reeks paaltjes in plaats van enkele palen, zoals 
bij bijvoorbeeld structuur 48. Onduidelijk is of het oudste huis ook een 
wandgreppel heeft gehad, die tijdens de herbouw is verdwenen.

Op beide kopse kanten bevindt zich een ingangspartij bestaande uit elk 
twee palen. De palen van de zuidelijke ingang zijn samen in één paalkuil 
geplaatst, terwijl die van de noordelijke ingang elk in een eigen paalkuilen 
hebben gestaan. In de zuidelijke ingang staan de palen ook dichter bij elkaar 
dan die in de noordelijke.

De ingangspartijen zijn tijdens de herbouw volledig vernieuwd, waarbij 
de resten van de oorspronkelijke ingang niet volledig zijn verdwenen. Het 
opmerkelijke is dat de paalsporen uit de herbouwfase ondieper waren dan die 
van de oorspronkelijke ingangspartijen. Aan de zuidelijke kopse kant heeft 
de grote kuil een ondiep gedeelte in het midden met aan weerszijden twee 
diepere paalkuilen. Binnen deze kuilen zijn twee uitgraafkuilen zichtbaar, 
waarbinnen zich de paalgaten van de herbouwfase aftekenen. 
In het zuidelijk deel van het skelet zijn de overblijfselen van vermoedelijk een 
haardplaats aangetroffen. Het spoor bevindt zich precies in het midden van 
het meest zuidelijke gebint. Het gaat om een ondiep grondspoor met brokken 
verbrande leem, waarschijnlijk de onderkant van de oorspronkelijke haard.

De herbouw van een nieuwe boerderij, waarbij palen van de oorspronkelijke 
opstand zijn gebruikt, heeft het zicht op eventuele reparaties van het oudste 
huis bemoeilijkt. Zeker als aangenomen wordt dat een aantal paalkuilen 
uit de oudste fase in hun geheel of grotendeels tijdens de herbouw zijn 
vergraven. Duidelijke aanwijzingen voor reparaties aan het latere huis zijn er 
echter ook niet.

Tijdens de herbouw zijn de palen van het oorspronkelijke huis weer 
uitgegraven en zijn de staandersporen van het oudste huis vergraven, 
toen de nieuwe staanders op dezelfde plaats opnieuw werden ingegraven, 
ditmaal een stuk dieper. Eén spoor (S73) van de oostelijke gebintstijl van het 
middelste gebint is wel bewaard gebleven, omdat deze paal is blijven staan 
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bij de herbouw of omdat het hout van de paal al zo verrot was, dat het niet 
nodig was om de paal uit te graven. Omdat er op dezelfde plaats geen nieuwe 
gebintstijl hoefde te worden geplaatst, was het ook niet nodig om de paal te 
verwijderen en is het onderste gedeelte blijven zitten. 
Voor de herbouwfase is het beeld minder eenduidig. Enkele paalsporen 
hebben nog duidelijk de overblijfselen van een paalgat. Bij enkele andere 
sporen echter is de paal eruit gegraven, waarbij in sommige gevallen een rest 
van de paal is achtergebleven. Waarschijnlijk is het hout na het verlaten van de 
boerderij zoveel mogelijk verzameld, waarbij het bij sommige palen lukte om 
ze eruit te trekken terwijl bij andere de palen eruit gegraven moesten worden.
Op basis van een ruime hoeveelheid Paffrath- en Pingsdorfaardewerk en een 
enkele Badorf- en Mayen-scherf in de vullingen van de sporen zijn de beide 
fasen afzonderlijk niet scherper te dateren dan 10e en 11e eeuw, mogelijk niet 
ouder dan 950 n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 156

veel handgevormd aardewerk (waarvan 1 scherf met radstempel)

relatief veel Paffrath/ Paffrathachtig aardewerk

relatief veel Pingsdorf aardewerk (o.a. met kommaversiering)

1 fragment laat-Mayen aardewerk

1 fragment Badorf aardewerk

– de datering ligt waarschijnlijk in de tweede helft van de 10e of 11e eeuw, 
vermoedelijk alleen 11e eeuw.

Structuur 41a (fase 1)
– aantal scherven: 6

1 handgevormd aardewerk

5 Pingsdorf aardewerk

– datering: 900-1100

Structuur 41b (fase 2)
– aantal scherven: 16

veel handgevormd aardewerk

Paffrath

Pingsdorf

– de datering is lastig gezien het geringe aantal scherven: 950-1100. 
Vermoedelijk ligt deze wat vroeger dan structuur 41, gezien de naar 
verhouding grotere hoeveelheid handgevormd aardewerk.

Structuur 42 (werkput 37 )
Structuur 42 heeft een bootvormige plattegrond met een ONO-WZW 
oriëntatie gelegen in het centrale deel van de opgraving (fi g. 20.15). De 
plattegrond ligt tussen de bootvormige structuren 68 en 59, beide met een 
vergelijkbare oriëntatie. Binnenin de plattegrond bevindt zich de plattegrond 
van een rechthoekig gebouwtje uit de ijzertijd en ten zuiden van de oostelijke 
ingang ligt een vierkant bijgebouwtje, dat waarschijnlijk met het gebruik van 
structuur 42 verband houdt.
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Structuur 42 is van het A1 type, met een kern bestaande uit drie gebinten en 
ingangen op beide kopse kanten. De plattegrond meet inclusief de wandpartij 
18,3 bij 10,3 m. De kern heeft een grootste breedte van 7,3 m. De afstanden tus-
sen deze gebinten is telkens ongeveer 3,8 m. Het betreft zeer zware, diep inge-
graven palen. De paalkuilen hebben een gemiddelde diameter van 1,2 m. De 
diepte varieert tussen 18 cm en 71 cm, met een gemiddelde diepte van 56,3 cm.
In het eerste travee zijn tussen het eerste gebintstijl en de ingangspartij aan 
beide kanten vier paalsporen van relatief kleine omvang herkend. De palen 
die hierin stonden hebben vermoedelijk gediend ter versteviging van dit deel 
van de boerderij. Het gebouw heeft één fase van gebruik gekend en is verlaten 
zonder dat de palen eruit zijn getrokken of verwijderd. In vrijwel alle kuilen 
van de middenstijlen en de grote kuil van de oostelijke ingangspartij zijn nog 
paalschaduwen met onderin soms houtresten herkend. Alleen in de kuilen 
van de westelijke ingangspartij en in één van de middenstijlen is de paal 
uitgegraven.
Langs beide lange zijden van de plattegrond zijn nog restanten van de 
wandpartij herkend. De westelijke lange wandpartij is beter bewaard, daar 
zijn meer paalsporen bewaard. Hier zijn aan de zuidzijde ook de contouren 
van een greppeltje zichtbaar met daarin de verkleuringen van de paalgaten. 
Deze zijn over het algemeen vrij diep (4 cm – 31 cm). Naar het noorden toe 
resteren alleen nog de onderste gedeeltes van de sporen van de wandpaaltjes 
of zijn deze helemaal niet meer aanwezig. Op basis van de bewaard gebleven 
paalsporen van de wandpartij blijkt dat de paaltjes op regelmatige intervallen 
van elkaar geplaatst waren. De diepte varieert tussen 0 cm (enkel nog 
zichtbaar in het vlak, niet meer in coupe) tot 31 cm, met een gemiddelde 
diepte van 13 cm. De wand bevond zich op ongeveer 1,5 m afstand van het 
centrale deel van het huis.
De vullingen van de paalsporen hebben relatief veel vondstmateriaal opge-
leverd. Het meeste materiaal is niet preciezer te dateren dan tussen 900 en 
1200 n. Chr., maar op basis van enkele scherven van Zuid-Limburgs aardewerk 
is deze structuur iets scherper te dateren tussen 1100 en 1150 n. Chr.

Figuur 20.15
Structuur 42

(schaal 1:200)
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Vondsten en datering
– aantal scherven: 147

veel handgevormd (waarvan 1 scherf met stempelindruk)

relatief veel Paffrath

Pingsdorf (waarvan 1 scherf van een drinkbeker met ingestoken draairibbel)

weinig Maasvallei

weinig Zuid-Limburg

opspit ruwwandig

– de datering is lastig, er is veel handgevormd aardewerk. Op basis van het 
Zuid-Limburgs aardewerk ligt de datering tussen 1100 en 1150.

Structuur 48 (werkput 45)
De plattegrond is één van de meest westelijk gelegen, bootvormige plat-
tegronden. Het gebouw heeft een NO-ZW oriëntatie en wijkt dus enigszins 
af van de overige bootvormige plattegronden, die ofwel NNW-ZZO of ONO-
WZW georiënteerd zijn (fi g. 20.16). De plattegrond is in een relatief schoon 
vlak herkend en vertoont nauwelijks oversnijdingen met andere sporen. Van-
af de buitenste ingangspalen gerekend, heeft de plattegrond een lengte van 
21,5 m en een grootste breedte van 12,4 m. Op basis van de aanwezigheid van 
zes gebinten kan de structuur tot het type Dommelen A4 gerekend worden. 
De structuur is gedurende één enkele fase in gebruik geweest.

De kuilen van de gebintstijlen lijken sterk op elkaar. Het zijn brede kuilen 
met een opvulling die wijst op het uitgraven van de paal. In geen van de 
kuilen is een paalschaduw aangetroffen. De kuilen vertonen weinig variatie 
in diepte, met een gemiddelde van 64 cm. 
Opmerkelijk in deze plattegrond is dat op één na, naast iedere middenstijl 
een spoor van een wandstijl aanwezig is. De sporen van de wandstijlen 
liggen in een lichte boog langs de kern, die vrijwel rechthoekig is. Eén 
wandstijl bevindt zich dichter op een volgende wandstijl , waardoor een extra 
ruimte ontstaat. Omdat hier de middenstijlen ook iets verder van elkaar 
staan, kan dit een aanwijzing zijn voor een ingang aan zuidoostelijke lange 
zijde.

Figuur 20.16
Structuur 48

(schaal 1:200)
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In de zuidoost- en noordwesthoek van de plattegrond liggen ondiepe 
paalkuilen die waarschijnlijk deel uit hebben gemaakt van de wand, hoewel 
er geen tegenhanger aan de andere kant is. Op beide kopse kanten bevindt 
zich een ingangspartij bestaande uit twee grote kuilen behorende bij het 
skelet met daarvoor twee iets kleinere kuilen en ondiepere kuilen. De 
binnenste ingangspalen zijn beduidend minder diep dan de middenstijlen, 
met een gemiddelde van 48 cm. De buitenste ingangspalen zijn nog 
iets ondieper, met een gemiddelde van 39 cm. Opmerkelijk is dat bij de 
noordelijke buitenpaal van de westelijke ingang twee paalgaten zichtbaar zijn.
Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor reparaties. Mogelijk is één van de 
twee palen in spoor 203 een latere toevoeging ter versteviging van de ingang, 
maar dit is niet met zekerheid vast te stellen.
Op grond van van slechts één scherf Maasvallei aardewerk in één van de 
paalsporen kan de plattegrond globaal gedateerd worden tussen 900 en 1200 
n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 1

Maasvallei

– datering: 900-1200

Structuur 51 (werkput 44)

Structuur 51 heeft een bootvormige plattegrond en ligt het meest westelijk 
op het opgravingsterrein (fi g. 20.17). In het vlak wordt de plattegrond 
doorsneden door structuur 50, een rechthoekige plattegrond. Omdat de 
paalsporen van beide structuren elkaar nergens oversnijden kan geen 
relatieve ouderdom worden vastgesteld. Wel is op grond van de confi guratie 
in het vlak duidelijk dat structuur 51 een greppel oversnijdt. Voorts is 
opvallend dat rondom beide structuren relatief weinig sporen liggen.

Figuur 20.17
Structuur 51
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Gelijk aan een groot aantal bootvormige plattegronden is de oriëntatie van 
structuur 51 ONO-WZW. De plattegrond is bijna in zijn geheel in het vlak 
blootgelegd, alleen aan de zuidelijke lange zijde zijn enkele wandstijlen 
niet opgegraven omdat zij net buiten de opgraving vielen. Met vijf gebinten 
kan de plattegrond als type A3 worden geclassifi ceerd. De lengte van de 
plattegrond meet inclusief de wandstijlen 20,2 m en de breedte minimaal 
11,8 m. De kern heeft een maximale breedte van 8,3 m. Het gebouw had 
twee ingangen op beide kopse kanten. De ingangspartijen bestaan ieder 
uit twee palenparen. Bij de oostelijke ingang zijn vier afzonderlijke kuilen 
gegraven voor het plaatsen van de palen; bij de westelijke ingang is voor 
het binnenste palenpaar een brede kuil gegraven waar beide palen in zijn 
gezet. Voor het buitenste paar zijn ieder weer afzonderlijke kuilen gegraven. 
De wandstructuur bestaat uit wandstijlen die steeds op regelmatige 
afstand naast de gebintstijlen zijn gegraven. De kuilen van de wandstijlen 
zijn beduidend minder diep gegraven dan de kuilen van de gebintstijlen, 
respectievelijk tussen de 15 en 29 cm, en tussen de 50 tot 70 cm. De 
diepte van de wandstijlen komt sterk overeen met die van de buitenste 
ingangspalen (12-28 cm), terwijl de kuilen van de binnenste ingangspartijen 
net als de gebintstijlen dieper gefundeerd waren (40-53 cm).
Het gebouw heeft maar één fase van gebruik gekend. Daarna zijn de palen 
uitgegraven. Enkele paalsporen vertonen duidelijk de contouren van een 
uitgraafkuil met een heterogene vulling.
Op basis van een aantal aardewerkscherven uit enkele spoorvullingen kan de 
structuur gedateerd worden in de tweede helft van de 12e eeuw. Structuur 51 
is de enige bootvormige plattegrond uit deze periode.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 18

weinig handgevormd

Paffrath

Pingsdorf

Elmpt

– de datering is lastig, maar waarschijnlijk: 1150-1200.

