
Dood en begraven langs de Romeinse weg 

Het onderzoek van een grafveld uit de Romeinse 

tijd bij Cuijk – Grotestraat Bergbezinkbassin

E.A.G. Ball (red.) 

© Archol BV
Leiden, 2006



Colofon

Archol Rapport nummer 40, Dood en begraven langs de Romeinse weg. 
Het onderzoek van een grafveld uit de Romeinse tijd bij Cuijk – Grotestraat 
Bergbezinkbassin. E.A.G. Ball (red.)

Uitvoering:  drs. E.N.A. Heirbaut
 drs. E.A.G. Ball
 drs. M. Hemminga
 drs. M. Duurland
 drs. M. Bruineberg
 mevr. K. Breedveld
 drs. P. de Boer
 drs. R. van Oosten
 drs. S. Knippenberg

Opdrachtgever: Gemeente Cuijk

Contactpersoon: dhr. O. de Croon

Auteurs: drs. E.A.G. Ball
 prof. Dr. C.C. Bakels
 drs. J. de Bruin
 drs. L. Meurkens
 dhr. F. van den Dries
 dr. M. Hoogland

Beeldmateriaal: drs. W. Laan
 Ing. S. Shek
 dhr. R. Timmermans 

Opmaak:  Textcetera, Den Haag 

Reproductie: Haveka, Alblasserdam

ISSN 1569-2396

© Archol, Leiden, 2006 
Postbus 9515 
2300 RA Leiden 
info@archol.nl
071-527 33 13



Inhoudsopgave

1 Inleiding    5

2 Archeologie in en rond het centrum van Cuijk    9
2.1 Algemeen kader    9

 2.2 Begraven langs de weg: het grafveld Grotestraat en de
  Romeinse weg in Cuijk    12
  2.2.1 Het grafveld Grotestraat    13
  2.2.2 De Romeinse weg    16

3 Het landschap en de bodem rondom de locatie van de opgraving
 Grotestraat Bergbezinkbassin    19

4 Vraagstellingen en Methodiek bij het onderzoek Grotestraat
 Bergbezinkbassin    23

4.1 Vraagstellingen    23
 4.2 Methodiek    24

5 Het archeologisch onderzoek bij Cuijk – Grotestraat
 Bergbezinkbassin    27 

5.1 De archeologische begeleiding    27
 5.2 De opgraving    29
  5.2.1 De oudste sporen en vondsten    29
  5.2.2 Op zoek naar de Romeinse weg    33
  5.2.3 De graven uit de Romeinse tijd    35
  5.2.3.1 Selectie van sporen die bij het grafveld
   horen en classificatie van crematiegraven    35
  5.2.3.2 Beschrijving van de crematiegraven,
   de crematieplaats en de randstructuren    38
  5.2.3.3 Beschrijving van de laat-Romeinse
   inhumatiegraven    49
  5.2.4 Enkele vreemde sporen:
   schatgraverskuilen?    53 

6 Het Romeinse aardewerk uit het grafveld Grotestraat
 Bergbezinkbassin    55

6.1 Inleiding    55
 6.2 Aardewerk uit de inhumatiegraven    55
 6.3 Aardewerk uit de crematiegraven    56
 6.4 Aardewerk uit de crematieplaats
  (sporen 84, 87, 88, 89, 90, 111 en 151)    59
 6.5 Aardewerk uit de verstoorde grafcontext
  (leidingsleuf)    69
 6.6 Aardewerk uit overige sporen    73
 6.7 Conclusies     73



4   Dood en begraven langs de Romeinse weg

7 Metaalvondsten uit het grafveld Grotestraat Bergbezinkbassin    83
7.1 Inleiding    83

 7.2 IJzer    83
 7.3 Objecten van koperlegering    88
 7.4 Munten    88
 7.5 Conclusie    89

8 Glasvondsten uit het grafveld Grotestraat Bergbezinkbassin    91  

9 Botanische resten uit Romeinse graven en één middeleeuwse of 
 postmiddeleeuwse paalkuil van Grotestraat Bergbezinkbassin    95
 9.1 Het materiaal    95
 9.2 Botanische resten uit de verschillende contexten    95
 9.3 Discussie aangaande de vondsten uit de
  crematieplaats en crematiegraven    97

10 Fysisch-antropologisch onderzoek van het menselijk
 botmateriaal     103

10.1 Inleiding    103
 10.2 Inhumaties    103
 10.3 Crematies    104
  10.3.1 Onderzoeksmethode    105
  10.3.2 Resultaten van het onderzoek   106
 10.4 Samenvatting en conclusie    113

11 Het grafveld bij Grotestraat Bergbezinkbassin: Synthese    115
11.1 De graven en de crematieplaats uit de eerste helft

  van de 2e eeuw    115
  11.1.1 Graftypen en crematieplaats    115
  11.1.2 De menselijke resten    117
  11.1.3 Grafgiften en overige objecten    118
  11.1.4 De lay-out van het tweede-eeuwse grafveld    123
 11.2 De laat-Romeinse inhumatiegraven    124
 11.3 Het grafveld Grotestraat als geheel: Enkele uitspraken
  over de chronologische ontwikkeling ervan    125
 11.4 Slotopmerkingen    128

Literatuur    129

Bijlage 1    135

Bijlage 2    159



1 Inleiding

In het voorjaar van 2003 vond Ton van der Zanden, locaal archeoloog te 
Cuijk, op de rand van een recentelijk gegraven leidingsleuf direct naast de 
huidige Grotestraat een aantal stukken compleet en minder compleet, onver-
brand Romeins vaatwerk. Het aardewerk was door de daar eerder aanwezige 
grondwerkers verzameld, in elkaar geplaatst en op de kant weggezet. Een 
sneeuwbui onttrok het geheel van twee terra sigillata borden, een beker met 
barbotineversiering en een groot deel van een gladwandige kruik al snel 
aan het oog. Pas enkele dagen later toen de sneeuw was gesmolten werd 
het (her)ontdekt. Het had er alle schijn van dat het hier om (een deel van) 
één of meerdere grafinventarissen ging. Na melding aan de gemeente is 
contact opgenomen met Archol om de locatie en de vondsten te bekijken. 
Uit bestudering van de stort langs de leidingsleuf werd ons duidelijk dat hier 
inderdaad één of meerdere graven waren verstoord.1 Op diverse plaatsen 
in de storthopen bevonden zich lagen van verbrand materiaal, met name 
houtskoolrijk zand, met daarin scherven en wat crematieresten. Een aantal 
monsters van het materiaal is gezeefd waarbij verbrande spijkers, tiental-
len fragmentjes brons(blik?), verbrande aardewerkscherven, crematieresten, 
fragmentjes glas en twee zogenaamde meloenkralen zijn geborgen. In het 
scherfmateriaal waren diverse stuks vaatwerk vertegenwoordigd waaronder 
een geverfde beker, een jachtbeker, een grote beker van met mensfiguren 
versierde terra sigillata en een kookpot. We hebben hier te maken met een 
graftype waarbij behalve de gecremeerde beenderen ook de brandstapelres-
ten zijn bijgezet. Het geheel wijst op een datering in de eerste helft of het 
midden van de 2e eeuw na Chr. De inspectie van de leidingsleuf zelf leverde 
geen aanvullende graven op. Wel zijn in het profiel van de leidingsleuf diver-
se (paal?)sporen waargenomen. 
De locatie van de vondst, direct ten zuidwesten van het kruispunt van de 
Grotestraat en ‘t Zand, lag middenin een gebied waarvan bekend is dat er 
in de Romeinse tijd een groot grafveld gelegen heeft. Op de hoge kop op 
deze locatie, ‘t Zand genaamd, zouden zowel grote hoeveelheden graven als 
restanten van een Romeinse weg verwacht kunnen worden. De kop bij ’t 
Zand ligt ongeveer 300 tot 350 meter ten zuiden van de vermoede rand van 
de Romeinse vicus2 van Cuijk.
Binnen de gemeente Cuijk wordt een beleid uitgedragen waarin zo zorgvul-
dig mogelijk met het archeologisch erfgoed wordt omgegaan. In het kader 
van dit beleid worden vrijwel alle bodemingrepen in de gemeente archeolo-
gisch begeleid. 
Het was duidelijk dat de geplande grondwerken die hier zouden worden 
uitgevoerd, het uitgraven van leidingsleuven en de aanleg van een bergbe-
zinkbassin, de archeologische resten met een aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid zouden verstoren. Het bijzonder kleine oppervlak dat werd 
opengebroken en verstoord, ongeveer 10 x 50 meter onder en direct naast 
de huidige Grotestraat, maakte het noch zinnig, noch praktisch mogelijk om 
hier eerst een verkennend of waarderend graafonderzoek uit te voeren.

1 Hier wordt verder in de tekst naar gerefereerd als verstoorde grafcontext.
2 Zie paragraaf 2.1 voor een verdere uitleg over het begrip vicus.
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Afbeelding 1
Locatie Cuijk – Grotestraat 

Bergbezinkbassin.

In opdracht van de gemeente Cuijk heeft Archeologisch Onderzoek Leiden 
bv (Archol) een begeleiding van de nog te ontgraven leidingsleuven en een 
opgraving op de locatie van het bergbezinkbassin uitgevoerd. Het veldwerk, 
eerst de begeleiding en daarna de opgraving, is uitgevoerd in de periode 
maart tot en met mei 2003. De resultaten van het onderzoek zijn spectaculair 
te noemen. In het kleine opgegraven areaal zijn diverse sporen gevonden: 
nederzettingssporen uit de prehistorie, vijf crematiegraven uit de 2e eeuw na 
Chr., een crematieplaats uit dezelfde periode, tien laat-Romeinse inhumatie-
graven en een postmiddeleeuwse weg met flankerende sporen, mogelijk een 
opvolger van de Romeinse weg. De resultaten van het onderzoek werpen een 
nieuw licht op Romeins Cuijk en de omgang met haar doden.

Hieronder zullen de resultaten van het onderzoek, dat op de locatie Cuijk – 
Grotestraat Bergbezinkbassin is uitgevoerd, worden gepresenteerd. Allereerst 
zal een archeologisch kader van het centrum van Cuijk en de direct daarom-
heen gelegen delen worden geschetst, waarbinnen de hier behandelde locatie 
en de daar aanwezige archeologie kan worden ingepast. Hier zal ook meer 
specifiek worden ingegaan op de twee archeologische fenomenen die het 
meest van belang zijn voor ons onderzoek: het Romeinse grafveld langs de 
Grotestraat en de Romeinse weg op het grondgebied van Cuijk. Voor zover 
noodzakelijk wordt hier melding gemaakt van eerdere waarnemingen en 
ander onderzoek. Vervolgens wordt er een landschappelijk en bodemkundig 
kader van het gebied gegeven. 
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Na het behandelen van de vraagstellingen die voorafgaand aan het onder-
zoek zijn opgesteld en de in het veld gebruikte methodiek worden de werke-
lijke resultaten van het archeologisch onderzoek gepresenteerd. Allereerst 
komt de begeleiding aan bod, vervolgens de sporen en vondsten die tijdens 
de opgraving gedaan zijn. Specialistische studies van o.a. het aardewerk, het 
menselijk botmateriaal uit de graven en de botanie worden gepresenteerd 
en tenslotte volgt er een synthese, waarin de gegevens van de verschillende 
studies worden samengebracht. Achterin is een catalogus van de graven en 
grafmonumenten toegevoegd.

Administratieve gegevens van de vindplaats

Plaats: Cuijk

Gemeente:  Cuijk
Provincie: Noord-Brabant 
Opdrachtgever:  Gemeente Cuijk
Bevoegd gezag: Gemeente Cuijk/Archeologische
 Adviescommissie Cuijk
Adviseur: Past2Present-ArcheoLogic
Toponiem: Grotestraat Bergbezinkbassin 
 (’t Zand)
Oppervlakte:  circa 500 m2

Onderzoeksmethode:  opgraving in vlakken
Onderzoeksmeldingsnr:   3969
Landschappelijke gegevens:  De locatie ligt in de bebouwde
 kom van Cuijk, ten zuiden van
 het centrum, vanaf de kruising
 ‘t Zand en de Grotestraat naar
 het zuiden. De onderzoekslocatie
 ligt onder de Grotestraat. De
 ondergrond bestaat uit Pleistoceen
 rivierterras en latere rivieraf-
 zettingen, alsook duinafzettingen. 
Coördinaatgegevens (centrum):  189390/415249 
Bedreiging:  Aanleg bergbezinkbassin en
 verplaatsing van leidingen
Voormalig gebruik:  Het terrein was tot het onderzoek
 grotendeels afgedekt door de
 verharding van de Grotestraat.
 Naast en onder de straat waren  
 leidingen aanwezig.





2 Archeologie in en rond het centrum van Cuijk 

2.1 Algemeen kader

Zowel het centrum als het buitengebied van Cuijk is rijk aan archeologische 
vondsten. In en rondom Cuijk kennen we sporen en artefacten die date-
ren vanaf het laat-Paleolithicum tot en met de postmiddeleeuwse periode. 
Met name vindplaatsen uit de metaaltijden en de Romeinse tijd zijn talrijk. 
Rondom het hier behandelde plangebied spelen vooral Romeinse en middel-
eeuwse vindplaatsen een rol. 
Het centrum van Cuijk is archeologisch voornamelijk bekend geworden door 
verschillende opgravingscampagnes, door de grote hoeveelheden meldin-
gen die voortkomen uit schatgraverij en door de oplettendheid van locale 
archeologen bij bouwwerkzaamheden. Hieruit komt het volgende beeld 
naar voren. De relatief hoge ruggen aan de oever van de Maas, waarop het 
huidige centrum van Cuijk gelegen is, zijn al vanaf het Mesolithicum in 
gebruik. De vroegste met zekerheid dateerbare grondsporen stammen uit 
het laat-Neolithicum, hoewel een aantal kuilen mogelijk vroeger, namelijk in 
het midden-Neolithicum, te dateren is. Tijdens het laat-Neolithicum werden 
er vlak bij de locatie van de huidige St. Martinuskerk één of meerdere graf-
velden ingericht. Eén of enkele grafheuvels en een aantal vlakgraven zijn 
waarschijnlijk in die periode te dateren.3 Eén graf bevatte twee Veluwse klok-
bekers. Ook in de Bronstijd bleef deze locatie als begraafplaats in gebruik. 
Tenminste één graf kan op basis van het aardewerk aan de midden-Bronstijd 
worden toegeschreven. Voor enkele begravingen in boomstamkisten kan 
een zelfde datering verondersteld worden. Uit de IJzertijd kennen we zowel 
in het centrum van Cuijk als daarbuiten graven en nederzettingssporen. 
Begravingen zijn aangetroffen tijdens de opgravingscampagnes rond de 
St. Martinuskerk, maar ook aan de Korte Molenstraat, de Schoolstraat en 
de Kaneelstraat.4 Nederzettingssporen uit deze periode kennen we onder 
andere van het terrein van de St. Martinuskerk. Ze bestaan uit plattegronden 
van zogenaamde spiekers. Ook op plaatsen direct buiten het centrum zoals 
Grotestraat Bergbezinkbassin zijn nederzettingsporen uit de late Bronstijd / 
IJzertijd aangetroffen.5

De bekendste archeologische resten uit het centrum van Cuijk stammen uit de 
Romeinse tijd. Cuijk was in een groot deel van de Romeinse tijd een belang-
rijk regionaal centrum. De nederzetting uit die periode heette waarschijnlijk 
Ceuclum, zoals vermeld staat op de Tabula Peutingeriana, een middeleeuwse 
kopie van een Romeinse wegenkaart.6 Cuijk was gelegen aan de Romeinse 
weg tussen Nijmegen en Tongeren. Volgens Haalebos moet deze weg bij Cuijk 
hebben gekruist met de weg die langs de rivier de Niers naar Xanten liep.7

Deze kruising en de mogelijkheid om hier de Maas over te steken moeten 
deze locatie een belangrijke strategische betekenis hebben gegeven.8

3 Bogaers 1966, 123. Koeling 2002, 16, afb. waarschijnlijk graven C, E, F, graf M 
(twee veluwse klokbekers) en graf N.

4 Bogaers 1966, 123. Koeling 2002, 19.
5 Zie Ball dit rapport.
6 Voor de Romeinse naam van Cuijk zijn ook Cudiacum, Ceudiacum en Ceucium voorgesteld.

Haalebos 2002a, 21 naar Bogaers 1967, 110, noot 41. Zie ook Bogaers 1966, 124.
7 Haalebos 2002a, 21.
8 Haalebos 2002a, 21.
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Uit de 1e eeuw na Chr. stammen twee grachten die rond de St. Martinuskerk 
zijn aangetroffen. Vermoedelijk hebben we hier te maken met de restanten 
van een castellum, een militair fort voor hulptroepen. De oppervlakte van het 
complex kan ongeveer 1.8 ha zijn geweest.9 De eerste bouwfase zou tijdens 
de opstand van de Bataven in 69/70 na Chr. in vlammen zijn opgegaan.10

Om de werkelijke betekenis van dit complex te achterhalen is nog verder 
onderzoek noodzakelijk. 

Bij het vermoede militaire terrein heeft zich een vicus, een kampdorp, 
ontwikkeld. In deze nederzetting zijn werkplaatsen en winkels aanwezig 
geweest. Uit de opgraving op het terrein van Grotestraat 18-22 zijn eerste-
eeuwse en begin tweede-eeuwse langwerpige houten huizen bekend, die 
vermoedelijk haaks op Romeinse weg georiënteerd zijn geweest. De voorzij-
den van die gebouwen moeten aan die weg hebben gelegen. In de gebouwen 
zijn duidelijke aanwijzingen gevonden van werkplaatsen voor metaalbewer-
king.11

Het vermoede castellum verloor eind 1e of begin 2e eeuw zijn militaire rol. 
De vicus kwam echter tot bloei. Of de militaire betekenis van Cuijk totaal 
verdween, is niet bij alle onderzoekers geheel duidelijk. Bogaers noemt in dit 
verband een eventuele aanwezigheid van een militaire politiepost, een statio, 
ten tijde van de bloeiperiode van de burgerlijke nederzetting.
Waarschijnlijk aan het eind van de 1e of aan het begin van de 2e eeuw werd 
op het terrein van het vermoede (voormalige?) castellum een circa zes meter 
brede grindweg aangelegd.12 Aan weerskanten van die weg werden in de 
loop van de 2e eeuw rechthoekige stenen gebouwen opgericht die worden 
geïnterpreteerd als Gallo-Romeinse tempels. Ook andere, niet-religieuze, 
gebouwen in de vicus kunnen geheel of gedeeltelijk in steen zijn opgetrok-
ken. Eén en ander wordt duidelijk gemaakt door een monumentale kalkste-
nen kelder zoals die is aangetroffen op het terrein van Grotestraat 12-14.13

Een laatste belangrijk bouwwerk dat in verband met de vicus genoemd moet 
worden is het vermoede badhuis. Tijdens het onderzoek van de percelen 
Grotestraat 18-22 zijn de restanten van een groot, aan de binnenkant bepleis-
terd, gebouw met stenen fundering en een pannendak aangetroffen.14 De 
muren van het gebouw waren gedeeltelijk uit tufsteen opgetrokken en de 
vloer was gemaakt van beton. Het is met name de vondst van een tufstenen 
apsis en enkele delen van stevig geconstrueerde afwateringsgoten die de 
opgravers doen vermoeden dat het hier om de restanten van een badhuis 
gaat.15 Het gebouw is in de 3e eeuw na Chr. te dateren.
Uit het archeologisch onderzoek in het centrum van Cuijk blijkt dat het in de 
2e en tenminste een deel van de 3e eeuw een urbaan centrum was, dat in de 
regio een centrale functie heeft gehad.16 Zo kan bijvoorbeeld uit de restanten 
van religieuze gebouwen en uit enkele losse vondsten geconcludeerd worden 
dat in het Romeinse Cuijk zowel door locale lieden als door mensen uit een 
veel groter gebied aan verering werd gedaan.17 Er wordt geschat dat de neder-

9 Haalebos 2002a, 23.
10 Bogaers 1966, 124. Haalebos 2002a, 23.
11 Van Enckevort en Thijssen 1998, 158.
12 Bogaers 1966, 126. Haalebos 2002b, 37. Bogaers spreekt van een 8 meter brede grindweg.
13 Van Enckevort en Haalebos 2002, 39.
14 Van Enckevort en Thijssen 2002b, 40-42.
15 Van Enckevort en Thijssen 1998, 159-160.
16 Hiddink (1991) spreekt in dit verband van een rural centre.
17 Haalebos 2002b, 38.



zetting Ceuclum een oppervlakte van tussen de 6 en de 10 ha besloeg.18 De 
zuidgrens van de vicus zou op ongeveer 200 meter of mogelijk iets minder 
ten noorden van de huidige Markt gezocht moeten worden en 300 tot 350 
meter ten noorden van de hier relevante locatie van het bergbezinkbassin 
(afb2.1). De noordgrens lag mogelijk ter hoogte van de Lage Weidjes.19

In de 4e eeuw stond in Cuijk een castellum waarin tenminste twee bouw-
fasen onderscheiden zijn. Het fort moet ongeveer trapeziumvormig zijn 
geweest.20 De buitengrens werd gevormd door twee min of meer parallelle 
spitsgrachten. Binnen de grachten was in eerste instantie een houten en 
aarden wal opgeworpen. In een latere bouwfase is aan de buitenkant van de 
wal een muur gebouwd met op verschillende plaatsen halfronde uitsprin-
gende torens en vermoedelijk ook hoek- en poorttorens.21

Aan de oostzijde van het castellum heeft in de laat-Romeinse tijd een stenen 
brug over de Maas gelegen, waarvan de geschiedenis na verschillende oude 
en nieuwere meldingen door middel van een bijzonder onderzoek boven 
water is gehaald. De vermoede eerste bouwfase van deze brug dateert rond 
340, de laatste bouwfase rond de jaren 90 van de 4e eeuw.22

Uit de Middeleeuwen kennen we uit het centrum en het gebied direct daar 
omheen een aantal belangrijke vondsten. De vroege Middeleeuwen zijn in 
het archeologisch bestand enigszins ondervertegenwoordigd. Over deze peri-
ode is in Cuijk bijzonder weinig bekend. We mogen echter aannemen dat er 
in Cuijk in die periode één of meerdere nederzettingen van belang hebben 
gelegen. De aanwezigheid van het Romeinse castellum en de Romeinse 
weg zullen in dit opzicht belangrijk zijn geweest. Op het terrein van de St. 
Martinuskerk zijn door Bogaers enkele hutkommen uit de Merovingische 
periode onderzocht. Het daar opgegraven aardewerk is ter plaatse gemaakt 
en duidt dus op de aanwezigheid van een productiecentrum. De bewoning 
op en rond het castellumterrein in de vroege Middeleeuwen zal uiteindelijk 
hebben geleid tot de belangrijke politieke en religieuze functie die Cuijk 
in de volle en de late Middeleeuwen bekleedde. Vondstmeldingen van 
Merovingisch en Karolingisch aardewerk en/of sporen uit archeologisch 
en niet archeologisch graafwerk zijn verder afkomstig van Overhage, van 
het bedrijventerrein de Beijerd en ‘t Riet en van ‘t Bijltje. Hieruit blijkt dat 
binnen de grenzen van het huidige Cuijk in die periode intensief gewoond 
moet zijn geweest. 
Van het castellumterrein kennen we een grote, tien meter brede gracht en 
een deel van een tufstenen muur, die waarschijnlijk een middeleeuwse 
motte omgeven hebben.23 Deze motte, een soort versterking, wordt in 
verband gebracht met de aanwezigheid van de heren van Cuijk. Na de 
vernietiging van de versterking in 1132 werden er op het terrein een aantal 
elkaar opvolgende kerken gebouwd. Mogelijk heeft er eerder echter ook al 
een kerk gestaan.24 In het gebied rondom de versterking en de latere kerken 
zijn op verschillende plaatsen sporen uit de 11e, de 12e en de 13e eeuw aange-
troffen. De resten van een gebouw met natuurstenen kelder in het centrum 

18 Van Enckevort en Thijssen 1998, 158.
19 Zie afbeelding 1. pag. 154 in Van Enckevort en Thijssen 1998.
20 Haalebos 2002c, 84.
21 Bogaers 1966, 130. De laatste twee typen torens zijn echter tot op heden in Cuijk niet 

teruggevonden.
22 Goudswaard, Kroes en van der Beek 2000.
23 Van Enckevort en Thijssen 2002c, 97.
24 Mond. med. drs. E. Vreenegoor.
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van Cuijk alsmede de gebouwen zoals die zijn aangetroffen op Groot 
Heiligenberg en de Beijerd en ‘t Riet zijn noemenswaardig.

2.2 Begraven langs de weg: het grafveld Grotestraat en de 
Romeinse weg in Cuijk 

De hierboven beschreven belangrijke Romeinse archeologische resten 
bevinden zich ten noorden van de onderzoekslocatie. Behalve de militaire 
en burgerlijke gebouwen uit de Romeinse tijd zijn in en nabij het huidige 
centrum van Cuijk ook grote hoeveelheden begravingen uit die periode 
bekend. Het is bekend dat het grafveld van Ceuclum zich uitstrekte langs het 
tracé van de vermoede Romeinse weg aan de zuidzijde van de militaire en 
burgerlijke nederzetting. 
Zowel het grafveld als de Romeinse weg heeft een zeer belangrijke rol 
gespeeld in de inrichting van het gebied ten zuiden van de Romeinse neder-
zetting, onder het centrum van het huidige Cuijk. Deze elementen bepaal-
den nog in de Middeleeuwen en zelfs tot in de nieuwe tijd de infrastructuur 
in het gebied.

Afbeelding 2.1 
Locatie onderzoeksgebied Cuijk – Grote-

straat Bergbezinkbassin in relatie tot het 

bekende areaal van het Romeinse grafveld 

(2) en de vicus (1) (naar Van Enckevort en 

Thijssen 2003, aangepast).



Hieronder wordt eerst het Romeinse grafveld en vervolgens de Romeinse 
weg in de buurt van het plangebied behandeld. 

2.2.1 Het grafveld Grotestraat
Het Romeinse grafveld dat aan de westzijde van de huidige Grotestraat 
heeft gelegen, is al lange tijd bekend. Dit complex van graven heeft zich 
in elk geval uitgestrekt vanaf de schouwburg tot aan het parkeerterrein 
van Nutricia en lijkt dus in elk geval langer dan 500 meter te zijn geweest. 
Overledenen uit het vermoede eerste-eeuwse castellum, de vierde-eeuwse 
opvolger daarvan en de vicus zullen hier gedurende een lange periode (in elk 
geval de 1e t/m de 4e-5e eeuw na Chr.) langs de Romeinse weg zijn bijgezet. 
Het aantal begravingen moet aanzienlijk zijn geweest, schattingen lopen in 
de duizenden. Uit recentelijk door Archol uitgevoerd onderzoek blijkt dat er 
in het grafveld ook anders ingerichte zones of lege zones aanwezig waren. 
Bij een verkennend onderzoek naast de huidige Markt, middenin het beken-
de areaal van het grafveld, zijn in de vijf daar gegraven proefsleuven, behalve 
een aanzienlijke hoeveelheid losse vondsten, een aantal paalsporen, een 
ondiepe kuil en een greppel gekarteerd.25 Graven zijn hier echter vooralsnog 
niet aangetroffen.26

Slechts enkele kleine delen van de necropool aan de Grotestraat zijn tot nu 
toe opgegraven.27 Andere stukken zijn uit oude en minder oude meldingen 
bekend. Vooral de gedeelten tussen de schouwburg en de Markt en rondom 
de huidige Nutriciagebouwen zijn vondstrijk. Grote delen van het grafveld 
zijn inmiddels ten prooi gevallen aan schatgravers of zijn door niet arche-
ologisch grondwerk beschadigd of verdwenen. De sporen die de ‘urnendel-
vers’ hebben achtergelaten zijn op de verschillende onderzochte terreinen 
zichtbaar. Met name in de 19e en het begin van de 20e eeuw worden er 
aanzienlijke hoeveelheden vondsten gedaan in de tuinen van bewoners van 
Cuijk. Het gaat dan vooral om aardewerk en spijkers, maar ook om glaswerk, 
wat munten, een olielampje en metaalvondsten als messen. De vele kranten-
berichten uit die periode spreken boekdelen.28

In zijn Noordbrabants Oudheden vermeldt C.R. Hermans in 1865:29

‘De inwoners vonden die voorwerpen (Romeinsche oudheden) in hunne tuinen 

toevallig bij het planten of rooijen van boomen, het maken van aardappelkuilen of 

het graven van wit zand, waneer zij daar door de teelaarde, ter diepte van onge-

veer eene el, waren doorgedrongen.’

en:

‘de Romeinen hebben hier hun lijken in urnen bijgezet, van keizer Augustus tot 

Valentinianus I en dus van Chr. geboorte tot het jaar 375.’

25 Ball en Heirbaut 2005.
26 Het is dan ook de vraag of we hier met slechts één groot, of meerdere kleinere en ruimtelijk 

gescheiden grafvelden hebben.
27 Opgravingen van het grafveld zijn in afzonderlijke campagnes uitgevoerd door de Werkgroep 

Archeologie Cuijk, de R.O.B. en door Archol.
28 Deze berichten zijn geïnventariseerd en weergegeven in Fidelis, Elbers et al. 1992. Dergelijke 

dubieuze praktijken beperken zich echter niet tot de 19e en begin 20e eeuw. Ook relatief 
kort geleden (o.a. 1988) zijn delen van het grafveld op zeer onkundige wijze gerooid (bij het 
Nutriciaterrein).

29 Hermans 1865, overgenomen uit Elbers et al. 1992. 
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De opgravingen die eerder zijn uitgevoerd in het grafveld hebben natuurlijk 
veel beter bruikbare informatie opgeleverd. Het onderzoek van de Werkgroep 
Archeologie Cuijk (W.A.C) heeft vooral in de noordelijke helft van het beken-
de areaal van het grafveld plaatsgevonden. Op twee verschillende locaties 
zijn daar graven gekarteerd. Op het perceel van Grotestraat 68 zijn in 1989 
twee crematiegraven onderzocht. Eén van de crematies ging vergezeld van 
een munt uit 70 na Chr. 30

Een veel uitgebreider onderzoek op het perceel van Grotestraat 90-92 lever-
de een schat aan gegevens op.31 Hier konden op een terrein van circa 600 
m2 in totaal met zekerheid 30 crematiegraven en een aantal ‘losse’ Romeinse 
vondsten worden onderzocht (afb. 2.2).32 Het gaat om urnbegravingen, 
bijzettingen van crematie in kuilen zonder brandstapelresten (crematieres-
tendepot) en grafkuilen waarin ook brandstapelresten zijn gedeponeerd.33

In veel graven waren bijgiften van aardewerk geplaatst. Veel zeldzamer zijn 
bijgiften van metaal en glas. In dat opzicht is graf 9 bijzonder (zie bijlage 2). 
Dit graf bevatte enkele stuks aardewerk, een glazen ribkom en balsamarium,
bronzen beslag van een vergaan houten kistje, enkele losse fragmentjes 
brons, een tweedelige verzilverde spiegel en een aantal metalen spelden in 
een kokertje.34 De vondsten wijzen erop dat de overleden persoon een vrouw 
geweest moet zijn. Een analyse van de crematieresten heeft echter (nog) niet 
plaats gevonden.

30 Opschrift JUDEA CAPTA, Elbers et al. 1992.
31 Overzicht van het onderzoek gegeven in Elbers et al. 1992. Dat is de eerste keer dat er 

gegevens van dit grafveld in een in een ‘bruikbare’ publicatie zijn gepresenteerd. 
32 Ook werden een aantal postmiddeleeuwse beerputten, waterputten, een paalspoor, 

verstoringen en sporen van de ‘ urnendelverij’ gevonden. Elbers et al. 1992.
33 Elbers et al. 1992, 62.
34 Elbers et al. 1992, 39. Zie ook Van der Zanden 2002, 63. 

Afbeelding 2.2
Opgravingsputten van de opgraving van 

de percelen Grotestraat 90-92 door de 

W.A.C. met verspreiding van de daarin 

aangetroffen crematiegraven en versto-

ringen.



Deze groep graven kan op basis van het aardewerk met name in het derde 
kwart van de 1e eeuw gedateerd worden. Het is daarmee één van de vroeg-
ste, goed gedocumenteerde, fasen van het grafveld. In de opgravingsputten, 
samen ongeveer 28 meter lang, konden de oost- en westgrens van het graf-
veld niet worden vastgesteld.

Het terrein onder de huidige parkeerplaats van Nutricia, slechts op 
enkele tientallen meters van de hier te behandelen opgraving Grotestraat 
Bergbezinkbassin, is in 1989 door de R.O.B. opgegraven.35 Op een terrein 
van ongeveer 1200 m2 zijn 42 crematiegraven aangetroffen (afb. 2.3).36

Het gaat in een aantal gevallen om crematierestendepots in een grafkuil, al 
dan niet met grafgiften. In andere graven waren brandstapelresten gedepo-
neerd. De bijgiften bestaan ook hier weer vooral uit aardewerken vaatwerk. 
Daarnaast zijn enkele munten, ijzerbeslag, messen, spijkers, bewerkt bot en 
glaswerk gevonden.37 Opvallend is een grote onregelmatige kuil, ongeveer 
drie meter lang, met een houtskoolrijke vulling en crematieresten in een klein 
gedeelte van het spoor. Misschien betreft dit een kuil waar brandstapelafval in 
is gedeponeerd. Eén van de meest opzienbarende graven is een kuil waarin de 
resten van de dode zijn bijgezet in een kistvormige constructie van zes tegu-
lae. Een dergelijk graf was ook al in de 19e eeuw in het grafveld gevonden. 
Op basis van het vondstmateriaal is deze groep graven voornamelijk te date-
ren aan het einde van de 2e eeuw en mogelijk het begin van de 3e eeuw na 
Chr.38 De graven zijn verspreid over het opgegraven terrein waargenomen. 
De grootste concentratie ligt echter aan de oostkant, dus aan de kant van de 
Grotestraat. Noch aan de westelijke, noch aan de oostelijke kant kan op basis 
van deze opgraving de begrenzing van het grafveld worden vastgesteld. Het 
grafveld is hier waarschijnlijk minimaal 35 meter breed.