Structuur 52 (werkput 37, 58)
De bootvormige plattegrond van structuur 52 is gelegen in het centrale deel 
van Zwarte Molen (fi g. 20.18). De structuur ligt tussen de bootvormige 
plattegronden 67 en 87 in, die beide eenzelfde ONO-ZWZ oriëntatie hebben. 
Vlak naast de westelijke kopse kant ligt een hooimijt die door plattegrond 
52 wordt oversneden en die dus ouder is. Ten zuidoosten ligt een kleine 
vierpalige spieker (nr. 69).
De plattegrond is van het type A3, met een kern bestaande uit vijf gebinten 
en ingangen op beide kopse kanten. Beide ingangspartijen bestaan elk uit 
twee paalkuilen. Het gebouw heeft een herbouwfase gekend. Hierbij is niet 
het gehele gebouw vervangen, maar alleen de noordelijke zijde, getuige de 
oversnijdingen in de paalsporen hier. In de eerste fase stonden alle palen aan 
deze zijde op regelmatige afstand van elkaar, maar na de herbouw vertoont 
deze afstand meer variatie. Mogelijk is bij de herbouw ook de meest oostelijk 
paal van de zuidelijke lange zijde vervangen. De plattegrond heeft in beide 
fasen een lengte van 19,8 en een breedte van 7,7 m.
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Door gebrek aan dateerbaar aardewerk in de vullingen van de paalsporen is 
de structuur niet preciezer te dateren dan tussen 950 en 1100 n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 22

veel handgevormd

weinig Paffrath

weinig Pingsdorf

– de datering is lastig gezien het geringe aantal (goed dateerbare) 
 scherven: 950-1100

Structuur 59 (werkput 53, 58)
De bootvormige plattegrond van structuur 59 ligt in het zuidelijke deel van 
de nederzetting en heeft een ONO-WZW oriëntatie. Hij ligt ten zuiden van 
de evenwijdig gelegen plattegrond 42 en ten noorden van de haaks gelegen 
plattegrond 86. Door het westelijke gedeelte van de plattegrond loopt een 
cirkelvormige greppel (fi g. 20.19). Omdat de greppel geen van de paalsporen 
van de plattegrond raakt, kan een relatieve ouderdom niet worden vastgesteld.

Het gebouw is van het type A1, met een kern bestaande uit drie gebinten en 
twee ingangen op de kopse kanten. Tussen het meest oostelijke gebint en de 
ingangspartij zijn enkele paalsporen aangetroffen die mogelijk onderdeel 
uitmaken van de structuur. Net als bij enkele andere gebouwen van ditzelfde 
type dienden deze kleinere palen als extra versteviging van het laatste travee.
Alleen langs de zuidelijke, lange zijde bevinden zich kleine paalsporen die 
horen bij de wandpartij. Deze rij paalsporen ligt op zo’n anderhalve meter 
van de middenstijlen. De plattegrond heeft een lengte van 15,5 m en een 
geschatte maximale breedte (inclusief de wandpartijen) van 9,2 m. De 
overspanning van het centrale gedeelte is 6,2 m.
In de meeste gevallen, op de ingangspartijen en enkele middenstijlen 
na, waren er geen duidelijke contouren zichtbaar van paalgaten of 
paalschaduwen. Wel zijn bij sommige sporen uitgraafkuilen waargenomen, 
bij andere lijkt het of de palen eruit zijn getrokken.

Figuur 20.18
Structuur 52

(schaal 1:200)
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In meerdere sporen is aardewerk aangetroffen, waaronder veel Paffrath en 
slechts een gering aantal Pingsdorf, Maasveld en Badorf. Op basis hiervan 
is het gebouw met enige voorzichtigheid tussen 1000 en 1100 n. Chr. 
gedateerd.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 47

handgevormd

veel Paffrath

weinig Pingsdorf

weinig Maasvallei

weinig Badorf

– de datering is lastig, waarschijnlijk 11e eeuw.

Structuur 67 (werkput 56, 57)
Structuur 67 heeft een ONO-WZW georiënteerde, bootvormige plattegrond en 
ligt in het centrale deel van de nederzetting (fi g. 20.20). De plattegrond ligt ten 
noorden van structuur 53, die eenzelfde oriëntatie heeft. Het gebouw heeft een 
herbouwfase gekend. Hierbij is het opmerkelijk dat tijdens de herbouw alleen 
de noordelijke rij gebintstijlen en de westelijke ingangspartij zijn vervangen.
Qua opbouw is de jongste fase dus nauwelijks verschillend van de 
voorafgaande fase. Het gebouw is van het type A3 met vijf gebinten 
in het centrale deel en twee ingangspartijen op beide kopse kanten. 
Beide ingangspartijen bestaan slechts uit twee palen. De plattegrond 
had oorspronkelijk een lengte van 18,4 m en na herbouw 17,8 m. De 
overspanning van het centrale deel bedroeg respectievelijk 8,9 en 9,3 m. 
Resten van de wandstructuur zijn niet waargenomen. Bij verlating lijken de 
palen niet te zijn uitgegraven. Enkele sporen vertoonden namelijk nog de 
contouren van een paalschaduw of paalgat.
Op basis van het aardewerk uit enkele paalsporen, waaronder veel Paffrath, 
wat Pingsdorf en enkele scherven Zuid-Limburgs, kan de structuur 
gedateerd worden tussen 1075 en 1150 n. Chr.

Figuur 20.19
Structuur 59

(schaal 1:200)
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Structuur 67
– aantal scherven: 39

veel Paffrath

Pingsdorf

handgevormd

weinig Zuid-Limburgs

– de datering ligt in het laatste kwart van de 11e of de eerste helft van de 
12e eeuw.

Structuur 68 (werkput 56, 57)

De bootvormige plattegrond van structuur 68 heeft een ONO-WZW 
oriëntatie en wordt omgeven door drie bootvormige plattegronden met 
eenzelfde oriëntatie (fi g. 20.21). Het gebouw heeft twee gebruiksfasen 

Figuur 20.20
Structuur 67

(schaal 1:200)

Figuur 20.21
Structuur 68

(schaal 1:200)
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gekend, waarbij tijdens de herbouw de dragende palen op vrijwel dezelfde 
plaats opnieuw zijn opgericht. De structuur is qua vorm en omvang dan 
ook nauwelijks veranderd. Gedurende beide fasen gaat het om een gebouw 
van het type A1, met een skelet bestaande uit drie gebintstijlen en twee 
ingangspartijen op beide kopse kanten. Het enige verschil tussen beide 
fasen betreft de westelijke ingangspartij. Gedurende de eerste fase bestond 
deze uit twee palen paren: een buitenste paar, bestaande uit relatief grote 
paalkuilen en een binnenste paar, bestaande uit twee kleine paalkuilen. In 
de jongste fase bestond de ingang uit een paar palen.
Van de jonge fase zijn in veel de paalsporen de paalgaten nog duidelijk 
zichtbaar, in sommige zelfs nog paalschaduwen. De palen zijn er dus 
uitgetrokken of gewoon in de paalkuil achter gelaten. In veel gevallen waren 
er van de paalkuilen behorende bij de oude fase nog resten van de vulling 
aanwezig. In enkele gevallen kon de precieze locatie niet meer vastgesteld 
worden
Eén van de paalkuilen heeft een opmerkelijke vondst opgeleverd. Het betreft 
een maalsteen van tefriet. Een fasering in de vulling van deze kuil was 
niet te herkennen, dus lijkt het erop dat de gehele paalkuil is vergraven en 
maalsteen daarin is achtergelaten. Sporen van een wandstructuur zijn niet 
aangetroffen.
De sporen hebben een redelijke hoeveelheid dateerbaar aardewerk 
opgeleverd, waaronder Paffrathachtig en Pingsdorf aardewerk. Op basis 
hiervan kan de structuur ergens tussen de tweede helft 10e eeuw en eerste 
helft 11e eeuw worden gedateerd.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 162

veel handgevormd

relatief veel Pingsdorf

weinig Paffrath / Paffrathachtig

– de datering is lastig, maar ligt waarschijnlijk tussen 950 en 1050.

Structuur 86 (werkput 53)

Figuur 20.22
Structuur 86

(schaal 1:200)
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Structuur 86 is een gedeeltelijk opgegraven bootvormige plattegrond 
gelegen langs de zuidelijke rand van het opgravingsterrein (fi g. 20.22). De 
plattegrond heeft een NNW-ZZO oriëntatie, gelijk aan die van een meer 
noordelijk gelegen cluster bootvormige plattegronden, in de werkputten 55 
en 56. Op basis van het opgegraven deel is het type niet vast te stellen. In het 
vlak zijn alleen de noordelijke ingangspartij bestaande uit twee paalkuilen, 
het eerste gebintstijl en een paar paalsporen tussen de ingang en het eerste 
gebint blootgelegd. Daarnaast is de wandpartij bestaande uit een rij kleine 
paalsporen opmerkelijk goed geconserveerd. Langs beide lange zijdes 
konden over het gehele opgegraven gedeelte de wandsporen gevolgd worden. 
Op basis van de afstand tussen beide rijen wandstijlen is de breedte van 
de plattegrond tenminste 10,7 m en de overspanning van het centrale deel 
tenminste 6,7 m.
De middenstijlen en de palen van de ingangspartij zijn er in alle gevallen 
uitgegraven, getuige de aanwezigheid van uitgraafkuilen. Op basis van 
de vondst van slechts één kogelpotfragment, wordt het gebouw globaal 
gedateerd tussen de 10e en 12e eeuw n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 1

handgevormd

– datering: 900-1100

Structuur 87 (werkput 53, 58)

Een bootvormige plattegrond (structuur 87) ligt aan de zuidkant van 
het centrale deel van de opgraving (fi g. 20.23). De plattegrond ligt iets 
ten zuidoosten van de evenwijdig gelegen structuur 52. Het is de meest 
zuidelijke aangetroffen plattegrond met een ONO-WZW oriëntatie. De 
structuur meet 14,7 bij 5,3 m en het gebouw is van het type A1 met een 
kern bestaande uit drie gebinten en een ingang op beide kopse kanten. 
In het laatste travee bevindt zich nog een palenpaar dat op iets kleinere 
onderlinge afstand ligt. Van beide ingangspartijen heeft alleen de westelijke 

Figuur 20.23
Structuur 87

(schaal 1:200)
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ingang een dubbele paalzetting. Aan de oostelijke kant is maar één paalspoor 
aangetroffen, wat zou betekenen dat hier geen ingang aanwezig was. Het zou 
echter ook kunnen dat een tweede paalspoor hier ontbreekt omdat deze (te) 
ondiep is gegraven. Plattegronden met één paal op de kopse kant zijn echter 
ook van andere opgravingen bekend. Mogelijk heeft op de westelijke kopse 
kant oorspronkelijk daadwerkelijk slechts één paal gestaan, mede omdat zich 
tussen de dichtstbijzijnde palen nog een derde bevindt. Dit paalspoor vormt 
vrijwel een gelijkbenige driehoek met het eerste gebint.
Geen van de palen had een duidelijke paalschaduw of paalgat, sommige 
hadden een homogene, donkere vulling, andere hadden meer verrommelde 
vullingen. Mogelijk zijn hier de palen uitgegraven. Op basis van een 
Paffrathscherf in een van de paalsporen moet het gebouw worden gedateerd 
tussen de 10e en begin 12e eeuw n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 2

1 Paffrath

1 indet

– datering: 900-1125

Structuur 93 (werkput 56)

Structuur 93 heeft een bootvormige plattegrond met een ONO-WZW 
oriëntatie en ligt in het centrale gedeelte van het opgravingsterrein 
(fi g. 20.24). De plattegrond ligt ten noorden van bootvormige gebouw 
met eenzelfde oriëntatie. Het oostelijke gedeelte van 93 overlapt met een 
driebeukig, rechthoekig gebouw (structuur 92). Structuur 93 is jonger dan dit 
gebouw, omdat twee paalsporen de sporen van 92 oversnijden.
Structuur 93 is van het type A1, met een kern bestaande uit drie gebinten en in-
gangen op beide kopse kanten. Tussen de oostelijke ingangspartij en het meest 
oos telijke gebint ligt een palenpaar bestaande uit relatief kleine paalkuilen, mo-
gelijk ter versteviging van het eerste travee. De plattegrond meet 14,1 bij 6,3 m.
Er heeft mogelijk één reparatie plaatsgevonden. Het betreft de vervanging van 
twee palen aan de oostelijke kant, langs de zuidelijke lange wand van het huis. 
Op beide plaatsen bevinden zich twee paalkuilen, waarbij de jongere kuilen iets 

Figuur 20.24
Structuur 93

(schaal 1:200)
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meer naar buiten liggen. Verder zijn er geen bijzonderheden aangetroffen. Bij 
de meeste paalkuilen was nog een paalgat zichtbaar in de coupe.
De vullingen van de paalsporen hebben een redelijk aantal dateerbaar 
materiaal opgeleverd, waaronder een Huneschans scherf. Op basis hiervan 
ligt de datering van structuur 93 tussen 900 en 975 n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 60

veel handgevormd

weinig Paffrath

Pingsdorf

Huneschans

1 Badorf

– gezien het voorkomen van Huneschans aardewerk ligt de datering tussen 
900 en 975.

Structuur 95 (werkput 55, 56)

Structuur 95 heeft een bootvormige plattegrond en ligt in het centrale deel van 
de nederzetting (fi g. 20.25). De plattegrond heeft een NNW-ZZO oriëntatie. 
Pal ten noordoosten van de plattegrond ligt een hooimijt en ten zuiden 
bevinden zich een haaks georiënteerde bootvormige plattegrond en een 
rechthoekig gebouw. Midden in de plattegrond is een hooimijt aangetroffen 
die vermoedelijk tot een latere fase behoort. Het gebouw heeft één fase van 
gebruik gekend.
Het betreft de grootste plattegrond opgegraven met een omvang van 20,8 bij 
13,2 m. De grootste breedte van de kern bedraagt 7,7 m. Evenals structuur 48 
heeft deze structuur zes gebintstijlen en is van het type A4. De plattegrond is 
opmerkelijk goed bewaard gebleven. Zowel de wandstijlen als een greppel langs 
de wand zijn in het vlak aangetroffen. De combinatie van beide is uniek voor de 
vindplaats Zwarte Molen; mogelijk vertegenwoordigt de greppel een drip gully.
Het skelet van het gebouw bestond uit een kern van zes grote gebinten met 
aan de noordelijke kant nog een zevende kleiner palenpaar. Het gebouw had 

Figuur 20.25
Structuur 95
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twee ingangen op beide kopse kanten. De ingangspartijen aan beide kanten 
zijn verschillend. De noordelijke partij bestaat uit twee paar palen, terwijl 
de zuidelijke partij waarschijnlijk maar uit één palenpaar bestond. Dit 
palenpaar lag iets naar binnen toe en de wandgreppel liep verder door, zodat 
deze ingang wat afgeschermd wordt. De wandstructuur bestond uit een rij 
palen, die corresponderen met de middenstijlen. Aan de buitenkant van deze 
wandstijlen liep een wandgreppel.
Bij de paalsporen van de middenstijlen gaat het om brede paalkuilen. 
Uitgraafkuilen tonen aan dat de palen later in meeste gevallen zijn 
uitgegraven. De paalkuilen hebben een diepte variërend van 43 tot 71 cm, 
gemiddeld 66 cm. De palen van de ingangspartijen zijn gemiddeld ondieper. 
Dit geldt vooral voor het meest noordelijke palenpaar en het palenpaar van 
de zuidelijke ingang. Het andere palenpaar van de noordelijke ingang is 
ongeveer even diep ingegraven als de middenstijlen.
In het zuidelijk deel van het centrale deel liggen precies op de centrale as van 
de plattegrond drie paalsporen met vergelijkbare diepte. Mogelijk betreffen 
het stutpalen voor een vliering.
Mogelijk zijn de palen van het zuidelijkste gebint een keer vervangen, omdat 
er twee paalkuilen pal ten zuiden van dit gebint zijn gegraven. Bij de overige 
paalsporen zijn er geen aanwijzingen voor een reparatie of een herbouw.
Het gebouw is gedateerd in de 10e eeuw op basis van Paffrath-, Pingsdorf en 
een scherfje van Huneschansaardewerk.

Vonsten en datering
– aantal scherven: 24

veel handgevormd

Paffrath/ Paffrathachtig

weinig Pingsdorf

1 Huneschans

– de datering is lastig maar ligt waarschijnlijk in de 10e eeuw, mogelijk 
wat later op basis van het Paffrath aardewerk.

Structuur 100 (werkput 55, 56)

Figuur 20.26
Structuur 100a 

(oudste fase)
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Structuur 100 heeft een meerfasige, bootvormige plattegrond en ligt in 
werkputten 55 en 56. De verschillende fasen van de plattegrond zijn goed 
bewaard gebleven en delen van de wand zijn nog aanwezig. De oriëntatie van 
de plattegrond is NNW-ZZO, evenwijdig aan de naast gelegen bootvormige 
plattegronden 41 (oostelijk) en 103 tot en met 105 (westelijk). De plattegrond 
heeft twee fasen van gebruik gekend, waarbij gedurende de oudste fase, ook 
sprake is geweest van een herbouw van de noordelijke ingangspartij (100a, 
zie fi g. 20.26). Tijdens de oudste fase was de plattegrond langer dan tijdens 
de jongste fase. Het gaat in zijn oorspronkelijke vorm om een 18,8 m lange 
en 10,2 m brede boerderij van het type A1 met drie gebinten in de kern en 
twee ingangspartijen op beide kopse kanten. Mogelijk is tijdens deze fase de 
noordelijke ingangspartij vernieuwd.

De boerderij is vervolgens in zijn geheel herbouwd, waarbij de gebintstijlen 
op net andere plaatsen ingegraven en waarbij er een gebint is toegevoegd, de 
wand is vernieuwd en de noordelijke ingangspartij 2 m naar het zuiden is 
verplaatst (100b, zie fi g 20.27). Dit betekent dat de boerderij na herbouw vier 
gebinten had en tot type A2 gerekend kan worden. Het is in theorie mogelijk 
dat het zuidelijke gebint ook tot de eerste bouwfase toebehoort, maar op 
basis van symmetrie, wordt het tot de herbouwfase gerekend. 
Voor beide fasen zijn resten van de wandstructuur aangetroffen, vooral die 
van de herbouwfase Het gaat in beide gevallen om een reeks kleine sporen 
van palen die oorspronkelijk in wandgreppels hebben gestaan en waarvan 
ook delen bewaard zijn gebleven.
Bij de ontmanteling van het gebouw zijn, gelet op enkele uitgraafkuilen, 
palen verwijderd. In andere paalsporen zijn echter nog paalschaduwen 
zichtbaar, wat erop wijst dat de paal, of in ieder geval het onderste gedeelte 
in de kuil is blijven staan. Mogelijk ging het hierbij om palen die niet meer 
bruikbaar waren of die ter hoogte van het maaiveld waren doorgerot.
In het centrale gedeelte, tussen de meest zuidelijkste gebintstijlen, is een spoor 
van een zogenaamde P-paal aangetroffen. Het gaat hier om een ondiep spoor, 
zonder fasering. Het is niet duidelijk tot welke fase het spoor heeft behoord. 
Een behoorlijk aantal scherven, waaronder veel Paffrath-aardewerk, is in de 
vulling van verschillende paalsporen uit beide fasen aangetroffen. Daardoor 

Figuur 20.27
Structuur 100b (jongste 

fase) (schaal 1:200)
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dateert de structuur grofweg tussen 1050 en 1150 n. Chr. Een versierde 
wandscherf van Pingsdorf-aardewerk, die niet aan één van beide bouwfasen 
kon worden toegeschreven, dateert de structuur meer precies tussen 1075-
1125 n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 119

veel handgevormd
relatief veel Paffrath/ Paffrathachtig

Pingsdorf (waarvan 1 wandscherf van een drinkbeker met gekruist lijnen 

motief)

1 Zuid-Limburgs

– de datering ligt tussen 1050 en 1150. Een scherpere datering is mogelijk 
op basis van een wandscherf Pingsdorf, met een kenmerkende versiering 
voor de periode 1075-1125.

Structuur 100a (fase 1)
– aantal scherven: 21

veel handgevormd

Pingsdorf

1 Paffrath

– de datering is lastig maar ligt waarschijnlijk in de tweede helft van de 
10e of 11e eeuw, eerder wat vroeger gezien de grote hoeveelheid handge-
vormd aardewerk.

Structuur 100b (fase 2)
– aantal scherven: 20

handgevormd

Paffrath/ Paffrathachtig

– de datering ligt in de tweede helft van de 10e of 11e eeuw.

Structuur 103 (werkput 54, 55)

Figuur 20.28
Structuur 103

(schaal 1:200)
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Structuur 103 heeft een bootvormige plattegrond en is gesitueerd in het 
centrale deel van de opgraving. De plattegrond ligt tussen de bootvormige 
structuren 105 en 100, en, deels daarmee overlappend, ten noorden van 
structuur 104. De structuur is NNW-ZZO georiënteerd en heeft een lengte 
van 12,9 m en het centrale deel heeft een overspanning van 5,2 m. De 
plattegrond heeft ingangspartijen op beide kopse kanten en drie gebinten in 
het centrale deel en kan dus tot het type A1 gerekend worden. De structuur 
heeft slechts één fase van gebruik gekend.
Vergelijkbaar met structuur 87 en 115 bevinden beide ingangspartijen op 
relatief grote afstand (circa 4,2 m) van het naast liggende gebint, terwijl 
de afstand tussen de gebinten circa 2,3 m bedraagt. Voorts valt op dat de 
paalkuilen van de ingangspartijen ondieper zijn (gemiddeld 20 cm) dan die 
van de middenstijlen (gemiddeld meer dan 40 cm). Voor de middenstijlen 
zijn ook grotere kuilen gegraven.
Een van de palen van de noordelijke ingang, het meest oostelijke, is 
opnieuw geplaatst. Waarschijnlijk is hier een paal gerepareerd, waarbij de 
reparatiekuil een oudere paalkuil oversnijdt.
Er zijn geen sporen herkend van de wand. Op één na zijn de middenstijlen 
uitgegraven, gelet op de brede uitgraafkuilen bij de paalsporen. De 
aanwezigheid van een paalspoor in een paalkuil in dat ene geval toont aan dat 
de paal eruit getrokken is of dat deze gewoon op natuurlijke wijze is vergaan.
Op basis van enkele fragmenten kogelpotaardewerk in de vullingen van de 
sporen kan het gebouw grofweg gedateerd worden tussen 900 en 1100 n. Chr.

Structuur 103
– aantal scherven: 2

handgevormd

– datering: 900-1100

Structuur 104 (werkput 55, 56)

Structuur 104 heeft een bootvormige plattegrond en ligt in het centrale deel 
van het opgravingsterrein. De plattegrond is een NNW-ZZO georiënteerd 
en ligt tussen de bootvormige structuren 105 en 100, en deels daarmee 

Figuur 20.29
Structuur 104 (oudste fase)
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overlappend, ten zuiden van 103. De structuur heeft twee gebruiksfasen 
gekend. Oorspronkelijk bestond de structuur uit drie, relatief dicht naast 
elkaar geplaatste gebinten (fi g. 20.29). De breedtes van het eerste en laatste 
travee zijn beduidend groter (3,9 m) dan die van de twee midden traveeën 
(1,9 m). Met twee ingangspartijen op beide kopse kanten kan deze structuur 
tot het type A1 gerekend worden. De lengte van deze structuur bedroeg 11,2 
m en zijn breedte 5,2 m. 
Bij herbouw is niet de gehele structuur vervangen, maar zijn alleen de palen 
behorende bij zuidelijke ingang en enkele gebinten vervangen en is de 
structuur 2 m in zuidelijke richting uitgebreid (fi g. 20.30). Daarbij zijn de 
palen van het middelste gebint verwijderd en zijn er twee paalkuilen voor een 
nieuw gebint gegraven op iets meer dan 3 m ten zuiden van het zuidelijkste 
oude gebint. Waarschijnlijk zijn de palen van de twee overgebleven gebinten 
blijven staan, omdat er geen aanwijzingen voor nieuwe paalsporen zijn. Ook 
de palen van de noordelijke ingang zijn niet vervangen. Na herbouw is de 
structuur dan ook groter (12,8 bij 5,0 m), maar omdat het aantal gebinten 
gelijk blijft, is ook deze structuur van het type A1. Door de herbouw is het 
middengedeelte groter geworden en zijn de traveeën gelijkmatiger over de 
plattegrond verdeeld, elk met een breedte van circa 3,3 m.

Tijdens beide bewoningsfasen bevond zich op beide kopse kanten een 
ingang bestaande uit twee palen, waar de palen in de noordelijke verder uit 
elkaar liggen dan die van de zuidelijke. Oorspronkelijk lag de noordelijke 
ingangspartij ook dichter bij het centrale deel dan de zuidelijke, maar na 
herbouw is dat precies andersom. 
Qua diepte verschillen in beide bewoningsfasen de paalkuilen van 
de ingangspartijen niet veel van die van de middenstijlen. Alleen de 
oorspronkelijke westelijke paalkuil van de zuidelijke ingangspartij is minder 
diep gefundeerd dan de overige. 
Er zijn geen sporen van de wand herkend. Gelet op de uitgraafkuilen zijn 
enkele palen uitgegraven. Bij twee sporen is echter een restant van de 
paal nog achter gebleven, omdat een paalschaduw nog zichtbaar was en er 
houtresten in de oorspronkelijke kuil aanwezig waren. In enkele eenvoudige 
paalkuilen waren de contouren van de paalsporen nog zichtbaar, waarbij ook 
geen uitgraafkuilen zijn herkend.

Figuur 20.30
Structuur 104 (jongste fase)
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Op basis van het aardewerk dat in de vullingen van de sporen is 
aangetroffen, vooral veel Paffrath en Pingsdorf aardewerk, dateert de 
structuur uit de 11e eeuw, mogelijk de tweede helft.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 78

veel handgevormd (waarvan 1 scherf versierd met radstempel)

relatief veel Paffrath/ Paffrathachtig

relatief veel Pingsdorf

1 mogelijk Zuid-Limburgs

– datering ligt vermoedelijk in de tweede helft van de 11e eeuw. De scherf 
Zuid-Limburgs is echter twijfelachtig, mogelijk Pingsdorf, waardoor de 
datering binnen de gehele 11e eeuw zou liggen.