Uit het grafveld langs de Grotestraat waren tot op heden vrijwel alleen crema-
tiegraven uit de 1e tot de 3e eeuw bekend. De locatie van een eventuele vierde-
eeuwse of latere fase van het grafveld, wanneer inhumatie algemeen is, bleek 
altijd ongrijpbaar. We zouden bij het castellum uit die periode en een daarbij 
behorende nederzetting immers een grafveld van formaat verwachten. 
Een aantal losse vondsten rondom het centrum en het onderzoek van 
Grotestraat -Bergbezinkbassin wijzen uit dat in Cuijk weldegelijk vierde-
eeuwse en latere graven aanwezig zijn. In 1913 is in de omgeving van de 
Veldweg en de Florisstraat een graf uit de 4e eeuw met daarin een grote 
bijzondere glazen beker en een ruwwandig oorpotje gevonden.39 In 1955 
zijn tijdens de aanleg van een riolering een aantal graven verstoord die, zoals 
blijkt uit de grafgiften die eruit afkomstig zijn, te dateren zijn in de tweede 
helft van de 4e en/of de 5e eeuw. In deze rioolsleuf zijn twee lange, tweesnij-
dende zwaarden, zgn. spatha’s, gespen en riembeslag gevonden die in die 

35 Het nieuwe Nutriciagebouw, dat op slechts enkele meters naast het hier besproken terrein 
ligt, is gebouwd op het grafveld. Dit gedeelte is echter nooit onderzocht. J. de Wit uit Grave 
heeft hier tijdens de bouw echter de inventarissen van een onbekend aantal Romeinse graven 
verzameld. Zij bevinden zich momenteel in zijn collectie.

36 Het onderzoek blijft tot op de dag van vandaag ongepubliceerd. De vlaktekeningen zijn met 
toestemming van de R.O.B. door de auteur bestudeerd. Overige informatie afkomstig uit 
Hessing en Van der Zanden 2002.

37 Van der Zanden 2002, 61-62. De verwijzing naar glas komt van de vlaktekening en andere 
opgravingsdocumentatie.

38 Van der Zanden 2002, 62.
39 Hessing 2002, 55 en schriftelijke mededeling R.H.P. Proos. 
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periode te dateren zijn. Twee andere zwaarden zijn in de laat-Romeinse tot 
vroeg-middeleeuwse periode te dateren.40

Uit deze bijzettingen en de hieronder te bespreken inhumatiegraven van 
Grotestraat Bergbezinkbassin blijkt dat het grafveld uit de 4e/5e eeuw een 
aanzienlijke omvang gehad kan hebben, mogelijk van het gebied rond de 
Florisstraat en de Veldweg tot aan ’t Zand. Een andere mogelijkheid is dat 
we te maken hebben met diverse afzonderlijke grafvelden.

2.2.2 De Romeinse weg
De Romeinse weg van Nijmegen naar Tongeren moet in Cuijk, tenminste 
gedeeltelijk, bij de huidige locatie van de Grotestraat liggen. Vanaf het noor-
den zou deze eerst bij Katwijk maar later in Cuijk zelf de Maas over steken, 
om daarna via het tracé van de huidige Grotestraat en verderop de Heerstraat 
zijn weg naar Oeffelt te vervolgen. Via Beugen, Boxmeer, Groeningen en 
Vierlingsbeek leidt de weg naar het zuiden. 
Er zijn in en rondom Cuijk diverse waarnemingen van de weg bekend. De 
eerste gedocumenteerde waarnemingen stammen al uit de 19e eeuw. Het 
is Hermans die de Romeinse weg bij Cuijk beschrijft in zijn Noordbrabants

40 Het gaat dan om een ‘kromzwaard’ en een onderdeel van een ‘ijzer zwaard’. Gegevens van 
deze graven afkomstig van inventarisatie gemaakt door R.H.P. Proos.

Afbeelding 2.3
Opgravingsputten van de R.O.B. 

tijdens de opgraving van het 

Nutriciaparkeerterrein. De opgravingsput 

aan de bovenkant is van het Archol-

onderzoek uit 2003.



Oudheden.41 Een sleuf die hij op de locatie van het Hagelkruis, ten oosten 
van de huidige wijk Padbroek, liet graven leverde een goed beeld op van de 
weg. Hier lag een 5.5 meter breed grindpakket met een dikte van 43 centi-
meter aan de rand en 73 centimeter in het midden. Daaronder lag een 25 
centimeter dikke laag leem. Even verderop was de weg volgens Hermans 6.5 
meter breed. 
Natuurlijk zijn er ook meer recente meldingen van een oude weg. De meest 
zuidelijke meldingen uit het centrum bevinden zich ter hoogte van perceel 
Grotestraat 68 en in een riool/leidingsleuf naast de Grotestraat ten zuiden 
van de Markt. Begin december 2002 zijn op deze laatste locatie grindba-
nen in het profiel herkend en is leem en grind uit het vermoede Romeinse 
wegdek verzameld.42 Ter hoogte van de witte molen ten zuiden van het 
centrum, naast de huidige Heerstraat is de weg ook aangetroffen. De maten 
die bij die waarneming zijn genomen komen sterk overeen met die van 
Hermans.43

Een zeer tastbare waarneming van de Romeinse weg is in 2003 gedaan in 
Oeffelt. Hier werd in het kader van het tv-programma Spoorzoeker en vanuit 
een ‘monumentenzorg’ perspectief, in samenwerking met de R.O.B., RAAP 
en Archol een sleufje gegraven in een boomgaard waar eerder door RAAP 
een grindsnoer was waargenomen.44 Vrijwel direct onder de bouwvoor is 
hier een grindpakket aangetroffen van circa 5.75 meter breed en maximaal 
20 centimeter dik (afb. 2.4). Uit de geringe dikte van het grindpakket volgt 
dat de weg door landbouwactiviteiten gedeeltelijk is opgenomen in de 
bovengrond. Aan de zijkanten waren in profiel, door verbruiningsprocessen 
gemaskeerde, vage verkleuringen te zien. Mogelijk gaat het hier om de relic-
ten van bermsloten die de weg geflankeerd hebben. Dergelijke greppels zijn 
langs dezelfde weg aan de overkant van de Maas waargenomen. 
Opvallend genoeg zijn bij de eerdere archeologische opgravingen aan de 
Grotestraat zelf geen waarnemingen van de Romeinse weg gedaan, noch 
bij het door Van Enckevort en Thijssen uitgevoerde onderzoek van de vicus,
noch bij de onderzoeken van het grafveld door de W.A.C. en R.O.B. 

41 Hermans 1865. Informatie grotendeels naar Van der Heijden 2002. De verschillende 
meldingen van de Romeinse weg zijn hierin geïnventariseerd.

42 Mond. med. J. Koeling.
43 Dat profiel is in 2001 gedocumenteerd door Koeling en van der Zanden.
44 De weg is hier ontdekt door J. Roymans van RAAP.

Afbeelding 2.4
Profiel (geïdealiseerd) door de Romeinse 

weg zoals deze is aangetroffen in Oeffelt 

(tekening Archol BV).
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3 Het landschap en de bodem rondom 

de locatie van de opgraving Grotestraat 

Bergbezinkbassin45

Het Land van Cuijk ligt op een geomorfologisch scharnierpunt in het 
rivieren landschap van Zuid-Nederland. Ten zuiden van Cuijk bevindt zich 
een relatief nauw Maasdal, ingeklemd tussen de Peelhorst in het westen en 
de stuwwal van Nijmegen en het Maasterrassenlandschap in het oosten.46

Ten westen van het Land van Cuijk bevindt zich het Maaslandschap waarin 
de rivier zich in verhouding tot het zuidelijk deel makkelijker lateraal kan 
verplaatsen en minder aan één vaste rivierloop gebonden is. Het regime van 
de rivier verandert bij dit scharnierpunt ook van insnijdend (verticale erosie) 
in het zuiden tot meanderend (laterale accretie) in het westen. In het geo-
logische verleden heeft ook de Rijn een rol gespeeld bij de totstandkoming 
van het Land van Cuijk.
In dit hoofdstuk zal globaal de ontstaansgeschiedenis van het landschap 
rond het onderzoeksgebied beschreven worden.47

Geomorfologisch gezien ligt het land van Cuijk in het oostelijke Maasland-
schap van Noord-Brabant.48 Van der Beek & Isarin stellen dat, op grond van 
hun paleogeografische reconstructie, in het Land van Cuijk drie terrassen 
zijn te onderscheiden: het Laagterras, het X-terras en het huidige Maasdal.
De ‘fluviatiele’ geschiedenis laat zich in dit gebied als volgt omschrijven: Het 
laagterras is in het Pleniglaciaal (meer dan 13 000 jaar BP) opgebouwd door 
de vlechtende Rijn en Maas.49 De riviervlakte is dan ongeveer 10 kilometer 
breed. In de Bølling (±13 000 tot ±12 000 BP) en in de Allerød periodes 
(±11 800 tot ±11 000 BP) wordt er in een gedeeltelijk meanderend rivier-
systeem een leemlaag afgezet. Het X-terras wordt in de Jonge Dryas gevormd 
(±11 000 tot ±10 000 BP) en omvat een riviervlakte met een breedte van 
2.5 kilometer. De Maas is in die tijd een vlechtende rivier. In het huidig 
Maasdal stroomt sinds het vroeg-Boreaal de meanderende Maas. In het 
huidige Land van Cuijk is dit dal maximaal 500 meter breed.50

In de Allerød periode (±11 800 tot ±11 000 BP) begon de erosie van het 
Laagterras (dat gevormd was in het Pleniglaciaal). De waterafvoer is gecon-
centreerd in een aantal meanderende hoofdgeulen die zich sterk insnijden. 
De overige geulen verkeren in een fase van verlanding. 

45 Informatie grotendeels naar Kluiving in rapportage Beijerd en ‘t Riet (in prep).
46 Buitenhuis et al. 1991.
47 In ruime zin.
48 Buitenhuis et al. 1991.
49 Van der Beek & Isarin 1990.
50 Van der Beek & Isarin 1990, hun figuur 13.
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In de Jonge Dryas (±11 000 tot ±10 000 BP) is de Rijn uit het gebied 
verdwenen en is de Maas een vlechtende rivier. Door opvulling van de insnij-
dingen uit de Allerød periode en laterale erosie ontstaat een nieuw terras-
niveau, het X-terras. De Jonge Dryas is de belangrijkste periode geweest voor 
verstuiving, waarbij het rivierzand uit drooggevallen rivierbeddingen werd 
opgestoven door wind uit overwegend westelijke richtingen. In tegenstelling 
tot de rivierduinen aan de oostkant van de Maas in Noord-Limburg en in 
het Land van Maas en Waal, bereikten de rivierduinen in het Land van Cuijk 
niet zulke grote hoogten. Ook onder de oude kern van Cuijk en op diverse 
locaties daaromheen zoals de hoge kop ’t Zand, onze onderzoekslocatie, is 
dergelijk rivierduinzand in deze tijd opgestoven. Dit zand wordt gerekend tot 
de Afzettingen van Delwijnen van de Formatie van Kootwijk.
In het Preboreaal (±10 000 tot ±9 000 BP) snijdt de Maas zich diep in haar 
bedding in. In het Boreaal (±9 000 tot ±8 000 BP) concentreert de Maas 
haar waterafvoer in één geul. Normaal gesproken moet er sinds het vroeg-
Boreaal tot op heden van tijd tot tijd afvoer van hoogwater hebben plaatsge-
vonden in het Land van Cuijk, met uitzondering van de hogere delen.

Uit het bovenstaande kunnen we het volgende constateren: de centrale land-
schapsvormende factoren in en rond het onderzoeksgebied zijn enerzijds 
de erosie van het zich insnijdende en lateraal verplaatsende geulenstelsel 
door de tijd en anderzijds de depositie van datzelfde geulenstelsel buiten de 
geulen (terras- of komafzettingen). Als toegevoegde landschapsvormende 
factor gelden de eolische afzettingen (rivierduinzanden) die zanden uit het 
drooggevallen geulstelsel op de hogere terrasrestruggen afzetten en die dus 
vaak de werkelijke hoge gronden in de microregio vormen. 
Dergelijke hoge plaatsen vormden direct langs de Maas belangrijke woon-
locaties, zowel in prehistorische als in historische tijden, die vaak ook bij 
hoogwater relatief veilig en droog waren. Eén en ander wordt geïllustreerd 
door foto’s genomen tijdens de zware overstromingen van 1920 en 1926 (afb. 
3.2). Delen van het centrum van Cuijk zijn dan nog droog terwijl grote delen 
van het achterland onderwater staan. Dat niet alle delen van de hoge gronden 
direct langs de Maas gespaard bleven tijdens hoogwater wordt aangetoond 
door foto’s van dezelfde overstromingsperioden ter hoogte van de huidige 
Markt (afb. 3.1). Daarop is duidelijk te zien dat delen zijn weggeslagen. Ook 
tijdens het onderzoek Grotestraat Bergbezinkbassin blijkt dat delen van hoger 
gelegen gronden ter hoogte van ’t Zand zijn verspoeld. De rivieractiviteiten 
bleven dus tot relatief kort geleden het landschap beïnvloeden.

Afbeelding 3.1
Subrecente invloeden van het water 

langs de Grotestraat ter hoogte van de 

Markt. Doorsnede van (gedeelte van) een 

vermoedelijk 20e-eeuwse geul tijdens het 

onderzoek van Cuijk Markt.



Afbeelding 3.2
Foto van de destructie na de overstroming 

van 1926 ter hoogte van de hervormde 

kerk.
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4 Vraagstellingen en Methodiek bij het onder-

zoek Grotestraat Bergbezinkbassin

De vraagstellingen bij het onderzoek zijn vastgelegd in het Programma 
van Eisen Opgraving Grotestraat, Cuijk, opgesteld door Past2Present 
– ArcheoLogic in opdracht van de gemeente Cuijk.51

4.1 Vraagstellingen

Het primaire doel van het archeologische onderzoek was het in kaart brengen 
en onderzoeken van archeologische waarden, meer specifiek een deel van 
het grafveld Grotestraat en een eventuele Romeinse weg, voordat zij door het 
graven van het bergbezinkbassin en de leidingsleuven werden vernield.

De archeologische begeleiding had als doel de volgende vraagstellingen te 
beantwoorden:

– Zijn er archeologische waarden in het traject aanwezig?
– zijn er archeologische waarden aanwezig die deel uitmaken van een 

Romeins grafveld?
– Zijn er archeologische waarden die duiden op de aanwezigheid van een 

Romeinse weg?

De volgende vraagstellingen zijn in het PvE voor de opgraving verwoord:

– Zijn in het vlak karrensporen zichtbaar?
– Indien restanten van de Romeinse weg zichtbaar zijn, dan dient zowel in 

het vlak als in het profiel zoveel mogelijk zicht gekregen te worden op de 
periodisering ervan (ophoging). 

– Tijdens het onderzoek dient bij het aantreffen van metalen voorwerpen 
rekening gehouden te worden met het feit dat het hier verloren gegane 
objecten betreft in relatie tot de Romeinse weg. De vondsten dienen gere-
lateerd te worden aan de betreffende eenheid van het profiel waaruit zij 
afkomstig zijn. 

– Kan de zuidelijke grens van het grafveld nader gedefinieerd worden? 
– Op een representatieve plaats uit het eventuele Romeinse wegtracé wordt 

een monster genomen van tenminste 5 liter t.b.v. korrelgrootteanalyse. 
Het monster wordt niet ingezonden ter analyse.

– Hoe ligt de Romeinse weg t.o.v. de huidige Grotestraat en wat is de 
ligging van de weg t.o.v. het grafveld?

– Wat is de aard, kwaliteit, en datering van de sporen(clusters)?
– Wat is de gemiddelde diepte van (het) sporenniveau(s) ten opzichte van 

het maaiveld?
– Indien aanwezig, kan op basis van het onderzoek de ligging en globale 

omvang van het eventuele grafveld bepaald worden?
– Wat is de grafdichtheid en komt deze overeen met eerdere getallen op 

basis van de opgravingen van de R.O.B. in de directe nabijheid?

51 Wieringa 2003.
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4.2 Methodiek

Hieronder wordt kort de in het veld gehanteerde opgravingsmethodiek 
uiteengezet. De bij de begeleiding gehanteerde methodiek wordt in het hier-
na volgende hoofdstuk besproken.

Het terrein dat met de aanleg van het bergbezinkbassin verstoord zou 
worden bedroeg in totaal circa 500 m2 (afb. 4.1). Het bassin zelf heeft een 
oppervlakte van ongeveer 7 bij 50 meter en is tot circa 7 meter onder het 
maaiveld ingegraven. De delen daarnaast zouden als werkstrook of leidin-
gentracé in gebruik zijn en daardoor ook verstoord worden. 
Het geheel te verstoren terrein is als één put onderzocht. Een complicerende 
factor daarbij was de aanwezigheid van grote aantallen kabels en leidingen 
die zowel aan twee kanten langs als door het op te graven areaal liepen. De 
kabels en leidingen zijn lange tijd met hun omliggende grond als dammen 
in de put gehandhaafd (afb. 4.2). De aanwezigheid van deze dammen, zowel 
noord-zuid als oost-west georiënteerd, zorgde ervoor dat de vlakken in fasen 
en niet aaneengesloten konden worden aangelegd. Pas in de laatste dagen 
van de opgraving werden deze blokken met de daarin aanwezige kabels 
en leidingen verwijderd. Dit betekent dat er tijdens de opgraving ook door 
bouwvakkers in de opgravingsput is gewerkt. De oostzijde van de opgra-
vingsput werd vrijwel geheel ingenomen door het noord-west georiënteerde 
moderne riool. Deze is in de laatste dagen van het project uitgegraven en 
verplaatst. Dit gedeelte van de put is niet door Archol aangelegd. Het door de 
aannemer uitgevoerde werk is echter wel begeleid (zie afb. 5.2). De zuidzijde 
van de put werd gevormd door een ingegraven tunnelbak.
Tijdens het onderzoek zijn er meer sporen gevonden dan verwacht. Er zijn 
sporen uit de prehistorie, de midden- en laat-Romeinse tijd en de middel-
eeuwse of postmiddeleeuwse periode gevonden. Met name de inhumatiegra-
ven uit de laat-Romeinse tijd kwamen op deze locatie als verassing. Tijdens 
de R.O.B.-opgraving van het Nutriciaterrein, enkele tientallen meters verder-
op, zijn dergelijke graven immers niet ontdekt.52 Het grote aantal sporen dat 
zich op de zandkop ter plaatse van het te realiseren bergbezinkbassin bevond 
en de strakke tijdsplanning waarbinnen het project is uitgevoerd, zorgde 
ervoor dat in de laatste week een selectie is gemaakt van sporen die gecou-
peerd konden worden. In de praktijk betekende dit dat een aantal recente/
postmiddeleeuwse sporen niet is gecoupeerd.
In totaal zijn er drie opgravingsvlakken aangelegd. Op de diverse vlakken 
waren steeds verschillende sporen zichtbaar. Het eerste vlak is op enkele 
tientallen centimeters onder de bestrating van de Grotestraat aangelegd, 
op het niveau van de directe voorganger ervan. Deze is slechts in een klein 
gedeelte van de put daadwerkelijk aangelegd. In het grootste gedeelte is 
direct naar vlak 2 verdiept. Het tweede vlak is gegraven op het niveau waar 
een oudere fase van die weg, middeleeuwse of postmiddeleeuwse paalspo-
ren, de crematiegraven, enkele grafmonumenten, de brandstapelplaats, 
enkele inhumatiegraven en een aantal ijzertijdsporen zichtbaar werden. Het 
derde vlak is aangelegd op het niveau waarop de meeste inhumatiegraven, 
enkele delen van grafmonumenten en overige ijzertijdsporen zichtbaar 

52 Mogelijk heeft dit te maken met de aanlegdiepte van het vlak. Het vlak waarop de 
crematiegraven zichtbaar zijn, is in het geval van Grotestraat Bergbezinkbassin hoger gelegen 
dan het vlak waarop de meeste inhumatiegraven zichtbaar zijn. 



werden. In de praktijk kwam dat erop neer dat slechts 10-15 centimeter, 
soms iets meer, onder vlak 2 verdiept is. Dat bleek juist genoeg om een 
aantal verstoringen en de restanten van de verbruiningshorizont te verwijde-
ren. Bij de crematieplaats was het verschil tussen vlak 2 en 3 slechts enkele 
centimeters.
Tijdens het aanleggen van het vlak kon vrijwel nergens zonder problemen 
de metaaldetector gebruikt worden. De aanwezigheid van in bedrijf zijnde 
kabels en leidingen zorgden voor constante storing. Het vondstmateriaal dat 
tijdens de aanleg van het vlak werd aangetroffen en dat niet aan individuele 
sporen kon worden toegewezen is in vakken van 5 x 5 meter verzameld. Bij 
een duidelijke ruimtelijke relatie zijn de vondsten aan een spoor toegewezen. 
In de put zijn op diverse plaatsen profielen getekend. Door de postmiddel-
eeuwse weg is een oost-west profiel getekend. Aan de lange (west)zijde van 
de put zijn enkele profielblokken getekend. Over het algemeen bleek het 
profiel zo verstoord dat uitgebreide documentatie weinig zinvol was.

De crematiegraven die in de put zijn aangetroffen zijn, behalve opgetekend 
op een reguliere vlaktekening, ook in detail vastgelegd op schaal 1:10. Aan 
beide kanten van een graf zijn vaste meetpunten gecreëerd om het spoor 
tijdens de verschillende stadia van het opgraven steeds goed te kunnen docu-
menteren. De sporen zijn gecoupeerd tot op het niveau waarop de grafgiften 
zichtbaar waren. Daarna is de andere helft van het spoor verdiept waardoor 
een nieuw vlak ontstaat. Een dergelijke vlak wordt weer gedocumenteerd 
door middel van tekening en foto’s. Er zijn van de crematiegraven dus zowel 
coupetekeningen als verschillende vlaktekeningen gemaakt waarop individu-
ele objecten (indien mogelijk) en de crematieresten zijn weergegeven. Grote 
objecten zijn zoveel mogelijk individueel verzameld, crematierestendepots 
zijn steeds als blok gelicht. De kuilvullingen die brandstapelresten bevatten 
zijn vrijwel geheel verzameld als monster. Zij zijn later op de veldwerkbasis 
gedeeltelijk over een 1mm zeef uitgezeefd. Een gedeelte van de monsters 
is ter controle over een veel fijnere maaswijdte uitgezeefd in het botanisch 
laboratorium van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. 
De inhoud van vaatwerk is voorzichtig verwijderd en bemonsterd. Op de 
kuil vullingen is een intensieve botanische analyse uitgevoerd. 
De crematieplaats is op vlak 2 eerst als verschillende sporen gedocumen-
teerd. Toen na herhaaldelijk opschaven bleek dat hier om één enkel spoor 
ging is de vlek verdeeld in vakken van 50 x 50 centimeter (64 in totaal) en 
stratigrafisch opgegraven. De vondsten zijn per vak en per vulling verza-
meld. Uit elk vak is een aanzienlijk monster genomen voor botanische en 
fysisch-antropologische analyse.

De inhumatiegraven zijn vooral in vlakken opgegraven, waarbij de relevante 
vlakken zijn gedocumenteerd door middel van een vlaktekening en foto’s. 
Ook hierbij zijn aan weerskanten van het spoor meetpunten gecreëerd ten 
behoeve van de documentatie. Individuele vondsten zoals spijkers en tand-
kapsels zijn apart ingemeten. In eerste instantie is een aantal inhumatie-
graven (toen nog niet als zodanig herkend) gecoupeerd. Twee van die graven 
konden door hun ligging, gedeeltelijk onder een groep kabels en leidingen 
aan de westrand van de put, niet geheel worden opgegraven. 
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Afbeelding 4.1 
De opgravingslocatie vóór het begin van 

de opgraving.

Afbeelding 4.2 
Deel van de opgravingsput op vlak 2. 

De kabels en leidingen bevinden zich in 

de dammen en lopen zowel in de lengte 

als de breedte door de put.



5 Het archeologisch onderzoek bij 

Cuijk – Grotestraat Bergbezinkbassin

E.A.G Ball, met een bijdrage van M.E. Hemminga

5.1 De archeologische begeleiding

M.E. Hemminga

In opdracht van de Gemeente Cuijk heeft er van 10 tot en met 21 maart 2003 
een archeologische begeleiding plaatsgevonden van de graafwerkzaamheden 
in de Grotestraat. Deze bestonden uit het uitgraven en verplaatsen van oude 
kabels en leidingen en het plaatsen van nieuwe exemplaren in het kader van 
de aanleg van het bergbezinkbassin. Het grootste deel van het graafwerk 
vond plaats in reeds bestaande kabel- en leidingsleuven en dus in al eerder 
geroerde grond. Het veldwerk is uitgevoerd door drs. M.E. Hemminga, het 
graafwerk door Dura Vermeer. De vondst van de inventaris van één of meer 
Romeinse graven in een eerder aangelegde en niet begeleide leidingsleuf 
door locaal archeoloog Ton van der Zanden, verderop als verstoorde graf-
context behandeld, was de directe aanleiding voor het onderzoek.
De begeleiding vond plaats in zuidelijke richting vanaf de hoek van 't Zand 
tot net voorbij de parkeerplaats van de Nutricia fabriek (ongeveer 275 meter). 
Er werd een lange sleuf parallel aan de Grotestraat en vier kleine dwarssleu-
ven over die straat aangelegd. De sleuven waren ongeveer 1 meter breed en 
varieerden in diepte van 1.10 tot 1.50 meter. 

Tijdens de begeleiding is het uitgraven van oude kabels en het ingraven van 
nieuwe gevolgd. Er werd gekeken of er eventuele archeologische indicato-
ren, in de vorm van vondstmateriaal of grondsporen, aanwezig waren. In 
eerste instantie is er geprobeerd te werken met de metaaldetector om zo het 
vlak en de stort op metaalvondsten te onderzoeken. Het signaal werd echter 
voort durend gestoord door de aanwezigheid van nog in bedrijf zijnde kabels. 
Tijdens het onderzoek zijn weinig vondsten gedaan. Het vlak in de sleuven 
was door eerdere graafwerkzaamheden slecht te lezen en er konden daarin 
dan ook geen sporen worden waargenomen. Alleen de profielen konden 
zinvolle archeologische informatie verschaffen. Hieruit bleek onder andere 
dat op diverse plaatsen in het tracé een groot deel van de B-horizont nog 
intact was. Onder deze laag zijn nog grondsporen bewaard gebleven. 
Op verschillende locaties zijn de profielen geanalyseerd. Ze zijn opgetekend, 
gefotografeerd en van coördinaten voorzien. Hieronder worden drie repre-
sentatieve profielen besproken.

Profiel 1

Dit profiel is 1.30 meter diep (oriëntatie noord-zuid). De bovenste 45 centi-
meter bestaat uit geel zand met oud asfalt, kalkpoeder en baksteen (laag 1). 
Laag 2 is maximaal 40 centimeter dik en bestaat uit donkerbruin zeer 
humeus zand, houtskool, grind en baksteen. De bovenste zandlagen zijn 
opgebracht. Onder deze lagen is nog een deel van een B-horizont zicht-
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baar (laag 3). Hieronder is een grondspoor aangetroffen (S1). Dit spoor is 
70 centimeter in doorsnede en 21 centimeter diep. De vulling bestaat uit 
bruin vlekkerig zand. De stratigrafische positie en de kleur van het spoor 
duiden erop dat het hier niet om een recent spoor gaat. 

Profiel 2

De sleuf is hier tot 1.20 meter diep ingegraven (oriëntatie noord-zuid). De 
eerste 30 centimeter bestaat uit zeer grof wit zand (laag 1). De laag daaronder 
(2) bestaat uit geelbruin grof zand met veel grind en iets houtskool. De maxi-
male dikte is 30 centimeter. Laag 3 bestaat uit donker grijsbruin humeus 
zand met baksteenfragmenten en houtskoolspikkels. Laag 4, de C-horizont, 
bestaat uit lichtgeel schoon zand. In deze laag is spoor 2 ingegraven. Het 
grondspoor wordt aan één kant afgesneden door een laag van los grof bruin 
zand met een grindsnoer (5) en een laag van geelbruin heterogeen zand 
(6). Het restant van het spoor is 16 centimeter diep en de vulling bestaat uit 
bruin vlekkerig zand. Dit spoor is volgens dezelfde criteria als het eerder 
genoemde als niet-recent bestempeld. De lagen boven de C-horizont zijn 
allemaal opgebracht en recent.

Profiel 3

Profiel 3 is noordwest-zuidoost georiënteerd en aangelegd onder de huidige 
Grotestraat. In het profiel is een laag van grind met zeer harde en compacte 
leem aangetroffen (afb. 5.1). Daaronder ligt een bruine zandlaag, tevens met 
veel grind. Het betreft hier een oudere weg die vanaf 10 centimeter onder 
de huidige Grotestraat ligt. In het oude wegdek zijn sporen van weggebruik 
aangetroffen. Deze tekenden zich af als ondiepe geulen en kunnen als spoor-
vorming geïnterpreteerd worden. De weg heeft waarschijnlijk verschillende 
fasen van gebruik gehad. Helaas is geen dateerbaar materiaal aangetroffen, 
noch in de weg noch in de lagen eronder. Het wegdek ligt zeer dicht onder 
de huidige Grotestraat en kan gezien worden als de directe voorloper daar-
van. De weg is over een breedte van 5.50 meter gevolgd. De beide zijden zijn 
verstoord door leiding- en kabelsleuven. 

Over het algemeen zijn de vlakken en deels ook de profielen van de sleu-
ven verstoord door de eerdere graafwerkzaamheden voor het leggen van 
de kabels en leidingen. Op bepaalde plaatsen is er weinig over van het 
oorspronkelijke profiel. Op een aantal plaatsen is de B-horizont nog aanwe-
zig, daaronder tekenen zich in een aantal gevallen sporen af. De aard van de 
aangetroffen sporen is moeilijk te achterhalen. Er is bovendien geen dateer-
baar materiaal aangetroffen en één van de sporen is verstoord. De spaarzame 
vondsten die gedaan zijn dateren uit de Nieuwe tijd. Er zijn tijdens de bege-
leiding geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat de Romeinse weg 
hier heeft gelopen. Wel is er op dezelfde plaats als de huidige Grotestraat 
een weg uit de Nieuwe Tijd aanwezig. Over de aanwezigheid van eventuele 
vroegere voorgangers kan op basis van de tijdens dit onderzoek verzamelde 
gegevens geen uitspraak worden gedaan. Het Romeinse grafveld, dat bekend 
is uit de opgraving van het Nutriciaterrein, uit losse waarnemingen en uit 
het hieronder te beschrijven onderzoek (bergbezinkbassin), alle in de directe 
omgeving van de hier behandelde sleuven gelegen, is tijdens deze begelei-
ding niet waargenomen. De eerdere verstoring van de sleuven is waarschijn-
lijk de voornaamste oorzaak. Er kunnen in de naast gelegen terreindelen wel 



grondsporen bewaard gebleven zijn, aangezien in de onverstoorde delen van 
het profiel sporen zijn aangetroffen. Dit laatste is door de opgraving van het 
bergbezinkbassin meer dan duidelijk geworden.

5.2 De opgraving

E.A.G. Ball

Tijdens de opgraving van de locatie Grotestraat Bergbezinkbassin konden 
sporen uit diverse perioden onderzocht worden. De vroegste sporen en 
vondsten stammen uit de prehistorie, met name uit de late Bronstijd en/of 
de vroege IJzertijd. Deze worden als eerste besproken. Een groot deel van 
vlak 2 van het opgegraven terrein wordt in beslag genomen door een weg 
met bijbehorende, flankerende sporen (afb. 5.2). Deze worden als tweede 
besproken. De 15 Romeinse graven en de overige aan het grafveld gerelateer-
de sporen worden daarna behandeld. Als laatste wordt een bijzondere spoor-
categorie behandeld: mogelijke schatgraverskuilen. Na de beschrijving van 
de sporen worden in de hoofdstukken 6 t/m 10 de specialistische studies 
aangaande het grafveld gepresenteerd. 