Structuur 105 (werkput 55, 56)

Structuur 105 is een bootvormig gebouw gelegen in het centrale deel van 
het nederzetting (fi g. 20.31). De plattegrond heeft een NNW-ZZO oriëntatie 
en bevindt zich 3 m ten westen van en evenwijdig aan de bootvormige 
structuren 103 en 104. Ten westen liggen twee spiekers. Structuur 105 
overlapt in het noordelijke deel met spieker 106 en gebouw 132, waarvan 
één van de palen wordt oversneden door één van de ingangspalen van 105. 
Dit betekent dat 105 jonger is dan 132. Er zijn geen oversnijdingen met de 
paalsporen van structuur 106. 

De bootvormige plattegrond heeft één gebruiksfase. De lay-out bestaat uit een 
kern van drie gebinten met grote paalsporen van gemiddeld circa 35 cm diep 
en twee kleinere en ondiepere paalkuilen (15 cm diep) in het eerste travee. Op 
beide kopse kanten heeft de plattegrond een ingangspartij, elk bestaande uit 
twee paalkuilen. De structuur kan tot het type A1 gerekend worden.
Langs beide lange zijden zijn op ongeveer 1,9 m van de middenstijlen enkele 
kleine paalsporen herkend, tien aan de westkant en twee aan de oostkant, die 
waarschijnlijk tot de wand behoren. Het gaat om ondiepe sporen, gemiddeld 
niet dieper dan 10 cm.

Figuur 20.31
Structuur 105

(schaal 1:200)
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De paalkuilen van de noordelijke ingang zijn dieper ingegraven dan die van 
de zuidelijke. In het noordelijk deel van het gebouw lijkt een extra gebint te 
zijn geplaatst tussen de ingang en de andere gebintstijlen. Dit lijkt erop te 
wijzen dat dit deel van het gebouw een stuk sterker is gefundeerd. Mogelijk 
heeft dit met een functioneel verschil binnen het gebouw te maken. Bij beide 
ingangspartijen zijn duidelijke uitgraafkuilen aanwezig. 
Geen van de paalsporen behorende tot de structuur vertoont aanwijzingen 
van reparaties. Wel bevindt zich een paalspoor binnen het eerste travee 
aan de oostzijde, vermoedelijk als vervanging voor de kleine paal die daar 
gestaan heeft. Het betreft echter een veel bredere en diepere paalkuil.
In geen van de paalsporen is de oorspronkelijke paalschaduw nog zichtbaar 
of zijn houtresten waargenomen. Het merendeel van de palen zal zijn 
uitgegraven of uitgetrokken.
Slechts vier aardewerkfragmenten, een kogelpotfragment, een Badorfscherf 
en twee niet determineerbare scherven zijn afkomstig uit de sporen van deze 
structuur. De structuur kan op basis hiervan ergens tussen 900 en 1100 n. 
Chr. worden gedateerd. Ondanks de oversnijding met structuur 132 kan deze 
datering niet worden aangescherpt. Ook deze laatste structuur wordt tussen 
900 en 1100 gedateerd.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 4

1 handgevormd

1 Badorf

2 indet

– de datering ligt tussen 900 en 1100 n. Chr., hoogstwaarschijnlijk in 
de 10e eeuw.

Structuur 112 (werkput 63)

Structuur 112 heeft een bootvormige plattegrond, die voor minder dan de 
helft is vrijgelegd (fi g. 20.32). Het betreft de meest noordelijk opgegraven 
bootvormige plattegrond met een ONO-WZW oriëntatie. Tijdens het 
veldwerk zijn alleen de zuidelijke, lange zijde en een deel van de zuidelijke 

Figuur 20.32
Structuur 112

(schaal 1:200)
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ingangspartij opgegraven en gedocumenteerd. Het overige gedeelte van de 
plattegrond viel buiten de put. De plattegrond is van het A1 type met een 
kern bestaande uit drie gebintstijlen. De paalkuilen zijn groot en diep (48-81 
cm). De structuur zal iets meer dan 11,6 m lang zijn geweest.
Slecht één spoor heeft aardewerk opgeleverd. Het betreft een Paffrathachtige 
potscherf die de structuur dateert tussen 900 en 1125 n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 1

Paffrathachtig

– datering: 900-1125

Structuur 115 (werkput 48, 49)

Structuur 115 is van het type A1 (fi g. 20.33). Het is de meest oostelijk 
gesitueerde bootvormige plattegrond in de nederzetting. De plattegrond 
heeft NNW-ZZO oriëntatie en ligt op nog geen 5 m afstand van en 
evenwijdig aan structuur 41. De plattegrond heeft maar één gebruiksfase. 
Ook zijn er geen duidelijke aanwijzingen voor reparaties. De paalsporen 
van het centrale deel en die van de ingangen, voor zover opgegraven, 
waren goed bewaard gebleven. De noordelijke ingangspartij is niet in zijn 
geheel vrijgelegd, omdat ter plaatse een profi eldam is blijven staan. Van de 
wandpartij zijn enkele paalsporen in het vlak herkend. De plattegrond heeft 
een lengte van 14,8 m en een breedte van 7,6 m.
Het skelet bestaat uit drie gebinten en een ingangspartij van twee palen op 
beide kopse kanten. Voorts liggen in het eerste travee (het meest noordelijke) 
twee grote paalsporen precies in het verlengde van de noordelijke 
ingangspartij. Het is niet duidelijk waar deze palen voor dienden, mogelijk 
als extra versteviging voor het eerste travee. Een dergelijke constructie is 
ook aanwezig in structuur 104 gelegen op zo’n 38 m ten zuidwesten van 
structuur 115. Mogelijk betreft het hier sporen van een herbouwfase. De 
structuur is zeer regelmatig van grondplan. De gebinten liggen gemiddeld 
op zo’n 3,4 m van elkaar (variërend van 3,3 tot 3,6 m), en de afstand tussen 
buitenste gebinten en ingangspartijen is gemiddeld 4,3 m.

Figuur 20.33
Structuur 115

(schaal 1:200)
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Van de grondsporen die behoren tot de wand is maar een beperkt aantal 
bewaard gebleven. Het betreft vooral kleine sporen, waarschijnlijk van de 
wandstijlen die langs beide lange zijden van de structuur hebben gestaan.
In tegenstelling tot sommige van de andere bootvormige plattegronden 
bestaan beide ingangspartijen uit twee afzonderlijke paalkuilen in plaats van 
één grote kuil, waarin twee palen zijn aangebracht. Het betreft eenvoudige 
paalkuilen waarin de contouren van de paalgaten nog zichtbaar zijn. De 
diepte van de kuilen is gemiddeld iets kleiner (34 cm) dan die van de 
middenstijlen.
In de verschillende paalkuilen zijn geen paalschaduwen of resten van de 
oorspronkelijke palen aangetroffen. Wel zijn uitgraafkuilen aanwezig, zodat 
in ieder geval een aantal palen is uitgegraven. In sommige paalkuilen zijn 
de contouren van de paalgaten nog zichtbaar en lijken de palen er te zijn 
uitgetrokken. 
In vier paalsporen is dateerbaar materiaal aangetroffen. Op basis van één 
Badorfscherf en twee fragmenten kogelpotaardewerk kan de structuur 
globaal tussen 900 en 1100 n. Chr. gedateerd worden, mogelijk zelfs 
scherper in de 10e eeuw.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 6

2 handgevormd

1 Badorf

3 indet

– de datering ligt waarschijnlijk in de 10e eeuw.

Structuur 145 (werkput 53)
Van een laatste bootvormige structuur is alleen de noordelijke ingangspartij 
opgegraven. De rest van het huis ligt buiten het onderzoeksgebied. De 
structuur ligt evenwijdig aan de ernaast gelegen structuur 86. De ingang van 
145 bestaat uit twee paalsporen op 1,8 m afstand van elkaar. Beide palen zijn 
er later uitgegraven. Naast het oostelijke paalspoor is op anderhalve meter 
afstand een klein paalspoor aangetroffen, mogelijk van een wandstijltje. 
Van de westwand zijn geen resten teruggevonden. De sporen hebben geen 
vondsten opgeleverd.

20.2.2 Rechthoekige plattegronden

Structuur 49 (werkput 39)
Structuur 49 heeft een rechthoekige plattegrond, bestaande uit vijf gebinten 
met aan de buitenzijden een rij van kleinere palen, mogelijk de wandstijlen 
(fi g. 20.34). De structuur ligt in werkput 39, in het noordwestelijke deel van 
het opgravingsterrein. Tijdens het veldwerk leek het om één grote structuur 
te gaan. Tijdens de analyse bleken de sporen echter tot twee rechthoekige 
structuren te behoren die in elkaar’s verlengde liggen en elkaar voor een deel 
ook oversnijden. Structuur 49 overlapt de westzijde van structuur 125 en is 
ouder dan deze. In totaal oversnijden drie gebinten elkaar. Vermoedelijk is 
structuur 125 de opvolger van 49, gezien dezelfde oriëntatie.
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Structuur 49 heeft één gebruiksfase gekend. Het gebouw had een omvang 
van 13,1 bij 9,0 m. De gemiddelde afstand tussen de gebintstijlen is 3,4 m, 
terwijl de overspanning van het centrale deel circa 8,0 m bedraagt. Omdat de 
overspanning naar de uiteinden toe kleiner is, lijkt de plattegrond enigszins 
op die van bootvormige huizen. Structuur 125 vertoont alleen aan het 
westelijke uiteinde een dergelijke versmalling. Mogelijk hebben we hier te 
maken met een gerelateerd gebouwtype.
De diepte van gebintstijlen is gemiddeld 45 cm, maar de grootte varieert 
sterk (16 tot 70 cm). De sporen van de wandstijlen zijn maar voor een deel 
teruggevonden, mogelijk omdat ze gemiddeld slechts 21,5 cm diep waren. 
Aan de zuidzijde van de plattegrond vertonen de wandstijlen qua ligging en 
afstand tot de middenstijlen een grote regelmaat. Aan de noordzijde is het 
beeld variabeler, waarschijnlijk omdat daar niet alle sporen bewaard gebleven 
zijn. Een greppel langs de middenstijlen heeft mogelijk als wandgreppel 
dienst gedaan.
In een van de paalsporen is een scherf van Pingsdorfaardewerk aangetroffen. 
Dit dateert het gebouw globaal tussen 900 en 1100 n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 1

Pingsdorf

– datering: 900-1100

Structuur 50 (werkput 44)
Structuur 50 heeft een rechthoekige plattegrond bestaande uit twee 
rijen, van ieder vijf relatief grote paalkuilen (fi g. 20.35). De ligging van 
deze plattegrond overlapt met die van de bootvormige structuur 51. Zoals 
opgemerkt bij de beschrijving van de laatste structuur, oversnijden geen van 
de paalsporen van beide plattegronden elkaar, waardoor niet vastgesteld kon 
worden welke structuur ouder en welke jonger is. Helaas heeft de structuur 
ook geen dateerbaar materiaal opgeleverd.

Figuur 20.34
Structuur 49

(schaal 1:200)
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De plattegrond is ONO-WZW georiënteerd en meet 9,3 m bij 6,3 m. Het 
grondplan is zeer regelmatig.
In de paalkuilen zijn geen paalresten aangetroffen; in bijna alle gevallen is 
de paal uitgegraven. Soms is nog een deel van de paalschaduw aanwezig, 
wat erop duidt dat de paal bij het uitgraven er maar gedeeltelijk is uitgehaald. 
Bij geen van de sporen zijn aanwijzingen voor hergebruik of reparatie. De 
middenstijlen zijn gemiddelde slechts 38,5 cm diep, beduidend minder diep 
dan de middenstijlen van het merendeel van de bootvormige plattegronden. 
Er is geen dateerbaar materiaal in de spoorvullingen aangetroffen. Omdat 
de kuilvullingen lijken op die van sporen van andere middeleeuwse 
plattegronden is de structuur tot de volle middeleeuwen gerekend.

Structuur 73 (werkput 50)

Figuur 20.35
Structuur 50

(schaal 1:200)

Figuur 20.36
Structuur 73

(schaal 1:200)
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Structuur 73 is een bijgebouw, gelegen naast de bootvormige plattegrond 41. 
De plattegrond bestaat uit een rechthoekig deel, met aan de westelijke kopse 
kant een taps toelopende ingangspartij. Aan de noordelijke en zuidelijke 
zijde van deze ingangspartij (fi g. 20.36) is een reeks kleine paalgaten 
aangetroffen die mogelijk deel uitmaken van de wand. Er zijn maar twee 
(wand)paaltjes langs het centrale rechthoekige deel van het gebouwtje 
aangetroffen. Of ook deze tot de wand behoorden of dat daar een wand 
ontbrak, is niet vastgesteld. De wand ligt op iets minder dan 1 m van de 
middenstijlen af.
Aan de structuur zijn meerdere reparaties uitgevoerd. Tenminste drie 
paalsporen worden oversneden door een latere paalkuil. Bij drie andere 
paalsporen is een paalgat herkend in een grotere paalkuil, die als een latere 
toevoeging kunnen worden geïnterpreteerd. Van drie grote paalkuilen is de 
paal uitgegraven. Er was geen duidelijke fasering in de sporen te herkennen.
Uit meerdere sporen is aardewerk geborgen dat echter niet nauwkeuriger 
kon worden gedateerd dan 950 tot 1100 n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 10

handgevormd (waarvan 1 scherf met radstempel)

Paffrath/ Paffrathachtig

1 scherf Zuid-Limburgs of Mayen?

– de datering is lastig gezien het geringe aantal scherven, maar ligt waar-
schijnlijk tussen 950 en 1100.

Structuur 102 (werkput 54, 55)

Structuur is een tweebeukig, rechthoekig gebouw gelegen op het centrale 
deel van het opgravingsterrein (fi g. 20.37). De plattegrond bestaat uit een 
rij van vijf middenstijlen, bestaande uit grote en relatief diepe paalkuilen 
met aan weerskanten een rij van respectievelijk acht en zeven kleinere 

Figuur 20.37
Structuur 102

(schaal 1:200)
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paalsporen, mogelijk resten van de wandstructuur. Dit type gebouw van 
één rij middenstijlen met aan weerskanten een rij met kleinere palen heeft 
op deze vindplaats slechts één parallel, structuur 142, die op nagenoeg 
dezelfde locatie heeft gestaan. Het gaat hier om een iets kleiner gebouw met 
maar drie middenstijlen en dat vrijwel perfect over het midden gedeelte van 
structuur 102 valt. Oversnijdingen van enkele paalsporen waaronder één 
middenstijl heeft aangetoond dat structuur 102 de oudste van de twee is. 
Vermoedelijk horen de sporen van structuur 142 toe aan een herbouwfase 
van 102. Behalve beide structuren bevindt zich nog een derde structuur op 
deze locatie, een hooimijt, die jonger is dan 142 en dus ook jonger dan 102.
De structuur heeft een NNW-ZZO oriëntatie, gelijk aan de bootvormige 
plattegronden, die aan weerskanten van 102 liggen, en ook enkele 
rechthoekige gebouwen zowel ten noorden, als ten zuiden van deze locatie. 
De structuur meet 12,2 bij 5,4 m. De middenstijlen liggen gemiddeld 3,0 m 
uit elkaar en de afstand van de middenstijlen tot de buitenpalen bedraagt 
circa 2,3 m. De paalkuilen van de middenstijlen zijn gemiddeld een stuk 
dieper dan de buitenpalen, 53 tegen 22 cm. Op één na zijn de middenstijlen 
later weer uitgegraven; alleen in de meest zuidelijk paalkuil zijn de contouren 
van een paalgat nog zichtbaar. Bij de eenvoudige paalkuilen van de buitenste 
palenrijen, was het niet mogelijk om te bepalen of de palen zijn uitgegraven.
Er zijn geen aanwijzingen voor ingangen gevonden. Langs beide lange zijden 
liggen in het zuidelijk deel buitenpalen op relatief kortere afstanden. Hier 
zou een ingang gelegen kunnen hebben.
De paalsporen hebben weinig dateerbaar materiaal opgeleverd. Op basis 
van één scherf van Maasvallei-aardewerk kan de plattegrond niet scherper 
dan tussen 900 en 1100 n. Chr. gedateerd worden. Omdat structuur 102 
oversneden wordt door structuur 142 die tussen 900 en 950 gedateerd is, zal 
ook structuur 102 uit het begin van de 10e eeuw moeten worden gedateerd.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 6

2 handgevormd

1 Maasvallei
3 ruwwandig?

– datering: 900-950

Structuur 116 (werkput 54)
Structuur 116 is een rechthoekig, driebeukig gebouw bestaande uit vijf 
gebinten (fi g. 20.38). De structuur is gelegen in een sporenrijk deel van de 
opgraving, in het oostelijke van de nederzetting. De plattegrond overlapt 
met meerdere andere structuren. Eén hooimijt wordt bijna in zijn geheel 
omsloten door het centrale deel van de structuur. In de zuidoosthoek 
overlapt deze met een ander rechthoekig gebouw, nummer 140. Evenwijdig 
aan de structuur ligt structuur 118, in het verlengde van de rechthoekige 
gebouwen 102 en 142 en ten noorden van enkele bootvormige plattegronden. 
Structuur 116 is jonger dan hooimijt 117 omdat één van de paalsporen van 
116 die van 117 oversnijdt. Een paalspoor van 116 aan de noordoostzijde 
wordt oversneden door een jonger spoor dat niet aan een structuur kan 
worden toegeschreven. Mogelijk betreft het hier echter een reparatie van de 
structuur zelf.
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De plattegrond meet 11,5 bij 5,2 m en de diepte van de middenstijlen varieert 
tussen de 34 en de 80 cm. In bijna alle gevallen zijn de palen er later weer 
uitgegraven. In slechts één paalkuil was een paalgat zichtbaar, bij de andere 
waren uitgraafkuilen aanwezig. 
Het weinige aardewerk dat is aangetroffen in de kuilvullingen dateert de 
structuur ergens tussen 900 en 1100 n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 3

handgevormd

– datering: 900-1100

Structuur 118 (werkput 54)

Figuur 20.38
Structuur 116

(schaal 1:200)

Figuur 20.39
Structuur 118

(schaal 1:200)



694   Bewoningsdynamiek op de Maashorst

Structuur 118 is een zespalig, rechthoekig gebouw (fi g. 20.18). De structuur 
is NNW-ZZO georiënteerd, evenwijdig aan enkele nabij gelegen bootvormige 
plattegronden (nrs. 41, 100, 103-5) en rechthoekige gebouwen (nrs. 116, 
140, 102 en 142). In het vlak ligt de plattegrond direct naast gebouw 116 en 
overlapt het zuidoostelijk deel met gebouw 140. Tevens wordt één van de 
palen doorsneden door één van de palen van een hooimijt (117). Hoewel de 
oversnijding van één van de paalsporen van de hooimijt met een paalspoor 
van structuur 118 minimaal is, is het aannemelijk dat de hooimijt jonger 
is dan structuur 118. In het vlak was dat ook al vastgesteld. Deze relatieve 
ouderdom zou eventueel verklaren waarom er ten oosten van de structuur 
geen wandstijlsporen zijn aangetroffen, terwijl aan de westelijke kant dat 
wel het geval is: de kleinere paalsporen zijn vermoedelijk alle verdwenen bij 
het graven van de grote paalkuilen van de hooimijt en later ook die van het 
rechthoekige gebouw 116 (zie boven).
De plattegrond bestaat uit twee rijen van drie grote paalkuilen met een 
diepte van 28 tot 80 cm; vier van de palen zijn echter dieper dan 60 cm. Het 
centrale deel heeft een lengte van 5,3 m en een breedte van 5,0 m. Langs 
de westelijke rij middenstijlen liggen relatief kleine en ondiepe paalsporen, 
die waarschijnlijk tot de wandpartij behoren. Ook enkele ondiepe en 
kleine paalsporen langs de zuidzijde horen toe aan een wandpartij. Aan de 
noordkant ontbreken dit soort paalsporen; vermoedelijk heeft hier zich de 
ingang van het gebouw bevonden. Inclusief de wand meet de structuur 6,2 
m in noord-zuid richting en tenminste 5,8 in oost-west richting. Bij alle 
paalkuilen van de middenstijlen gaat het om grote kuilen waaruit de palen 
zijn gegraven.
Het weinige vondstmateriaal, waaronder enkele Paffrath(achtige) scherven 
dateert de structuur globaal tussen 950 en 1100 n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 6

3 handgevormd

2 Paffrath/ Paffrathachtig

1 ruwwandig?

– datering: 950-1100

Structuur 120 (werkput 55, 56)
Structuur 120 is een rechthoekig gebouw bestaande uit vier gebinten 
(fi g. 20.40). De structuur ligt net ten zuiden van twee rechthoekige gebouwen 
(102 en 142) en tussen bootvormige plattegronden (100, 103 en 104). Ten 
zuiden van de structuur neemt de sporenconcentratie af en bevinden zich 
in directe nabijheid geen andere gebouwen. De plattegrond oversnijdt geen 
andere structuren en heeft maar één fase van gebruik gekend.
Het gebouw heeft een NNW-ZZO oriëntatie en meet 8,1 bij 4,2 m. De 
plattegrond zoals in het vlak herkend, bestaat uit twee rijen van ieder vier 
grote paalkuilen. In tegenstelling tot de andere gebinten, ligt het zuidelijke 
gebint dichter bij het volgende. Dit gebint staat ook iets naar buiten. Wat de 
reden hiervoor is geweest, is onduidelijk.
De paalkuilen zijn qua opbouw zeer identiek. Slechts in één spoor waren 
de contouren van het paalgat nog zichtbaar. De zuidoostelijke hoekpaal 
was uitgegraven. De paalsporen zijn tussen de 26 en 50 cm diep, met een 
gemiddelde van 38 cm.
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Er is geen ingang herkend. Misschien bevond deze zich ter hoogte van het 
zuidelijke, smallere travee.
Meerdere sporen hebben dateerbaar aardewerk opgeleverd, waaronder 
Pingsdorf- en Maasvallei-aardewerk. Op basis hiervan is het gebouw tussen 
900-1100 gedateerd.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 28

veel handgevormd

1 Pingsdorf

2 Maasvallei

– datering: 900-1100

Structuur 122 (werkput 37 en 58)

Figuur 20.40
Structuur 120

(schaal 1:200)

Figuur 20.41
Structuur 122

(schaal 1:200)
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Structuur 22 is een vierkant bijgebouw, horend bij de bootvormige 
structuur 42. Net als bij structuur 41 en 73, ligt dit bijgebouw bij de 
oostelijke ingangspartij. De structuur bestaat uit twee rijen paalsporen, die 
oorspronkelijk in een ondiepe greppel waren gezet (fi g. 20.42). Aan de kopse 
zijden bevond zich tussen de palenrijen een centrale paal. De afmeting van 
het gebouw is 3,6 bij 3,5 m. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen gevonden 
voor ingangen. Waarschijnlijk bevond de ingang zich aan de noordelijke 
zijde en kwam deze uit bij de oostingang van structuur 42. In de paalkuilen 
van het gebouwtje waren geen contouren van paalgaten of paalschaduwen 
zichtbaar. De diepte van de sporen varieert van enkele centimeters tot meer 
dan 30 cm.
De structuur heeft redelijk wat dateerbaar materiaal opgeleverd, waaronder 
kogelpot-, Paffrath- en Pingsdorfaardewerk. Op basis van een randfragment 
van een kogelpot is de structuur tussen 950 en 1050 n. Chr. gedateerd.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 38

veel handgevormd

weinig Paffrath

weinig Pingsdorf

– de datering ligt waarschijnlijk in de tweede helft van de 10e of eerste 
helft van de 11e eeuw.

Structuur 125 (werkput 39)

5m0

Structuur 125 heeft een rechthoekige plattegrond bestaande uit zes gebinten 
zonder enige wandsporen (fi g. 20.42). De structuur is gelegen in het 
noordwestelijke deel van het opgegravingsterrein en heeft een NO-ZW 
oriëntatie. De plattegrond ligt iets ten oosten van en oversnijdt gedeeltelijk 
structuur 49. Op basis van oversnijdingen is structuur 125 jonger dan 49. 
Gezien de overeenkomsten in de lay-out van beide plattegronden en hun 
ligging is 125 waarschijnlijk de opvolger van 49 geweest. 
De structuur heeft twee fasen van gebruik gekend. Vrijwel alle middenstijlen 
bestaan uit twee elkaar oversnijdende en naast elkaar liggende paalkuilen. 

Figuur 20.42
Structuur 125 

(oudste fase)

(schaal 1:200)
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In twee gevallen, oversnijden de paalsporen uit de herbouwfase de 
oorspronkelijke bijna volledig en hebben de paalkuilen meerdere vullingen. 
Bij herbouw zijn de nieuwe middenstijlen telkens net iets ten noordwesten 
van die oorspronkelijke staanders geplaatst en is de nieuwe plattegrond 
nagenoeg identiek aan de oudere. Het formaat van de structuur verandert 
wel iets. Het oude gebouw was 16,5 m lang en 7,3. Na herbouw was de lengte 
16,9 m en de breedte 6,8 m (fi g. 20.43).

5m0

Het gebouw is met zes gebinten langer dan de bredere structuur 49, maar 
ook hier loopt de rechthoekige plattegrond iets taps toe; bij 49 geldt dit voor 
beide uiteinden, bij 125 is dit alleen voor het westelijke uiteinde het geval. 
In de sporen is slechts één fragment Pingsdorfaardewerk aangetroffen. Op 
basis hiervan kan het gebouw globaal tussen 900 en 1100 n. Chr. gedateerd 
worden

Vondsten en datering
– aantal scherven: 1

Pingsdorf

– datering: 900-1100

Structuur 132 (werkputten 54 en 55)
Structuur 132 is een rechthoekig gebouw bestaande uit drie gebinten 
(fi g. 20.44). De structuur is gelegen in het centrale deel van het 
opgravingsterrein, net ten noorden van een aantal NNW-ZZO georiënteerde 
bootvormige plattegronden (95, 105, 103, 104, 100, 41). De structuur 
wordt omringd door twee spiekers (107 en 109), een hooimijt (133) en een 
bootvormige plattegrond (105). Deze laatste doorsnijdt het gebouw. De 
westelijke paalkuil van de noordelijke ingang van plattegrond 105 oversnijdt 
de zuidoostelijke middenstijl van structuur 132. Dit betekent dat structuur 
132 ouder is dan structuur 105.
Het gebouw is NO-ZW georiënteerd en heeft een omvang van 7,6 bij 6,5 
m. De afstand binnen een gebint varieert van 6,2 tot 6,5 m. Ook de afstand 
tussen de gebinten is zeer gelijkmatig (3,8 en 3,9 m). Opvallend is dat er 
maar weinig structuren zijn binnen de vindplaats met een vergelijkbare 
oriëntatie en omvang. Spieker 106 (werkput 55) is min of meer evenwijdig 

Figuur 20.43
Structuur 125 

(jongste fase)