5.2.1 De oudste sporen en vondsten
Op het terrein zijn verschillende prehistorische sporen opgegraven. Zij zijn 
zowel op vlak 2 als op vlak 3 herkend. Het gaat om enkele kuilen en paalspo-
ren met in een aantal daarvan een beperkte hoeveelheid vondstmateriaal. In 
ieder geval een deel van de paalsporen die tijdens het onderzoek zijn aange-
troffen, maar door het ontbreken van vondstmateriaal niet goed gedateerd 
konden worden, zal in de prehistorie gedateerd moeten worden. Op basis 
van de vullingen zijn enkele sporen in het centrale deel van de put als moge-
lijk prehistorisch te beschouwen. Zij kenmerken zich door hun bruingrijze 
tot bruine vulling en de sterke bioturbatie die in de sporen heeft plaatsgevon-
den. Er konden in de (mogelijk) prehistorische sporen geen plattegronden 
herkend worden. 
De prehistorische scherven die tijdens het onderzoek zijn aangetroffen, zijn 
niet talrijk. In totaal gaat het slechts om 106 stuks, waarvan maar een deel 

Afbeelding 5.1 
Foto van profiel 3 tijdens de archeo-

logische begeleiding.
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Alle sporenkaarten vlak 2 en vlak 3 
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daadwerkelijk uit als prehistorisch geïnterpreteerde sporen afkomstig is 
(n=47). De overige scherven zijn gevonden tijdens de aanleg van het vlak of 
komen uit Romeinse of post-Romeinse sporen, met name uit enkele graven. 
Het aardewerk is over het algemeen klein en moeilijk in een specifieke peri-
ode te plaatsen.
In het materiaal zijn verschillende perioden vertegenwoordigd. Het groot-
ste deel is te dateren in de late Bronstijd en/of de IJzertijd. Daarnaast is 
er waarschijnlijk ook nog een oudere component aanwezig. Dit aardewerk 
kenmerkt zich in een aantal gevallen door steengruismagering. Enkele zeer 
kleine scherfjes zijn afkomstig van met nagelindrukken versierd aardwerk. 
Mogelijk zijn zij afkomstig van potbekers. Indien die toewijzing klopt, dan 
kan dat aardewerk op de overgang van het laat- Neolithicum naar de vroege 
Bronstijd gedateerd worden. 
Op basis van het aardewerk en de aard van de vulling, kunnen uiteindelijk 
slechts zes sporen als duidelijk prehistorisch beschouwd worden. Het gaat 
om een ondiep paalspoor en vijf kuilen met diameters variërend tussen de 
60 en de 150 centimeter en dieptes tussen de 21 en de 42 centimeter. Het 
aardewerk uit deze kuilen dateert de sporen in de Brons- en/of de IJzertijd. 
Wel moet gezegd worden dat die datering op één uitzondering na steeds is 
gebaseerd op slechts enkele scherven.
Van de kuilen is spoor 125 noemenswaardig. Deze kuil heeft het grootste 
aardewerkcomplex opgeleverd. Het spoor heeft een diameter van 125 centi-
meter en een diepte van 42 centimeter (afb. 5.4). In de diverse vullingen zijn 
in totaal 35 scherven met een totaalgewicht van 513 gram gevonden. Eén van 
de in de kuil vertegenwoordigde stukken vaatwerk is archeologisch compleet. 
Het gaat om een groot deel van een kom met een platte bodem en een iets 
naar buiten staande, aan de bovenzijde smalle rand (afb. 5.3.1). Dit vaatwerk 
is glad gemaakt. In het aardewerkcomplex is nog een tweede kom aanwe-
zig, die niet is gladgemaakt (afb. 5.3.2). Een derde noemenswaardig stuk is 
afkomstig van een pot versierd met een rij vingertopindrukken en ‘noppen’, 
waardoor een plastisch uiterlijk is ontstaan (afb. 5.3.3). Deze rij heeft, net als 
een stafband, rondom de pot gelopen op enkele centimeters onder de rand. 
De binnenkant van het stuk is glad gemaakt. 
Het aardewerk kan in de late Bronstijd of de vroege IJzertijd gedateerd 
worden. Het grootste deel van het vaatwerk waarvan de scherven afkomstig 
zijn is onbesmeten. Slechts op één scherf zijn sporen van besmijting te zien. 
Dit rechtvaardigt echter niet zonder meer een datering in de IJzertijd.53 Met 
name de positie van de plastische bijna stafband-achtige versiering in de hals 
bij bovengenoemde scherf pleit voor een datering in de late Bronstijd.
Op basis van de aanwezigheid van verspreide paalsporen, kuilen en gefrag-
menteerd aardewerk kunnen we ervan uitgaan dat we hier, in elk geval voor 
de periode late Bronstijd en/of vroege IJzertijd, te maken hebben met de 
restanten van één of meerdere nederzettingsterreinen. Door de kleinschalig-
heid van de opgraving zijn de interpretaties die op basis van de sporen en 
het vondstmateriaal gegeven kunnen worden jammer genoeg beperkt.

53 Besmijting of opzettelijke ruwing komt, zij het in geringe mate, ook voor in de late Bronstijd. 
Zie bijv. Ball en Eimmerman 2002. 
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Afbeelding 5.3 
Selectie van het aardewerk uit de late 

Bronstijd/vroege IJzertijd uit spoor 125, 

schaal 1:2.

Afbeelding 5.4
Coupe door spoor 125.



5.2.2 Op zoek naar de Romeinse weg
De verwachting om tijdens het onderzoek op deze locatie een Romeinse weg 
te treffen was hoog. De Grotestraat zou immers gedeeltelijk het tracé van de 
Romeinse weg volgen en tijdens de verplaatsing van het riool, tot op enkele 
tientallen meters verderop, zou een dergelijke weg gesignaleerd zijn.54

Tijdens de opgraving zijn verschillende fasen van een weg aangetroffen. De 
meest recente van voor de huidige bestrating lag op enkele tientallen centi-
meters daaronder, slechts gescheiden door een laag zand. Het ging om een 
niveau van zeer compacte leem/klei met een grote hoeveelheid grind. Vlak 1 
is op de top van dat pakket aangelegd, maar alleen aan de uiterste noordkant 
van het terrein. De ongeveer 20 centimeter dikke laag was zeer hard en moest 
met het pikhouweel gebroken worden. Deze was ook al tijdens de begeleiding 
aangetroffen. Dit wegniveau kan gezien worden als de directe voorganger 
van de huidige Grotestraat. Het door ons gekarteerde wegdek kwam in oriën-
tatie precies overeen. Daterend materiaal uit deze fase is niet gevonden. We 
kunnen er echter van uitgaan dat deze verharding uit de 19e of 20e eeuw 
stamt. Het is bekend dat het tracé van de Grotestraat in 1799 verhard werd. 
Op de kadasterkaart van 1831 wordt de weg Steenstraat genoemd.55

De 1.2 meter onder de bovenbesproken verharding kenmerkt zich in profiel 
door een afwisseling van verschillende lagen van grindig zand en zand (afb. 
5.5). In het profiel en het vlak zijn vele honderden karrensporen zichtbaar. 

Het gaat hier om een onverharde weg die door het intensieve gebruik diep is 
ingesleten en een groot gedeelte van de tijd ‘hol’ is geweest. Deze zandweg 
is steeds weer aangevuld met zand en grind om de erin ontstane sporen op 
te vullen. De vullingen van de karrensporen en de ijzeroervorming aan de 
randen van die sporen maakten duidelijk dat er van tijd tot tijd natte condi-
ties heersten. De weg is ingesleten tot onder het niveau waarop ernaast de 
Romeinse graven zichtbaar werden.
Opvallend genoeg zijn de karrensporen die in vlak 2 zichtbaar waren iets 
anders georiënteerd dan de daarboven gelegen verharding en het moderne 
wegdek (afb. 5.6). Zij liggen vooral aan de oostkant van en iets schuin in de 
put (en dus ook schuin onder de Grotestraat). De weg heeft zich dus door de 
eeuwen heen wat naar het westen verlegd. 

54 Mond. med, J. Koeling, W.A.C.
55 Informatie uit Koeling 2001.
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Afbeelding 5.5 
Profiel door de weg aan de noordkant 

van het opgegraven terrein. Bovenaan is 

duidelijk de verharding van leem en grind 

te zien. Onderin zien we duidelijke ‘spoor-

vorming’.



34   Dood en begraven langs de Romeinse weg

Uit de karrensporen onder de verharding zijn diverse vondsten afkomstig. 
Het gaat vooral om scherfmateriaal. Een deel hiervan stamt uit de Romeinse 
tijd. Het gaat dan om fragmenten van ruwwandig aardewerk van het type 
Niederbieber 89, gladwandig aardewerk, waaronder het type Stuart 110B, 
een geverfde en versierde beker type Stuart 4 en terra sigillata van het type 
Dragendorff 18/31.56 Dit materiaal dateert vooral in de 2e eeuw na Chr. In 
het post-Romeinse materiaal uit de weg is o.a. blauwgrijs aardewerk, proto-
steengoed, bijna-steengoed, steengoed uit Westerwald, Langerwehe en Aken/
Raeren alsook faience aanwezig.57 Uit de weg zijn tevens drie fragmenten 
van kleipijpen aanwezig. Hierin is dus de periode vanaf de 13e eeuw tot en 
met het eind van de 18e eeuw vertegenwoordigd. Het materiaal is niet duide-
lijk stratigrafisch gescheiden, maar komt verspreid voor. Het Romeinse mate-
riaal kan van het grafveld afkomstig zijn en hoeft dus niet bij de weg te horen. 
Het middeleeuwse en postmiddeleeuwse materiaal laat zien dat de door ons 
gekarteerde onverharde fasen van die weg in elk geval van na 1200 stammen.
Vrijwel parallel aan de karrensporen ligt een bijna 18 meter lange rij van 
twaalf paalgaten. De donkere, gevlekte grijze vullingen ervan doen niet zéér 
oud aan. De dieptes van de gecoupeerde sporen variëren tussen de 15 en 
de 62 centimeter. De tussenafstand van de palen is meestal ongeveer 1.25 
meter. Tussen de twee meest noordelijke paalsporen is de afstand 2.25 meter. 

Mogelijk missen we hier een paal. Het vondstmateriaal uit de sporen is 
beperkt tot enkele fragmenten baksteen. Het is aannemelijk dat de palen-
rij de laat- of postmiddeleeuwse weg op enig moment heeft geflankeerd.58

Mogelijk hebben we hier te maken met een perceelsbegrenzing parallel aan 
de toenmalige weg.
Het ontbreken van een duidelijke Romeinse fase in de stratigrafie van de 
weg wil niet zeggen dat er hier geen Romeinse weg heeft gelegen. Deze kan 
ter plaatse door later gebruik volledig kapot gereden en daardoor onherken-
baar vernield zijn. Het is opvallend dat de hieronder te bespreken graven 
zich vooral in het westelijke deel van de put bevinden. De karrensporen 
bevinden zich vooral in het oosten van de put. Misschien heeft de Romeinse 
weg weldegelijk aan de oostzijde van het door ons opgegraven terrein gele-
gen, of, waarschijnlijker, nog iets ten oosten daarvan.
In de eerste meters aan de noordkant in de opgravingsput is het natuurlijke 
zand duidelijk anders gedeponeerd dan ten zuiden hiervan. Het is daar 
gedeeltelijk fijn gelamineerd en zeker gedeeltelijk verspoeld afgezet. Het is 
aannemelijk dat dit is veroorzaakt door een oude overstroming van de Maas. 
De middeleeuwse of postmiddeleeuwse karresporren lopen hier overheen. 
Indien de overstroming van na de Romeinse tijd stamt kan deze, ter hoogte 
van het noordelijke uiteinde van de opgravingsput, de Romeinse weg hebben 
opgeruimd.

56 Determinatie J. de Bruin.
57 Determinatie R. van Oosten.
58 De middeleeuwse of postmiddeleeuwse datering van deze rij wordt bevestigd door het 

botanisch onderzoek. De aanwezigheid van Secale cereale is hierin bepalend. Zie Bakels dit 
rapport.



5.2.3 De graven uit de Romeinse tijd

5.2.3.1 Selectie van sporen die bij het grafveld horen en classificatie van 
crematiegraven

In totaal zijn er tijdens de opgraving vijf crematiegraven, een crematieplaats, 
drie randstructuren en een deel van een vierde randstructuur uit de 2e eeuw 
gevonden (afb. 5.7). Daarnaast zijn er tien inhumatiegraven aangetroffen. 
Dit zijn de enige sporen in het door ons opgegraven gedeelte die in deze 
studie tot het grafveld worden gerekend. De identificatie van sporen als 
graf of als grafveld-gerelateerd spoor heeft op basis van kuilvulling, vorm 
en/of  vondstmateriaal al in het veld plaatsgevonden. Het voorkomen van 
crematieresten, houtskoolvulling, soms in combinatie met verbrand zand, 
kringgreppels, Romeins, op de draaischijf vervaardigd aardewerk en andere 
vondstcategorieën als verbrand glaswerk, munten of combinaties daarvan 
zijn bepalend voor het onderscheiden van crematiegraven of de aan het 
crematieritueel gerelateerde sporen. 

Afbeelding 5.6 
Karrensporen in het vlak aan de onder-

zijde van de weg. Op de achtergrond is 

het tracé van de huidige Grotestraat goed 

zichtbaar.
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Het voorkomen van onverbrande menselijke resten, lijksilhouetten, kistsil-
houetten en vondstmateriaal, met name clusters spijkers van schoeisel en 
munten of combinaties daarvan is, naast de vorm van het spoor, belangrijk 
geweest bij het onderscheiden van de inhumatiegraven. 
De overige sporen die tijdens de opgraving zijn gekarteerd betreffen prehis-
torische nederzettingssporen, een postmiddeleeuwse weg, vermoedelijk 
subrecente roofkuilen en recente verstoringen. 
Vóór de opgraving zijn vondsten uit één of meerdere crematiegraven door 
T. van der Zanden en Archol verzameld van de stort van de leidingsleuf 
naast het onderzoeksterrein. In het vervolg wordt hieraan gerefereerd als 
‘verstoorde grafcontext’. 

Hieronder wordt eerst het tweede-eeuwse deel van het door ons opgegraven 
stuk van het grafveld Grotestraat behandeld; de crematiegraven (waaronder 
ook de verstoorde grafcontext), de crematieplaats en de randstructuren. 
Daarna worden de inhumatiegraven beschreven. Omdat complete opsom-
mingen van alle data, met name het vondstmateriaal, van een graf of 
 grafveld-gerelateerd spoor niet zal bijdragen aan de leesbaarheid van de tekst 
is een catalogus toegevoegd (zie bijlage 1). Hierin wordt een opsomming van 
alle vondsten en variabelen per graf gegeven. Afbeeldingen van de individu-
ele graven zijn daar weergegeven.

Bij het beschrijven en het classificeren van de individuele crematiegra-
ven is gebruik gemaakt van de recente publicatie van Hiddink (2003). In 
dit werk over aspecten van het grafritueel van de late IJzertijd tot in de 
midden-Romeinse tijd (circa 250 voor tot 250 na Chr.) in het Maas-Demer-
Scheldegebied geeft de auteur voor zover mogelijk een beschrijving en 
synthese van verschillende aspecten van het inheemse grafritueel. Ook al 
gaat het stuk vooral over het inheemse grafritueel, volgens de auteur gere-
lateerd aan de bewoners van inheems-Romeinse plattelandsnederzettingen 
en Romeinse villae en niet over het grafritueel van de rurale centra,59 wordt 
er in de beschrijving van dit deel van het grafveld aan de Grotestraat op 
verschillende niveaus gebruik van gemaakt.
In de publicatie van Hiddink wordt een onderscheid gemaakt tussen drie 
verschillende hoofd-grafvormen die binnen de inheemse crematiegrafvelden 
vaak naast elkaar vertegenwoordigd zijn. Deze zijn ook voor het grafveld 
Grotestraat relevant.
Ten eerste is er de grafvorm waarbij uit de overblijfselen van de brandstapel 
de crematieresten nauwkeurig worden uitgezocht en in een ergens anders 
gegraven grafkuil worden geplaatst.60  Daarna wordt de kuil met schone 
grond opgevuld (Hiddinks type A). Doordat de crematieresten over het alge-
meen compact en geconcentreerd in het graf worden aangetroffen, wordt 
vermoed dat de resten verpakt zijn geweest in een container van vergan-

59 Hiddink 2003, 5 en Hiddink 2003, 5 noot 3. Hiddink ziet plaatsen als Kontich, Grobbendonk, 
Rijsbergen, Halder-St. Michelsgestel en Cuijk als (mogelijke) voorbeelden van rurale centra 
in het Maas-Demer-Schelde gebied (zie ook Hiddink 1991). De auteur laat de grafvelden van 
dergelijke nederzettingen buiten beschouwing omdat rurale centra zeldzaam zijn en omdat 
de bewoners deels van buiten het gebied komen. Wel worden de verschillende grafvelden 
van Cuijk, te weten Cuijk-Heeswijkse Kampen, behorende tot een inheemse nederzetting, en 
Cuijk Grotestraat in de analyse van de auteur meegenomen. 

60 Hiddink 2003: de auteur gebruikt de term “crematierestendepot” voor alle uitgezochte, 
bijeen gedeponeerde crematieresten.
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Afbeelding 5.7
Locatie crematiegraven (1-5), graf monumenten (R1-4), crematieplaats en inhumatiegraven (6-15), mogelijke schatgraverskuilen en karrensporen in de 

opgravingsput.611 A: zone is begeleid bij uitgraven riool, wel karrensporen maar geen graven aanwezig.

61 De vlakken 2 en 3 zijn samengevoegd en ge-edit om een totaaloverzicht te verkrijgen. G5 was op dit niveau nog niet herkend, de locatie ervan is 
toch aangegeven. 
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kelijk materiaal, bijvoorbeeld textiel.6162 Urnen zijn binnen het Romeinse 
grafritueel van Zuid-Nederland zelden als container gebruikt.63 Andere niet 
vergankelijke containers zoals askisten zijn over het algemeen uitzonderlijk 
te noemen. 
Bij het tweede graftype (Hiddinks type B) wordt eveneens het verbrande 
menselijke botmateriaal uit de brandstapelresten verzameld en in een graf-
kuil geplaatst. Het geheel wordt echter niet afgedekt door schone grond, 
maar door restanten van de brandstapel waarin bijvoorbeeld houtskool, 
verbrand bot en verbrande voorwerpen aanwezig zijn.

Het derde graftype (Hiddinks type C) omvat de grafkuilen die volledig zijn 
opgevuld met brandstapelresten.64 De crematieresten zijn niet uitgezocht, 
maar samen met houtskool en eventuele resten van meeverbrande bijgaven 
in het graf gedeponeerd. Indien tijdens een latere fase in het grafritueel geen 
onverbrande voorwerpen in het graf zijn neergezet, is een interpretatie als graf 
niet altijd zeker. Kuilen kunnen bijvoorbeeld zijn gegraven om de resten van 
de brandstapel, die niet in de eigenlijke grafkuil zijn bijgezet, te deponeren.65

Natuurlijk is de variatie in graven groter dan hier aangegeven.66 De drie 
beschreven typen komen voornamelijk en als meest algemene vorm in 
inheemse context voor. Ze zijn echter ook op de meer geromaniseerde graf-
contexten van toepassing, al moet het spectrum aan grafvormen dan waar-
schijnlijk wel uitgebreid worden.67 Hieronder wordt voor zover mogelijk 
gebruik gemaakt van deze classificatie voor het beschrijven van de door ons 
gevonden crematiegraven. 

5.2.3.2 Beschrijving van de crematiegraven, de crematieplaats en de 
randstructuren68

Verstoorde grafcontext 

Voor het archeologisch onderzoek begon, is er een aantal stukken compleet 
en min of meer compleet aardewerk gevonden op de rand van een door een 
graafmachine aangelegde leidingsleuf. Na melding van de vondsten is er een 
waarneming gedaan door een team van Archol. In de leidingsleuf zelf was 
door de sterke verstoring niets meer zichtbaar. In de op het wegdek van de 
Grotestraat geplaatste stort daarentegen, was over ongeveer twee vierkante 
meter een in dikte variërende plek van zwart, zeer houtskoolrijk zand zicht-
baar. Dit zand en de omringende grond is met de schop geheel doorgezocht. 
Het grootste deel ervan is meegenomen en op de veldwerkbasis uitgezeefd 

62 Aanwijzingen hiervoor in Nijmegen-Hatert zijn bijvoorbeeld regelmatig gevonden fibulae,
waarmee een dergelijk pakket dichtgespeld kan zijn geweest en de vondst van door ijzeroxide 
geconserveerd textiel (Haalebos 1990, 13). 

63 Hiddink 2003, 23. 
64 Brandgraven volgens Haalebos (1990). Ook wel Brandgrubengrab.
65 Mogelijk zoals hierboven beschreven voor de grote kuil op het door de R.O.B. opgegraven 

Nutriciaterrein. Hiddink maakt onderscheid tussen type C1, waarschijnlijke graven, en C2, 
kuilen met brandresten die waarschijnlijk geen graf zijn.

66 Zo is het bekend dat de crematieresten, al dan niet met grafgiften zijn bijgezet op het 
oude loopoppervlak en afgedekt met een kleine grafheuvel of een laag zand. Bij dergelijke 
begravingen komt een grafkuil dus in het geheel niet voor. 

67 Bijvoorbeeld met verschillende vormen van bustumbegraving.
68 Bij de beschrijving van de graven is al gebruik gemaakt van gegevens uit De Bruin (Romeins 

aardewerk), Bakels (botanie), Hoogland (fysische antropologie), Van den Dries (glas) en 
Meurkens (metalen), allen in dit rapport.



Afbeelding 5.8 
Graf 1 tijdens de opgraving ervan. 

De leidingsleuf die het graf doorsneed 

is uitgegraven.
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over een fijnmazige zeef. Uit de gezeefde en ongezeefde grond zijn honder-
den vondsten verzameld. Behalve een aantal postmiddeleeuwse en mogelijk 
middeleeuwse vondsten, van geglazuurd aardewerk tot fragmenten autoruit-
glas en enkele fragmenten ijzer, dateert het grootse deel van het materiaal 
uit de Romeinse tijd. Het gaat om verbrand en onverbrand aardewerk, vaak 
met verse breuken, een kleine hoeveelheid verbrand bot, zowel menselijk als 
dierlijk, spijkers en nagels, enkele fragmenten glas, twee meloenkralen en 
wat fragmentjes brons. 
Samen met de complete stukken vaatwerk, die eerder op de locatie zijn 
verzameld hebben we voor het Romeinse materiaal vrijwel zeker te maken 
met de inhoud van één of meerdere graven. Gezien het beperkte oppervlak 
waarvan de vondsten zijn verzameld, enkele vierkante meters van door de 
machine uitgespreide grond en de relatief grote afstanden tussen de overige 
crematiegraven in de opgravingsput, steeds enkele meters, lijkt het aanne-
melijk dat het hier slechts gaat om één crematiegraf. De aanwezigheid van 
verbrandingsresten duidt erop dat we dan waarschijnlijk te maken hebben 
met een graf van het type B of C, waarin naast verbrande en gefragmen-
teerde objecten ook onverbrande en complete grafgiften zijn geplaatst. 
Opvallend is de lage hoeveelheid crematieresten in de onderzochte grond. 
Dit doet vermoeden dat niet de gehele grafinhoud door de graafwerkzaam-
heden naar boven is gekomen. Mogelijk bevindt een deel van het graf zich nog 
in de grond of is dit door eerdere verstoring in dezelfde sleuf verdwenen.69

Op basis van het aardewerk kan de verstoorde grafcontext worden gedateerd 
in de eerste helft van de 2e eeuw. 

Graf 1 (S24)

Het eerste crematiegraf dat werd ontdekt in de opgravingsput zelf was een 
kuiltje dat volledig was gevuld met brandstapelresten (graftype C)(afb. 5.7). 
Het graf was recentelijk sterk vergraven door de aanleg van diverse leidingen 
(afb. 5.8). Het bovenste gedeelte van het spoor was daardoor nergens meer 
intact en het is dan ook aannemelijk dat een gedeelte van de inventaris is 
verdwenen. De archeologisch zichtbare grootste diameter van de kuil betreft 
78 centimeter, de grootste diepte 35 centimeter. In het vlak was de vorm van de 
kuil ovaal. Het spoor heeft over het algemeen een donkerbruin tot  bruinzwarte 

69 Dergelijke leidingsleuven worden steeds opnieuw gebruikt en opengegraven. 
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vulling van houtskoolrijk zand met daarin verspreid de crematieresten, 
verbrande scherven van diverse stuks aardewerk en spijkers. Ook is een klein 
aantal kleine stukjes brons aanwezig, enkele daarvan mogelijk van één of 
meerdere fibulae. 
De gehele vulling van de kuil is verzameld en uitgezeefd. Dit heeft een totaal 
van 638 gram crematie opgeleverd. Dit impliceert dat er een crematierijk 
deel van de brandstapel is geruimd en in de kuil is gedeponeerd of dat een 
deel van de crematie is uitgezocht en samen met brandstapelresten in de 
kuil is geplaatst. De beenderen behoorden waarschijnlijk tot een vrouw met 
een minimum leeftijd van 17 à 18 jaar. Eén gram van het verbrande bot is 
dierlijk. Het aardewerk in het graf is verbrand en over het algemeen zeer 
gefragmenteerd. Er zijn geen onverbrande complete objecten in de grafkuil 
geplaatst. De vormen die erin zijn aangetroffen dateren het graf in de eerste 
helft van de 2e eeuw na Chr.

Graf 2 (S49)

Dit spoor werd tijdens de aanleg van het vlak ontdekt door de aanwezigheid 
van een kleine concentratie aardewerkscherven van een gladwandige kruik 
(afb. 5.7). Bij het opschaven van de grond rondom het aardewerk werd een 
ovale kuil zichtbaar. Tijdens het couperen van het spoor bleek dat het hier 
ging om een grafkuil met daarin een gelaagde depositie van de resten van de 
brandstapel en objecten. Het gaat om een graf van type B. Het spoor heeft 
een maximaal archeologisch zichtbare diameter van 93 centimeter en een 
diepte van 67 centimeter (afb. 5.9).
Onderin de kuil en langs de randen ervan zijn brandstapelresten gedepo-
neerd. Deze vulling bestond uit pikzwart, zeer houtskoolrijk zand, fragmen-
ten gecremeerd bot, een grote hoeveelheid spijkers van diverse formaten, 
scherven van een gladwandige kruik en drie gefragmenteerde en beroete 
maar compleet te restaureren wierookschaaltjes. Tussen de brandstapelres-
ten zijn ook nog eens drie olielampjes aangetroffen. Van één daarvan is het 
oortje vóór of tijdens de depositie afgebroken. Deze is echter wel in de houts-
koolrijke vulling teruggevonden.

Afbeelding 5.9
Tekening van graf 2 in coupe en op vlak 3. 

(Donkere vulling, zeer houtskoolrijk, lichte 

vulling, minder houtskool. 

s =spijker(fragment)), schaal 1:20. 



Bovenop de brandstapelresten is het crematierestendepot geplaatst. Het 
betrof een compacte concentratie crematie in een relatief schone vulling van 
lichtbruin tot bruingeel zand met iets aan houtskool- en crematiespikkels. 
Het crematierestendepot was daarna afgedekt met een laagje van een zelfde 
relatief schone vulling, waarna er enkele complete stukken aardewerk, een 
terra sigillata beker (ST5), een olielamp en een wierookbakje zijn bijgezet. 
Het geheel is afgedekt met een laag zand waarna er een aantal scherven 
van een beroete gladwandige kruik is gedeponeerd. Opvallend genoeg past 
een aantal van deze scherven aan de fragmenten van de gladwandige kruik 
onderin de kuil, uit de vulling van brandstapelresten. We hebben hier dus te 
maken met de overblijfselen van handelingen waarbij de artefacten intentio-
neel op verschillende niveaus in de grafkuil zijn gedeponeerd. De vondsten 
uit het graf dateren het spoor in de eerste helft van de 2e eeuw. 
Vrijwel de gehele vulling van het graf is verzameld en gezeefd. In totaal is 
uit het spoor 411 gram crematie afkomstig. Het gaat om de resten van een 
vrouw tussen de 21 en 24 jaar oud. In het graf is geen verbrand dierlijk 
materiaal aangetroffen. 
De grafkuil is excentrisch gelegen binnen een kringgreppel (R2). 

Graf 3 (S79)

Dit graf betreft een in het vlak onregelmatig ronde kuil met een bruinzwart 
gevlekte buitenvulling en een vrijwel (afgerond) rechthoekige binnenvul-
ling van zwart houtskoolrijk zand met verspreide crematieresten, een groot 
aantal (fragmenten van) spijkers, vele tientallen fragmentjes glas, een munt 
en enkele scherven (afb. 5.7). De kuil heeft een diameter van 95 centime-

ter en een maximale diepte van 14 centimeter (afb. 5.10).70  Het gaat hier 
om een graf van het type C. Het is, gezien de vorm van de binnenvulling, 
mogelijk dat de onuitgezochte brandstapelresten in een vergankelijke min of 
meer rechthoekige container zijn geplaatst. Uit het spoor is maar een kleine 
hoeveelheid crematie afkomstig, in totaal 190 gram. Noch het geslacht, noch 

70 Het spoor leek in het vlak veel groter. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de sterke 
bioturbatie op het terrein waardoor het spoor als het ware is uitgesmeerd.

Afbeelding 5.10 
Tekening van graf 3 in coupe en op vlak 2. 

(Donkere vulling, zeer houtskoolrijk, lich-

tere vulling, iets minder houtskool. 

s =spijker(fragment); vnr 290, scherf van 

ruwwandige kom, schaal 1:20.
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de leeftijd van de overledene bleek determineerbaar. Wellicht zijn de overige 
resten van de overledene elders bijgezet. 
De locatie van de grafkuil is opvallend. Deze is ingegraven aan de rand van 
de crematieplaats. De kuil lijkt de randzone van verbrande grond van die 
plaats te doorsnijden. Een grote scherf van een ruwwandige kom (vnr. 290) 
past aan enkele grote scherven van dat type uit de crematieplaats (vnrs. 376 
en 378). Het is echter de vraag of de twee sporen daadwerkelijk bij elkaar 
horen. De scherven van de ruwwandige kom in graf 3 liggen hoog in de 
vulling en kunnen, gezien de ingraving van het spoor in of nabij de rand-
zone van de crematieplaats, opspit zijn.71

Het aardewerk uit het graf dateert uit de periode 70 tot 175 na Chr. Indien 
we er rekening mee houden dat het mogelijk opspit betreft kunnen we dit 
aardewerk niet als dateringsmiddel gebruiken. De munt die in het graf is 
gevonden is geslagen rond het midden van de 2e eeuw (138-161). Mogelijk is 
het spoor geassocieerd met R?4. 

Graf 4 (S83)

Dit graf tekende zich in het vlak af als een grote onregelmatige vlek met een 
maximale diameter van 1.50 meter (afb. 5.7). Aan de oostzijde was de boven-
kant van het spoor gedeeltelijk vergraven. Bij het opschaven werd het spoor 
snel kleiner. Tien centimeter dieper had de kuil nog een diameter van 95 
centimeter en was rond-ovaal. Het spoor heeft een archeologisch zichtbare 
diepte van 65 centimeter. Onderin de grafkuil is een crematierestendepot 
aangetroffen in een vulling van bruin zand met wat houtskool- en crema-
tiespikkels. Daarboven zijn onverbrande grafgiften geplaatst, namelijk twee 
gladwandige kruiken, een geverfde beker en een kommetje van terra sigillata.
De kuil is daarna verder opgevuld met zand vermengd met wat brandstapel-
resten waaronder wat houtskool, losse stukjes crematie, spijkers en enkele 
scherven (graftype B). Helemaal bovenin de vulling bevond zich, net als bij 
graf 2 (S49) een compacte cluster scherven, ditmaal van een kruik en terra

sigillata borden. Ook hier hebben we dus te maken met de overblijfselen van 
handelingen waarbij de artefacten intentioneel op verschillende niveaus in 
de grafkuil zijn gedeponeerd. Het aardewerk wijst op een datering in het 
eerste kwart van de 2e eeuw.
Het spoor heeft in totaal 1222 gram crematie opgeleverd. Het gaat om de 
resten van twee individuen, een vrouw van tussen de 17 en 40 jaar en een 
kind jonger dan negen jaar. Graf 4 ligt binnen een kringgreppel (R3). De 
grafkuil ligt excentrisch. 

Graf 5 (S150)

Graf 5 betreft een kuil die min of meer centraal in de crematieplaats is 
ingegraven (afb. 5.7). De kuil werd pas ontdekt tijdens het uitgraven van 
die plaats. De bovenste vulling van de kuil was al hoger aanwezig, maar is 
tijdens het veldwerk niet als zodanig herkend. Het spoor heeft een diepte 
van tenminste 65 centimeter. De kuil is, vanaf het niveau dat deze goed 
herkenbaar is, duidelijk rechthoekig en meet direct onder het niveau van 

71 Tijdens het opgraven van graf 3 en het zeven van de kuilvulling in het veld en in het 
laboratorium, zijn vele tientallen fragmentjes glas tot circa 2x2 mm groot gevonden. Zij 
maken deel uit van op de brandstapel aanwezig glazen vaatwerk. De brandstapelplaats 
waarbij het graf heeft gelegen, waarvan alle vullingen grotendeels zijn uitgezeefd, heeft niet 
één fragmentje glas opgeleverd. Dit is een mogelijk argument voor het idee dat de sporen 
niet anders dan ruimtelijk aan elkaar gerelateerd zijn. 



de brandstapel 86 x 70 centimeter. Op de bodem van de kuil was een ruw 
gehouwen tufstenen askist geplaatst van circa 75 x 45 x 50 centimeter die 
was afgedekt met twee tegulae (afb. 5.11 en 5.12). Deze dakpannen waren al 
duidelijk voor de depositie beschadigd geraakt. Eén van de randen van een 
tegula is afgebroken. Het crematierestendepot lag op bodem van de askist, 
vooral in de westelijke helft. Het betroffen zorgvuldig uitgezochte crematie-
resten. Tussen de verbrande beenderen lag een grote spijker. Mogelijk heeft 
deze een rol gehad bij het dichtknopen van een doek waarin het bot was 
verzameld, of is deze apart als bijgift meegegeven. Naast en deels boven het 
verbrande bot was een onverbrand aardewerken servies geplaatst, bestaande 
uit een terra sigillata bord met daarin een kommetje van hetzelfde materiaal, 
een ander kommetje van terra sigillata, een geverfde beker en twee gladwan-

dige kruiken. De vulling van de kuil bestond voor een groot deel uit zand 
vermengd met brandstapelresten in de vorm van kleine deeltjes houtskool 
en een aantal verbrande scherven. Dit is in eerste plaats te verklaren doordat 
de kuil door de crematieplaats heen is gegraven.
De centrale ligging van het graf in de crematieplaats impliceert een sterke 
primaire associatie tussen die twee. Later zal worden beargumenteerd dat 

Afbeelding 5.11 
De askist uit graf 5 tijdens de ontdekking 

en opgraving ervan. 
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deze twee sporen het relict zijn van het grafritueel voor één persoon. Indien 
dit het geval is hebben we te maken met een ander graftype; een ustrina

met ingegraven grafkuil. Een deel van een rechthoekig greppelsysteem heeft 
mogelijk deel uitgemaakt van een grafmonument (R?4), dat voor dit graf, of 
voor bovenbesproken graf 3 is gemaakt. Een vuile zandlaag die de grafkuil 
en tenminste een deel van de brandstapelplaats afdekt heeft mogelijk tot een 
dergelijk monument gehoord. Deze laag wordt hieronder behandeld. 
Graf 5 dateert uit de eerste helft van de 2e eeuw.
In de askist is in totaal 1372 gram crematie gevonden. De resten zijn toe te 
wijzen aan een man met een leeftijd van ongeveer 35 jaar.

Afbeelding 5.12 
De askist uit graf 5, schaal 1:10.



De crematieplaats

Tijdens de slotfase van het onderzoek aan de Grotestraat is een crematie-
plaats uit de eerste helft van de 2e eeuw opgegraven, die hoogstwaarschijnlijk 
was aangelegd in een aan het oppervlak aanwezige depressie of ondiepe kuil. 
Het spoor werd tijdens de aanleg van het vlak ontdekt door een sterke rood-
kleuring van het zand en de aanwezigheid van houtskoolrijk zand (afb. 5.13). 
Het gaat hier om de relicten van een brandstapel waarop is gecremeerd. In 
eerste instantie zijn de verschillende vullingen voorzien van afzonderlijke 
spoornummers, namelijk 87, 88, 89, 90 en 110. Tijdens het verdiepen, toen 
duidelijk werd dat we hier te maken hadden met één en hetzelfde spoor, is 

het als geheel spoor 151 genoemd. Graf 5 (S150), dat min of meer centraal 
in S151 is ingegraven, is pas tijdens het verdiepen ontdekt (afb. 5.7). Op het 
hoogste niveau kon de crematieplaats niet geheel worden opgegraven. Het 
oostelijke deel werd oversneden door een leidingsleuf. Deze heeft het spoor 
echter niet diep verstoord. Aan de westzijde is tevens een ondiepe verstoring 
gekarteerd, spoor 84. Deze heeft de brandstapel daar gedeeltelijk verspit.72

Aan de noordzijde is graf 3 ingegraven. Dit graf lijkt de ingebrande rand-
zone te oversnijden. Aan de zuidzijde werd de opgraving bemoeilijkt door de 
aanwezigheid van een betonnen tunnelbak. Deze oversneed de randzone van 
het spoor echter net niet. 
De crematieplaats is relatief groot en meet in het vlak waarin het spoor is 
ontdekt 5.6 meter bij minimaal 2.3 en maximaal 3.7 meter. De juiste breedte 
kon op dit niveau niet worden gereconstrueerd door de aanwezigheid van de 
leidingsleuf. Enkele centimeters lager konden de afmetingen van het spoor 
in zijn totaliteit wel vastgesteld worden. Hier had het spoor een maximale 

72 Het materiaal uit deze verstoring, vooral secundair verbrand aardewerk, is bij de 
materiaalanalyse van de crematieplaats meegenomen.
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Afbeelding 5.13
Een deel van de crematieplaats in vlak 

2 net na de ontdekking ervan. Rechts is 

graf 3 zichtbaar, daarnaast een roodver-

brande zone gevolgd door een houtskool-

rijke zone. Een groot deel van de 

crematieplaats is nog afgedekt door een 

zandlaag, links in beeld.
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breedte van 3.6 meter, de lengte van het spoor bleek onder de nu vrijwel 
weggegraven leidingsleuf ongeveer 6 meter. 
De opgraving van het spoor is als volgt uitgevoerd: vanaf het eerste niveau 
is enkele centimeters schavend verdiept om de afzonderlijke vullingen in 
het vlak goed te kunnen onderscheiden. Het materiaal is per vulling (afzon-
derlijk spoor) verzameld. Elke vulling is bemonsterd. Vanaf het tweede 
opgravingsniveau is het spoor door middel van een klein locaal grid in vakjes 
van 0.5 x 0.5 meter verdeeld. Deze vakjes zijn stratigrafisch per vulling met 
de schop uitgegraven en zijn alle bemonsterd voor botanisch onderzoek en 
voor eventueel aanwezig verbrand bot. Over het spoor zijn vanaf het tweede 
opgravingsniveau enkele profieldammen gedocumenteerd. Het spoor had 
vanaf dat niveau, zonder het ingegraven graf 5, over het algemeen slechts 
een archeologisch zichtbare diepte van tien tot twaalf centimeter, waarvan 
een deel, steeds enkele tot soms tien centimeters, veroorzaakt is door inbran-
ding in de natuurlijke ondergrond.
Tijdens het opgraven zijn in het vlak in eerste instantie zeven zones 
herkend. Zij zijn terug te brengen tot een aantal hoofdlagen (afb. 5.14): 

1 Rood tot roodbruin gekleurd, ingebrand zand (vulling II). Dit vormt de 
randzone en de onderkant van het spoor.73

2 Zwart met zwartbruin en roodbruin zeer houtskoolrijk zand met zeer 
weinig crematiespikkels (vullingen I, IV, VI). Deze vulling ligt op en is 
deels door bioturbatie vermengd met het ingebrande zand. Het is een 
restant van het werkelijke verbrande materiaal van de brandstapel. Aan 
de noordzijde van het spoor is de top van deze laag, waarschijnlijk gedeel-
telijk in latere tijd, vergraven (o.a. tijdens het aanleggen van de leidings-
leuf die het spoor oversnijdt). 

3 Een zone van bruin tot bruingrijs zand die de zuidkant van het spoor 
vormt (vulling VIII).

4 Eén of meerdere bruin tot bruingrijs ‘vuile’ zandpakketten. Hierdoor 
wordt het houtskoolrijke zand en het rood ingebrande zand afgedekt. Een 
deel hiervan behoort mogelijk tot de kuilvulling van Graf 5 (S150). Het 
zand lijkt, misschien in verschillende stadia, opzettelijk op de restanten 
van de brandstapel te zijn gebracht met het doel de plaats en/of het graf 
af te dekken. Op het eerste opgravingsniveau van de crematieplaats is dit 
zand over een groot oppervlak van het spoor aangetroffen. Het wijkt op 
basis van kleur en inclusies af van het zand rondom de crematieplaats. 
Tijdens de aanleg van het vlak was de laag nog niet als zodanig herkend 
en is mogelijk aan de noordkant deels machinaal verwijderd. Het lijkt er 
echter op dat het zandpakket alleen op de diepere gedeelten bewaard is 
gebleven. De bovenkant ervan is hoogst waarschijnlijk vergraven en opge-
nomen in de bovengrond. Het is niet geheel duidelijk of het afdekkende 
pakket daadwerkelijk deel uit heeft gemaakt van een grafheuvel, onmoge-
lijk is het zeker niet.74

In de diverse vullingen zijn maar heel erg weinig crematieresten aanwezig. 
Het uit alle zeefresiduen afkomstige materiaal, samen met het handverza-
melde, bedraagt slechts enkele grammen. Ondanks het feit dat het spoor niet 
compleet bewaard zal zijn gebleven - de bovenkant zal wellicht gedeeltelijk 

73 I-VIII refereren aan de cijfers die zijn gebruikt tijdens de opgraving.
74 De aanwezigheid van een mogelijke randstructuur pleit hiervoor. 



door latere bewerking van de grond of andersoortige processen zijn verdwe-
nen - is dit zeer gering. Hieruit blijkt dat de brandstapel na het crematie-
ritueel nauwkeurig werd uitgezocht op verbrand menselijk bot. Ook in de 
bovengrond, tijdens het aanleggen van het vlak, zijn geen noemenswaardige 
hoeveelheden verbrand bot waargenomen. Opvallend genoeg zijn er ook 
geen noemenswaardige hoeveelheden van grote fragmenten verkoold hout 
gevonden. Het gaat vooral om grote hoeveelheden kleine houtskooldeeltjes, 
die zorgen voor zwartkleuring van één van de vullingen. Ook dit duidt er 
waarschijnlijk op dat de crematieplaats na gebruik is ‘schoongemaakt’. In 
de houtskoolrijke vulling was geen opeenvolging van verschillende laagjes 
aanwezig. Het kan niet aangetoond worden dat de crematieplaats meermaals 
is gebruikt. 
In tegenstelling tot crematieresten zijn er zeer veel artefacten in de verschil-
lende vullingen van de crematieplaats aangetroffen. De grootste vondstca-
tegorie is aardewerk, in totaal (na passen) 168 fragmenten. Een aanzienlijk 
deel hiervan is secundair verbrand. Uit de analyse van het vondstcomplex 
blijkt dat er een omvangrijk servies van met name terra sigillata op de 
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Afbeelding 5.14
De crematieplaats in vlak 2 en 3. 1 

rood- roodbruin gekleurd, ingebrand zand 

(vulling II), 2 zwart met zwartbruin en 

roodbruin zeer houtskoolrijk zand met 
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I, IV, VI), 3 zone van bruin tot bruingrijs 
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(vulling VIII), 4 bruin tot bruingrijs afdek-

kend zand.
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 brandstapel is geplaatst. Ondanks het feit dat veel van het materiaal aan 
elkaar past, zijn de vormen vaak verre van compleet. De niet passende frag-
menten behoren vaak wel tot dezelfde typen als de passers. De onvolledig-
heid van sommige vormen duidt erop dat een gedeelte van het materiaal 
elders terecht is gekomen. De oorzaak daarvan kan tenminste gedeeltelijk 
gezocht worden in de latere vergraving van het terrein. Uit de botanische 
analyse van verkoolde resten blijkt dat er ook plantaardige bijgiften op de 
brandstapel zijn geplaatst.
Andere relatief grote vondstcategorieën zijn spijkers/spijkerfragmenten 
(n=62).75 Dit aantal staat echter niet in verhouding tot het aantal spijkers 
dat uit sommige van de hier onderzochte graven afkomstig is. Aardewerk en 
mogelijk in mindere mate spijkers zijn dus niet nauwkeurig uit de brandsta-
pel uitgezocht.

Op basis van bovengenoemde gegevens zijn de volgende fasen te onderschei-
den in de vorming van de crematieplaats en graf 5:
1 De brandstapel, in elk geval voorzien van een uitgebreid servies en ande-

re bijgiften (zie bijv. Bakels dit rapport), wordt gebruikt voor het creme-
ren van een overleden persoon.

2 Na gebruik wordt de brandstapel uitgezocht op botresten van het gecre-
meerde individu. Mogelijk worden nu ook resten van de brandstapel zelf 
verwijderd. Aardewerk en spijkers zijn niet en/of slechts ten dele opge-
raapt.

3 Graf 5 (S150) wordt min of meer centraal in de crematieplaats ingegraven.
4 De crematieplaats wordt (of raakt) afgedekt met een laag zand.

Randstructuren
Tijdens de opgraving zijn de relicten van verschillende grafmonumenten 
gekarteerd. In drie gevallen gaat het om kringgreppels (R1-3) en in één geval 
om de restanten van een vermoed rechthoekig monument (R?4). Binnen 
de greppels zullen waarschijnlijk kleine grafheuvels hebben gelegen. De 
graf monumenten liggen in lijn, georiënteerd in noordwest-zuidoostelijke 
richting. Het is aannemelijk dat deze oriëntatie samenhangt met die van de 
Romeinse weg die waarschijnlijk net aan de rand van of buiten het opgegraven 
areaal gelegen heeft. Opvallend is de overeenkomst in oriëntatie van de op rij 
liggende grafmonumenten en de (post-) middeleeuwse weg (afb. 5.7). 
De vorm van de kringgreppels R1-3 is rond tot ovaal. De archeologisch 
zichtbare diameters ervan variëren, vanaf de buitenkanten van de greppels 
gemeten, van 5.5 tot 6.2 meter. R?4 is zeer incompleet. Indien deze behoort 
tot graf 3 kan deze een diameter gehad hebben van ongeveer 6.2 meter. Als 
het gaat om een relict van een grafmonument dat bij graf 5 heeft gehoord, 
dan zal de diameter veel groter zijn geweest. Over eventuele openingen in 
de randstructuren kan alleen bij R3 iets gezegd worden. Deze heeft verschil-
lende onderbrekingen, zowel op het zuiden als op het zuidoosten. De zuide-
lijke, slechts 30 centimeter breed, lijkt opzettelijk. De zuidoostelijke zou 
ook veroorzaakt kunnen zijn door de slechte conserveringsomstandigheden. 
Geen van de randstructuren is compleet, met name door de aanwezigheid 
van leidingsleuven en bebouwing. Delen van R?4 zijn, waarschijnlijk door 
latere vergraving, verdwenen. 

75 De spijkers uit de grafkuil van graf 5 zijn hierbij geteld. Zij worden als opspit uit de 
crematieplaats gezien.



Tussen de kringgreppels R1 en R2 zijn enkele restanten van greppels aanwe-
zig. Het is aannemelijk dat ook zij deel hebben uitgemaakt van een grafmo-
nument. R2, R3 en R?4 liggen strak tegen elkaar. R?4 oversnijdt R3 zelfs. 
Het lijkt daardoor onwaarschijnlijk dat de ruimte tussen R1 en R2, ongeveer 
acht meter, onbenut gebleven zou zijn. De aanwezigheid van slechts één laat-
Romeins inhumatiegraf tussen R1 en R2, dat ook nog eens deels in de grep-
pel van R1 is ingegraven, en dus de afwezigheid van dergelijke graven elders 
tussen R1 en R2, impliceren inderdaad dat deze ruimte al ‘in gebruik’ was. 
De graven die duidelijk geassocieerd kunnen worden met greppelstucturen 
liggen excentrisch. Het graf dat binnen R1 heeft gelegen kon niet opgegra-
ven worden door de aanwezigheid van een groot aantal leidingen en het 
Nutriciagebouw. Dit zou ook het geval kunnen zijn bij een graf dat bij een 
eventueel monument tussen R1 en R2 zou horen. 
In de randstructuren zijn verschillende vondsten gedaan. Het gaat met name 
om scherven van prehistorisch en Romeins aardewerk. Opvallend is de rand 
en deel van de hals van een amfoor met een mogelijke inhoudsmaat VII erin 
gekerfd uit R?4. Een andere opvallende vondst is afkomstig uit de B-horizont 
op enkele centimeters boven R3. Het gaat om een ijzeren bel, waarschijnlijk 
een koebel of een onderdeel van een paardentuig. De associatie met de greppel 
is sterk. Het object lag echter niet op de bodem van de greppel, maar hoger in 
de vulling. Waarschijnlijk is de bel later in de greppel terecht gekomen.
De aanwezigheid van randstructuren op deze plaats is opmerkelijk. Hoewel 
we deze in de regio veelvuldig tegenkomen, zijn in geen van de andere twee 
opgravingen in het grafveld van de Grotestraat dergelijke sporen aangetrof-
fen.76 Op het slechts tientallen meters ten zuidwesten van deze opgraving 
gelegen terrein ‘parkeerplaats Nutricia’ zijn weliswaar 42 graven ontdekt, 
maar geen daarvan leek te zijn omgeven door een greppel. Mogelijk zijn 
alleen de graven die zeer dicht tegen de Romeinse weg gelegen waren 
omgreppeld of zijn dergelijke randstructuren in de andere opgravingen niet 
herkend. Indien het laatste het geval is, heeft dit mogelijk te maken met de 
herkenbaarheid van sporen, die locaal zeer kan verschillen en met het aantal 
vlakken dat is aangelegd.77 Bij de opgraving Grotestraat Bergbezinkbassin 
zijn enkele delen van grafmonumenten pas op een dieper niveau (vlak 3) 
zichtbaar geworden.78

5.2.3.3 Beschrijving van de laat-Romeinse inhumatiegraven
In totaal zijn tien sporen geïnterpreteerd als inhumatiegraf of mogelijk inhu-
matiegraf (G6-15, afb. 5.7). De vorm en diepte van de kuil waren de mini-
maal gebruikte criteria voor die toewijzing. Vijf kuilen zijn op basis daarvan 
als graf aangewezen. In twee gevallen werd deze interpretatie versterkt 
door de aanwezigheid van één of meerdere munten. De overige vijf bevat-
ten bovendien menselijk botmateriaal, een lijksilhouet, een kistsilhouet of 
combinaties daarvan. 
De inhumatiegraven zijn vooral in vlak 3 herkend, dus één vlak onder het 
niveau waarop de meeste crematiegraven zich aftekenden. De afwezigheid 
van houtskool en gecremeerd botmateriaal in de sporen – dus de overwe-
gend schone vulling ervan – en bodemvormende processen hebben ervoor 

76 Hiddink (2003, 30 tabel 8), gebaseerd op gegevens van Verwers (1988-89, 148-150) noemt 
Cuijk Grotestraat als een van de grafvelden waarin geen randstructuren voorkomen. 

77 In de zeer lemige terreindelen zijn sporen mogelijk veel moeilijker zichtbaar.
78 Dit geldt overigens ook voor de inhumatiegraven. Vrijwel alle (op één na) als inhumatiegraf 

geïnterpreteerde sporen zijn pas op vlak 3 duidelijk als zodanig herkenbaar. 
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gezorgd dat de enkele eeuwen jongere begravingen pas op een dieper niveau 
zichtbaar werden. Twee van de later in vlak 3 herkende graven zijn gedeelte-
lijk vergraven door coupeerwerkzaamheden in een hoger vlak. Dit gebeurde 
voordat bekend was geworden dat dergelijke graven aanwezig waren. Twee 
begravingen konden niet in hun geheel worden onderzocht omdat zij zich 
gedeeltelijk onder een bestaand leidingtracé bevonden.
De onderzochte kuilen zijn over het algemeen afgerond rechthoekig van 
vorm. Zij variëren in archeologisch zichtbare lengte van 1.35 tot 2.4 meter, in 
breedte tussen minimaal 55 centimeter (incompleet) en 1.5 meter (tabel 5.1). 
De geconstateerde archeologisch zichtbare diepte ligt tussen 38 en 82 centi-
meter, al zijn de graven op verschillende vlakken herkend.79 Het kleinste 
graf, graf 15, valt duidelijk op: de slechts 1.35 meter lange kuil behoort tot een 
kindergraf. Eén graf (G7) valt op door de aanwezigheid van een gegraven nis 
aan één van de korte kanten van de kuil (afb. 5.15). Hierin is niets gevonden. 
G11 is opmerkelijk omdat deze vermoedelijke grafkuil vergraven (geroofd?) 
lijkt te zijn. Door de vulling van de grafkuil is een duidelijke ingraving 
aanwezig. Deze is zeker niet recent en gaat niet verder dan de bodem van de 
oorspronkelijke kuil. Een groot verschil in tijd tussen de aanleg en de vergra-
ving van het graf zal er hoogstwaarschijnlijk niet zijn. 
De grafkuilen variëren sterk in oriëntatie, van min of meer oost-west / west-
oost (n=6) tot noord-zuid / zuid-noord (n=4). De ligging van de kuilen van 
de inhumatiegraven is opvallend. Zij liggen steeds rondom de randstruc-
turen van de tweede-eeuwse graven of zijn hoogstens in de greppels inge-
graven. Dit is duidelijk zichtbaar bij randstructuren 1 en 2. De heuvels die 
binnen de kringgreppels hebben gelegen moeten dus in de laat-Romeinse 
tijd nog zichtbaar zijn geweest. 
In vijf kuilen zijn menselijke resten bewaard gebleven. Meestal gaat het om 
tandkapsels, maar in drie gevallen is ook wat bot bewaard. Vier kuilen bevat-
ten (delen van) lijksilhouetten. Het zijn de robuuste delen van het lichaam 
die als schaduw te zien zijn, met name de schedel. Eén van de graven bevat 
een mogelijk lijksilhouet. Op basis van de aanwezigheid van de tanden kon 
in vier gevallen de positie van het hoofd duidelijk bepaald worden. Op basis 
van een lijksilhouet kon de vermoedelijke oriëntatie van het hoofd in een 
ander graf worden gereconstrueerd. Uit die gegevens blijkt dat de doden 
met het hoofd naar verschillende richtingen werden begraven, zowel min of 
meer naar het westen als het oosten en het zuiden. 

In drie graven zijn de sporen van een kist te zien. Het gaat dan om de 
silhouetten van rechthoekige kisten (afb. 5.16). In een ander graf is mogelijk 
nog een gedeelte van een dergelijk silhouet aanwezig. Bij één ervan is ook 
een klein aantal spijkers gevonden. Zij hebben hoogstwaarschijnlijk deel 
uitgemaakt van de kistconstructie. De afwezigheid van spijkers bij de andere 
kistsilhouetten maakt duidelijk dat niet alle kisten daarvan voorzien waren. 
Dat in slechts drie of mogelijk vier gevallen de sporen van kisten bewaard 
zijn gebleven betekent geenszins dat in andere graven bijgezette personen 
niet in een dergelijke container waren begraven. Zowel de kist- als lijksilhou-
etten die zijn herkend zijn slecht bewaard gebleven. Het is daardoor aanne-
melijk dat de sporen van andere kisten ongezien zijn verdwenen.

79 Het is aannemelijk dat vlak 3 tenminste 50-70 centimeter onder het Romeinse oppervlak ligt.
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Tabel 5.1
Basisgegevens van de inhumatiegraven. 

vlak: vlak waarop het spoor eerst is herk-

end, kuilvorm: ar afgerond recht hoekig, 

r rechthoekig, lengte, breedte, diepte in 

centimeters, botmat: aan- of afwezigheid 

van botmateriaal en soort, res. anal.: 

resultaat analyse botmateriaal = leeftijd, 

lijksil: aan- of afwezigheid van lijksilhouet, 

kistsil: aan-of afwezigheid van kistsil-

houet, oriëntatie kuil: in graden, afgerond 

op vijf.80
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6 8/38 2 ar 193 78 >40 - - ? - 140-320º - - -
7 28/35 2 ar 240 150 65 - - - - 30-210º 1 - -
8 97 3 r 197 110 82 fragm.femur 

+ tand
25-35 + + 245º - + -

9 99 3 ar 186 70 45 tand 17-25 + - 120º - - -
10 118 3 ar 206 78 80 - - + - 55-235º - - -
11 119 3 ar 236 71 38 - - - 40-220º 3 - -
12 139 3 ar 196 105 51 tand 17-25 + + 115º - + +
13 142 2 ar 196 ? 60 - - - 145-325º - - -
14 144 3 ar 195 91 40 + - - ? 60-240º 1 - -
15 149 3 ar 135 55 ? tand 5-9 - + 240º - - -

In de graven zijn diverse vondsten gedaan. Eén categorie betreft scherf-
materiaal, waarbij het steevast gaat om opspit van prehistorisch of Romeins 
aardewerk. In de graven zijn geen complete stukken vaatwerk meegegeven. 
Het aardewerk heeft dan ook geen daterende waarde. In de vulling van 
een aantal inhumatiegraven zijn opvallend veel middelgrote kiezelstenen 
(tot circa 10 centimeter) waargenomen. Het is mogelijk dat deze aan het 
Romeinse oppervlak hebben gelegen en afkomstig zijn van de nabijgelegen 
Romeinse weg. Ook zij zijn dan te zien als opspit. Het is echter niet uit 
te sluiten dat de stenen opzettelijk in de vullingen van enkele graven zijn 
verwerkt.
In drie inhumatiegraven zijn spijkers gevonden.81 Daarin zijn in elk geval 
twee categorieën vertegenwoordigd: spijkers die behoren tot een grafkistcon-
structie en spijkers die zijn gebruikt als zoolbeslag voor schoenen. In twee 
gevallen kon vastgesteld worden dat bespijkerde schoenen in het graf aanwe-
zig waren, waarschijnlijk calcea of soleae.82 De schoenen tekenden zich af 
als afzonderlijke clustertjes spijkers aan het voeteneind van de graven. In de 
graven 8 en 12 zijn respectievelijk 69 en 68 schoenspijkertjes gevonden (afb. 
5.7, 5.15 en 5.15). De doden zijn met hun schoenen aan begraven of de schoe-
nen zijn aan het voeteneind van de grafkuil geplaatst. Dat er in de overige 
graven geen schoenspijkertjes zijn gevonden hoeft niet te betekenen dat die 
doden zonder schoeisel het graf in zijn gegaan. Er waren immers ook onbe-
spijkerde schoenen in zwang. 
Een belangrijke vondst uit de vulling van graf 13 is een bodemfragment van 
een conische glazen beker (afb. 5.7).83 Dit stuk dateert globaal in de 4e eeuw. 
Het is waarschijnlijk dat het ook hier om opspit gaat. Omdat het slechts de 
bodem van het glas betreft en deze zich hoog in de kuilvulling bevond, is het 
onwaarschijnlijk dat het glas als grafgift is meegegeven. Wel geeft de vondst 
een grove terminus post quem voor de aanleg van het graf. 

80 Enkele meting betreft positie van het hoofd.
81 Voor een uitgebreide verhandeling over de spijkers zie Meurkens dit rapport.
82 Zie Meurkens dit rapport.
83 Zie Van den Dries dit rapport.
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Afbeelding 5.15
Graf 7, grafkuil met mogelijke nis aan 

kopse kant (A) en graf 12, grafkuil met 

kistsilhouet (A), schedelsilhouet met 

tandkapsels (B) en clusters schoenspij-

kers (C). Graf 12 is deels verstoord door 

een leidingsleuf.

Afbeelding 5.16
Graf 8 tijdens de opgraving. De donkere 

buitenrand in de kuil betreft een kistsil-

houet.



De belangrijkste dateerbare vondsten in de graven en waarschijnlijk ook de 
enige echte bijgiften (die dus niet tot de kleding en het schoeisel behoren) 
zijn munten. In drie inhumatiegraven zijn in totaal vijf munten verte-
genwoordigd. Het is opvallend dat het spoor met de meeste munten het 
verstoorde, mogelijk geroofde graf 11 (S119) is (afb. 5.7). Hieruit zijn drie 
exemplaren afkomstig. Het gaat in elk geval om twee munten uit de tweede 
helft van de 4e eeuw.84 De derde munt bleek ondetermineerbaar. De twee 
andere munten uit inhumatiegraven dateren eveneens uit de tweede helft 
van de 4e eeuw. Jammer genoeg kunnen munten in grafcontext niet per 
definitie als sluitend dateringsmateriaal gebruikt worden. Er kan immers 
oud geld meegegeven zijn. Ook zij geven echter een terminus post quem voor
het graven van de kuilen. Op basis van de dateerbare vondsten en het feit 
dat inhumatie pas in een late fase van de Romeinse tijd op grotere schaal 
gemeengoed wordt in de regio, zijn alle inhumatiegraven hier als laat-
Romeins bestempeld.85

5.2.4 Enkele vreemde sporen: schatgraverskuilen? 
In het noordwestelijke deel van de opgravingsput bevinden zich enkele 
markante sporen. De vullingen ervan doen subrecent aan. Tussen twee 
kuilen bevinden zich delen van een greppeltje of andersoortig gegraven 
baantje met een maximale breedte van ongeveer 35 centimeter (afb. 5.7). 
Ook ten zuiden van de kuilen zet het baantje zich nog even voort. De kuilen 
hebben een diameter van 2.2 en 3.2 meter. Het kleinste exemplaar (S10) is 
60 centimeter diep en heeft een rommelige vulling. Verspreid daarin bevin-
den zich houtskoolspikkels en enkele Romeinse scherven. Het is aanne-
melijk dat het hier om schatgraverskuilen gaat. Uit de locale kranten zijn 
immers verschillende berichten uit de 19e en het begin van de 20e eeuw 
bekend waarin dergelijke ‘urnendelverij’ wordt genoemd. Deze werd zelfs 
georganiseerd uitgevoerd, waarbij terreinen systematisch werden omgespit. 
Mogelijk zijn de hier gekarteerde fragmenten van ‘greppeltjes’ met de hand 
gegraven zoeksleuven en de kuilen de relicten van de graafactiviteiten nadat 
men daadwerkelijk iets had gevonden.

84 Determinatie J. van Pelsdonk Geld- en Bankmuseum, Utrecht.
85 Drie inhumatiegraven oversnijden de tweede-eeuwse randstructuren. Zij vormen een terminus

ante quem voor de inhumaties. 
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6 Het Romeinse aardewerk uit het grafveld 

Grotestraat Bergbezinkbassin

J. de Bruin

6.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek zijn in totaal circa 750 fragmenten van aardewerk 
gevonden die in de Romeinse tijd gedateerd kunnen worden.86 Hieronder 
wordt eerst het aardewerk uit de laat-Romeinse inhumatiegraven besproken. 
Daarna worden achtereenvolgens het materiaal uit de crematiegraven, de 
crematieplaats en de verstoorde grafcontext (leidingsleuf) behandeld  
(afb. 5.7). Het aardewerk wordt steeds per spoor besproken. Het tijdens het 
onderzoek eveneens gevonden prehistorische en postmiddeleeuwse materi-
aal, wordt in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten. 

6.2 Aardewerk uit de inhumatiegraven

Graf 6 (S8)

Opspit
Acht scherven.

Graf 7 (S28)

Opspit
Dertien scherven. Het materiaal is globaal tussen de late 1e en het begin van 
de 3e eeuw te plaatsen.87 Een geverfd bodemfragment past aan een scherf 
uit graf 1 (S24) en geeft daardoor een aanwijzing over de herkomst van het 
aardewerk in dit graf. Ook andere scherven lijken oorspronkelijk bij graf 1 te 
horen. Alleen het fragment van de ruwwandige pot Stuart 201B lijkt niet uit 
dat graf afkomstig.

Graf 8 (S97)

Opspit
Een scherf van geverfd aardewerk, die mogelijk uit de laat-Romeinse tijd 
stamt, maar dit is allerminst zeker.

Graf 11 (S119)

Opspit
Vier ruwwandige scherven.

86 Als het over aantallen vondsten gaat, dient hier opgemerkt te worden dat de aaneen passende 
scherven steeds als één zijn geteld. Splinters en andere kleine aardewerkfragmenten zijn niet 
meegeteld met het totaal. 

87 Alle dateringen in dit hoofdstuk zijn na Christus.
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Graf 13 (S142)

Opspit
Vijf aan elkaar passende fragmenten van een grote voorraadpot van grijs 
aardewerk (afb. 6.1). Deze pot dateert in de 2e of in de 3e eeuw.

Graf 14 (S144)

Opspit
Drie fragmenten van een kruik Stuart 110B.

Graf 15 (S149)

Opspit
Een scherf van gladwandig aardewerk.

6.3 Aardewerk uit de crematiegraven

In het onderstaande overzicht van de graven gaat het voor het merendeel om 
al dan niet verbrande scherven van aardewerk dat op de brandstapel heeft 
gestaan. In alle gevallen zijn tijdens de crematieplechtigheden niet alle scher-
ven uit de brandstapelresten geraapt en daardoor is het vaatwerk incompleet 
overgeleverd. Daar waar het voorwerp heel in het graf is aangetroffen is dit 
aangegeven. De complete voorwerpen zijn niet verbrand, tenzij anders is 
aangegeven.

Graf 1 (S24)

Op basis van de aanwezigheid van het kommetje Dragendorff 27 kan het 
graf in de eerste helft van de 2e eeuw gedateerd worden (tabel 6.2).

Inventaris
1 terra sigillata kommetje Dragendorff 27 (afb. 6.2.1) in een Oostgallisch 

baksel, verbrand.
2 terra sigillata bord Dragendorff 18/31 of 31 (afb. 6.2.6), verbrand.
3 geverfde beker Stuart 2, techniek B (afb. 6.2.4), verbrand.
4 geverfd bord Brunsting 17A, techniek B (afb. 6.2.3), verbrand.
5 gladwandige kruik (afb. 6.2.5), verbrand.
6 wrijfschaal van het type Brunsting 36 (afb. 6.2.2), verbrand.

Graf 2 (S49)

Het graf dateert in de eerste helft van de 2e eeuw (tabel 6.3).

Afbeelding 6.1
Aardewerk uit graf 13, voorraadpot van 

grijs aardewerk. Schaal 1:2.



Inventaris
1 complete terra sigillata beker van het type Stuart 5, (afb. 6.3.9). Deze vorm 

komt over het algemeen voor in geverfd aardewerk en kan beschouwd 
worden als een unicum. Op basis van het baksel kan gesteld worden dat 
het stuk uit een Oostgallische werkplaats afkomstig is. De datering is van 
120 tot 270.

2 compleet olielampje van geverfd aardewerk, in grijs, glad baksel. (afb. 
6.3.1). Op de bodem is het signatuur SER aangebracht. Waarschijnlijk is 
dit een afkorting van de naam van de maker, bijvoorbeeld Servandus. Het 
lampje is betrekkelijk eenvoudig versierd met lijnmotieven in reliëf.

3 compleet olielampje van geverfd aardewerk, in grijs, glad baksel (afb. 
6.3.3). Op de bodem is het signatuur SER aangebracht.

4 compleet olielampje van geverfd aardewerk, techniek B (afb. 6.3.2).
5 compleet olielampje van geverfd aardewerk, techniek B (afb. 6.3.4).88

6 gladwandige kruik van het type Stuart 110 (afb. 6.3.10), verbrand.
7 compleet (gerestaureerd) kelkbakje van het type Stuart 145 (afb. 6.3.5), 

verbrand. Het vermoeden bestaat dat kelkbakjes “…een ceremoniële functie 
vervulden bij religieuze plechtigheden…”.89

8 compleet (gerestaureerd) kelkbakje van het type Stuart 145 (afb. 6.3.6), 
verbrand.

9 compleet (gerestaureerd) kelkbakje van het type Stuart 145 (afb. 6.3.7), 
verbrand.

10 compleet (gerestaureerd) kelkbakje van het type Stuart 145 (afb. 6.3.8), 
verbrand.

Opmerking
Het is niet duidelijk op welk moment de olielampjes en de kelkbakjes een 
rol speelden in het grafritueel. In zowel olielampjes als kelkbakjes wordt 
gebrand, dus secundaire verbranding van het aardewerk wijst niet direct op 
plaatsing van het aardewerk op de brandstapel. Ook is het niet waarschijnlijk 
dat olielampjes de hoge temperaturen van een brandstapel compleet overle-
ven. Drie van de olielampjes zijn echter wel in brandstapelmateriaal in het 
graf gedeponeerd. De kelkbakjes zijn dusdanig sterk verbrand dat plaatsing 
op of zeer dicht bij de brandstapel wel verondersteld kan worden.90 Het is 
niet ondenkbaar dat de kelkbakjes op de hoeken van de brandstapel hebben 
gestaan. Het gebruik van kelkbakjes en olielampjes bij de crematie veron-
dersteld dat de overledene en haar familie zich Romeinse gebruiken hadden 
eigen gemaakt. Een identiek ensemble van kelkbakjes en olielampjes is in 
een graf in Moers-Schwafheim (D) aangetroffen.91

Graf 3 (S79)

Het graf dateert gezien de relatie met de crematieplaats en de ligging in dit 
deel van het grafveld mogelijk in de 2e eeuw (tabel 6.4).