(schaal 1:200)
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gelegen, en ook structuren 49 en 125 hebben een vergelijkbare oriëntatie.
Zoals al gezegd, bestaat de plattegrond uit zes brede paalkuilen. Van 
deze zes zijn er vier gecoupeerd. Drie daarvan hadden een vergelijkbare 
diepte variërend van 50 tot 55 cm. De vierde (de noordwestelijke paalkuil) 
is beduidend minder diep: 33 cm. Bij slechts één paalkuil waren nog de 
contouren van een paalschaduw zichtbaar. Bij de overige kuilen ging het 
waarschijnlijk om uitgraafkuilen. Het gebouw is maar gedurende één enkele 
fase gebruikt. Aanwijzingen voor reparaties ontbreken.
Op basis van het handgevormde aardewerk kan de structuur tussen 900 en 
1100 n. Chr. gedateerd worden.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 2

handgevormd

– datering: 900-1100

Structuur 142 (werkput 55)
Structuur 142 is een tweebeukig, rechthoekig gebouw gelegen op het 
centrale deel van het opgravingsterrein (fi g. 20.45). De plattegrond bestaat 
uit een rij van drie middenstijlen, met relatief grote en diepe paalkuilen en 
aan weerskanten een rij van vier kleinere paalsporen. Deze laatste sporen 
vormen mogelijk een deel van de wand. Dit type plattegrond is ook herkend 
in structuur 102, op nagenoeg dezelfde locatie. Oversnijdingen van enkele 
paalsporen waaronder één middenstijl heeft aangetoond dat structuur 102 
ouder is wat doet vermoeden dat structuur 142 een herbouwfase is van 102.
Het gebouw heeft een NNW-ZZO oriëntatie en meet 6,3 bij 5,2 m. De 
gemiddelde afstand tussen de middenstijlen is 3,1 m. Opmerkelijk is dat de 
afstand in het noordelijke gedeelte beduidend groter is dan in het zuidelijk 
gedeelte. De paaldiepte daar (38 cm) is ook beduidend dieper dan in het 
zuiden (16 cm). Langs de beide lange zijden liggen ook meer palen in het 
noorden dan in het zuiden. Dit duidt erop dat er mogelijk een functioneel 

Figuur 20.44
Structuur 132

(schaal 1:200)



Sporen en structuren uit de vroege en volle middeleeuwen   699

5m0

verschil bestond tussen beide gedeeltes. Gelijk aan structuur 102 is de 
afstand tussen de middenstijlen en de buitenrij palen circa 2,6 m.
De datering van deze structuur is lastig vanwege het geringe aantal 
scherven, waaronder één Laat Mayen exemplaar: waarschijnlijk valt deze 
tussen 900 en 950 n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 3

handgevormd

Laat Mayen

ruwwandig

– de datering is lastig gezien het geringe aantal scherven, maar is waar-
schijnlijk 900-950.

20.2.3 Spiekers

Structuur 69 (werkput 58)
Structuur is een vierpalige spieker met een mogelijk vijfde paal die onderdeel 
uitmaakt van een uitbouw. De spieker ligt ten zuidoosten van de bootvormige 
plattegrond 52. De spieker meet 1,9 bij 1,7 m. De paalkuilen van de spieker 
zijn relatief klein en hebben een beperkte diepte, gemiddeld 19 cm (tussen 14 
en 21 cm). In de kuilen met een homogene vulling zijn geen contouren van 
paalgaten herkend. Op basis van een kogelpotfragment is de spieker globaal 
tussen 900 en 1100 n. Chr. te dateren.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 1

handgevormd

– datering: 900-1100

Structuur 114 (werkput 50)
Structuur 114 is een vierpalige spieker. Een zespalige confi guratie kan echter 
niet uitgesloten worden, aangezien twee paalsporen in het verlengde van 

Figuur 20.45
Structuur 142

(schaal 1:200)
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het viertal liggen. In het eerste geval betreft het een vrijwel vierkante spieker, 
met een paaldiepte van 16 cm, in het tweede geval gaat het om een iets 
onregelmatigere spieker. De oostelijke palen liggen verder van het middelste 
paar af en de afstand binnen het oostelijke gebint is kleiner, dan bij de andere 
twee. De vierpalige confi guratie heeft een omvang van 2,2 bij 2,2 m, in het 
geval van een zespalige opbouw is de lengte 4,8 m.
Het gebouwtje ligt ten noorden van en evenwijdig aan structuur 73, een 
bijgebouw van de bootvormige structuur 41. Er is geen dateerbaar materiaal 
in de paalsporen van de structuur aangetroffen.

Structuur 128 (werkput 42)
Structuur 128 is een vierkante vierpalige spieker circa 30 m ten noorden van 
het centrale cluster van bootvormige huizen bevindt. Eén van de palen bevindt 
zich buiten de opgravingsput. Mogelijk behoort een vijfde paal ook tot de 
spieker. De omvang van de spieker is 3,2 bij 3,1 m. De paalkuilen zijn relatief 
diep, variërend van 40 tot 50 cm.

Structuur 129 (werkput 42)
Op dezelfde locatie is nog een vierkante, vierpalige spieker herkend, structuur 
129, en een hooimijt, structuur 127. Het betreft hier bijgebouwtjes die 
waarschijnlijk na elkaar in gebruik zijn geweest. Gezien hun vrijwel identieke 
locatie mag aangenomen worden dat de gebouwtjes elkaar snel hebben 
opgevolgd. Op grond van oversnijdingen van twee paalkuilen blijkt dat spieker 
128 ouder is dan hooimijt 127. Op grond van het feit dat één van de paalkuilen 
van spieker 129 later ook is gebruikt als paalkuil voor spieker 127, is het 
aannemelijk dat de hooimijt, direct na spieker 129 in gebruik is genomen. Dit 
impliceert dat spieker 128 dus vóór spieker 129 in gebruik moet zijn geweest. 
De sporen van de spieker hebben geen dateerbaar materiaal opgeleverd.
De spieker meet 3,7 bij 3,2 m en is dus iets groter dan zijn voorganger. De 
paaldiepte varieert van 44 tot 55 cm, met een gemiddelde van 49 cm, iets 
dieper dan bij spieker 128. Er is geen vondstmateriaal in de sporen van 
structuur 129 aangetroffen.

Structuur 130 (werkput 42)
Structuur 130 is een vierpalige spieker, waarvan maar drie palen binnen de 
opgravingput vielen. Het is een vrijwel vierkante plattegrond met zijden van 
3,0 m en 2,5 m lang. De drie opgegraven paalkuilen bestonden telkens uit een 
grote uitgraafkuil. De paalkuilen waren niet diep, gemiddeld minder dan 30 
cm. De spieker is maar gedurende één fase gebruikt. Deze spieker bevindt 
zich op ongeveer 7 m ten zuidoosten van de bootvormige plattegrond 112. De 
plattegrond heeft geen vondstmateriaal opgeleverd.

Structuur 131 (werkput 63)
Structuur is een vierpalige, rechthoekige spieker met een lengte van 5,0 
m en een breedte van 2,6 m. De spieker is O-W georiënteerd en bevindt 
zich op nog geen 2 m ten zuidwesten van één van de middenstijlen van de 
bootvormige structuur 112. Als we in ogenschouw nemen dat de wand van het 
huis op minstens één meter van de middenstijlen heeft gelegen, dan moet de 
spiekers als deze gelijktijdig was met het huis, tegen de wand hebben gestaan. 
Dit is niet waarschijnlijk. De spieker is maar gedurende één fase in gebruik 
geweest en de meeste palen zijn uitgegraven. Alleen bij spoor 40 lijkt de paal 
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te zijn uitgetrokken, omdat het paalgat zich aftekende in de kuilvulling. De 
paaldiepten variëren van 37 tot 54 cm, met een gemiddelde van 46 cm.
De plattegrond heeft geen vondstmateriaal opgeleverd.

Structuur 134 (werkput 45)
Structuur 134 is een vier- of zespalige spieker. De vierpalige variant vertoont 
een regelmaat qua paalafstand en paaldiameter, met een lengte van 3,3 m 
en een breedte van 1,8 m. De zespalige variant is minder regelmatig. Twee 
extra palen zijn geplaatst langs de lange zijde van vierpalige structuur. De 
structuur heeft NNO-ZZW oriëntatie en ligt op ongeveer 13,5 m ten zuiden 
van de bootvormige structuur 40.
Twee kogelpotscherven dateren de spieker globaal tussen 900 en 1100 n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 2

handgevormd

– datering: 900-1100

Structuur 143 (werkput 54)
Structuur 143 is een vierpalige spieker gelegen in het centrale deel van 
de nederzetting, dat erg rijk is aan sporen. Op deze plek zijn dan ook 
meerdere structuren herkend. De plattegrond ligt over hooimijt 117 en twee 
rechthoekige gebouwen (116 en 140) heen. Op basis van oversnijdingen 
is structuur 143 ouder dan structuur 140. De spieker is NNW-ZZO 
georiënteerd, evenwijdig aan het meeste structuren in de omgeving 
(bootvormige en rechthoekige plattegronden).
De paalsporen variëren qua diepte van 30 tot 72 cm en ook de grootte van de 
sporen varieert. De vraag is dan ook of deze paalkuilen tot dezelfde structuur 
behoren. De plattegrond heeft echter een zeer regelmatig rechthoekig 
grondplan en meet 3,2 bij 4,5 m. De structuur is maar gedurende één fase 
gebruikt. Eén spoor heeft handgevormd aardewerk opgeleverd dat de spieker 
dateert tussen 900 en 1100 n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 2

handgevormd

– datering: 900-1100

20.2.4 Hooimijten

Structuur 70 (werkput 58)
Structuur 70 is een vijfpalige hooimijt gelegen in het zuiden van de 
opgraving. De hooimijt ligt ten noorden van de bootvormige structuur 87 
en ten zuiden van structuur 52. Mogelijk is de hooimijt met één van deze 
structuren geassocieerd. De vijf palen liggen op regelmatige afstand van 2,9-
3,2 m van elkaar. Verder vertonen de paalsporen een opmerkelijke gelijkenis, 
bij alle waren de contouren van de paalgaten namelijk nog zichtbaar. De 
diepte varieert van 17 tot 28 cm.
Er is geen vondstmateriaal in de sporen van de hooimijt aangetroffen.
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Structuur 75 (werkput 63)
Structuur 75 is een vijfpalige hooimijt met een centrale zesde paal. De 
structuur is gelegen in noordelijk deel van de opgraving, op zo’n 12 m ten 
noordoosten van hooimijt 126, en 25 m ten noordoosten van bootvormige 
plattegrond 112. De hooimijt heeft een omvang van 3,9 bij 3,4 m. Op grond 
van de paalkuilvullingen heeft deze hooimijt maar één fase van gebruik 
gekend. Bij de helft van de paalkuilen was geen afzonderlijk paalgat of 
paalschaduw zichtbaar, bij de andere helft was dat wel het geval. Er zijn 
geen uitgraafkuilen in de coupes herkend. De palen zijn in vergelijking met 
andere hooimijten ondiep ingegraven (14 tot 21 cm, met een gemiddelde van 
19 cm). Geen van de sporen heeft vondstmateriaal opgeleverd.

Structuur 99 (werkput 55)
Structuur 99 is een vijfpalige hooimijt en ligt centraal in de nederzetting. 
De structuur ligt vlak naast de noordoosthoek van het grootste boortvormig 
gebouw van de opgraving (nr. 95) en oversnijdt geen van de sporen. Omdat 
zich direct in de buurt geen andere structuren bevinden, moet het gebruik 
van de hooimijt waarschijnlijk in verband worden gebracht met dit huis.
De plattegrond toont een vrij regelmatige pentagon met afmetingen van 5,4 
bij 4,9 en lijkt zeer op bijvoorbeeld hooimijt 117. De afstand tussen de palen 
is ook zeer regelmatig (2,9-3,3 m.) De paalkuilen zijn relatief groot en zijn 
gemiddeld 50 cm diep (variërend van 38 tot 60 cm). De opvulling van de 
kuilen duidt erop dat alle palen later zijn uitgegraven. Drie van de vijf sporen 
worden deels oversneden door latere paalkuilen. De mogelijkheid bestaat 
dat deze kuilen zijn gegraven om palen te vervangen als onderdeel van een 
gedeeltelijke herbouw. De plattegrond van de herbouw is in dat geval wel 
een stuk onregelmatiger. Geen van de sporen heeft dateerbaar materiaal 
opgeleverd.

Structuur 117 (werkput 54)
Structuur 117 is een vijfpalige hooimijt met een centrale zesde paal. De 
structuur ligt centraal in de opgraving, in een sporenrijk deel. De hooimijt 
overlapt dan ook met verschillende andere structuren. Eén van de westelijke 
palen oversnijdt een paal van gebouw 118, de hooimijt ligt vrijwel in zijn 
geheel binnen een rechthoekig gebouw (116). Eén van de palen van dit 
gebouw oversnijdt één van de palen van de hooimijt. Daarnaast overlapt een 
deel van de hooimijt met het noordoostelijk deel van een ander rechthoekig 
gebouw (140). De stratigrafi sche relatie met dit laatste gebouw kan niet gelegd 
worden, daar geen van de palen van beide gebouwen elkaar direct raken. Het 
cluster ligt direct ten noorden van twee bootvormige plattegronden (103 en 
104) en twee rechthoekige driebeukige gebouwen (102 en 142).
De structuur meet 5,5 bij 5,0 m en de diepte van de palen varieert van 50 tot 
65 cm, met een gemiddelde van 60 cm. Alle palen zijn later uitgegraven, 
want in geen van de paalkuilen zijn de contouren van een paalgat of 
paalschaduw nog herkend. Ook zijn geen sporen van hergebruik gevonden. 
Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de hooimijt maar gedurende één 
fase in gebruik is geweest. Op basis van enig Paffrath-aardewerk afkomstig 
uit de paalkuilvullingen kan deze hooimijt gedateerd worden ergens tussen 
950 en 1100 n. Chr.
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Vondsten en datering
– aantal scherven: 9

4 handgevormd

5 Paffrathachtig

– de datering ligt waarschijnlijk tussen 950 en 1100.