88 Eén van de lampjes lijkt door vuur aangetast.
89 Van Driel-Murray 1983, 277.
90 Drie van de kelkbakjes en drie van de olielampjes zijn in de onderste vulling van het graf 

gevonden. Dit betrof een vulling van brandstapelresten. Daarboven is de onverbrande beker, 
een olielamp en een kelkbakje geplaatst. 

91 Kraus 2005, 390.
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Opspit
Negen scherven van ruwwandige kom Stuart 210B, verbrand. In de sporen 
88 en 89 (de crematieplaats, zie hieronder) werden scherven aangetroffen 
die passen aan deze kom. Vermoedelijk gaat het hier dus om opspit uit de 
crematieplaats. De ligging van graf 3, in de randzone van de crematieplaats, 
versterkt deze hypothese.

Graf 4 (S83)

Dit crematiegraf kan door het kommetje Dragendorff 27 in de eerste helft 
van de 2e eeuw gedateerd worden, al lijkt de aanwezigheid van de geverfde 
beker met arcering de datering nauwkeuriger te preciseren rond het midden 
van de 2e eeuw (tabel 6.5).

Inventaris
1 terra sigillata bord Dragendorff 18/31 (?) (afb. 6.4.1), verbrand.
2 terra sigillata bord Dragendorff 18/31 (?) (afb. 6.4.3), verbrand.92

3 compleet terra sigillata kommetje Dragendorff 27 (afb. 6.4.4).
4 complete geverfde beker Niederbieber 30, techniek B93 (afb. 6.4.5). 

De versiering door middel van arcering komt algemeen voor bij dit type 
aardewerk.

5 complete gladwandige kruik Stuart 110B (afb. 6.4.6).
6 complete gladwandige kruik Stuart 110B (afb. 6.4.7).
7 gladwandige kruik, verbrand.

Graf 5 (S150)

Graf 5 is een in de crematieplaats ingegraven grafkuil met daarin een tuf stenen 
askist. In de nog gesloten askist zijn diverse grafgiften van aardewerk aange-
troffen (tabel 6.6). Op basis van dit aardewerk kan het graf in de eerste helft 
van de 2e eeuw gedateerd worden. Opvallend is het voorkomen van een iden-
tiek stempel op een onverbrand bord in de askist en op een secundair verbrand 
bodemfragment uit de grafkuil van de kist. Indien de scherven uit deze kuil 
afkomstig zijn uit de eromheen liggende crematieplaats, is het aannemelijk dat 
er een verband bestaat tussen het graf en de crematieplaats.

Inventaris
1 compleet terra sigillata bord van Dragendorff 18/31, dat voorzien is van 

het stempel GABRILLVS (afb. 6.5.4). De pottenbakker Gabrillus was 
werkzaam in het atelier van Pont-des-Rêmes (Frankrijk) tijdens of rond de 
regeerperiode van Hadrianus (117-138).94

2 compleet terra sigillata kommetje Dragendorff 27, ongestempeld 
(afb. 6.5.3).

3 compleet terra sigillata kommetje Dragendorff 33 (afb. 6.5.2), dat voorzien 
is van stempel SECCO F(ecit).95 De pottenbakker SECCO was werkzaam 
in de ateliers van Lavoye (Frankrijk) en Blickweiler (Duitsland) en produ-
ceerde globaal tussen 80 en 140.96

92 Vermoedelijk hoort het wandfragment (afb. 6.4.1) bij een van beide borden.
93 Techniek B: aardewerk met een zwarte of donkerbruine deklaag.
94 Oswald 1931, 129.
95 Fecit is Latijn voor ‘(hij/zij) heeft gemaakt’.
96 Oswald 1931, 286.



4 compleet geverfde beker Stuart 2A, techniek B (afb. 6.5.5).
5 compleet gladwandige kruik Stuart 110 (afb. 6.5.6).
6 compleet gladwandige kruik Stuart 110 (afb. 6.5.7).

Opspit
In de vulling van de grafkuil zijn acht scherven terra sigillata, alle secundair 
verbrand, gevonden. Zij zijn als opspit te beschouwen en afkomstig van de 
crematieplaats. Zes fragmenten zijn afkomstig van het bordtype Dragendorff 
18/31. Eén van deze scherven past aan een scherf uit de crematieplaats, waar-
door het vermoeden dat het om opspit gaat wordt bevestigd. Twee randen 
uit de kuil passen aan elkaar. Verder werd er een niet nader te determineren 
wandfragment gevonden. Het laatste fragment betreft een bodem met het 
stempel GABRILLVS. Het stempel is identiek aan dat in de askist. De scher-
ven uit de kuil voor de askist dateren uit de eerste helft van de 2e eeuw. Op 
basis van de randfragmenten kan het maximum aantal exemplaren op vijf 
gesteld worden. Het is echter ook mogelijk dat alle aangetroffen terra sigillata

scherven van één exemplaar afkomstig zijn (afb. 6.5.1). 

6.4 Aardewerk uit de crematieplaats (sporen 8497, 87, 88, 89, 90, 
111 en 151)

De crematieplaats heeft in totaal 168 scherven opgeleverd. Hiervan waren er 
122 van terra sigillata, 6 geverfd, 20 gladwandig, 10 ruwwandig, 2 dikwandig 
en 8 van grijs aardewerk (tabel 6.7). Door de scherven op type te sorteren, te 
passen en randdiameters te vergelijken is getracht het aantal exemplaren te 
bepalen. Veel van het materiaal heeft waarschijnlijk op de brandstapel gestaan 
en is door de hitte gebroken. Een deel van de scherven is hierdoor zeer waar-
schijnlijk zoek geraakt.98 De hieronder weergegeven opsomming van de op 
de crematieplaats aangetroffen individuen geeft een indicatie van het maxi-
maal aanwezig aantal individuen op of bij de brandstapel ten tijde van de 
crematie.
Gezien de overeenkomst in stempels in de askist en op de crematieplaats, 
evenals in de grafkuil, is het aannemelijk dat de overleden persoon die is 
bijgezet in de askist op de crematieplaats is gecremeerd. Ook de datering van 
het materiaal in eerste helft van de 2e eeuw wijst in deze richting.

Inventaris
1 terra sigillata schaal (afb. 6.6.6), verbrand. De schaal is voorzien van het 

stempel COCVSF. Het stempel COCVSF wijst op een herkomst uit de 
ateliers van Lavoye (Frankrijk) en Blickweiler (Duitsland) en dateert in de 
periode 110-190.99

2 terra sigillata bord Dragendorff 18/31, verbrand (afb. 6.6.1).
3 terra sigillata bord Dragendorff 18/31, verbrand (afb. 6.6.2).
4 terra sigillata bord Dragendorff 18/31, verbrand (afb. 6.6.3).
5 terra sigillata bord Dragendorff 18/31, verbrand (afb. 6.6.4).
6 terra sigillata bord Dragendorff 18/31, onverbrand.
7 terra sigillata bord Dragendorff 18/31, verbrand.

97 Spoor 84 is een verstoring in de rand van de crematieplaats, maar het materiaal eruit kan wel 
degelijk tot de crematieplaats gerekend worden en dientengevolge wordt het aardewerk hier 
behandeld.

98 Bovendien is de top van de crematieplaats en de daarboven aanwezige zandlaag deels in 
latere tijd vergraven.

99 Oswald 1931, 83.
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8 terra sigillata bord Dragendorff 18/31, verbrand.
9 terra sigillata bord Dragendorff 18/31, verbrand.
10 terra sigillata bord Dragendorff 18/31, verbrand.
11 terra sigillata bord Dragendorff 18/31, verbrand.
12 terra sigillata bord Dragendorff 18/31, verbrand.
13 terra sigillata bord Dragendorff 18/31 of 31, verbrand.
14 terra sigillata bord Dragendorff 18/31 of 31, verbrand.
15 terra sigillata bord Dragendorff 18/31 of 31, verbrand.
16 terra sigillata bord, verbrand. Het bord is voorzien van het stempel SECCO 

F en identiek aan het in graf 5 aangetroffen exemplaar (afb. 6.6.5).
17 terra sigillata kommetje Dragendorff 27, verbrand (afb. 6.6.7).
18 terra sigillata kommetje Dragendorff 33, verbrand (afb. 6.6.9). Het 

kommetje is voorzien van het stempel SECCO F. Het stempel is identiek 
aan dat op het kommetje in de askist en het hierboven onder 16 vermeld 
exemplaar.100

19 terra sigillata kommetje Dragendorff 33, verbrand. Het kommetje is voor-
zien van het stempel SECCO F en identiek aan het voorgaande.

20 terra sigillata kommetje Dragendorff 33, verbrand (afb. 6.6.10). Het 
kommetje is voorzien van het stempel GABRILLVS. Het stempel is 
identiek aan dat op de borden in zowel de askist als in de kuil in graf 5.

21 terra sigillata kommetje Dragendorff 33, verbrand (afb. 6.6.8). Het 
kommetje is voorzien van het onvolledig bewaard gebleven stempel 
GA[--- en vermoedelijk identiek aan het voorgaande stempel. 

22 terra sigillata kommetje Dragendorff 33, verbrand (afb. 6.6.11).
23 terra sigillata kommetje Dragendorff 33, verbrand (afb. 6.6.12).
24 terra sigillata kommetje Dragendorff 33, verbrand.
25 terra sigillata kommetje Dragendorff 33, verbrand.
26 terra sigillata kommetje Dragendorff 33, verbrand.
27 terra sigillata, bodemfragment met stempelaanzet, bord, verbrand.
28 terra sigillata, bodemfragment, met stempelfragment SO[--- of ---]OS, 

bord verbrand.
29 geverfde beker Stuart 4, techniek B, verbrand (afb. 6.6.17).
30 gladwandig kruik, onverbrand (afb. 6.6.16). Mogelijk horen hier nog 

enkele onverbrande wand- en bodemfragmenten bij.
31 ruwwandige kom Stuart 210B, verbrand, (afb. 6.6.14). Van deze kom is 

al eerder vermeld dat de fragmenten passen aan een rand van hetzelfde 
exemplaar uit graf 3. Daardoor mogen de losse scherven in die grafkuil 
als opspit uit de crematieplaats beschouwd worden.

32 ruwwandige bak Stuart 218, verbrand (afb. 6.6.13).
33 ruwwandige bak Stuart 218.
34 bord in grijs aardewerk Holwerda 160, verbrand (afb. 6.6.15).
35 bord in grijs aardewerk Holwerda 160, verbrand.
36 bord in grijs aardewerk Holwerda 160, verbrand.
37 dikwandig aardewerk, twee scherven, verbrand. Het betreft waarschijnlijk 

amfoor.

Opmerking
Op basis van de hierboven gepresenteerde gegevens kan het maximale aantal 
op de crematieplaats aangetroffen exemplaren op 39 gesteld worden.

100 Oswald 1931, 286.



Dit is inclusief het bord uit de grafkuil van graf 5. Het minimum aantal 
exemplaren dat op de brandstapel is meegegeven is 21. Gezien de over-
weldigende hoeveelheid terra sigillata is het aannemelijk dat er op en bij de 
brandstapel een servies heeft gestaan. Vermoedelijk is het vaatwerk niet leeg 
geweest en was het ten tijde van de crematie gevuld met voedsel en drank. 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aardewerk van 
de crematieplaats en uit de askist. Daarbij is een onderverdeling naar functie 
gemaakt.

crematieplaats graf 5: askist
soort aardewerk Functie
terra sigillata Schaal 1

Bord 17-18 1
Kommetje 10 2

geverfd aardewerk Beker 1 1
gladwandig aardewerk Kruik 1 2
ruwwandig aardewerk Kom 1

Bak 2
grijs aardewerk Bord 3
dikwandig aardewerk Amfoor 1-2

Tabel 6.1
Crematieplaats en graf 5, aardewerk 

onderverdeeld per soort en per functie. 

Afbeelding 6.2
Aardewerk uit graf 1. Schaal 1:2. 
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Afbeelding 6.3
Aardewerk uit graf 2. Schaal 1:2.



Afbeelding 6.3
Aardewerk uit graf 2. Schaal 1:2.
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Afbeelding 6.4
Aardewerk uit graf 4. Schaal 1:2.



Afbeelding 6.5
Aardewerk uit graf 5. Schaal 1:2, stempels schaal 1:1,5.
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Afbeelding 6.6
Aardewerk uit de crematieplaats. Schaal 1:2, stempels schaal 1:1,5
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Afbeelding 6.6B
Aardewerk uit de crematieplaats. Schaal 1:2, stempels schaal 1:1,5
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Afbeelding 6.6C
Aardewerk uit de crematieplaats. Schaal 1:2, stempels schaal 1:1,5
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6.5 Aardewerk uit de verstoorde grafcontext (leidingsleuf )

Uit een klein gedeelte van de stort van de vóór het onderzoek gegraven 
leidingsleuf, direct naast het onderzoeksterrein, is een aanzienlijke hoeveel-
heid scherven van aardewerk uit de Romeinse tijd verzameld, zowel 
verbrand als onverbrand. Ook zijn er enkele complete stukken vaatwerk in 
de leidingsleuf gevonden. Het is aannemelijk dat het aardewerk afkomstig 
is uit één grafcontext.101 Het blijft echter mogelijk dat deze grafcontext 
‘vervuild’ is geraakt door andere vondsten.102

Inventaris
1 compleet terra sigillata bord Dragendorff 18/31 (afb. 6.7.1). Het bord is 

voorzien van het stempel MICCIO·F(ecit). Terra sigillata met het stempel 
MICCIO werd vanaf 110 tot 190 geproduceerd in Lubié (in Frankrijk).103

2 compleet terra sigillata bord Dragendorff 18/31 (afb. 6.7.2). Het bord is 
voorzien van het stempel CELSINVS. Deze pottenbakker produceerde 
tussen 100 en 140 in Ittenweiler (Duitsland).104

3 scherf van terra sigillata kom Dragendorff 30 (afb. 6.7.3), verbrand. De op 
de kom afgebeelde versieringen zijn als volgt te determineren: mannetje, 
Ricken Taf.VII, 97; Amor (enigszins gekanteld afgedrukt), Ricken Taf.
VII, 87; rozetje (slecht afgedrukt), Ricken Taf.VII, 1; indeling met zuiltjes, 
vergelijk Haalebos nr. 528; boog (omgedraaid afgedrukt), Ricken Taf. IX, 
11; medaillon linksboven, niet nader te determineren. De kom is afkom-
stig uit het productiecentrum La Madeleine (Oost-Gallië, in het huidige 
Frankrijk). Op basis van de decoratie kan de datering bepaald worden 
tussen 120-170, hoewel men ervan uitgaat dat dit productiecentrum zijn 
hoogtepunt beleefde rond het midden van de 2e eeuw. De kom is secun-
dair verbrand en kan op een brandstapel hebben gestaan. In dat geval is 
deze vondst redelijk uitzonderlijk, omdat versierde terra sigillata kommen 
zelden worden aangetroffen in crematieplaatsen en -graven.

4 scherf van terra sigillata bord Dragendorff 18/31, verbrand.
5 scherf van terra sigillata bord Dragendorff 18/31, verbrand (afb. 6.7.5).
6 drie randfragmenten van terra sigillata kommetje Dragendorff 27, 

verbrand (afb. 6.7.4, 6.7.6a)
7 drie randfragmenten van terra sigillata kommetje Dragendorff 33, 

verbrand (afb. 6.7.6b).
8 scherf terra sigillata, niet nader determineerbaar
9 een fragment van een geverfde jachtbeker Stuart 2B, met barbotineversie-

ring in de vorm van rennende dieren (afb. 6.7.7), uitgevoerd in techniek 
B, onverbrand.105 De datering is 80-200. Deze bekers werden vervaar-
digd in het Duitse Rijnland.

10 complete geverfde beker Stuart 4, uitgevoerd in techniek B (afb. 6.7.8). 
De beker is versierd met een schubbenpatroon in barbotinetechniek. 

11 zes fragmenten geverfd aardewerk, uitgevoerd in techniek B, onverbrand. 

101 Schriftelijke mededeling E.A.G. Ball (Archol).
102 Tussen de scherven bevonden zich regelmatig diverse aardewerksplinters, voornamelijk 

afkomstig van ruwwandig aardewerk. Deze fragmenten zijn niet meegenomen in de analyse.
103 Oswald 1931, 205.
104 Oswald 1931, 70-71.
105 Dit patroon is door middel van een soort ‘slagroomspuit’ op het aardewerk gespoten.
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12 een fragment van een gladwandige kruik Stuart 110B, onverbrand. 
Datering midden 2e eeuw.

13 bodemfragment van een gladwandige kruik, onverbrand (afb. 6.7.9).
14 34 fragmenten van gladwandig aardewerk van verschillende kruiken, 

zowel verbrand als onverbrand.
15 drie randfragmenten van een ruwwandige pot Niederbieber 89, verbrand 

(afb. 6.7.11). Datering vanaf circa 140 tot laat in de 3e eeuw.
16 één randfragment van een ruwwandige bak Stuart 218, onverbrand 

(afb. 6.7.10). Datering 2e eeuw.
17 zestig fragmenten van ruwwandig aardewerk, zowel verbrand als onver-

brand. Op basis van het baksel is het aannemelijk dat een aantal ruwwan-
dige wandscherven bij de pot horen.

18 acht fragmenten van dikwandig aardewerk, onverbrand. Niet nader te 
determineren. Waarschijnlijk gaat het om fragmenten van amforen.

19 één aardewerkfragment was niet nader te bestemmen, omdat het 
dus danig sterk secundair verbrand was, dat het stuk gesmolten leek te 
zijn.

Opmerking
Het in de leidingsleuf aangetroffen materiaal dateert grofweg uit dezelfde 
periode als het uit de opgraving afkomstige aardewerk, namelijk vooral in 
de eerste helft van de 2e eeuw. De datering van de terra sigillata in eerste 
helft van de 2e eeuw, mogelijk met een kleine uitloper tot na 150, past goed 
in dit beeld. Ook het andere aardewerk past in dit beeld. Op basis van het 
voorkomen van secundair verbrand aardewerk in de stort van de sleuf, 
gecombineerd met de aanwezigheid van houtskool en wat verbrand bot 
kan gesteld worden dat de vondsten afkomstig zijn uit een grafcontext. Het 
gegeven dat de bebouwing van de vicus van Cuijk op enige afstand van de 
vindplaats ligt, versterkt dit vermoeden. Het vermoeden dat het hier om een 
verstoord graf gaat wordt onderstreept door het voorkomen van compleet, 
onverbrand aardewerk als de twee terra sigillata borden en de geverfde beker 
met schubversiering. Vermoedelijk kan hier, net als in de crematiegraven in 
de opgraving, een onderscheid worden gemaakt tussen aardewerk dat op de 
brandstapel werd meegegeven en vormen die compleet in het graf werden 
meegegeven.
Op basis van bovenstaande beschrijving kan het minimum aantal vormen 
uit de stort van de leidingsleuf op 14 gesteld worden. Het gaat dan om twee 
bekers, twee kruiken, drie terra sigillata kommetjes, vier terra sigillata borden,
een ruwwandige pot, een ruwwandige bak en een amfoor. 
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Afbeelding 6.7
Aardewerk uit verstoorde grafcontext (leidingsleuf). Schaal 1:2, stempels schaal 1:1,5.
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Afbeelding 6.7b
Aardewerk uit verstoorde grafcontext (leidingsleuf). Schaal 1:2, stempels schaal 1:1,5.



6.6 Aardewerk uit overige sporen

Spoor 10, schatgraverskuil?
Uit dit spoor komen slechts twee wandfragmenten; het eerste fragment is 
geverfd en uitgevoerd in techniek C. Het kan gedateerd worden vanaf het 
midden van de 2e eeuw. Het tweede fragment is uitgevoerd in gladwandig 
baksel.

Spoor 63
Uit dit spoor zijn twee fragmenten van dezelfde ruwwandige pot Stuart 201B 
afkomstig. De datering is 40-200, maar kan in deze context waarschijnlijk 
100-150 gedateerd worden.

Spoor 78 (deel van R?4)
Uit spoor 78 is een complete rand van een dikwandige amfoor van het type 
Dressel 20 afkomstig. Dit amfoortype is gedurende de hele Romeinse tijd 
in gebruik. De amfoor is, waarschijnlijk gevuld met olijfolie, uit het huidige 
Spanje naar Cuijk vervoerd. Op de rand is het cijfer VII ingekrast; vermoe-
delijk een inhoudsmaat (afb. 6.8). Er wordt wel aangenomen dat dergelijke 
inhoudsmaten secundair zijn en dus geen betrekking hebben op de er in 
eerste instantie in vervoerde olijfolie.106 Volgens Van der Werff duidt de 
maat VII op zeven modii (1 modius is 8.754 liter), waarschijnlijk van graan.107

Het is bekend dat amforen ook wel gebruikt werden om graven bovengronds 
te markeren.108

6.7 Conclusies

Het in de crematiegraven aangetroffen aardewerk dateert uit de eerste helft 
van de 2e eeuw. Incidenteel bevinden er zich scherven in de aangetroffen 
laat-Romeinse inhumatiegraven. Deze scherven dateren net als het aarde-
werk uit de overige sporen uit de eerste helft van de 2e eeuw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat de doden in de 4e of 5e eeuw aardewerk hebben meegekre-
gen in het graf. 
Afgezien van graf 3 bevatten de crematiegraven uit de eerste helft van de 2e

eeuw meerdere stuks aardewerk. Het gaat hier meestal om tafelwaar, hoewel 
er bijvoorbeeld in graf 1 ook een wrijfschaal is aangetroffen, die vooral met 
voedselbereiding geassocieerd wordt. Keuken-/ transportaardewerk is ook 

106 Van der Werff 1988.
107 Van der Werff 1988, 230.
108 Bult et al. 1988, 124.
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Afbeelding 6.8
Rand van amfoor met inhoudsmaat uit 

spoor 78. Schaal 1:2.
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aangetroffen in de brandstapel en in de leidingsleuf. Toch is de tafelwaar en 
dan vooral die met een vermoedelijke drinkfunctie de grootste groep.
In graf 2 zijn, behalve een beker en een kruik, vier kelkbakjes en vier olie-
lampjes aangetroffen. Dit verschijnsel is opvallend en lijkt vooral te wijzen 
op een afwijkend grafritueel ten opzichte van de andere graven. Mogelijk 
vervulde de dode een rituele functie in de locale gemeenschap van Cuijk. 
Binnen het in de graven aangetroffen aardewerk kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen vormen die secundair verbrand zijn en vormen die 
onverbrand in het graf geplaatst zijn. Bij de secundair verbrande vormen kan 
afgevraagd worden in hoeverre het materiaal daadwerkelijk op de brandsta-
pel gestaan heeft, zeker als de vormen niet of niet ernstig gefragmenteerd 
zijn, zoals de olielampjes uit graf 2. Een uitzondering vormt graf 3. Hierin 
werd alleen sterk gefragmenteerd glas aangetroffen. Mogelijk is aan die dode 
alleen glaswerk op de brandstapel meegegeven. 
Bij de bijzetting van de gecremeerde in het graf heeft men regelmatig mee 
verbrand aardewerk in de grafkuil geplaatst, waarschijnlijk samen met de 
resten van de brandstapel. Hierdoor is het duidelijk dat er in een aantal 
gevallen naast aardewerk voor op de brandstapel ook een ‘setje’ voor in het 
graf samengesteld werd. Dit wordt het beste geïllustreerd door graf 5 (de 
askist) en de daaromheen liggende crematieplaats. Uit de askist komen in 
totaal zes stuks vaatwerk, uit de crematieplaats 37/39. 
Het hierboven genoemde ‘setje’ lijkt te bestaan uit vormen die te maken 
hebben met drinken. Het gaat hier vooral om bekers, kleine kommetjes en 
kruiken, zoals aangetroffen in de graven 2 en 4. Ook het aardewerk uit de 
askist (graf 5), lijkt op één bord na een dergelijke voorkeur te representeren. 
Alleen in de verstoorde grafcontext in de leidingsleuf zijn er twee borden 
versus één beker aangetroffen. Het is echter mogelijk dat, gezien de kleine 
hoeveelheid crematieresten uit deze context, hier niet de gehele grafinhoud 
geborgen is.109

Op basis van de overeenkomstige terra sigillata stempels uit de crematie-
plaats en de askist kan verondersteld worden dat de dode in de askist op de 
crematieplaats is gecremeerd. Op de brandstapel heeft hij een uitgebreid 
servies meegekregen. Een deel van het servies is echter achter de hand 
gehouden om mee te geven in de askist. In functionele zin zijn de over-
eenkomsten tussen het aardewerk uit de crematieplaats en dat uit de askist 
eveneens als argument te gebruiken om de relatie tussen beide sporen te 
aan te tonen. 
Als het totale servies in ogenschouw wordt genomen, kan het graf de verge-
lijking met “rijke” graven elders in Nederland glansrijk doorstaan. Dit geeft 
echter wel te denken: crematiegraven waarbij de crematieplaats niet onder-
zocht kan worden of te traceren is, geven geen totaalbeeld wat betreft aard en 
aantal bijgaven dat bij het begrafenisritueel gebruikt is.

109 Schriftelijke mededeling E.A.G. Ball.



Tabel 6.2 Overzicht van het aardewerk uit graf 1

Spoor Aantal Fragm Materiaal Baksel Type Vorm Opmerkingen Datering

24 1 wand BELG TNIGRA Indet NND  

24 24 wand DIKW DIKW Indet WS  
24 6 rand DIKW DIKW BR36 WS  0-400
24 1 rand DIKW DIKW BR36 WS past aan 140 0-400
24 1 rand DIKW DIKW BR36 WS past aan 141 0-400
24 5 rand DIKW DIKW BR36 WS ws 1 ex 0-400
       (alle scherven is 1 ex.) 
24 3 bodem DIKW DIKW Indet WS  
24 30 wand DIKW DIKW Indet NND  
24 1 wand DIKW DIKW Indet WS past aan 1 fragm.
       Schaal is dus 4! 
24 1 wand DIKW DIKW Indet WS zelfde scherf als 149 
24 1 bodem DIKW DIKW Indet WS past aan 136 
24 1 wand DIKW DIKW Indet WS zelfde scherf als 150 
24 1 rand GEVERFD TECH. B ST2 BE  80-200
24 1 bodem GEVERFD TECH. B Indet NND past aan 184 
24 3 wand GEVERFD TECH. B Indet NND Zand bestrooid
       (2 scherven in totaal) 
24 8 rand GEVERFD TECH. B BR17A BO  100-200
24 59 wand GEVERFD TECH. B Indet NND  
24 5 bodem GEVERFD TECH. B BR17A BO  100-200
24 2 bodem GEVERFD TECH. B Indet BO  
24 1 wand GEVERFD TECH. B BR17A BO  100-200
24 3 wand GEVERFD Indet Indet NND  
24 1 wand GEVERFD GEVERFD Indet NND  
24 29 wand GEVERFD TECH. B Indet NND Zand bestrooid 
24 28 wand GLADW GLADW Indet NND  
24 3 bodem GLADW GLADW Indet KR 1 bodem 
24 1 bodem GLADW GLADW Indet KR  
24 6 rand TS TS DRAG27 KO O. Gallisch, 100-125
       2 kerven op rand
24 2 wand TS TS DRAG27 KO O. Gallisch, 100-125
       2 kerven op rand
24 1 rand TS TS DRAG 18 BO Sec. verbrand 80-325
     /31 of 31
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Tabel 6.3 Overzicht van het aardewerk uit graf 2

Spoor Aantal Fragm Materiaal Baksel Type Vorm Opmerkingen Datering

49 2 rand GEVERFD TECH. B Indet OLIE Compleet 
49 8 wand GLADW GLADW ST110 KR Nagenoeg compl., roetsporen
       bin.&bui.zijde 100-150
49 1 rand GLADW GLADW ST145 KELKBAKJE Niet beroet! 0-400
49 4 rand GLADW GLADW ST145 KELKBAKJE Compleet, Gegolfde rad, Roetsp.
       bin.&bui.zijde 0-400
49 7 rand GLADW GLADW ST145 KELKBAKJE Beroet binnen- & buitenzijde 0-400
49 1 rand GLADW GLADW ST110 KR Nagenoeg compl., roetsporen
       bin.&bui.zijde 100-150
49 1 oor GLADW GLADW Indet NND 3-delig 
49 1 bodem GLADW GLADW ST145 KELKBAKJE Beroet binnen- & buitenzijde 0-400
49 2 bodem GLADW GLADW ST110 KR Nagenoeg compl., roetsporen 
       bin.& bui.zijde 100-150
49 8 wand GRIJS GRIJS Indet OLIE Schilvers lampje,
   GLAD GLAD   kap.d.hitte?
   BAK BAK   of kelkbakje vnr 440
49 1 rand GRIJS GRIJS Indet OLIE Op bodem SER
   GLAD GLAD
   BAK BAK
49 1 rand GRIJS GRIJS Indet OLIE Compl.,
   GLAD GLAD   Op bodem SER
   BAK BAK 
49 1 oor GRIJS GRIJS Indet OLIE
   GLAD GLAD
   BAK BAK
49 1 rand TS TS ST5 BE Compleet 120-270

Tabel 6.4 Overzicht van het aardewerk uit graf 3

Spoor Aantal Fragm Materiaal Baksel Type Vorm Opmerkingen Datering

79 1 rand RUWW RUWW ST210B KO zie ook vnr 242, 70-175

       2376, 378, 376



Tabel 6.5 Overzicht van het aardewerk uit graf 4

Spoor Aantal Fragm Materiaal Baksel Type Vorm Opmerkingen Datering

83 1 rand GEVERFD TECH. B NB30 BO Radst. Compleet 100-260/150-260
83 1 wand GLADW GLADW Indet NND Past aan 4
       scherven van 228 
83 1 wand GLADW GLADW Indet NND Beroet aan de buitenkant 
83 15 wand GLADW GLADW Indet NND 1X breuk grillig – vuur? 
83 4 wand GLADW GLADW Indet NND  
83 2 rand GLADW GLADW ST110B KR Compl., 2-delig oor rond midden II
83 2 bodem GLADW GLADW Indet NND  
83 1 wand TS TS Indet NND Sec. Verbrand 
83 2 wand TS TS DRAG18/31 BO Sec. Verbrand 80-120
83 1 wand TS TS DRAG 18/31 BO Sec. Verbrand, 80-120
       met restant stempel
83 1 rand TS TS DRAG27 KO Compl. O. Gallisch, 100-125
       geen stempel
83 1 rand TS TS DRAG 18/31 BO Sec. Verbrand 80-325
     of 31
83 1 rand TS TS DRAG 18/31 BO Sec. Verbrand 80-120
83 1 bodem TS TS Indet NND Sec. Verbrand 
83 1 bodem TS TS DRAG18/31 BO sec. verbrand 80-120

Tabel 6.6a Overzicht van het aardewerk uit graf 5 (Graf 5 askist)

Spoor Aantal Fragm Materiaal Baksel Type Vorm Opmerkingen Datering

150 1 rand GEVERFD TECH. B ST2A BE Compl., gr.l. metallic. Deklaag 80-150/200

150 2 rand GLADW GLADW ST110 KR Compl., 2-delig oor 100-150
150 1 rand TS TS DRAG18/31 BO Compl., stempel 110-140
       GABRILLUS
150 1 rand TS TS DRAG27 KO Compl., O. Gallisch, geen stempel 100-125
150 1 rand TS TS DRAG33 KO Compl., stempel 80-140
       SECCO F

Tabel 6.6b Overzicht van het aardewerk uit graf 5 (Graf 5 grafkuil)

Spoor Aantal Fragm Materiaal Baksel Type Vorm Opmerkingen Datering

150 1 wand TS TS Indet NND sec. verbrand

150 2 rand TS TS DRAG18/31 of 31 BO sec. verbrand 80-325
150 2 rand TS TS DRAG18/31 BO sec. verbrand 80-120
150 2 rand TS TS DRAG 18/31 BO sec. verbrand 80-120
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Tabel 6.7 Overzicht van het aardewerk uit de crematieplaats

Spoor AantaI Fragm Materiaal Baksel Type Vorm Opmerkingen Datering

84 1 wand GLADW GLADW Indet NND  
84 2 rand GRIJS AW GRIJS AW HOL160 BO  100-200
84 1 wand RUWW RUWW Indet NND  
84 1 bodem RUWW RUWW Indet NND  
84 2 wand TS TS Indet NND sec. verbrand 
84 1 wand TS TS DRAG33 KO sec. verbrand 100-260
84 3 wand TS TS DRAG33 KO met stempel 80-140
       SECCO F, sec. verbrand
84 1 rand TS TS Indet BO sec. verbrand 
84 1 rand TS TS DRAG33 KO met stempel 80-140
       SECCO F, sec. verbrand
84 1 bodem TS TS Indet NND  
84 1 bodem TS TS DRAG33 KO met stempel 80-140
       SECCO F, sec. verbrand

Tabel 6.7 Overzicht van het aardewerk uit de crematieplaats

Spoor Aantal Fragm Materiaal Baksel Type Vorm Opmerkingen Datering

88 2 wand DIKW DIKW Indet NND  
88 2 wand GLADW GLADW Indet NND beroet 
88 10 wand GLADW GLADW Indet NND  
88 2 bodem GLADW GLADW Indet NND  
88 2 bodem GRIJS AW GRIJS AW HOL160 BO sec. verbrand 100-200
88 3 rand GRIJS AW GRIJS AW HOL160 BO sec. verbrand 100-200
88 3 rand RUWW RUWW ST218 BO  100-200
88 1 rand TS TS DRAG 18/31 BO  80-120
88 1 bodem TS TS Indet KO/BE sec. verbrand 
88 1 bodem TS TS Indet KO Met radstempel, stempel COCVSF, 110-190
       sec. verbrand
88 3 bodem TS TS Indet KO Met radstempel,
       sec. verbrand
88 2 bodem TS TS Indet BO stempel SECCO F,sec. verbrand,
       ws. DRAG18/31 80-140
88 1 bodem TS TS Indet BO sec. verbrand,
       met stempel SO..of ..OS
88 2 rand TS TS DRAG 18/31 BO sec. verbrand 80-325
     of 31
88 1 bodem TS TS DRAG33 KO stempel GA, sec. verbrand 110-140
88 1 bodem TS TS DRAG33 KO sec. verbrand 100-260
88 1 bodem TS TS DRAG33 KO met stempel 110-140
       GABRILLUS, sec. verbrand
88 1 bodem TS TS DRAG33 KO  100-260
88 2 bodem TS TS DRAG18/31 BO  80-120
88 1 bodem TS TS Indet BO standringfragment, sec. verbrand



88 3 rand TS TS DRAG33 KO stempel GA, sec. verbrand 110-140
88 2 wand TS TS DRAG33 KO stempel GA, sec. verbrand 110-140
88 1 wand TS TS DRAG33 KO sec. verbrand 100-260
88 1 wand TS TS DRAG33 KO sec. verbrand 100-200
88 2 wand TS TS DRAG33 KO met stempel  110-140
       GABRILLUS, sec. verbrand
88 2 wand TS TS DRAG18/31 BO sec. verbrand 80-120
88 1 rand TS TS DRAG 18/31 BO beroet 80-120
88 2 rand TS TS Indet NND sec. verbrand 
88 1 rand TS TS DRAG 18/31 BO sec. verbrand 80-120
88 3 rand TS TS DRAG33 KO sec. verbrand 100-260
88 1 rand TS TS DRAG33 KO  100-260
88 3 rand TS TS DRAG27 KO sec. verbrand 100-125
88 5 rand TS TS DRAG18/31 BO sec. verbrand 80-120
88 3 rand TS TS DRAG18/31 BO  80-120
88 2 wand TS TS Indet NND sec. verbrand 
88 1 wand TS TS DRAG 18/31 BO sec. verbrand 80-120

Spoor AantaI Fragm Materiaal Baksel Type Vorm Opmerkingen Datering

89 3 rand RUWW RUWW ST210B KO zie ook 290 70-175
89 2 wand TS TS DRAG33 KO sec. verbrand 100-260
89 1 wand TS TS DRAG18/31 BO sec. verbrand 80-120
89 1 rand TS TS DRAG18/31 BO sec. verbrand 80-120
89 1 bodem TS TS DRAG33 KO sec. verbrand 100-260
89 1 bodem TS TS DRAG33 KO met stempel 110-140
       GABRILLUS, sec. verbrand

Spoor AantaI Fragm Materiaal Baksel Type Vorm Opmerkingen Datering

90 4 wand GEVERFD TECH. B Indet NND zand bestrooid 
90 1 bodem GEVERFD TECH. B Indet NND zand bestrooid 
90 1 wand GLADW GLADW Indet NND  
90 2 rand RUWW RUWW ST218 BO 1 groef onder rand 100-200
90 1 bodem RUWW RUWW ST218 BO 1 groef onder rand beroet 100-200
90 2 bodem RUWW RUWW ST218 BO 1 groef onder rand 100-200
90 1 wand TS TS Indet NND sec. verbrand 
90 1 wand TS TS DRAG33 KO sec. verbrand 100-260
90 1 wand TS TS DRAG33 KO met stempel 80-140
       SECCO F, sec. verbrand
90 1 rand TS TS DRAG33 KO stempel GA, sec. verbrand 110-140
90 2 rand TS TS DRAG33 KO sec. verbrand 100-260
90 1 rand TS TS DRAG18/31 BO sec. verbrand 80-325
     of 31
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Spoor AantaI Fragm Materiaal Baksel Type Vorm Opmerkingen Datering

151 2 wand GEVERFD TECH. B Indet NND zand bestrooid 
151 1 rand GEVERFD TECH. B ST4 BE  100-200
151 1 wand GEVERFD TECH. B Indet NND  
151 2 wand GEVERFD TECH. B ST4 BE  100-200
151 2 wand GLADW GLADW Indet NND  
151 1 rand GRIJS AW GRIJS AW HOL160 BO sec. verbrand 100-200
151 2 wand RUWW RUWW Indet NND  
151 1 bodem RUWW RUWW Indet NND  
151 1 bodem TS TS DRAG33 KO stempel GA, sec. verbrand 110-140
       
151 1 rand TS TS DRAG33 KO met stempel 110-140
        GABRILLUS, sec. verbrand
151 1 bodem TS TS DRAG33 KO met stempel 80-140
        SECCO F, sec. verbrand
151 1 bodem TS TS Indet BO stempel SECCO F, 80-140
        sec. verbrand,
        ws. DRAG18/31
151 4 bodem TS TS Indet NND sec. verbrand 
151 1 bodem TS TS Indet NND sec. verbrand, met restje 
        stempel zonder letters 
151 1 bodem TS TS DRAG18/31 BO  80-120
151 1 bodem TS TS Indet BO sec. verbrand, met 
        stempel aanzet 
151 2 rand TS TS DRAG 18/31 BO sec. verbrand 80-120
151 4 rand TS TS DRAG18/31 BO sec. verbrand 80-120
151 1 rand TS TS DRAG27 KO sec. verbrand 100-125
151 7 wand TS TS Indet NND sec. verbrand 
151 2 rand TS TS DRAG33 KO met stempel 80-140
        SECCO F, sec. verbrand
151 2 rand TS TS DRAG33 KO sec. verbrand 100-260
151 3 rand TS TS Indet BO sec. verbrand 
151 8 wand TS TS DRAG18/31 BO sec. verbrand 80-120
151 1 wand TS TS DRAG33 KO sec. verbrand 100-260
151 1 wand TS TS Indet BO stempel SECCO F,
        sec. verbrand, ws. 
        DRAG18/31 80-140
151 1 rand TS TS DRAG18/31
     of 31 BO sec. verbrand 80-325



Appendix: lijst met afkortingen

Brunsting: Brunsting 1937. 
Dragendorff: Dragendorff 1895.
Haalebos: Haalebos 1977.
Holwerda: zie Holwerda 1923.
Niederbieber: Oelmann 1914.
Ricken:  Ricken 1934.
Stuart:  Stuart 1977.
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7 Metaalvondsten uit het grafveld Grotestraat 

Bergbezinkbassin

L. Meurkens, met bijdrage van E.A.G. Ball

7.1 Inleiding

De metaalvondsten uit de graven van Grotestraat Bergbezinkbassin bestaan 
voor het grootste deel uit ijzeren spijkers. Voorwerpen gemaakt van een 
koperlegering zijn ook gevonden, maar zijn veel schaarser. In dit hoofdstuk 
zal in de eerste plaats een beschrijving gegeven worden van de verschillende 
ijzeren en bronzen voorwerpen en de in de graven aangetroffen Romeinse 
munten. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre uitspraken mogelijk zijn 
over het gebruik van metalen in het grafritueel van de graven van Grotestraat 
Bergbezinkbassin.

7.2 IJzer

Spijkers
De opgraving Grotestraat Bergbezinkbassin heeft in totaal meer dan duizend 
ijzeren spijkers opgeleverd. De spijkers zijn uit drie verschillende contex-
ten afkomstig: crematiegraven (graf 1-5), inhumatiegraven (graf 8 en 12) en 
de crematieplaats (afb. 5.7). De tien spijkers die afkomstig zijn uit de kuil 
waarin de tufstenen askist begraven was (S150) kunnen waarschijnlijk als 
opspit uit de crematieplaats beschouwd worden, omdat de kuil hierin inge-
graven was.110 Naast deze drie contexten is er bij de begeleiding voorafgaand 
aan de opgraving ook een aantal spijkers van de stort van een leidingsleuf 
verzameld. Deze stammen hoogstwaarschijnlijk uit een crematiegraf dat 
verstoord is door het graven van de leidingsleuf voorafgaand aan de arche-
ologische begeleiding. Onder de spijkers uit deze verstoorde grafcontext 
bevindt zich een fragment van een groot exemplaar met aan de punt resten 
van een textiel. Het is mogelijk dat deze spijker gebruikt is om een vergan-
kelijke container waarin de crematieresten verzameld waren dicht te knopen. 
Voor de volledigheid zijn de spijkers uit de verstoorde grafcontext ook beke-
ken en zijn de aantallen opgenomen in de onderstaande tabel. 

110 Het gaat om zes schoenspijkers, twee medium en twee grote spijkers. Zij zijn in de tabel bij 
de spijkers uit de crematieplaats geteld.
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1 24 crematie 171 2 16 7 -
2 49 crematie 243 79 74 66 69
3 79 crematie 28 22 12 24 10
4 83 crematie - 1 18 7 -
5 150 crematie - - - 1 -
crem 88, 89, 151, 

(150)
crematieplaats 23 5 15 14 6

V -
crematie
(verstoorde
grafcontext)

71 18 48 6 -

8 97 inhumatie 69 - - - -
12 139 inhumatie 68 - 7 - -

Er was bij de determinatie van de spijkers een aantal complicerende facto-
ren. Ten eerste was het door het fragmentarische karakter van het materiaal 
over het algemeen moeilijk om de precieze aantallen vast te stellen. Ook was 
het hierdoor in veel gevallen moeilijk om de spijkers in de vastgestelde cate-
gorieën in te delen (tabel 7.1).111 Dit was met name het geval bij spijkers van 
de categorie medium of groot. Ten tweede was het door de zware corrosie 
vaak moeilijk om de precieze lengte en dikte te achterhalen. Opmerkelijk 
genoeg ontbrak op een aantal spijkers, met name schoenspijkertjes en kleine 
spijkers, corrosie geheel of nagenoeg geheel (afb. 7.1). Mogelijk heeft dit te 
maken met de samenstelling van het ijzer en de verbrandings-/ verhittings-
graad van de spijkers tijdens de crematie.

Op basis van het formaat en de mogelijke functie kunnen de spijkers van 
Grotestraat Bergbezinkbassin ingedeeld worden in vier categorieën. De 
eerste categorie bestaat uit schoenspijkers. Dit zijn kleine spijkers met bolle 
kop en omgebogen punt die gebruikt werden als beslag ter versteviging van 
schoenzolen. In de noordwestelijke provincies van het Romeinse rijk zijn 
tot nu toe een zestal verschillende schoentypes geïdentificeerd, waarvan er 
drie met spijkers beslagen zolen hadden. Het vroegst gedateerde type is de 
caliga, die met name gebruikt werd door soldaten. In onze streken raakt 
dit type schoen al vroeg in de 2e eeuw in onbruik.112 Gezien de datering 
van de verschillende graven en het feit dat het castellum van Cuijk in de 2e

eeuw waarschijnlijk niet meer in gebruik was, is het dus onwaarschijnlijk 
dat de bij de opgraving Grotestraat Bergbezinkbassin aangetroffen schoen-
spijkertjes van caligae stammen, al is tenminste één graf in het eerste kwart 

111 Onderverdeling grotendeels naar Hiddink 2003.
112 Hoevenberg 1993; Waasdorp 1999, 90-92.

Tabel 7.1
Aantallen en typen spijkers uit het grafveld 

Grotestraat Bergbezinkbassin.



van de 2e eeuw te dateren. De andere twee met spijkers beslagen schoen-
types zijn de calceus en de solea, die beide gedurende lange tijd in gebruik 
zijn geweest en veel voorkomen in civiele nederzettingen zoals Cuijk. 
Vergeleken met de calceus is de solea echter relatief zeldzaam. Binnen de 
grote groep schoenen die bij de opgraving van het Romeinse castellum / 
vicus Valkenburg (Zuid-Holland) is gevonden is de verhouding bijvoorbeeld 
7:1.113  De calceus is een gesloten schoen, waarvan de zool tussen de 40 en 
150 spijkertjes bevatte. De solea is een sandaal met 40 tot 50 spijkertjes in 
de zool. 
Passen we deze getallen toe op de graven van Grotestraat Bergbezinkbassin 
dan kunnen we vaststellen dat slechts in twee van de crematiegraven (graf 
1 en 2) het totale aantal schoenspijkertjes de hoeveelheid benadert die voor 
één paar schoenen nodig zou zijn. Vanwege hun kleine formaat werden 
schoenspijkertjes waarschijnlijk niet bewust uit de brandstapel verzameld. 
De verwachte hoeveelheid van dit soort spijkertjes in crematiegraven is dus 
over het algemeen laag, tenzij de resten van de brandstapel ook in het graf 
gedeponeerd zijn.114 In alle bij de opgraving Grotestraat Bergbezinkbassin 
gevonden crematiegraven lijkt dit inderdaad of in ieder geval ten dele het 
geval geweest te zijn. In het geval van graf 1 en 2 suggereert het aantal 
schoenspijkertjes dat een groot gedeelte van de brandstapel in het graf gede-
poneerd is. Het geheel ontbreken van schoenspijkertjes in graf 4, ondanks 
de aanwezigheid van brandstapelresten wijst erop dat deze overledene 
zonder schoenen of met een schoentype zonder spijkertjes gecremeerd is. 
In het geval van de crematieplaats moeten we dit principe omdraaien. Het 
aantal hier gevonden schoenspijkertjes (en andere spijkertypes) is weer wat 
aan de lage kant, terwijl we er - zeker als de crematieplaats langere tijd in 
gebruik is geweest - juist veel zouden verwachten. Dit pleit overigens wel 
voor het argument dat de crematieplaats slechts één keer gebruikt is en wel 
om de in graf 5 aangetroffen dode te cremeren.
Ook in twee van de inhumatiegraven (graf 8 en 12) werden schoenspijkers 
aangetroffen. Het totaal ligt in beide gevallen wat aan de lage kant, maar 
omdat in elk graf twee duidelijke concentraties spijkertjes gedocumenteerd 
zijn, is het toch zeker dat de aangetroffen schoenspijkers in beide gevallen 
een paar schoenen vertegenwoordigen. De afwezigheid van schoenspijker-
tjes in de overige inhumatiegraven duidt erop dat deze individuen zonder 
schoenen of met schoenen zonder spijkertjes in de zool begraven werden.

De tweede categorie spijkers uit de graven van Grotestraat Bergbezinkbassin 
bestaat uit smalle kleine spijkers met platte kop en een lengte tussen de 2 
en 2.5 centimeter. Fijne spijkertjes zoals deze lijken ongeschikt te zijn voor 
zwaardere constructies en zijn wellicht afkomstig van beslag van kistjes of 
meubilair dat mee werd verbrand op de brandstapel.
Een opmerkelijke vertegenwoordiger van deze categorie is gevonden in de 
crematieplaats. De spijker heeft een normale ijzeren schacht met vierkante 
doorsnede, maar een bolle kop gemaakt van een koperlegering. Het gaat 
hier waarschijnlijk om een siernagel.

113 Hoevenberg 1993.
114 Hiddink 2003, 220.
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Tot de derde en vierde categorie behoren spijkers die geclassificeerd zijn als 
medium (2.5 – 5 centimeter) of groot (> 5 centimeter). Zoals reeds vermeld is 
het door het fragmentarische karakter van het materiaal moeilijk om de spij-
kers uit deze categorieën in te delen. Over het algemeen lijken de spijkers 
uit deze categorieën tussen de 4 en 6 centimeter lang geweest te zijn, met 
enkele uitschieters naar boven. De spijkers hebben een vierkante doorsnede 
en platte kop en soms zijn er in de corrosie nog resten van hout zichtbaar. 
In het geval van de crematiegraven is het waarschijnlijk dat dit soort spijkers 
gebruikt is in de constructie van de brandstapel of afkomstig is van oud hout 
dat in de brandstapel verwerkt was.115 Tussen de uitgezochte crematieresten 
in de askist (G5) werd een losse spijker van fors formaat gevonden, die hier 
bewust gedeponeerd lijkt te zijn. Mogelijk is deze spijker net als het exem-
plaar met resten van textiel uit de leidingssleuf gebruikt om een verganke-
lijke container waarin de crematieresten verzameld waren af te sluiten. Het 
is daarnaast ook bekend dat losse spijkers in graven een kwaadafwerende 
functie hadden.116

In het geval van graf 12, een inhumatiegraf, zijn de spijkers van deze catego-
rie hoogst waarschijnlijk afkomstig van een grafkist. De spijkers zijn name-
lijk gevonden in de zone waar zich het silhouet van de kist aftekende. Een 
kistsilhouet was ook in sommige andere inhumatiegraven zichtbaar. Het feit 
dat er in deze graven geen spijkers gevonden zijn, duidt erop dat kisten ook 
zonder spijkers gemaakt werden.

115 Hiddink 2003, 221.
116 Hiddink 2003, 221 en noot  221.

Afbeelding 7.1
Selectie van spijkers uit verschillende 

graven. Boven: schoenspijkertjes (let op 

het verschil in conservering). Onder: spij-

kers van verschillend formaat. Schaal 1:2.



Bel
Een opmerkelijke vondst van de opgraving Grotestraat Bergbezinkbassin 
is een grote ijzeren bel, die zeer waarschijnlijk te interpreteren is als een 
koebel (afb. 7.2). Een andere, minder waarschijnlijke, mogelijkheid is dat 
het om een deel van paardentuig gaat. De bel is ondanks zware corrosie 
nog geheel intact en bezit nog de klepel. Het object is gemaakt door enkele 
dunne
ijzeren platen te buigen en vervolgens aan elkaar vast te klinken. 
De context van de bel is wat problematisch. Deze is gevonden in de verbrui-
ningshorizont enkele centimeters boven kringgreppel R3 rond crematie-
graf 4. Hoewel op dat niveau nog niet als zodanig zichtbaar, is het zeer 
waarschijnlijk dat de bel hoog uit de vulling van de randstructuur afkomstig 
is en dus, op basis van de context, eveneens uit de Romeinse tijd, of uit de 
periode kort daarna stamt. Het is moeilijk om de bel zelf met enige nauw-
keurigheid te dateren omdat dit soort objecten door de tijd heen weinig 
veranderd zijn. Zo kennen we uit de Romeinse tijd behalve exemplaren 
van brons ook ijzeren bellen. Verschillende daarvan zijn vergelijkbaar met 
het Cuijkse exemplaar. Een nagenoeg identieke bel is gevonden in het 
mogelijke stalgedeelte van een boerderij in de Romeinse nederzetting op 
de Steenakker in Breda-West.117 Andere Romeinse exemplaren zijn bekend 
uit Duitsland, bijvoorbeeld van het villaterrein bij Tittmoning118 en het castel-

lum bij Straubing.119 In Osterburken, eveneens in Duitsland, is bovendien 
een depot van ijzeren voorwerpen gevonden, met daarin acht koebellen die 
grotendeels identiek zijn aan het Cuijkse exemplaar. Dit depot is gedateerd 
tussen het einde van de 4e en de 5e eeuw.120 Uit de late Middeleeuwen 
kennen we tenslotte een exemplaar dat gevonden is op de opgraving 
Rijswijk ‘De Bult’.121

Het is moeilijk om de aanwezigheid van de bel in de kringgreppel te verkla-
ren. Mogelijk kan hij op één of andere manier geassocieerd worden met 
het Romeinse grafritueel. Het is op basis van de context, bovenin de vulling 
van de greppel, echter aannemelijk dat de bel niet direct in relatie staat 
met graf 4, maar uit de periode van na die begraving, bijvoorbeeld de laat-
Romeinse tijd stamt. In deze periode worden er nog wel mensen aan de 
Grotestraat begraven, maar had het gebied naast haar functie als laatste rust-
plaats voor de doden misschien ook een meer alledaagse functie als graasge-
bied voor kuddes koeien of schapen.

117 Hoegen, Koster & Van Enckevort 2004, 364 (afb. 14.6). 
118 Keller 1980, afb. 20, 1.
119 Walke 1965, afb. 113, 7.
120 Henning 1985, afb. 3, 4-11.  
121 Bloemers 1978, deel II, afb. 190, 162. 
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Afbeelding 7.2
De ijzeren (koe)bel uit randstructuur R3. 

Schaal 1:2.

Afbeelding 7.3
Fragmentjes gesmolten brons uit graf 1. 

Schaal 2:1.

7.3 Objecten van koperlegering

Afgezien van munten (zie 7.4) zijn alleen in crematiegraf 1 en in de 
verstoorde grafcontext restanten van objecten die gemaakt zijn van een 
koperlegering gevonden. In het geval van graf 1 gaat het om objecten die op 
de brandstapel mee zijn verbrand en daardoor slechts zeer fragmentarisch 
bewaard zijn gebleven. Het gaat om enkele bronsdruppels en twee fragmen-
ten van een mogelijke draadfibula (afb. 7.3).122 In het geval van de verstoorde 
grafcontext zijn de zéér kleine fragmenten onherkenbaar.

7.4 Munten

E.A.G. Ball & L. Meurkens 

Tijdens het onderzoek zijn zeven Romeinse munten aangetroffen. De 
munten waren op twee na zeer gecorrodeerd en moeilijk determineerbaar. 
De determinaties van de munten zijn opgenomen in tabel 7.2. 123

Twee munten zijn afkomstig uit crematiegraven, respectievelijk uit graf 2 
en 3. De eerste, een as uit de 1e eeuw is gevonden in een graf dat op basis 
van het aardewerk in de eerste helft van de 2e eeuw gedateerd kan worden. 
De tweede, een as of dupondius, dateert uit het tweede of het derde kwart van 
de 2e eeuw.  Beide munten zijn afkomstig uit vullingen bestaande uit brand-
stapelresten.
Vijf munten zijn afkomstig uit laat-Romeinse inhumatiegraven. Van de vier 
determineerbare munten zijn er drie geslagen in het derde kwart van de 4e

eeuw. De vierde is in het laatste kwart van de 4e eeuw geslagen. Graf 11 heeft 
drie munten opgeleverd. De graven 7 en 14 ieder één.

122 Determinatie M. Duurland.
123 Determinatie M. Duurland en J. van Pelsdonk (Geld- en Bankmuseum Utrecht).



gr
af

nr

sp
oo

rn
r

au
to

ri
te

it

m
un

ts
oo

rt

m
un

tp
la

at
s

ja
ar

ca
ta

lo
gu

s

3 79 Antoninus Pius 
(138-161)

as/dupondius,
indet.

? 138-161

7 28
Valentinianus I 
(364-375) AES 3 Trier 367-375

GLORIA
ROMANORVM
– type

11 119 - indet. ? ?

11 119 - AES 3 ? 364-378

11 119 barbaars;laat 
4e eeuw

AES 4 / follis, 
imitatie

Gallia 370-402

14 144
Gratianus
(367-383) AES 3 Arles?

367-375
RIC (2) 15

De datering van de individuele graven op basis van munten is moeilijk. De 
as uit graf 2 geeft dat duidelijk weer. We kunnen aannemen dat er regel-
matig oud geld werd meegegeven. Er wordt aangenomen dat de omlooptijd 
voor munten uit de 4e eeuw wel korter was dan van de drie eeuwen daar-
voor.124

Het meegeven van munten in graven wordt algemeen in verband gebracht 
met de reis die de geest van de overledene moest maken naar het dodenrijk. 
In de klassieke mythologie zouden alleen de personen die begraven waren 
met een munt door de veerman Charon over de rivier de Styx, de grens met 
het dodenrijk, gezet worden. Of deze verklaring overal stand kan houden 
is de vraag. In hoeverre had dit idee bijvoorbeeld betekenis voor de locale 
bevolking in de Noordwestelijke provinciën van het Romeinse Rijk? In 
lang niet alle Romeinse graven in deze streken worden munten gevonden. 
Bovendien varieert het aantal munten uit verschillende grafvelden sterk.125

Hiddink stelt dat munten in graven toch in algemene zin als een soort reis-
geld gezien kunnen worden.126 Met name bij inhumaties, waar een munt in 
de mond of de hand gelegd is, zou dit het geval zijn. 

7.5 Conclusie

Uit de bovenstaande beschrijving is duidelijk dat het overgrote deel van de 
metalen voorwerpen niet bewust als bijgift in de graven gedeponeerd is. 
Het grootste deel van de spijkers en de objecten van koperlegering hebben 
deel uitgemaakt van de brandstapel zelf; van objecten die op de brandstapel 
mee zijn verbrand of van kledingstukken die door de overledene gedra-
gen werden tijdens de crematie. Deze voorwerpen zijn in het graf terecht 
gekomen toen de resten van de brandstapel deels of in het geheel in de 
verschillende graven gedeponeerd zijn. Twee forse spijkers, één uit de uit de 

124 Van der Vin 2002, 73.
125 Hiddink 2003, 199
126 Hiddink 2003, 199.

Tabel 7.2
Determinaties en context van de munten uit 

graven.
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askist (G5) en één uit de verstoorde grafcontext kunnen mogelijk als bijgift 
beschouwd worden. De spijkers, waarvan er aan die uit de verstoorde graf-
context nog resten van textiel vastzaten, zijn mogelijk gebruikt ter afsluiting 
van vergankelijke containers waarin de crematieresten verzameld waren. 
Daarnaast wordt vermoedt dat losse spijkers in graven een kwaadafwerende 
functie hadden en daarom als bijgift zijn meegegeven. 
In het geval van de graven van Grotestraat Bergbezinkbassin kan eigenlijk 
alleen van de munten met redelijke zekerheid worden aangenomen dat ze 
als grafgift zijn meegegeven. De aanwezigheid van munten in graven uit de 
Romeinse tijd staat waarschijnlijk in verband met ideeën die men in die tijd 
had over de reis van de overledene naar de dodenwereld.



8 Glasvondsten uit het grafveld Grotestraat 

Bergbezinkbassin

F. van den Dries

Tijdens het onderzoek van de graven zijn verschillende fragmenten glas 
gevonden. Het gaat om vondsten uit graf 3, een crematiegraf, graf 13, 
een inhumatiegraf en uit de verstoorde grafcontext die op de stort van de 
leidingsleuf is gevonden (afb. 5.7).

Graf 3
Uit dit graf komen een aantal glasvondsten met de vondstnummers 296, 
297, 293, 295, 299 en 303. Alle vondstnummers bevatten hetzelfde soort 
glas. Het is zeer fragmentarisch – de grootste brokjes meten circa 2 bij 
2 mm - waardoor het maar weinig informatie verschaft.127 Het glas is kleur-
loos tot bijna kleurloos.128 De fragmenten behoren waarschijnlijk tot één 
individu, maar over de vorm is niets meer te zeggen. Gezien de kleur en de 
wijze van verwering is het glas waarschijnlijk als Romeins te bestempelen. 
De fragmentatie is voornamelijk veroorzaakt door spanningsscheuren (strain 

cracks), toe te schrijven aan de glassamenstelling en specifieke omstandighe-
den gedurende het verblijf in de grond. Het graf bevat voornamelijk brandsta-
pelresten, maar het is niet meer uit te maken of het glas verbrand is geweest.
Wat betreft de datering kunnen we zeggen dat kleurloos glas opkomt 
vanaf de Flavische periode, laatste kwart van de 1e eeuw. De verwering, het 
uit eenvallen in kleine brokjes is typisch voor glassamenstellingen vanaf de 
2e eeuw. Gezien de vondstomstandigheden in Romeinse context valt een 
datering aan te nemen van de 2e - 4e eeuw na Chr. 

Graf 13
Uit de vulling van dit inhumatiegraf is een bodemfragment van een conische 
beker van het type Isings 106 afkomstig (afb. 8).129 Het fragment is van 
groen glas (naturelkleurig). De doorsnede van de bodem is circa 25 mm. Aan 
één kant is nog een 20 mm hoog deel van de wand behouden. De bodem van 
het glas is 6 mm dik, de wand 4 mm (deze zal naar boven dunner uit lopen). 
De bodem is met een puntig voorwerp opgedrukt om een standring te krij-
gen. Voor verdere bewerking is het glas op een pontil geplaatst, wat een rond 
pontilmerk met een diameter van 17 tot 18 mm heeft achtergelaten.130 Het 
glas heeft vele kleine luchtbellen, maar geen irisatie.131 Krassporen op de 
basis kunnen mogelijk als gebruikssporen geïnterpreteerd worden. De vorm 
van het glas is goed te reconstrueren. Het fragment is afkomstig van een 
veelvoorkomend type, namelijk een conisch glas met een smalle basis en 

127 Een exacte telling geeft geen verdere informatie.
128 De natuurlijke kleur van glas is lichtgroenig tot iets blauwachtig. Het wordt ontkleurd met 

mangaanoxide.
129 Isings 1957, 126-131.
130 Een pontil is een metalen staaf die met een beetje gesmolten glas aan het glazen voorwerp 

wordt bevestigd om het te hanteren voor verdere afwerking.
131 Dit is een verweringsproces waarbij het glas een reflectie geeft van regenboogkleuren.
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een naar boven wijder wordende wand. De lip of rand van dit soort glazen is 
afgesprongen en bijgeslepen, maar vaak ook door hitte afgerond. Een variatie 
op dit type bezit een iets naar buiten staande rand. Deze glazen komen zowel 
versierd als onversierd voor. Optisch geblazen ribbels zijn hier uitgesloten. 
Deze zouden, indien aanwezig, nog zichtbaar zijn. Vaak zijn deze bekers 
versierd met geslepen of geabradeerde horizontale banden; geslepen facetten 
of voorstellingen;132 glasdraden in dezelfde of een andere kleur, spiraliserend 
onder de rand, op de wand of als arcaden op de wand; of met een versiering 
van gekleurde glasnoppen in de kleuren blauw, groen en amber.133 Soms 
komen vormgeblazen versieringen voor.134

Vergelijkbare bekers zijn onder andere gevonden te Nijmegen (zie noot 133), 
Heerlen135, Bonn136, Keulen137 en Krefeld-Gellep.138

Volgens Isings kunnen alle varianten globaal in de 4e eeuw gedateerd 
worden. Price dateert deze vorm reeds iets eerder, in het laatste decennium 
van de 3e eeuw. De vorm blijft in gebruik tot in de eerste helft van de 5e eeuw 
en dient als voorbeeld voor latere Frankische en Merovingische glazen.139 De 
vele luchtbellen in het glas zijn typisch voor de 4e eeuw (en later).

Stortvondsten

Uitgezeefd uit de stort bij de verstoorde grafcontext komt behalve een aantal 
fragmenten van een moderne autoruit, nog drie kleine fragmenten glas.
Een scherfje (10 x 7 mm, dikte 3 mm) is van ontkleurd, bijna kleurloos glas 
en heeft een lichte irisatie. Mogelijk is het Romeins, meer valt niet te deter-
mineren.
Een tweede scherfje (16 x 11 mm, dikte circa 1 tot 2.5 mm) is van kleurloos 
glas met een glasdraad van dezelfde kleur; het heeft geen irisatie of andere 
verwering. Het bevat enkele zeer kleine glasbelletjes. Niet uit te sluiten valt 
dat het subrecent is.
Het laatste scherfje (driehoekig circa 8.5 x 9 mm, dikte circa 0.5 tot 1 mm) 
is van lichtgroen glas met een smalle glasdraad en heeft een lichte irisatie. 
Gezien de kleur is het waarschijnlijk Romeins zonder nadere definiëring.
Bij alle drie de scherfjes is niets te zeggen over de vorm.
Daarnaast zijn uit de stort nog twee zgn. meloenkralen te voorschijn geko-
men (afb. 8). Deze zijn gemaakt van een glasachtig materiaal, meestal aange-
duid als faience. De kralen zijn ongeveer even groot en meten in doorsnede 
12 tot 14 mm, in hoogte circa 10 mm. Gezien het formaat zijn deze kralen 
eerder gebruikt voor een sierketting dan als amulet c.q. tuigage voor paarden 
zoals bij de Bataafse en Romeinse ruiters gebruikelijk was.140

132 Harden 1987, 232-235 en catalogusnummers 130 en 131.
133 Een voorbeeld is gevonden te Nijmegen van blauwgroen (naturel) glas met amberkleurige 

glasdraden in enkele arcaden opgelegd, daterend uit de 4e eeuw (Isings en Van Lith 1992, 22 
en afbeelding 24).

134 Zgn. Wabenbecher. De decoratie loopt niet altijd door tot aan de basis, zodat niet uit te 
sluiten valt dat het onderhavige fragment een dergelijke versiering had. Dit lijkt echter niet 
waarschijnlijk (Price & Cottam 1998, 121-123 en fig. 50).

135 Isings 1972, cat.nr. 47.
136 Follmann-Schulz 1988, cat.nrs 299-302, 304, 308.
137 O.a. Fremersdorf 1967, platen 235, 236, 260, 264 e.a.
138 Pirling 1986, 90 (afb. 73), 135.
139 Pirling 1986, 135.
140  Van Driel-Murray 1994, 22 (plaat 6); Junkelmann 1992, 76-77 (afb. 84), 86. Eerder zijn 

in de Grotestraat al vergelijkbare meloenkralen gevonden (Elbers et al., 1992, 45, (graf 
91.02.16/07/08).



Afbeelding 8
Fragment van glazen beker uit graf 13 

(boven) en faience meloenkralen uit 

verstoorde grafcontext (onder). Schaal 1:1.
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9 Botanische resten uit Romeinse graven en 

één middeleeuwse of postmiddeleeuwse 

paalkuil van Grotestraat Bergbezinkbassin

C.C. Bakels, met een bijdrage van W.J. Kuijper

9.1 Het materiaal

Tijdens de opgraving Cuijk - Grotestraat Bergbezinkbassin werden 87 
monsters genomen voor macrorestenonderzoek. De meeste werden op de 
veldwerkbasis uitgezeefd. Ter controle werden 13 monsters op het labora-
torium van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden behan-
deld. In alle gevallen werd het sediment met behulp van water op een set 
zeven uitgespoeld. De fijnste maaswijdte in het veld bedroeg 1 mm, in het 
laboratorium 0.5 mm. Bij fijnere maaswijdtes verstopte de zeef. Alle gevon-
den resten zijn verkoold, zoals uit een context boven de grondwaterspie-
gel te verwachten is. In het laboratorium werden iets meer plantenresten 
gevonden dan in het veld, hetgeen aan het verschil in maaswijdte is toe 
te schrijven. Voor het onderstaande verhaal is het verschil echter niet van 
belang. De monsters zijn afkomstig van een crematieplaats met daarin een 
grafkuil met ingegraven askist, een aantal crematiebijzettingen en enkele 
in humatiegraven, alle uit de Romeinse tijd. Bovendien werd nog een paal-
kuil bemonsterd, die later aan de Middeleeuwen of een nog latere periode 
werd toegeschreven.