Structuur 123 (werkput 37)
Structuur 123 is een vijfpalige hooimijt. De mijt ligt tegen de westelijke ingang 
van de bootvormige structuur 52 aan. Eén van de paalsporen van de ingang 
van deze plattegrond oversnijdt één van de paalsporen van de hooimijt. Dit 
betekent dat de hooimijt eerder gebruikt is dan de bootvormige structuur.
De plattegrond bestaat uit relatief grote paalkuilen van 29-42 cm diepte. 
De meeste palen lijken te zijn uitgegraven, getuige enkele uitgraafkuilen, 
mogelijk in verband met de bouw van structuur 52. Op basis van scherven 
van Pingsdorf-aardewerk en kogelpotfragmenten wordt de structuur globaal 
tussen 900 en 1100 gedateerd.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 7

6 handgevormd

1 Pingsdorf

– datering: 900-1100

Structuur 126 (werkput 63)
Structuur 126 is een vijfpalige hooimijt gelegen in het noordelijk deel van 
de nederzetting, tussen de bootvormige structuur 112 en hooimijt 75. Met 
een lengte van 4,5 m en een breedte van 4,1 m lijkt structuur 126 op deze 
hooimijt. De onderlinge paalafstand varieert van 2,2 tot 3,0 m. De palen zijn 
echter dieper dan bij hooimijt 75, gemiddeld ongeveer 62 cm, variërend van 
50 tot 70 cm. Structuur 126 heeft maar één fase van gebruik gekend. Hoe 
de hooimijt ontmanteld is, is onduidelijk. In één van de paalkuilen was nog 
een paalschaduw zichtbaar, terwijl bij drie andere nog een paalgat zichtbaar 
was. Gezien de homogene vulling van deze paalgaten zou het kunnen dat 
de paal in de kuil is blijven staan en volledig is vergaan. In één geval is een 
uitgraafkuil vastgesteld en is de paal uitgegraven.
In de sporen is enig aardewerk aangetroffen, vooral kogelpotaardewerk en 
een enkele Pingsdorfscherf, waardoor de hooimijt gedateerd wordt tussen 
900 en 1100 n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 30

veel handgevormd

Pingsdorf

– datering: 900-1100

Structuur 127 (werkput 42)
Structuur 127 is een vijfpalige hooimijt, gelegen ter hoogte van spiekers 128 
en 129, en op basis van oversnijdingen, de jongste van de drie. De palen van 
de hooimijt oversnijden zowel twee palen van spieker 128 als twee palen van 
spieker 129.
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De hooimijt heeft een grootte van 4,5 bij 4,1 m, vergelijkbaar met die van 
hooimijten 126 en 141. Onderling liggen de palen op een gemiddelde afstand 
2,60 m, variërend van 2,3 tot 3,0 m. De palen zijn gemiddeld een stuk 
minder diep dan die van de spiekers, slechts 32 cm.
De sporen hebben slechts twee scherven Maasvallei-aardewerk opgeleverd. 
Deze dateren de structuur tussen 900 en 1200 n. Chr.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 2

Maasvallei

– datering: 900-1200

Structuur 133 (werkput 54)
Structuur 133 is een vijfpalige hooimijt, gelegen in het centrale deel van 
de nederzetting. De hooimijt ligt ten noordwesten van gebouw 132 en ten 
noorden van de bootvormige structuren 103, 104 en 105. Het gebouwtje meet 
3,9 bij 3,4 m en de palen staan op regelmatige afstanden van elkaar, variërend 
van 2,2 tot 2,4 m. Qua grootte komt deze hooimijt overeen met hooimijt 75. 
De paalkuilen zijn groot en tussen 31 tot 35 cm diep. In alle gevallen is de paal 
uitgegraven. De sporen hebben geen dateerbaar materiaal opgeleverd.

Structuur 141 (werkput 55)
Structuur 141 is een vijfpalige hooimijt. De plattegrond bevindt zich centraal 
tussen twee overlappende, rechthoekige en driebeukige structuren (102 en 
142) en te midden van de bootvormige structuren 103 en 104 (ten westen) 
en structuur 100 (ten oosten). Twee paalsporen van de hooimijt oversnijden 
paalsporen van structuur 142, wat de hooimijt jonger maakt dan het 
rechthoekige gebouw. Omdat structuur 142 jonger is dan 102, betekent dit dat 
de hooimijt de jongste van de drie structuren is. Gedateerd aardewerk (laat-
Mayen) uit twee paalsporen plaats deze structuur tussen 900 en 1225 n. Chr.
De hooimijt meet 4,7 bij 4,2 m en de paalkuilen staan gemiddeld 2,8 m van 
elkaar. Drie paalsporen zijn met 60-65 cm beduidend dieper dan de overige 
twee, respectievelijk 32 en 47 cm diep. In drie gevallen is de paal uitgegraven. 
In een ander spoor was er een paalgat zichtbaar en is de onderkant van de 
paal in de kuil blijven staan. Mogelijk is dit ook gebeurd bij de vijfde paal.

Structuur 141
– bijgebouw/ hooimijt
– aantal scherven: 2

handgevormd

Laat Mayen (waarschijnlijk afkomstig uit Pingsdorf)

– de datering is lastig gezien het geringe aantal scherven, maar is waar-
schijnlijk 900-950.

Structuur 144 (werkput 56)
Structuur 144 is een vijfpalige hooimijt gelegen op het centrale deel van 
het opgravingsterrein. De plattegrond bevindt zich midden in het centrale 
deel van de grote bootvormige plattegrond van structuur 95. Het is niet 
duidelijk of de hooimijt vóór het bootvormige gebouw gebruikt is of erna. 
Gezien het feit dat structuur 95 relatief vroeg wordt gedateerd, is de hooimijt 
waarschijnlijk van latere datum.
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De hooimijt heeft een omvang van 4,2 bij 3,8 m. De palen zijn 40 tot 52 
cm diep en zijn in de meeste gevallen uitgegraven. De sporen hebben geen 
vondsten opgeleverd.

20.2.5 Opmerkelijke sporen en sporenclusters

Structuur 60 (werkput 58)

5m0

Structuur 60 betreft een kringvormige greppel met een opening aan 
de zuidzijde (fi g. 20.46). Het is gelegen in het zuidelijke deel van het 
opgravingsterrein, ten noordwesten van de gedeeltelijk opgegraven, 
bootvormige structuur 86. Gezien het feit dat de opening van deze structuur 
gericht is naar de opening van de plattegrond is het mogelijk dat beide in 
verband staan met elkaar. De greppel heeft echter vooral later materiaal 
opgeleverd, onder andere Vlaams hoogversierd aardewerk, waardoor de 
greppel tussen 1175 en 1350 n. Chr. dateert. Aan weerszijden van beide 
openingen lagen twee paalsporen die iets dieper reikten dan de greppel. De 
diameter van het omsloten deel varieert van 6,2 tot 6,6 m. De opening aan 
de zuidzijde is 2,2 m groot.

V0ndsten en datering
– aantal scherven: 3

handgevormd

Paffrath

Vlaams hoogversierd

– de datering is gebaseerd op het voorkomen van Vlaams hoogversierd 
aardewerk: 1175-1350.

Structuur 88 (werkput 56)
Structuur 88 betreft een rij palen, die mogelijk diende als erfafscheiding. 
De palenrij zou het erf van de rechthoekige structuur 71 kunnen hebben 
omsloten. De rij voor zover herkend bestaat uit vijf sporen in ZZO-NNW 
richting, waarbij de rij een afbuiging maakt van 90 graden naar ONO. In 
deze richting zijn 13 paalsporen herkend. De sporen variëren in diepte van 1 
tot 19 cm en liggen gemiddeld 0,8 m uit elkaar. De paalsporen hebben geen 
dateerbaar materiaal opgeleverd.

Figuur 20.46
Structuur 60

(schaal 1:200)
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Structuur 89 (werkput 53)
Ook structuur 89 is een palenrij (fi g. 20.47). De rij vormt bijna de helft van 
een ovaal. Het is niet duidelijk of dit een gedeeltelijk herkende structuur is 
of dat we hier te maken hebben met een omheining. Het gaat om ondiepe 
paalsporen (5-14 cm), met een enkele uitschieter boven de 20 cm. In enkele 
paalkuilen zijn de contouren van een paalgat zichtbaar, maar bij de meeste is 
dit onderscheid niet te zien.
In de directe omgeving van deze structuur zijn relatief veel ijzerslakken 
gevonden, waardoor het mogelijk is dat hier metaalbewerking heeft 
plaatsgevonden. De palenrij zou in dat geval een omheining rondom een 
metaalbewerkingsplaats kunnen hebben gevormd.

Structuur 108 (werkput 45)
Structuur 108 betreft een reeks van naast elkaar gelegen rechte greppels. De 
greppels hebben een N-Z oriëntatie en nemen van west naar oost in lengte af. 
De greppels oversnijden de bootvormige plattegrond 67. Ze zijn niet diep (10 
tot 23 cm). Ten zuidwesten van deze greppels ligt een greppel die een hoek 
vormt en het cluster lijkt te begrenzen. Mogelijk hebben we hier te maken 
met sporen van moestuinen. Een vergelijkbare structuur ligt ten zuidoosten 
van structuur 95. Hier liggen vijf min of meer parallelle greppels, die in 
lengte afnemen van zuid naar noord. De afstand tussen de greppels is echter 
beduidend groter dan bij structuur 108.
De sporen van structuur 108 hebben een klein aantal dateerbare scherven 
(Paffrath en ruwwandig handgevormd) opgeleverd, waarmee deze gedateerd 
kan worden tussen 900 en 1125 n. Chr.

Vondsten en datering
–  aantal scherven 3

Paffrath

ruwwandig

indet

– datering: 900-1125

Figuur 20.47
Structuur 89

(schaal 1:200)
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Structuur 121 (werkput 37, 55, 56 en 57)
Cluster 121 is een palenrij van 35 m lengte, die evenwijdig loopt aan een 
reeks bootvormige plattegronden. Het meest zuidelijk is de rij herkend 
in put 37. De structuur loopt ten westen van structuren 68 en 93 naar het 
noorden, waar hij tussen structuren 104 en 100 niet meer verder is te volgen. 
De paalsporen variëren enigszins in diepte (8-38 cm), vorm en aard van de 
vulling. Op basis van het vondstmateriaal kan de palenrij gedateerd worden 
in de volle middeleeuwen, tussen 950 en 1125 n. Chr. Deze datering en de 
ligging suggeren dat de palenrij geassocieerd kan worden met de bewoning 
van de bootvormige huizen en dat deze als westelijke begrenzing van het 
huizencluster worden beschouwd.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 13

handgevormd

veel Paffrath

– de datering ligt waarschijnlijk tussen 950 en 1125.

20.2.6 Waterputten2

In totaal zijn negen waterputten in de volle middeleeuwen gedateerd. 
Deze worden hieronder kort beschreven. In alle gevallen betreft het een 
eikenhouten boomstamput. Ondanks de goede conservering van de 
(restanten van) putten konden er slechts twee dendrochronologisch gedateerd 
worden.

Structuur 148
Spoor 37.142

Structuur 151 
Spoor 41.181

Structuur 149
Spoor 43.4

Structuur 152 
Spoor 48.227

Structuur 159
Spoor 60.9

+ NAP vlak 12,45 m 12,82 m 12,50 m 12,52 m 12,78 m
+ NAP bodem 11,53 m 11,72 m 10,86 m 11,42 m 11,60 m

Diameter bekisting 65 cm 84 cm 84 cm 83 cm 75 cm

Constructiewijze
uitgeholde boom-
stam

uitgeholde boom-
stam, 2 delen

uitgeholde boom-
stam, 2 delen

uitgeholde boom-
stam

uitgeholde boomstam

Conservering hout goed goed goed
redelijk tot zeer 
slecht

matig

Houtsoort waarschijnlijk eik
eik, pinnen en draad 
wilg

eik eik eik

Datering geen vondsten, voor 
1100-1150 (relatief)

ruwweg tussen 
1000-1200

boom gekapt in 
zomer of winter van 
994 +/- 6 jaar

ruwweg tussen 1000 
en 1250

900-1300?

Structuur 153 
Spoor 53.396

Structuur 147 
Spoor 55.468

Structuur 156 
Spoor 56.220

Structuur 150 
Spoor 57.70

+ NAP vlak 12,44 m 12,25 m 12,41 m 12,34 m
+ NAP bodem 10,94 m 10,92 m 11,09 m m 11,04 m

Diameter bekisting 80 cm 98 cm 90 cm 50 cm

Constructiewijze
uitgeholde boom-
stam, 2 delen

uitgeholde boom-
stam, 2 delen

uitgeholde boom-
stam, 2 delen

uitgeholde boom-
stam, 2 delen

Conservering hout goed goed goed goed

Houtsoort
eik, pinnen van wilg, 
es en els

eik eik
eik, pinnen van wilg 
en es

Datering boom gekapt tussen 
1038-1042

1000-1200
waarschijnlijk eerste 
helft 12e eeuw

waarschijnlijk 1125-
1175

2 Gebaseerd op Van den Engel 2006.
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Structuur 147 (55.468)
De waterput bestaat uit een uitgeholde boomstam met afgeschuinde 
onderkanten (fi g. 20.48). Een deel van de bekisting is afgebroken en naar 
buiten toe weggezakt. Een forse kei (20 cm in doorsnede) en een boomstronk 
(lengte van 45 cm) zijn mogelijk gebruikt om de put te stutten.