9.2 Botanische resten uit de verschillende contexten

De crematieplaats
Verreweg de meeste monsters zijn genomen in een donkere vlek met 
roodverbrande buitenzone, die geïnterpreteerd is als crematieplaats, dat 
wil zeggen de plek waar een brandstapel heeft gelegen en is uitgebrand 
(afb. 5.7, 5.13 en 5.14). De stoffelijke resten van de hier gecremeerde dode 
zijn waarschijnlijk bijgezet in de askist die binnen deze plek is ingegraven. 
Omdat de plek een onbestemde structuur leek te hebben is hij via grid-
sampling bemonsterd. De verschillende verkleuringen hebben aanvankelijk 
aparte spoornummers gekregen, 87, 88, 89 en 90. De kuil met de askist 
kreeg grafnummer 5. Bemonsterd werden de vulling buiten de kist, binnen 
de kist en de vulling van een kruik. Vanaf vlak 2, toen duidelijk werd dat 
het om één brandstapelspoor ging, werd aan het geheel spoornummer 151 
toegekend, wel met aparte nummers voor de diverse vullingen. Het resultaat 
is opgenomen in tabel 9.1 en 9.2. In beide tabellen zijn de verkoolde resten 
ingedeeld naar cultuurgewassen, hazelnoten, zaden van wilde kruiden en, 
apart, wortelknolletjes en wortel- en stengelfragmenten.
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Er is een sterke gelijkenis tussen de inhoud van al deze monsters. Dit hoeft 
geen verwondering te wekken, omdat alle onderzochte grond hoogstwaar-
schijnlijk van de geroerde resten van de brandstapel afkomstig is. Vulling 1 
uit 151 heeft daarvan het minst meegekregen. De cultuurgewassen omvat-
ten bedekte meerrijige gerst (Hordeum vulgare), gierst (Panicum miliaceum)
en linze (Lens culinaris). De Lens of Vicia was gefragmenteerd en daardoor 
niet exact op naam te brengen, maar zal ook wel linze zijn. De linze domi-
neert. In het geheel van monsters is de hazelnoot slechts met één fragment 
hazelnootschaal vertegenwoordigd. De wilde kruiden zijn aan te merken als 
akkeronkruiden. De wortelknolletjes zijn van een grassoort. Dergelijke knol-
letjes komen slechts bij weinig inheemse grassoorten voor. De knolletjes van 
Cuijk zijn met grote waarschijnlijkheid toe te schrijven aan knolglanshaver 
(Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, zie onder). Aangezien de los gevon-
den stengel- en wortelresten sterk lijken op de resten die aan de knolletjes 
vastzitten, zijn ook deze aan knolglanshaver toegeschreven. Knolglanshaver 
is de meest voorkomende soort in de monsters.

De overige crematiegraven
Tabel 9.2 vermeldt de resten uit de crematiegraven 1, 2, 3 en 4. De monsters 
van 1 en 3 betreffen resten van de brandstapel. In het geval van graf 2 werd 
bij de bemonstering onderscheid gemaakt tussen grond van de buitenrand 
van het graf, zwart, houtskoolrijk zand dat resten van de brandstapel verte-
genwoordigt en het relatief schone zand met crematieresten. Ook werd de 
inhoud van een schaaltje uit het graf bemonsterd. Tijdens de opgraving van 
4 werden drie typen vulling onderscheiden, die apart vermeld zijn. De inde-
ling is gelijk aan die van tabel 9.1, maar de categorie hazelnoot is uitgebreid 
met andere houtige gewassen.
De cultuurgewassen omvatten een bedekte tarwesoort, emmer of spelt 
(Triticum dicoccum of Tr. spelta), linze, erwt (Pisum sativum) en tuinboon van 
het type veldboon/paardeboon (Vicia faba var. minor). De bomen en struiken 
betreffen hazelnoot, sleepruim (Prunus spinosa), linde (Tilia sp.) en vooral 
pijnboom (Pinus pinea). De pijnboom is niet inheems, maar groeit in het 
mediterrane gebied. De wilde kruiden zijn typisch akkeronkruiden op de 
veldbies (Luzula sp.), een plant van bos of schraal grasland, na. De wortel-
knolletjes en wortel- en stengelfragmenten zijn hetzelfde als op de crematie-
plaats.

De inhumatiegraven
De vulling van de inhumatiegraven is vrijwel schoon (tabel 9.3). Eén korrel 
bedekte meerrijige gerst in graf 10 en één fragmentje hazelnootschaal in 14 
zijn ongetwijfeld afkomstig van rommel die aan het oppervlak lag toen de 
grafkuilen werden dichtgegooid.

De middeleeuwse of postmiddeleeuwse paalkuil
Dit spoor hoort bij een serie sporen die de oude weg, die over het terrein 
loopt, flankeren. De post-Romeinse datering wordt bevestigd door een korrel 
van rogge (Secale cereale), een graansoort die pas in de Middeleeuwen alge-
meen werd (tabel 9.3).



9.3 Discussie aangaande de vondsten uit de crematieplaats en 
 crematiegraven

De opvallendste component binnen de verbrande plantenresten is de glans-
haver in de ondersoort met knolletjes. Knolglanshaver is een inheemse, 
maar zeldzame grassoort. Zij groeit in Nederland voornamelijk aan de 
rand van lichte loofbossen op zandruggen nabij de Noordzeekust en de 
voormalige Zuiderzeekust. In het binnenland is zij het meest in akkers op 
de Zuidlimburgse loess te vinden.141 Wat doet deze plant in Cuijk? Het is 
mogelijk dat de knolglanshaver ter plekke groeide en dat de ondergrondse 
knolletjes verkoold raakten toen de grond onder de brandstapels begon te 
gloeien. In dat geval zijn de resten autochtoon en hebben verder niets met 
Romeinse rituelen te maken. De meeste resten zijn echter in zwarte lagen 
bovenop het maaiveld en in bijeengeveegde resten van brandstapels in de 
grafkuilen gevonden. Dit betekent dat de knolglanshaver aan de brandsta-
pels is toegevoegd, niet alleen in het geval van de plek van spoor 151 met de 
daarin ingegraven askist (graf 5), maar ook bij de graven 1, 2 en 3. De paar 
knolletjes in 4 zouden eventueel nog van versleept materiaal van andere 
brandstapels kunnen zijn. De resten mogen wellicht geïnterpreteerd worden 
als laatste overblijfselen van aanmaak-materiaal. Bij het in brand steken 
van de houtstapel zouden bosjes gras gediend kunnen hebben en compacte 
knolletjes zijn na verkolen het enige wat van fragiele grassen overblijft. 
Daar pleit tegen dat het gras in de regio Cuijk vermoedelijk zeldzaam was. 
Van het gebruik van knolglanshaver bij crematies zijn andere gevallen 
bekend. De meest directe parallel betreft een rijk Romeins brandgraf in 
Faulquemont (Moselle, Frankrijk) dat dateert uit de 3e eeuw.142 De overige 
gevallen betreffen crematiegraven van Vikingen, waar de knolglanshaver 
regelmatig aangetroffen wordt.143 Viklund ziet de plant als van symbolische 
waarde en suggereert een verband met voorspoed en wedergeboorte. 
De resten van wilde kruiden zouden wèl van aanmaak-materiaal (stro) 
kunnen zijn of van stro dat anderszins bij het ritueel gebruikt is. Het eigen-
lijke stro vergaat snel tot as, maar meer robuuste onkruidzaden kunnen 
verkolen tot iets herkenbaars. Kreuz heeft er evenwel op gewezen dat zaden 
van wilde planten ook van het oorspronkelijke oppervlak afkomstig kunnen 
zijn.144 De meeste van de zaden uit de crematieplaats blijken echter van 
bóven het maaiveld te stammen. Helemaal uit te sluiten is een component 
oorspronkelijk oppervlak echter niet. In dat geval zouden de crematieplaats 
spoor 151, en de brandstapels voor graven 2 en 3 op een stoppelveld zijn 
opgericht.
De resten van graan zijn zo gering in aantal dat zij tot het stro gerekend 
kunnen worden. Dat geldt echter niet voor de peulvruchten, de linze voorop. 
Peulvruchten worden regelmatig in Romeinse crematiegraven aangetrof-
fen. Ook in het grafveld van Valkenburg vormen linzen de meest algemene 
plantaardige bijgift, naast enige veldbonen, graan en olijven.145 In de graven 
van Mainz-Wesenau en Wederath (beide Duitsland) zijn peulvruchten de 

141 Weeda et al. 1994.
142 Preiss, pers. med.
143 Robinson 1994, Viklund 1998 en 2002.
144 Kreuz 1994/1995.
145 Pals et al. 1989.
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meest aangetroffen grafgift, met daarin een dominantie van de linze.146

Linzen, erwten en veldbonen zijn ook algemeen in Romeinse crematiegra-
ven in Frankrijk.147 Opgemerkt moet worden dat van alle peulvruchten de 
linze het moeilijkst locaal te verbouwen was. Het klimaat rond Cuijk was 
niet erg geschikt voor dit warmtelievende gewas. De linze is waarschijnlijk in 
gedroogde vorm geïmporteerd.
Bomen en struiken zijn vertegenwoordigd met vier soorten, waarbij de 
ene onrijpe vrucht van de linde wel bij het brandhout zal horen. De in 
Nederland inheemse hazelnoot en sleepruim zijn in de Romeinse Tijd veel 
genuttigde noten en vruchten en zullen bij het aan de dode meegegeven 
voedsel behoren. De pijnboom is een verhaal apart. Resten van de kegels 
en zaden van deze mediterrane boom zijn in Europa benoorden de Alpen 
uiterst zeldzaam. Er zijn op het vasteland slechts vijf vindplaatsen binnen 
een databestand van rond 400 sites met plantenresten bekend.148 De meeste 
zijn ritueel van aard (o.a. tempels te Nijmegen en Mainz) en één betreft een 
crematiegraf: Nieder-/Obermörlen in de Wetterau, Duitsland.149 Cuijk graf 2, 
het graf met de pijnboompitten, is dus iets heel bijzonders. De beste paral-
lel is het beroemde graf van de “vrouwelijke gladiator” in Londen.150 Hier 
worden de verbrande kegels inclusief zaden in verband gebracht met tazze 
(kelkbakjes), kleine schaaltjes met voet die gebruikt werden om pijnboom-
kegels in te branden bij wijze van wierook. Het branden van deze kegels was 
een veelvoorkomend onderdeel van Romeinse rituelen.151 Hetzelfde type 
schaaltjes is in graf 2 aangetroffen.
Wanneer het bovenstaande samengevat wordt, kan gesteld worden dat de 
crematiegraven van Cuijk - Grotestraat Bergbezinkbassin typisch Romeinse 
elementen vertonen en bovendien aan een bemiddelde klasse toegeschreven 
kunnen worden. Zowel de knolglanshaver, als de linzen als zeker ook de 
pijnboompitten (de schubben van de kegels zijn niet uit de zeefresten tevoor-
schijn gekomen) zijn geen locale producten geweest. Zij zijn verkregen via 
import.
Uit het voorgaande blijkt dat het zeven van grondmonsters uit graven en in 
het bijzonder crematiegraven, interessante resultaten kan opleveren. Om 
enig resultaat te kunnen boeken moeten de monsters royaal van volume zijn. 
Wanneer die dan bovendien gezeefd worden op zeven met een fijnere maas-
wijdte dan in Cuijk het geval was, komen er wellicht nog meer verrassingen 
tevoorschijn. Te denken valt aan het ritueel gebruik van kleine zaden zoals 
maanzaad.

Appendix: beschrijving van de knolletjes 

W.J. Kuijper

Een knol- of flesvormige opzwelling van de stengelvoet bij wijze van reserve-
orgaan komt slechts bij enkele grassen voor. Dit zijn pijpestrootje (Molinea

146 König 2000.
147 Bouby en Marinval 2004.
148 Bakels en Jacomet 2003.
149 Kreuz pers. med.
150 Murray 2003.
151 Robinson 2002.



caerulea), knolvossenstaart (Alopecurus bulbosus), klein timoteegras (Phleum

pratense subsp. serotinum) en knolglanshaver (Arrhenatherum elatius subsp. 
bulbosum). Een enkele keer treden ze ook op bij geknikte vossenstaart 
(Alopecurus geniculatus) en bij gewoon timoteegras (Phleum pratense subsp. 
pratense). Een bovengrondse knol komt voor bij knolbeemdgras (Poa bulbosa).
De in Cuijk aangetroffen knolletjes zijn variabel van vorm. Bijna ronde 
exemplaren komen voor, maar het merendeel is langwerpig. Hun lengte 
varieert van 1.9 mm (klein) tot 8.0 mm (groot), De doorsnede loopt uiteen 
van 1.5 mm (kleine exemplaren) tot 4.9 mm (grote exemplaren). Soms zitten 
twee knolletjes aan elkaar. De aansluiting is direct, dus zonder verbindend 
stukje. Het uiteinde wordt gevormd door een breukvlak of door een stukje 
wortel van enkele mm lengte. De knolletjes hebben een glad oppervlak, met 
zwakke groeven of fijne nerven in de lengte. De wand is circa 0.05 – 0.1 
mm dik. Afgezien van hier en daar aanwezige holten, die waarschijnlijk 
door het verkolen zijn ontstaan, bestaat de inhoud uit cellen, gerangschikt in 
lengterijen. Een vergelijking met de knolletjes van de bovengenoemde gras-
soorten leverde een beste match op met knolglanshaver.

Afbeelding 9.1
Knolletjes van de knolglanshaver uit 

graven van Grotestraat Bergbezinkbassin.
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Tabel 9.1 Botanische resten uit crematieplaats en graf 5

Cuijk – Grotestraat Bezinkbassin
Crematieplaats en graf 5

spoor 151 151 151 151 151 87 88 89 90 150 graf 5 graf 5
vulling 1 2 4 5 6     grafkuil kruik askist
aantal monsters 10 21 6 5 5       
liters gezeefd 32 184 64 54 21 65 45 10 10 12 0,5 10

Cultuurgewassen
Hordeum vulgare - - 1 - - - - - - - - -
Panicum miliaceum - - 1 - - - - - - - - -
Lens culinaris - 2 2 7 6 - - 8 3 8 - 1
Lens sp./Vicia sp. - - 1 - - - - - - - - -

Bomen en struiken
Corylus avellana - 1 - - - - - - - - - -

Wilde kruiden
Chenopodium album - 2 - - - - - - - - - -
Echinochloa crus-galli - 1 - - - - - - - - - -
Fallopia convolvulus - - - - 1 - - - - - - -
Fallopia dumetorum - - - - - - 1 - - - - -
Fallopia sp. - 1 - - - - - - - - - -
Poaceae - - - - 2 - - - - - - -
Polygonum aviculare 1 - - - 1 - - - - - - -
Rumex acetosella - 2 - - - - - - - - - -
Scleranthus annuus - 2 - - - - 1 - - - - -
Vicia sp. - - 3 5 3 - - - - - - -
Indeterminatae - 1 1 - - - - - - - - -

Knolglanshaver
wortelknolletjes 4 65 34 35 43 11 93 13 3 13 2 1
wortel/stengel fragm. x/liter x-xx/liter xx/liter x/liter xx/liter x/liter x/liter x/liter xx/liter xx/liter x/liter 8

x = enkele
xx = enkele tientallen



Tabel 9.2 Botanische resten uit crematiegraven 1, 2, 3 en 4

Cuijk – Grotestraat Bezinkbassin
Crematiegraven

graf 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4
vulling  zwart zand buitenkant zand + overig schaaltje  3 4 5
    crematie
liters gezeefd 5 11 5? 22 5 0,5 46 25 11 20
      niets  niets
Cultuurgewassen
Triticum dicoccum/spelta - - - - - - - - - 1
Lens culinaris - 51 - - 22 - - - - -
Pisum sativum 16 - - - - - - - - -
Vicia faba - 2 - 2 - - - - - -
Lens/Pisum/Vicia - 2 - - - - - - - -
          
Bomen en struiken
Corylus avellana, fragm. 10 2 - - - ‘- - - - -
Pinus pinea - 23 - - 6 - - - - -
Prunus spinosa - 1 - - - - - - - -
Tilia sp. - - 1 - - - - - - -

Wilde kruiden
Bromus secalinus-type - 1 - - - - - - - -
Chenopodium album - 1 - - - - - - - -
Fabaceae klein - - - - - - 1 - - -
Fallopia convolvulus - 1 - - 2 - - - - -
cf Festuca sp. - - - - - - 1 - - -
Lotus sp./Trifolium sp. - - - - - - - - 4 -
Luzula sp. - - - - - - 1 - - -
Medicago sp./Melilotus sp. - - - - - - 2 - - -
Persicaria lapathifolia - 2 1 - - - - - - -
Persicaria sp. - - - - - - 1 - - -
Plantago lanceolata - - - - - - 2 - - -
Rumex acetosella - 4 - - - - 2 - - -
Scleranthus annuus 2 7 - - 1 - 5 - 2 -
Solanum nigrum - 1 - - - - - - - -
Sparganium erectum - 1 - - - - - - - -
Vicia hirsuta/tetrasperma 3 - - - - - - - - -
Indeterminatae - - - - - - 2 - - -

Arrhenatherum
wortelknolletjes - - - - - - 59 - - -
wortel/stengelfragm. 31 132 4 11 58  xxx / liter - 6 1

xxx = honderden
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Tabel 9.3 Botanische resten uit inhumatiegraven en overige sporen

Cuijk – Grotestraat Bezinkbassin
Inhumatiegraven en overig

spoor     125 44
graf 6 8 10 14  
spoortype inhum inhum inhum inhum kuil paalkuil
liters gezeefd 1 35 10 20 20 2
 niets niets   niets
Cultuurgewassen
Hordeum vulgare - - 1 - - 2
Secale cereale - - - - - 1

Bomen en struiken
Corylus avellana - - - 1 - -

Wilde kruiden
Galeopsis sp. - - - - - 1



10 Fysisch-antropologisch onderzoek 

M. Hoogland

10.1 Inleiding

Het fysisch-antropologisch onderzoek van het menselijk skeletmateriaal van 
de opgraving Cuijk- Grotestraat Bergbezinkbassin betreft zowel de resten uit 
een aantal begravingen als uit sporen die gerelateerd zijn aan het gebruik 
om de overledenen te cremeren (afb. 5.7). In de inhumatiegraven was de 
conservering van het menselijk skeletmateriaal zodanig dat het bot uiterst 
fragmentarisch is bewaard gebleven. In feite waren alleen de elementen 
van het hardste organische materiaal in het menselijk lichaam geschikt 
voor analyse: de glazuurkapjes van de gebitselementen. Deze zijn voor 
zover mogelijk gedetermineerd en beoordeeld op slijtage. Hiermee is het 
mogelijk uitspraken te doen over de leeftijd van het individu en in hoeverre 
het voedsel harde bestanddelen bevatte als gruis van het malen met stenen 
werktuigen of vervuild was met zand. Kortom het zegt iets over een enkel 
kwaliteitsaspect van het voedsel. De slijtage wordt beoordeeld volgens de 
methode van Brothwell (1981) en Maat (Maat et al. 2000). Het eerste deel 
van dit hoofdstuk doet verslag van het skeletmateriaal uit de inhumatie-
graven; deze worden besproken per graf.
De tweede categorie sporen uit de opgraving Cuijk zijn de sporen gerela-
teerd aan het cremeren van de doden. De aard van de sporen is zeer divers 
en het onderzoek van de crematieresten kan een bijdrage leveren aan de 
interpretatie van het spoor en de gebruiken rond het cremeren en bijzet-
ten van de brandstapelresten, bijgiften en menselijke resten. Per spoor zijn 
de crematieresten in verschillende contexten gescheiden verzameld. In het 
algemeen is het menselijk botmateriaal uit de crematies bijzonder goed 
bewaard gebleven. De gesloten contexten als bijvoorbeeld de askist uit graf 5 
levert een volledig bewaarde crematie op, die een goed inzicht kan geven 
in de manier van verzamelen van de menselijke resten uit de brandstapel. 
Tevens beperkt een dergelijke gesloten context de mate van fragmentatie 
van de crematieresten, hetgeen de kans op het voorkomen van geslachts- en 
leeftijds kenmerken vergroot.
De fragmentatie van crematies uit een open context als een bijzetting 
van brandstapelresten is veel groter. De kans op en de zekerheid van 
een geslachts- of leeftijdsbepaling zijn geringer, maar het onderzoek van 
der gelijke sporen kan wel inzicht geven in de stappen van het dodenbestel.

10.2 Inhumaties

In totaal zijn er tien inhumatiegraven gevonden, waarvan er één vermoede-
lijk was leeggeroofd in de laat-Romeinse tijd of vroege Middeleeuwen (graf 
11, afb. 5.7). Graf 13 kon niet volledig worden onderzocht door de ligging 
bij een gasleiding en drie graven (G6, G7 en G10) bevatten geen determi-
neerbaar botmateriaal. De inhumaties zijn in het veld bestudeerd door S. 
Baetsen en de gegevens zijn uitgewerkt door de auteur.
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Graf 8 (S97)
In graf 8 zijn de conserveringsomstandigheden dusdanig geweest dat er van 
het skelet enkele fragmenten bot bewaard zijn gebleven. Het gaat om enkele 
fragmenten van de femur (bovenbeen). Verder is uit dit inhumatiegraf een 
aantal glazuurkapjes verzameld. Eén premolaar uit de onderkaak en een 
eerste molaar met een slijtage van 3 volgens Brothwell. Uit de bovenkaak 
zijn de linker molaren bewaard gebleven. De eerste molaar scoort een slijta-
ge volgens Brothwell van 3, de tweede molaar scoort 2+ en de derde scoort 2. 
Dit duidt op een langzame slijtage van het gebit, aangezien het verschil in 
slijtage tussen de eerste en derde molaar slechts één scorepunt bedraagt. 
In de referentiepopulatie van Brothwell is het verschil in slijtage tussen de 
eerste en derde molaar tenminste 1.5 tot 2 scorepunten. Een leeftijdsbepaling 
volgens Brothwell kan tot te lage leeftijdsbepalingen leiden. Een aangepaste 
leeftijdsbepaling van 25-35 jaar lijkt aannemelijk.

Graf 9 (S99)
Uit dit graf zijn twee complete glazuurkapjes en een aantal kleine fragment-
jes verzameld. De kapjes zijn van een eerste en een derde molaar van de 
linker bovenkaak. De slijtage van de eerste molaar is 2+ en van de derde 
molaar 2. De leeftijd van dit individu ligt tussen 17 en 25 jaar.

Graf 12 (S139)
Uit graf 12 is onder de vondstnummers 490, 499 en 500 een vijftal deter-
mineerbare glazuurkapjes verzameld. Uit de bovenkaak komen een tweede 
en een derde molaar beide met een slijtage van 2-. De slijtage van een derde 
molaar uit de onderkaak scoort eveneens 2-. De slijtage van vier incisieven is 
maar iets hoger (2+). De leeftijd van dit individu ligt tussen 17 en 25 jaar.

Graf 14 (S144)
Uit dit graf zijn slechts enkele fragmentjes menselijk bot verzameld, die 
afkomstig zijn van de grote pijpbeenderen als het bovenbeen (femur) en het 
scheenbeen (tibia).

Graf 15 (S149)
Uit het graf is slechts een enkel glazuurkapje bewaard gebleven. Deze is 
gedetermineerd als een eerste molaar uit de bovenkaak. Opvallend was het 
kleine gaatje in het glazuur in het opstaande vlak van de molaar. Mogelijk 
is dit het gevolg van cariës. De kroon is volledig volgroeid en het kauwvlak 
vertoond geen enkel spoor van slijtage. Dit betekent dat het element net was 
doorgebroken en nog niet in het kauwvlak lag. Hiermee kan de leeftijd van 
het individu worden vastgesteld tussen 5 en 9 jaar. 

10.3 Crematies

Voorafgaand aan het archeologisch onderzoek is bij de aanleg van een 
leiding in de Grotestraat een hoeveelheid crematieresten van enige tiental-
len grammen verbrand bot aangetroffen en verzameld. De resten bestaan 
uit verbrand dierlijk bot met een kleine hoeveelheid menselijk materiaal. De 
vondst van dit materiaal was de aanleiding voor het archeologisch veldwerk. 
Het is niet mogelijk om dit materiaal aan een later opgegraven spoor toe te 
wijzen.



Bij het cremeren van botmateriaal worden de organische bestanddelen van 
het bot grotendeels verbrand en worden de minerale bestanddelen (o.a. calci-
um- en magnesiumfosfaat, calciumcarbonaat) door de hittewerking in andere, 
zeer sterke verbindingen omgezet. Hierdoor zijn crematieresten vergeleken 
met onverbrand bot veel beter geconserveerd gebleven in een archeologische 
context. Bij de verhitting van het bot treedt er veel krimp op en vallen de bots-
tukken in kleinere fragmenten uiteen. Deze fragmentatie beperkt echter de 
mogelijkheden voor analyse van crematieresten.
Het onderzoek van de crematies is uitgevoerd volgens Maat (1985) en conform 
de richtlijnen uit het ‘Handboek van de R.O.B. specificaties’ (1998). In de 
volgende alinea worden de onderzoeksmethoden kort samengevat en in de 
erop volgende paragraaf worden de onderzoeksresultaten besproken per spoor. 

10.3.1 Onderzoeksmethode
Als eerste stap van het onderzoek wordt het botmateriaal gezeefd over een 
tweetal zeven van respectievelijk 3 en 10 mm om de crematieresten op te delen 
in een categorie residu (<3 mm), kleine fractie (3 tot 10 mm) en grote fractie 
(>10 mm). De gewichtsverhouding tussen grote fractie en het totaal gewicht 
van de crematieresten geeft een indruk van de mate van fragmentatie van het 
materiaal. De kleine fractie wordt vervolgens nagekeken op de aanwezigheid 
van kleine botstukjes als vingerkootjes en gebitselementen. Deze kunnen een 
aanwijzing geven of de persoon ter plaatse is gecremeerd of dat verbrande 
botresten uit de brandstapel zijn gezocht en verzameld om secundair elders 
in het grafveld bij te zetten. Voorts wordt er gelet op de aanwezigheid van 
bijzondere fragmenten als epifysen (groeischijf van de pijpbeenderen) die een 
aanwijzing kunnen zijn voor de leeftijd van de gecremeerde.
De fragmenten groter dan 10 mm worden uitgesplitst over neurocranium

(hersengedeelte van de schedel), viscerocranium (aangezichtsgedeelte), axiaal 
skelet (wervelkolom, schouder en bekken), diafysen (schachten) en epifysen 
(gewrichten) van de lange pijpbeenderen en een categorie ondetermineer-
baar. Het gewichtspercentage geeft een aanwijzing of de verschillende regio’s 
van het skelet evenredig in de crematie aanwezig zijn. Per categorie wordt 
de kleur, hardheid en het breukpatroon van de fragmenten vastgesteld om 
de verbranding en temperatuur van de brandstapel te kunnen beoordelen. 
Tenslotte geeft de gemiddelde grootte van de fragmenten een aan wijzing over 
de conservering van de crematie.
De fragmenten van de verschillende categorieën worden globaal gedetermi-
neerd en er wordt er gelet op het meervoudig voorkomen van fragmenten, die 
kunnen duiden op de aanwezigheid van meer dan één persoon in de crema-
tie. Het gaat hierbij onder andere om fragmenten van gewrichts vlakken en de 
schedel.
Voor de leeftijds- en geslachtsbepaling wordt de Manual for the Physical 

Anthropological Report gevolgd.152 Naast de verbening van epifysairschijven en 
schedelnaden, zijn de doorbraak van het gebit en het spongiosa (sponsachtig 
weefsel) van humerus en femur de belangrijkste indicatoren voor de leeftijds-
bepaling. Voor de geslachtsbepaling wordt er gelet op het voor komen van 
morfologische kenmerken aan schedel en bekken. Deze methode kan worden 
aangevuld met de analyse van een aantal metrische variabelen van het rots-
been.153

152 Maat et al. 2000.
153 Wahl 1982.
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10.3.2 Resultaten van het onderzoek

Verstoorde grafcontext (leidingsleuf )
De resten uit deze context bestaan uit 22 gram menselijk verbrand bot en 16 
gram verbrand dierlijk bot. Het menselijke bot is vrij sterk gefragmenteerd 
en bestaat uit delen van het axiale skelet (wervels), fragmenten van de lange 
pijpbeenderen en enkele schedeldelen. De wervels zijn nog niet volgroeid en 
fusie tussen wervellichaam en wervelboog heeft nog niet plaats gehad. Dit 
duidt op een leeftijd jonger dan 6 tot 7 jaar. 
De verbranding van het dierlijke materiaal is te vergelijken met het mense-
lijke materiaal. De fragmenten zijn vrij groot (20 – 40 mm) en de meeste 
fragmenten konden worden gedetermineerd.154 Alle fragmenten zijn afkom-
stig van het varken (Sus domesticus) en wel van één of meerdere juveniele 
dieren. Drie botfragmenten vormen een onderste deel van een linker achter-
poot, namelijk distale tibia, astragalus en calcaneum. Van een linker achter-
poot is een stuk distale femur aangetroffen. Tenslotte zijn van een  juveniel 
dier een fragment van het rechter schouderblad (scapula) en een kootje 
(phalanx 1 proximaal) gedetermineerd. De overige fragmenten behoren tot 
de schedel van een varken.

Graf 1 (S24)
Graf 1 is een crematiegraf waarin naast het verbrande botmateriaal veel 
verbrand vaatwerk is aangetroffen. Het spoor is in vier segmenten opgegra-
ven en de crematieresten zijn in een 13-tal contexten verzameld. De grootste 
concentratie crematieresten komt uit vlak 4. De contexten zijn afzonder-
lijk onderzocht en vervolgens zijn de resultaten samengevoegd. Het totale 
gewicht van de crematie is 628 gram. Dit gewicht is te laag voor een volle-
dige crematie en de verstoring die het spoor doorsnijdt, kan hiervoor een 
verklaring zijn. De fragmentatie is vrij hoog, slechts 313 gram (49%) is groter 
dan 10 mm. De crematieresten uit de bovenste lagen van het spoor waren 
meer gefragmenteerd dan de resten uit dieper gelegen laag.
De verdeling over de verschillende regio’s van het lichaam laat een redelijk 
normaal beeld zien, zij het dat de epifysen wat ondervertegenwoordigd zijn 
in de crematie.
Opvallend is dat bij het crematieproces de fragmenten van het neurocranium

veelal lamellair zijn gespleten. De beginnende Hitzerisssen155 duiden op een 
vrij hoge temperatuur van de brandstapel. Dit wordt bevestigd door de kleur 
van de fragmenten; homogeen vuil wit van kleur. Dit is een aanwijzing voor 
een temperatuur in de brandstapel tussen 650 en 800º C.
De crematieresten leverden een enkele aanwijzing voor een leeftijdbepa-
ling op. De fragmenten van de epifysen van humerus en kootjes van de voet 
en duiden op een leeftijd van minimaal 17-18 jaar. Aanwijzingen voor een 
oudere leeftijd zijn niet aangetroffen. Alle naden van de schedel zijn open. 
Het geslacht is vermoedelijk vrouwelijk; de processus zygomaticus is zeer 
graciel. Dit wordt bevestigd door de graciliteit van processus coronoidus156 en 
de  algemene indruk van de pijpbeenderen.

154 Determinatie dierlijk materiaal C. Cavallo, Universiteit Leiden.
155 Hitzerisse: een reeks van schelpvormige krimpbreukjes, die op de schachten van de lange 

pijpbeenderen ontstaan bij een verbrandingstemperatuur van 700º - 800ºC.
156 Processus zygomaticus of jukboog, processus coronoidus is een uitsteeksel op de onderkaak 

voor de aanhechting van de kaakspier.



Het dierlijke materiaal bestaat uit enkele ondetermineerbare schedeldelen 
en één distaal fragment van de rechter femur van een varken. De verbran-
ding is te vergelijken met die van het menselijk materiaal. 
De fijne fractie (3<x<10mm) bevat 11 fragmenten van gebitselementen 
en verschillende kleine botstukjes. De aanwezigheid van deze categorie 
skeletdelen geeft aan dat de menselijke resten na verbranding zorvuldig 
zijn verzameld. Grote botfragmenten zijn ondervertegenwoordigd. De door-
snijding van het spoor door een verstoring en andere verstoringen kunnen 
de fragmentatie en het gewicht van de crematie verklaren. Dit spoor kan 
worden geïnterpreteerd als een begraving van de resten van een brandstapel 
inclusief bijgiften en skeletresten. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen 
dat in een eerder stadium andere personen op deze brandstapelplaats zijn 
gecremeerd.

Graf 2 (S49)
Graf 2 is een crematiegraf met diverse bijgiften in de vulling van de kuil 
(afb. 5.7 en 5.9). 
Er ligt een concentratie van ‘schone’ crematieresten (vnr 440) in een hogere 
laag van de kuilvulling. De onderste vulling van de kuil lijkt vooral de resten 
van de brandstapel te bevatten. De crematieresten zijn in een tiental contex-
ten verzameld, waarvan er zes een kleine hoeveelheid en vier een grotere 
hoeveelheid crematie bevatte.
Uit het totale gewicht van 411 gram blijkt dat de crematie niet volledig is 
bijgezet of niet volledig bewaard is gebleven. De verdeling over de regio’s 
van het skelet wijkt af van de normale verdeling; het neurocranium lijkt 
ondervertegenwoordigd te zijn. De fragmentatie is hoog aangezien slechts 
150 gram (36.5%) in de fractie groter dan 10mm valt (deze uitkomst wordt 
mede veroorzaakt door de zorgvuldige methode van verzamelen en het 
uitzeven van de crematieresten over een fijne kunststof zeef).