Uit de vulling van de kuil zijn, naast 26 scherven middeleeuws aardewerk, 
twee ijzerslakken, 25 fragmenten bot (onder andere varkenstanden) en 15 
fragmenten tefriet gevonden. Een bijzondere vondst was het fragment van de 
snede van een vuurstenen bijl uit het neolithicum (zie hoofdstuk 4).

Figuur 20.48
Structuur 147
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Structuur 148 (37.142)
Deze waterput ligt binnen de plattegrond van de bootvormige structuur 42, 
wordt oversneden door twee palen van deze structuur en is dus ouder dan 
het huis. De waterput is dichtgegooid, waarbij de constructie is achtergeble-
ven. In het vlak is daardoor een duidelijke aftekening van de insteek, de kern 
en de bekisting (boomstam) zichtbaar. De kuil en waterput hebben geen 
vondstmateriaal opgeleverd. Bij het dichtgooien zijn wel enkele forse keien in 
de kuil terecht gekomen (fi g. 20.49). Omdat structuur 42 gedateerd is tus-
sen 1100-1150, moet de waterput van vóór deze periode dateren.

Structuur 149 (43.4)
Dit betreft een eenvoudige boomstamput. Duidelijk is dat de boomstam in 
twee delen is gezaagd of gespleten en dat beide delen na te zijn uitgehold 
weer tegen elkaar in de kuil zijn geplaatst. Verbindingen zijn niet aangetrof-
fen en zijn mogelijk ook niet gebruikt. Van een gat in de wand van de boom-
stamput is het niet duidelijk of deze al aanwezig was bij het plaatsen van de 
constructie of later is gevormd. Na het in onbruik raken is de put, afgaand op 
de homogene vulling, snel dichtgegooid. De opvulling bevat veel houtskool 
en verbrande leem. Ook in de vulling van de insteek is houtskool gevonden.

Op de bodem van de put werd een houten scheplepel gevonden, waarvan 
alleen het lepelblad en een kort stukje van het steeltje nog intact waren. 
Mogelijk is de lepel per ongeluk in de waterput terechtgekomen, maar 

Figuur 20.49
Structuur 148
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W O

0 0.5m

vanwege de vermoedelijk afgebroken steel kan de lepel ook weggegooid zijn. 
De functie van de lepel is niet bekend. Hij is te klein voor het putten van 
water. De lepel is gemaakt van els, een relatief zacht en goed bewerkbare 
houtsoort (zie hoofdstuk 18). Behalve de scheplepel leverde de vulling 
van de put 13 middeleeuwse scherven, een baksteenfragment en vier 
tefrietfragmenten op. Daarnaast werden verscheidene (deels) aangepunte 

Figuur 20.50
Structuur 149
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takken gevonden van onder andere vuilboom (sporkehout; Rhamnus 

frangula). Sporkehout is een heester of kleine boom die al vanaf de 14e 
eeuw wordt beschreven in kruidenboeken. De eikenhouten boomstam is 
dendrochronologisch gedateerd. De boom moet in de zomer of winter van 
994 ± 6 jaar zijn gekapt (zie hoofdstuk 18).

Structuur 150 (57.70)

0 0.5m

Structuur 150 is een boomstamput bestaande uit twee uitgeholde helften die 
bij elkaar werden gehouden met behulp van houten pennen en geknoopte 
wilgentenen (fi g. 20.51). Ter hoogte van de naad waren in beide helften 
gaten aangebracht waarin pinnen van essen takken waren gestoken. Aan 
de buitenzijde waren beide pinnen met elkaar verbonden met behulp van 
wilgentenen. Of deze wilgentenen zijn aangepunt, is niet vastgesteld. In 
de vulling zijn 23 middeleeuwse scherven, 49 (kleine) tefrietfragmenten, 
23 stuks gefragmenteerd bot en een fragment zandsteen aangetroffen. De 
datering van 1125-1175 is vooral gebaseerd op de (mogelijke) aanwezigheid 
van Elmpt-aardewerk.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 23

handgevormd

veel Paffrath

weinig Zuid-Limburgs

weinig Maasvallei

– De datering is lastig, waarschijnlijk tussen 1125-1175. Twee harde grijze 
scherven zijn als handgevormd gedetermineerd, maar zijn mogelijk 
Elmpt.

Structuur 151 (41.181)
Hoogstwaarschijnlijk is deze put over een langere periode gebruikt. In de 
insteek van de oorspronkelijke waterput is de ingraving voor een nieuwe put 
herkend (fi g. 20.52). Van de tweede fase was de uitgeholde boomstamput 
goed geconserveerd. De wijze van constructie was identiek aan die van 
structuur 150. Van een doorgezaagde of gekliefde en vervolgens uitgeholde 
boomstam waren de twee delen weer aan elkaar verbonden met houten 

Figuur 20.51
Structuur 150
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pinnen in gaten langs de klieving, die met wilgentenen aan elkaar geknoopt 
waren. De geknoopte wilgentenen zijn aan één zijde teruggevonden, aan 
de andere zijde waren alleen de gaten voor de pinnen nog aanwezig. Op 
basis van 44 middeleeuwse scherven is de put ruwweg tussen 1000-1200 
gedateerd. Behalve aardewerk zijn vijf fragmenten tefriet gevonden.

Structuur 152 (48.227)
Deze boomstamput is geplaatst in een relatief smalle kuil. De bekisting is 
grotendeels weggerot maar was nog wel zichtbaar in de coupe (fi g. 20.53). 
In het veld kon een aantal kenmerken worden vastgesteld. Een deel van 
de insteek, direct buiten de bekisting, lijkt opgevuld te zijn met plaggen. 
Daarnaast is ten westen van de bekisting een stuk hout tegen de wand van 
de kuil geplaatst. De put heeft hoogstwaarschijnlijk meerdere gebruiksfasen 
gekend. In de vulling binnen de bekisting is, in tegenstelling tot de meeste 
andere putten, geen gelaagdheid geconstateerd. De vulling is sterk venig 
en lijkt relatief snel na het plaatsen van de bekisting gevormd te zijn met 
organisch of humeus materiaal. Het vondstmateriaal dat in vulling boven 
de boomstamput is aangetroffen, bestaat uit acht middeleeuwse scherven, 
een fragment van Romeins importaardewerk, twee fragmenten van niet 
determineerbaar aardewerk, 20 tefrietfragmenten, drie kwartsfragmenten, 
twee metaalslakken en enkele botfragmenten. Het aardewerk dateert ruwweg 
tussen 1000 en 1250.

Structuur 153 (53.396)
Deze boomstamput is geplaatst in een grote, bijna komvormige kuil. 
Opnieuw bestaat de constructie uit twee delen, die aan elkaar waren 
bevestigd met behulp van houten pinnen in gaten en geknoopte wilgentenen. 

Figuur 20.52
Structuur 151
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Er waren nog drie pinnen aanwezig en één knoop. De bekistingsdelen waren 
aan de onderzijde afgeschuind om plaatsing te vergemakkelijken. In één van 
de delen was een gat aanwezig dat gerepareerd is met een paaltje, wat een 
verdere scheuring echter niet heeft weten te voorkomen.

De vondsten waren beperkt tot een scherf Paffrath-aardewerk en twee 
middeleeuwse scherven. Op basis van een dendrochronologisch onderzoek 
is vastgesteld dat de eik tussen 1038-1042 is gekapt (zie hoofdstuk 18).

Vondsten en datering
– aantal scherven: 3

2 handgevormd

1 Paffrath

– datering: 900-1125

Structuur 156 (56.220)
Het gaat hier wederom om een in tweeën gezaagde of gespleten boomstam. 
In het profi el van de kuil is een tweede insteek waarneembaar, waardoor het 
lijkt dat getracht is om de bekisting te verwijderen (fi g. 20.55). Blijkbaar is 
men daar niet in geslaagd, waarop de kuil weer is dichtgegooid. In de vulling 
van de kuil is veel vondstmateriaal gevonden: 64 middeleeuwse scherven, 
een scherf van mogelijk Romeins aardewerk, zes kleine botfragmenten, een 
baksteen- of dakpanfragment, twee tefrietfragmenten en twee stuks steen. 
Het aardewerk dateert de waterput in de eerste helft van de 12e eeuw.

Vondsten en datering
– aantal scherven: 64

handgevormd

veel Paffrath

Pingsdorf

weinig Zuid-Limburgs

weinig Maasvallei

– de datering ligt waarschijnlijk in de eerste helft van de 12e eeuw. Qua 
samenstelling lijkt de waterput op waterput 150, maar de laatste bevat 
meer handgevormd aardewerk.

Figuur 20.53
Structuur 152
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Structuur 159 (60.9)
Ook de laatste waterput bevat een uitgeholde boomstam als bekisting 
(fi g. 20.56). De put lijkt geleidelijk te zijn opgevuld. De vulling is gelaagd, tot 
ongeveer 45 cm onder het vlak, waar ook de houtschaduw van de put eindigt. 
De put is verder opgevuld met een groot aantal stenen. De boomstamput zelf 
– bijna volledig doorgerot – bleek gescheurd, op de locatie van een knoest. 
Het weinige scherfmateriaal: twee scherven van Romeins importaardewerk, 
zes middeleeuwse scherven en vier niet gedetermineerde scherven geven 
een ruime datering van 900-1300. Ook zijn nog een slijpsteenfragment, 13 
tefrietfragmenten en een stuks zandsteen in de put gevonden.

Figuur 20.54
Structuur 153
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Figuur 20.55
Structuur 156

Figuur 20.56
Structuur 159





Nawoord

De opgravingen in Nistelrode hebben een bijzonder inzicht geboden in de 
bewoningsdynamiek in dit deel van de Maashorst vanaf het laat-neolithicum, 
tot aan de ontstaansgeschiedenis van het huidige dorp Nistelrode. De schaal 
van onderzoek, een regionale inkadering daarvan, een uitgebreide analyses 
van de verschillende materiaalcategorieën en een intensieve uitwerking, 
met veel ruimte voor discussie hebben daar aan bijgedragen. Het landschap 
blijkt een dynamische bewoningsgeschiedenis te herbergen, met een grote 
historische dimensie en sterk fl uctuerende demografi sche ontwikkelingen. 
Een eerste sterke demografi sch groei zien we in de urnenveldenperiode, 
waarin het Celtic-fi eld landbouwsysteem een grote invloed heeft op het 
fysieke landschap. Een (beperkte) demografi sche neergang in de laatste 
eeuwen v. Chr. lijkt het gevolg van (lokale) bodemdegeneratie. Mede onder 
invloed van de incorporatie van het Maasland in het Romeinse rijk is er in 
de eerste eeuwen n. Chr. weer sprake van een bevolkingstoename, zichtbaar 
onder andere in de stichting van ‘nieuwe’ nederzettingen. Enkele eeuwen 
later veroorzaken het uiteenvallen van het Romeinse rijk, en de directe 
verbondenheid van de bewoners met de Romeinse economie voor een sterke 
bevolkingsafname en het verlaten van een groot aantal nederzettingen in de 
Maashorst. Het duurt vervolgens enkele eeuwen voordat er sprake is van een 
herkolonisatie van het gebied. 
Vanaf de eerste kolonisatieboerderijen in de merovingische tijd is er sprake 
van een continue demografi sche groei. De groei culmineert in de (volle) 
middeleeuwen onder andere als gevolg van ontwikkelingen in de landbouw 
met de invoering van het drieslagstelsel en de potstalbemesting.
Daarnaast zien we tegelijkertijd een continuïteit én sterke veranderingen 
in de landschapsinrichting. Enerzijds is er sprake van een ‘uitwissing’ van 
oude relicten. Anderzijds is er ook een duidelijke aansluiting bij oudere 
relicten. Er is bijvoorbeeld een opvallende overeenkomst in de overheersende 
oriëntatie van gebouwplattegronden en inrichting van het landschap 
uit de Romeinse tijd en de volle middeleeuwen. Dit is te verklaren door 
een microreliëf dat in beide perioden de oriëntatie bepaalde óf door een 
landschapsinrichting in de volle middeleeuwen die aansloot op nog zichtbare 
relicten van het Romeinse cultuurlandschap. In het geregenereerde bos 
moeten de relicten uit late prehistorie en Romeinse tijd, zoals grafheuvels, 
grafvelden, akkersystemen, erven en nederzettingsterreinen nog duidelijk 
zichtbaar zijn geweest. Mogelijk kunnen ook de bodemtypen (mede 
ontstaan als gevolg van menselijke activiteiten) bepalend zij geweest voor de 
herinrichting.
Met de nodige voorzichtigheid kunnen we de landschapsinrichting van het 
premoderne cultuurlandschap doortrekken naar de landschapsinrichting 
van de vorige eeuw, met een karrenpad dat exact de oriëntatie heeft van het 
Romeinse perceleringssysteem.

Een onderzoek als in Nistelrode biedt de mogelijkheid om verder te gaan dan 
alleen te constateren waar en wanneer er bewoning plaatsvond en hoe die 
bewoning zich archeologisch manifesteert. Het onderzoek geeft kennis over 
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de verschillende gemeenschapselementen als nederzettingen, grafvelden, 
akkers, cultusplaatsen en off-site structuren. Het geeft inzicht in de gekozen 
locaties in een landschap, de samenhang tussen de verschillende elementen 
en de lange-termijnontwikkelingen (longue durée-ontwikkelingen), 
waarin landschap, klimaat, bodemgesteldheid, vegetatie en bewonings- en 
ontginningsgeschiedenis een dynamisch geheel vormen. Een dergelijk 
grootschalig onderzoek, ingebed in een regionaal kader, vormt de basis voor 
een kwalitatieve beeldvorming van het verleden.