Graf 1 vnrs 67,77, 89, 95, 99, 114, 119, 121, 138, 169, 202, 203, 204
gram

fractie >10 mm 314

fractie 3<x<10 mm 325
fractie <3 mm

totaal gewicht 639

gewicht breukpatroon kleur verbranding fragmentatie

neurocranium 76 lamellair: ++ vuil wit-grijs 4 10-40 mm

viscerocranium 11 vuil wit/bl-gr 3-4 10-30 mm
axiaal 34 vuil wit 4 20-40 mm

diafysen 131 Hitzerisse: +/- vuil wit 4 10-40 mm

epifysen 20 vuil wit 4 10-40 mm

ondeterm. 40 vuil wit 4 10-20 mm
dierlijk 2 vuil wit 4 10-20 mm
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Het neurocranium is deels lamellair gespleten en Hitzerissen komen niet op 
de schachten van de pijpbeenderen voor. Dit duidt op een iets lagere tempe-
ratuur in de brandstapel in vergelijk met de crematie uit graf 1.
De schachten van de pijpbeenderen en de determineerbare botresten van 
onder andere het neurocranium zijn afkomstig van een skelet dat wat betreft 
grootte en zwaarte vrij graciel is. De processus fronto-phenoidalis157 is even-
eens graciel, hetgeen er op wijst dat het geslacht van de bijgezette persoon 
vrouwelijk is geweest. Deze persoon heeft geen hoge leeftijd bereikt; een 
kroon van een van de molaren (mogelijk derde molaar) is niet gesleten 
en het proces van het sluiten van de schedelnaden is net begonnen. De 
vergroeiing van de epifysen van de pijpbeenderen geeft een goede aanwij-
zing voor een leeftijd. De proximale epifyse van de humerus is nog open 
(jonger dan 21-24 jaar) en de epifyse van een vingerkootje is gesloten (ouder 
dan 15-20 jaar). Mede in aanmerking genomen dat de kroon van de molaar 
geen slijtage vertoont, is een leeftijd tussen 21 en 24 jaar aannemelijk.
Het spoor kan worden geïnterpreteerd als een secundaire bijzetting van 
zowel resten van de brandstapel, als bijgiften en kleinere fragmenten van de 
skeletresten onderin de kuil en een secundaire bijzetting van uit de brand-
stapel verzamelde skeletresten boven in de vulling van de kuil.

Graf 2 vnrs 440, 525, 527, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539
gram

fractie >10 mm 150
fractie 3<x<10 mm 261
fractie <3 mm
totaal gewicht 411

gewicht breukpatroon kleur verbranding Fragmentatie
neurocranium 19 lamellair: + krijtwit/vuil wit 3-4 10-30 mm
viscerocranium 3 vuil wit 4 20-30 mm
axiaal 7 vuil wit 4 10-30 mm
diafysen 97 Hitzerisse: - vuil wit 4 20-40 mm
epifysen 6 vuil wit 4 10-20 mm
ondeterm. 18 vuil wit 4 10-20 mm
dierlijk 0

Graf 3 (S79)
Dit spoor is een ondiepe kuil met crematieresten verspreid in een donkere 
vulling (afb. 5.7 en 5.10). Het totale gewicht van de crematie is slechts 190 
gram. Dit kan veroorzaakt zijn doordat het bovenste deel van de kuil niet 
bewaard is gebleven of dat in de kuil slechts een klein deel van de crema-
tieresten is bijgezet. De crematie is vrij sterk gefragmenteerd; 92 gram of 
48.4% bestaat uit fragmenten groter dan 10 mm. Alle regio’s van het skelet 
zijn aanwezig in de crematie. Hoewel het door het lage gewicht niet zo goed 
te beoordelen is, lijkt de gewichtsverdeling over de regio’s normaal te zijn.
Het lamellaire bot van het neurocranium is deels gespleten en het breukpa-
troon van de fragmenten van de pijpbeenderen wijst niet op een hoge tempe-
ratuur in de brandstapel. De kleur en hardheid van de fragmenten wijst op 
een temperatuur onder 800º C en is hiermee vergelijkbaar met de crematie 
uit graf 2. De gedetermineerde fragmenten zijn tamelijk klein, het mereldeel 
is tussen 10 en 20 mm.

157 Processus fronto-phenoidalis is een uitsteeksel aan het jukbeen.



De crematieresten bevatten geen fragmenten die kunnen wijzen op leeftijd 
of geslacht van het individu.
Het spoor kan worden geïnterpreteerd als een secundaire bijzetting 
van de resten van een brandstapel (houtskool en kleine tot middelgrote 
bot fragmenten), waaruit het grootste deel van de skeletresten zijn verzameld 
en elders zijn bijgezet.

Graf 4 (S83)
Graf 4 is vrij grote en diepe kuil met meerdere vullingen (afb. 5.7). In een 
van de onderste twee lagen (vulling 5) bevond zich een concentratie van 
crematie resten. Deze is verzameld onder vondstnummer 307. De overige 
crematieresten zijn verzameld uit een tiental contexten en zijn in de tabel 
samengevoegd. Het totaal gewicht van alle crematieresten uit graf 4 is 1298 
gram. Dit is bij benadering het gewicht van de botresten na een volledige 
verbranding van een gemiddeld individu. Alle delen van het skelet zijn 
aanwezig in de crematie, waarbij opvalt dat het gewicht van het neuro-

cranium aan de lage kant is en het gewicht van het axiale skelet relatief 
hoog. Delen van het neurocranium lijken te missen. Een alternatief zou 
kunnen zijn dat het axiale skelet oververtegenwoordigd is en bestaat uit de 
resten van meerdere individuen. Dit wordt bevestigd door de verschillende 
stadia in ontwikkeling die in de axiale botstukken te onderscheiden zijn. 
Zo zijn de zijdelingse beenkernen van de atlas nog niet met arcus anterior

vergroeid. Deze vergroeiing heeft plaats in het 5e tot 9e levensjaar. De rand 
van het bekken is eveneens niet vergroeid met de rest van het bekken. Een 
fragment van het schaambeen (os ilium) met de facies symphysialis is niet 
volgroeid. Een groot fragment van een borstwervel (thoracaal) is eveneens 
niet volgroeid en de ringvormige botrand is nog niet vergroeid met het 
wervellichaam. Deze verbening heeft plaats rond het 17e levensjaar. 
De mate van fragmentatie van vondstnummer 307 is vrij laag, want 66% 
van het gewicht bestaat uit fragmenten groter dan 10 mm. Ook is het opval-
lend dat de grootte van de fragmenten binnen de gedetermineerde catego-
rieën vrij hoog is. Vooral onder het fragiele axiale skelet bevinden zich zeer 
grote fragmenten Dit wijst erop dat de crematieresten zijn blootgesteld aan 
een heel beperkt aantal handelingen en dat de intensiteit van de manipulatie 
laag is geweest.
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Graf 3 vnrs 294, 295, 296, 303, 304

gram

fractie >10 mm 92
fractie 3<x<10 mm 43

fractie <3 mm 55

totaal gewicht 190

gewicht breukpatroon kleur verbranding fragmentatie

neurocranium 11 lamellair: + vuil wit 4 10-20 mm

viscerocranium 6 vuil wit 4 10-20 mm

Axiaal 8 vuil wit 4 10-40 mm

Diafysen 52 Hitzerisse: - vuil wit 4 20-40 mm

Epifysen 6 vuil wit 4 10-20 mm

Ondeterm. 9 vuil wit 4 10-20 mm
Dierlijk 0
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De kleur van de fragmenten is vuil wit met blauwgrijze vlekken. Dit duidt op 
een iets minder zorgvuldige en gelijkmatige verbranding. Hitzerissen zijn in 
een beginnend stadium en komen niet zo frequent voor dat er kan worden 
geconcludeerd dat de temperatuur in de brandstapel zeer hoog geweest is. 
Het lijkt er eerder op dat hoge temperaturen plaatselijk en tijdelijk voor-
kwamen net zoals lagere temperaturen. Het krijtachtige aspect van de 
 fragmenten kan eveneens in die richting duiden.
De fragmenten zijn gemiddeld van grootte en zwaarte en neigen iets naar de 
graciele kant. Geslachtskenmerken zijn de protuberantia occipitalis externa158

en de processus fronto-phenoidalis en beide wijzen op een vrouwelijk individu. 
De aanwezige schedelnaden zijn alle open en wijzen op een leeftijd onder 
35  – 40 jaar. Dit wordt bevestigd door de structuur van het sponsachtige bot 
in de kop van de femur. Anderzijds wijzen de gesloten epifysen van de femur,
een metatarsus of middenvoetsbeentje en wervellichamen op een leeftijd 
ouder dan 17 – 20 jaar. In graf 4 zijn dus twee individuen vertegenwoordigd, 
een kind jonger dan 9 en een vrouw van tussen de 17 en de 40 jaar.
Het dierlijke materiaal bestaat uit fragmenten tarsalia en phalangen van 
mogelijk een varken. De verbrandingsgraad is gelijk aan die van het mense-
lijk materiaal.
In de crematieresten van vondstnummer 307 komen geen kleine botstukken 
of fragmenten van gebitselementen voor. Het lijkt erop dat de crematieresten 
intentioneel zijn verzameld uit de brandstapel en zijn geselecteerd op de 
grootte van de fragmenten.
Het spoor kan worden geïnterpreteerd als een bijzetting in verschillende 
fasen van respectievelijk skeletresten, en brandstapelresten.

Graf 4 vnr 307
gram

fractie >10 mm 803
fractie 3<x<10 mm 419

fractie <3 mm

totaal gewicht 1222

gewicht breukpatroon kleur verbranding fragmentatie

neurocranium 95 lamellair: +/- vuil wit 4 25-50 mm

viscerocranium 11 vuil wit 4 10-20 mm

Axiaal 256 vuil wit/bl-gr 3-4 30-70 mm

Diafysen 296 Hitzerisse:+/- vuil wit/bl-gr 3-4 30-70 mm

Epifysen 79 vuil wit/bl-gr 3-4 20-40 mm

ondeterm. 57 vuil wit 4 20-30 mm
Dierlijk 9 krijt wit/bl-gr 3-4 10-20 mm

158 Protuberantia occipitalis externa is een uitsteeksel aan het achterhoofd en aanhechting voor 
één van de nekspieren.



Graf 5 (S150)
Dit spoor is een kuil die door de crematieplaats is gegraven en een bijzetting 
van crematieresten in een askist bevatte (afb. 5.7 en 5.11). De crematieresten 
zijn afkomstig uit de askist en verzameld onder twee vondstnummers: de 
uitgeprepareerde crematieresten (544) en een zeefresidu (520). Het totaal-
gewicht is 1372 gram en komt overeen met het gewicht van een volledige 
crematie. De verdeling van het gewicht over de delen van het skelet benadert 
de normale verdeling. Het neurocranium lijkt iets ondervertegenwoordigd te 
zijn. De mate van fragmentatie is zeer laag, aangezien 81% van het gewicht 
uit fragmenten bestaat groter dan 10 mm. De grootte van de gedetermineer-
de stukken is eveneens zeer groot en veel fragmenten van de diafysen zijn 
te passen tot een groter deel van een botstuk. Dit wijst op een zorgvuldige 
behandeling tijdens het verzamelen van de crematieresten uit de brandsta-
pel.
Het lamellaire bot van het neurocranium is veelal gespleten en op de diafysen 
van de grote pijpbeenderen komen veelvuldig Hitzerissen voor. De kleur van de 
fragmenten een homogeen vuil wit en de fragmenten hebben een hoge hard-
heid. Deze factoren geven aanwijzingen voor het cremeren op een brandstapel 
gedurende een langere tijd en bij een vrij hoge temperatuur (tot 800º C).
De crematieresten zijn vrij robuust en afkomstig van goed ontwikkelde bots-
tukken. Osteofyten of kleine botaangroeisels aan de wervellichamen komen 
vrij frequent voor en wijzen op een stevige belasting van het skelet tijdens 
het leven van het individu. Geslachtskenmerken aan de schedel (torus supra-

mastoideus, protuberantia occipitalis externa, reliëf van het planum nuchale, 

processus fronto-phenoidalis 159en de mandibula) wijzen eenduidig op een man. 
Dit wordt bevestigd door een geslachtskenmerk aan het bekken (incisura

ischiadica major 160). De leeftijd van het individu is te bepalen door de slui-
ting van de schedelnaden en wijzen op een leeftijd tussen 25 en 65 jaar. Deze 
leeftijdsindicatie wordt nauwkeuriger door de analyse van structuur van de 
substantia spongiosa of het sponsachtig netwerk van botbalkjes in het uiteinde 
van de femur. De afbraak van de botbalkjes in de kop van het gewricht is in 

159 Torus supramastoideus is een verdikking van het bot boven de processus mastoideus, 
een uitsteeksel voor één van de nekspieren, planum nuchale is het deel van het 
achterhoofdsbeen waar de nekspieren zijn aangehecht.

160 Incisura ischiadica major is de grote inham aan het zitbeen en bepaalt mede de vorm van het 
bekken.

Graf 4 vnrs 233, 272, 273, 277, 278, 279, 319, 320, 321, 323
gram

fractie >10 mm 43

fractie 3<x<10 mm 33

fractie <3 mm

totaal gewicht 76

gewicht breukpatroon kleur verbranding fragmentatie

neurocranium 3 lamellair: - vuil wit 4 10-20 mm

viscerocranium 0

Axiaal 4 vuil wit 4 10-20 mm

Diafysen 13 Hitzerisse: - vuil wit/bl-gr 3-4 10-30 mm

Epifysen 2 vuil wit 4 10-20 mm
ondeterm. 21 vuil wit/bl-gr 3-4 10-20 mm
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een begin stadium en wijst op een leeftijd rond de 35 jaar. 
Het gebit kan beoordeeld worden op tandverlies voor de dood (ante mortem)
doordat er grote fragmenten van de onder- en bovenkaak in de crematie 
aanwezig zijn. In het rechter bovengebit kan worden vastgesteld dat de snij-
tanden en de hoektand bij de dood nog aanwezig waren, de twee premolaren 
waren echter voor de dood uitgevallen en de eerste molaar was aanwezig. 
De rest van de rechter helft van het bovengebit is niet aanwezig in de crema-
tieresten. In de linker gebitshelft van het bovengebit was de eerste snijtand 
verloren gegaan, de tweede snijtand, hoektand en eerste premolaar waren bij 
de dood aanwezig en de tweede premolaar en de eerste molaar waren ante

mortem uitgevallen. De rest van het gebit was niet aanwezig in de resten. 
In de onderkaak was de rechter gebitshelft tot en met de tweede premolaar 
uitgevallen. De rest kon niet worden beoordeeld. In de linker helft was de 
eerste snijtand uitgevallen, terwijl de tweede snijtand, hoektand en de eerste 
premolaar behouden waren. De drie molaren waren ante mortem verloren.
In het algemeen was de gezondheidstoestand van het gebit slecht te noemen 
door het hoge ante mortem tandverlies. De botaangroeisels aan de wervels 
duiden er op dat het lichaam van deze persoon tijdens het leven zwaar belast 
is geweest en dat de man geleden heeft aan artrose.

Graf 5 vnr 544
gram

fractie >10 mm 1110

fractie 3<x<10 mm 262

fractie <3 mm 0

totaal gewicht 1372

gewicht breukpatroon kleur verbranding fragmentatie

neurocranium 156 lamellair: ++ vuil wit 4 30 – 60 mm

viscerocranium 59 vuil wit 4 30 – 50 mm

Axiaal 338 vuil wit 4 20 – 70 mm

Diafysen 404 Hitzerisse: +/- vuil wit 4 40 –100 mm

Epifysen 82 vuil wit 4 20 – 40 mm

ondeterm. 71 vuil wit 4 10 – 20 mm
Dierlijk 0

Afbeelding 10
Verbrand menselijk bot met Hitzerissen

uit graf 5.



Graf 7 (S28)
Spoor 28, een inhumatiegraf, leverde slechts 1 gram verbrand menselijk bot 
op. Dit was niet verder determineerbaar (afb. 5.7). De fragmentjes crematie 
zijn als opspit in het graf terecht gekomen.

De crematieplaats, S88, 89, 90 en 151
De sporen 88, 89, 90, 144 en 151 maken deel uit van een crematieplaats 
(afb. 5.7). Spoor 88 leverde een kleine hoeveelheid verbrand bot op. De 
vondstnummers 335, 340 en 341 bevatten in totaal 3 gram verbrand mense-
lijk bot. Spoor 89 bevatte 3 gram verbrand dierlijk bot, verzameld onder 
vondstnummer 308. De botfragmenten zijn van een linkerpoot van een 
varken (astralagus). Hierbij moet gezegd worden dat dit dierlijke bot niet 
primair uit de brandstapel afkomstig hoeft te zijn. Zij zijn gevonden in het 
zand dat graf 5 afdekte. De vulling van spoor 151 leverde slechts enkele frag-
mentjes verbrand menselijk bot op met een gewicht van 1 gram.

10.4 Samenvatting en conclusie

Het archeologisch onderzoek in de Grotestraat Bergbezinkbassin heeft 
aangetoond dat in de periode van de 2e tot de 4e – 5e eeuw bewoners van de 
vicus en/of het castellum een breed scala aan grafgebruiken hebben gekend, 
zowel crematie en de deponering van de resten daarvan op verschillende 
manieren, als inhumatiebegraving. De omstandigheden van conservering 
zijn in de inhumatiegraven door de zuurgraad van de zandige bodem slecht. 
De omtrek van het skelet is soms herkenbaar als een lijksilhouet. Bewaard 
gebleven zijn voornamelijk de glazuurkapjes van de gebitselementen. Deze 
kunnen een indicatie voor de ouderdom geven, maar de populatie is te klein 
om morfologische kenmerken van de elementen statistisch te analyseren 
om zo het geslacht van de begraven individuen te achterhalen. De gebits-
slijtage is gering wat duidt op een goede kwaliteit voedsel met weinig harde 
toevoegingen. Het begraven was niet gebonden aan leeftijd aangezien er 
zich tussen de inhumaties een kind bevindt van 7 – 10 jaar oud.
De sporen van het crematieritueel in de vorm van de crematieplaats laten 
zien dat de lijkverbranding ter plaatse gebeurde. De menselijke botresten 
werden verzameld en in een speciale container, in het geval van graf 5 een 
askist, of in een kuil bijgezet (Graf 2 en 4). De brandstapel werd na de 
lijkverbranding zorgvuldig uitgeruimd zoals blijkt uit de aanwezigheid van 
slechts een geringe hoeveelheid botresten in de crematieplaats. De brandsta-
pelresten of tenminste een deel daarvan, bestaand uit verbrande, gefragmen-
teerde bijgiften, houtskool en skeletresten werden in het grafveld bijgezet 
in een aparte kuil (bijv. graf 1 en 3). Soms maakt de bijzetting van de brand-
stapelresten deel uit van een complexe opvulling van de kuil; in graf 4 zijn 
eerst de botresten bijgezet en vervolgens wat brandstapelresten. In graf 2 
was dit vooral andersom.
In een viertal crematiegraven zijn er aanwijzingen gevonden voor het 
geslacht van de doden; het zijn drie vrouwen (graven 1, 2 en 4) en één 
man (graf 5). Eén van de vrouwen was jong volwassen, één tussen de 21 en 
de 24 jaar en de ander tussen de 17 en de 40. De leeftijd van de man was 
on geveer 35 jaar. In de crematieresten zijn ook twee kinderen vertegenwoor-
digd. In de verstoorde grafcontext is een kind jonger dan 7 jaar aanwezig, 
in graf 4 een kind jonger dan 9 jaar. De resten uit graf 4 zijn dus opvallend. 
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Zij zijn afkomstig van twee individuen, een vrouw van 17 – 40 jaar oud en 
een kind. In de overige graven is steeds een enkel individu aanwezig.
De kwaliteit van het botmateriaal uit de crematiegraven is buitengewoon 
goed. De graven lijken vrijwel geheel bewaard te zijn gebleven en bieden 
daardoor goede mogelijkheden het verleden van de Romeinse bewoners van 
Cuijk verder te onderzoeken.



11 Het grafveld bij Grotestraat 

Bergbezinkbassin: Synthese

E.A.G. Ball

De resultaten van deze kleine opgraving, ongeveer 500 m2, zijn spectaculair 
te noemen. Tijdens het onderzoek zijn verschillende typen sporen aangetrof-
fen. Het gaat om prehistorische sporen, waarvan er zeker een aantal onder-
deel vormt van zwervende erven uit de late Bronstijd en/of de IJzertijd, 
vijf crematiegraven161 en enkele begeleidende randstructuren uit de 2e

eeuw, een crematieplaats uit dezelfde tijd, tien inhumatiegraven uit de laat-
Romeinse periode en een middeleeuwse en/of postmiddeleeuwse weg.
In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de opgraving en het specialistisch 
onderzoek bijeen worden gebracht en in een breder kader geplaatst worden. 
De graven en aan het grafveld gerelateerde sporen en vondsten worden 
chronologisch besproken waarna de uitkomsten gerelateerd worden aan 
de kennis over het gehele grafveld Grotestraat. De prehistorische sporen 
worden hier verder buiten beschouwing gelaten.

11.1 De graven en de crematieplaats uit de eerste helft van de 2e

eeuw

De vijf crematiegraven, de verstoorde grafcontext en de crematieplaats 
geven, ten minste ten dele, een beeld van een sterk geromaniseerd en divers 
grafritueel.
De sporen zijn waarschijnlijk alle in de eerste helft van de 2e eeuw te plaat-
sen. Vier graven en de verstoorde grafcontext zijn op basis van het vondst-
materiaal duidelijk in die periode te plaatsen. Uit graf 3 zijn slechts een 
munt uit het tweede of derde kwart van de 2e eeuw en wat ondateerbare 
glasfragmenten aanwezig. De ruimtelijke associatie met de andere crema-
tiegraven en het ontbreken van veel vroegere of veel latere crematiegraven 
op deze specifieke locatie, maakt een datering van graf 3 in dezelfde periode 
echter aannemelijk.

11.1.1 Graftypen en crematieplaats
In het beperkte aantal crematiegraven dat kon worden opgegraven is een 
duidelijke variatie in begravingsvorm aanwezig. Zo zijn in twee kuilen (graf 
1 en 3) alleen brandstapelresten bijgezet (graftype C162). De resten van de 
verbrande beenderen zijn verspreid door de houtskoolrijke vullingen van 
beide kuilen aangetroffen. In de graven 2, 4 en 5 is steeds sprake van een 
crematierestendepot. In het geval van graf 5 bevindt deze zich in een askist. 
De anderen bevinden zich in een vulling van relatief schone grond in een 
kuil waarin ook lagen van brandstapelmateriaal zijn aangetroffen (graftype 
B). De graven van het type C, waarvan respectievelijk nog 35 en 15 centime-
ter resteerde, zijn voor zover archeologisch zichtbaar, beduidend minder 

161 De verstoorde grafcontext was al voor het onderzoek aangetroffen.
162 Volgens de typologie van Hiddink 2003.
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diep ingegraven dan de kuilen van het type B (65-67 centimeter). Het graf 
met de askist is het diepst ingegraven, 65 centimeter onder vlak 3. Van de 
verstoorde grafcontext kan niet met zekerheid gesteld worden om welk graf-
type het gaat. Het is in elk geval wel duidelijk dat er brandstapelresten in de 
grafkuil waren gedeponeerd (type B of C).
De op het terrein van het Bergbezinkbassin in de Grotestraat aangetroffen 
graftypen passen grotendeels in het beeld dat we kennen uit Zuid-Nederland 
en de directe omgeving daarvan. Opmerkelijk is echter de intentionele 
depositie van objecten op verschillende niveaus in de grafkuil van de graven 
2 en 4, beide type B. In het geval van graf 2 bijvoorbeeld, zijn er op drie 
verschillende hoogtes in de grafkuil, namelijk onder, naast en boven het 
crematierestendepot artefacten geplaatst (zie hoofdstuk 5).
Het gebruik van een askist als container voor het crematierestendepot (en in 
dit geval ook de grafgiften) zoals het geval is bij graf 5, is zeldzaam in onze 
streken. Dergelijke containers komen in de rurale, inheemse gebieden van 
Brabant en omstreken in het geheel niet voor. Ze zijn dan ook met name 
bekend uit de grafvelden rond urbane en militaire centra en uit de graven 
van individuen die met villae in verband worden gebracht. Voorbeelden van 
eenvoudige tufstenen askisten zoals aangetroffen te Cuijk zijn onder andere 
bekend uit Nijmegen en Krefeld-Gellep (Dld).163 Askisten blijven echter ook 
in dergelijke geromaniseerde centra uitzonderingen.
Voor de crematieplaats hebben we vooralsnog weinig parallellen in de regio. 
De eenmalig of meervoudig gebruikte ustrina zijn binnen de opgegraven 
grafvelden uit de Romeinse tijd in Nederland vaak niet meer aanwezig. 
Dergelijke sporen blijven alleen bewaard indien het oude oppervlak is af-
gedekt. Alleen uit Spijkenisse, Valkenburg (Z-H.), Nijmegen en Leuth zijn 
ons voorbeelden bekend.164 In Nederland ten zuiden van de grote rivieren 
zijn zij uit de publicaties in het geheel niet bekend. We hebben in Cuijk dus 
te maken met een zeer zeldzaam spoortype. In het geval van Spijkenisse gaat 
het om eenmalig gebruikte structuren die zijn opgericht op de natuurlijke 
ondergrond. De sporen die zij hebben nagelaten zijn steeds maximaal twee 
meter in doorsnede. Het ustrina van Nijmegen-Hessenberg165 heeft met zijn 
platform van brokken tufsteen en zandsteen een meer permanent karakter 
en zou mogelijk meermaals gebruikt kunnen zijn.
De crematieplaats van Cuijk is groot. Het onregelmatige gevormde spoor 
meet maximaal 6 x 3.5 meter. De verkleuring van de grond duidt erop dat 
er in een ondiepe depressie of ondiepe kuil een groot en hevig vuur heeft 
gebrand. Ondanks het opmerkelijke formaat van het spoor is er geen bewijs 
dat de plaats meermaals is gebruikt. Het lijkt er dan ook op dat we met 
een eenmalig gebruikt ustrina te maken hebben. De afwezigheid van veel 
crematie en het ontbreken van grote hoeveelheden ijzeren spijkers in de 
categorie medium-groot (n=29) en schoenspijkers (n=23) pleit hiervoor. Van 
de laatste categorie zouden er, indien de crematieplaats lang in gebruik zou 
zijn gebleven, wellicht veel meer te verwachten zijn.

163 Krefeld-Gellep graf 3639 en graf 4413. Zie Pirling 2000. 
164 Spijkenisse zie Dobken 1992, Nijmegen en Leuth, mond. med. H. van Enckevort, Valkenburg, 

mond. med. L. Smits, zie ook Smits in prep.
165 Van Enckevort en Thijssen 1996, 86.



Het is waarschijnlijk dat de man wiens graf (G5) min of meer centraal in 
de crematieplaats is ingegraven, op deze plaats is gecremeerd. Door gebrek 
aan goed determineerbaar botmateriaal op de crematieplaats is dit op basis 
van fysisch antropologische gegevens echter niet hard te maken.166 De 
functionele overeenkomsten tussen het aardewerk uit de crematieplaats en 
uit graf 5, maar vooral de combinatie van stempels op het terra sigillata vaat-
werk, maken een verband tussen beiden hoogst aannemelijk.167

Nu met enige zekerheid is vastgesteld dat de crematieplaats en graf 5 werke-
lijk aan elkaar gerelateerd zijn, hebben we te maken met een apart graftype. 
Een dergelijke, eenmalig gebruikte crematieplaats met grafkuil zou aange-
duid kunnen worden als een ustrina met ingegraven graf.168

11.1.2 De menselijke resten
Uit de crematieanalyse blijkt dat er in de graven kinderen, een jong volwas-
sene en volwassenen zijn bijgezet (tabel 11.1 A en B). In drie gevallen ging 
het om vrouwen, in één geval was een man bijgezet. Deze laatste, met een 
leeftijd van ongeveer 35 jaar was tijdens zijn leven zwaar belast geweest, leed 
aan artrose en had een slecht gebit. De resultaten van het fysisch antropo-
logisch onderzoek van graf 4 zijn opmerkelijk te noemen. Hierbij is vastge-
steld dat er in het graf twee individuen vertegenwoordigd zijn. Het gaat om 
een volwassen vrouw en een kind jonger dan 9 jaar. De beenderen van het 
jonge individu zijn duidelijk ondervertegenwoordigd. In het graf is slechts 
één crematierestendepot waargenomen. Wel waren in de kuil meerdere 
vullingen aanwezig waarin verspreid wat brandstapelmateriaal en crematie 
is gevonden. Er is geen indicatie dat het graf na de initiële sluiting ervan 
opnieuw is geopend om een tweede individu bij te zetten. De restanten van 
beide overledenen zijn dan ook (min of meer) gelijktijdig in het graf terecht 
gekomen.
Graven uit de Romeinse tijd waarin meerdere individuen vertegenwoordigd 
zijn komen meer voor. Indien zij in de grafvelden aanwezig zijn, vormen zij 
meestal slechts een klein percentage van het geheel.169 De meest gangbare 
combinatie van individuen is die van vrouw en kind.170 Een interpretatie 
van moeder en kind ligt dan voor de hand. 
Het voorkomen van de resten van twee personen die op hetzelfde moment 
in één graf zijn bijgezet kan betekenen dat de doodsoorzaak met elkaar 
verband houdt of dat de dood min of meer gelijktijdig plaatsvond. Een ande-
re mogelijkheid is dat het graf niet altijd daadwerkelijk als laatste rustplaats 
voor verschillende individuen is bedoeld. Indien de lijkverbranding plaats 
heeft gevonden op een meermaals gebruikt en onvolledig geruimd ustrina

is het mogelijk dat de resten van twee crematieplechtigheden onopzettelijk 
vermengd zijn geraakt. In het onderhavige Cuijkse graf (G4) is het mogelijk 
dat de resten van het kind (duidelijk ondervertegenwoordigd) terecht zijn 
gekomen in een graf dat (primair) bedoeld was voor de volwassen vrouw.

166 De verbrandingsgraden van het gecremeerd bot uit de crematieplaats en dat uit de askist in 
graf 5 komen goed overeen (mond. med. M. Hoogland). 

167 Zie De Bruin, deze publicatie.
168 Smits spreekt in een dergelijk geval van een vlakbustum met ingegraven graf. Mond. med. L. 

Smits, Smits in prep.
169 Zie bijv. Smits en Hiddink 2003, 153 tabel 13.
170 Smits en Hiddink 2003, 153.
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11.1.3 Grafgiften en overige objecten
Uit de crematiegraven is een aanzienlijke hoeveelheid vondstmateriaal verza-
meld. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen objecten die waar-
schijnlijk bij het begin van het cremeren aan de brandstapel zijn toegevoegd 
of in een ander vroeg stadium van het grafritueel een rol hebben gespeeld 
en later, gewenst of ‘per ongeluk’, in de grafkuil terecht zijn gekomen en 
objecten die later onverbrand in de grafkuil zijn geplaatst. De eerste zijn 
vaak gefragmenteerd en/of verbrand; de laatste vaak compleet. Tot de eerste 
categorie vondsten behoort een groot deel van het aardewerk, een aantal nu 
vrijwel onherkenbaar gesmolten bronzen objecten, munten, voedsel, in elk 
geval in de vorm van varkensvlees en cultuurgewassen171, een aantal ‘symbo-
lische’ plantaardige bijgiften en in het geval van graf 3 en de verstoorde graf-
context mogelijk een stuk glazen vaatwerk.

De onverbrande grafgiften bestaan voornamelijk uit aardewerk (tabel 
11.1A).172 Samen met het op of bij de brandstapel geplaatste en dus gefrag-
menteerde aardewerk dat in de grafkuilen en op de crematieplaats is 
aangetroffen, krijgen we een aardig beeld van de aardewerktypen die bij het 
grafritueel betrokken waren. Allereerst is duidelijk geworden dat, behalve bij 
graf 3, steeds meerdere stuks vaatwerk bij het grafritueel gebruikt zijn. In het 
verbrande en/of incomplete aardewerk uit de graven en de crematieplaats 
zijn tenminste tussen drie (graf 4) en 21 stuks aardewerk (crematieplaats) 
aanwezig. Het aantal complete, onverbrande en later in het graf geplaatste 
vormen varieert. In de graven 1 en 3 is geen compleet aardewerk meegege-
ven. In de overige gevallen varieert het aantal tussen de één en zes.173

Tafelaardewerk lijkt steeds het meest gebruikt. In drie graven en de 
verstoorde grafcontext zijn in het verbrande/incomplete en/of het complete 
materiaal één of meerdere borden vertegenwoordigd. In het geval van de 
crematieplaats gaat het zelfs om minimaal 10 stuks (één schaal en negen 
borden, maximaal 22 stuks, één schaal en 21 borden). Meestal gaat het om 
borden van terra sigillata (Dragendorff 18/31). In grotere aantallen komen 
drankgerelateerde vormen voor.174 Het gaat dan om kleine terra sigillata 

kommen (Dragendorff 27 en 33), bekers en kruiken (bekers; in elk geval 
Stuart 2, 2A, 2B, 4, 5 en Niederbieber 30, kruiken; Stuart 110, 110B). In 
alle graven met aardewerk, inclusief de verstoorde grafcontext, komen één 
of meer gefragmenteerde/verbrande of complete bekers en kruiken voor. 
In vier graven komen terra sigillata kommetjes voor. In de crematieplaats 
zijn alle bovengenoemde drankgerelateerde vormen vertegenwoordigd. 
Vaatwerktypen die zijn meeverbrand komen in een aantal gevallen ook 
onverbrand in datzelfde graf terecht.
De voorkeur voor tafelaardewerk boven keukenaardewerk en transportaar-
dewerk evenals de overeenkomst in vormen die op de brandstapel, en die, 
zij het in verschillende verhoudingen, compleet en onverbrand werden 
meegegeven blijkt duidelijk uit de vondsten van de crematieplaats en uit 
het daar ingegraven graf 5. Alle in de askist geplaatste complete vormen 
tafelaardewerk komen immers ook incompleet in de crematieplaats voor. 

171 De resten van andere soorten voedsel zijn mogelijk niet bewaard gebleven.
172 Hier wordt uitgegaan van minimum aantal exemplaren.
173 De olielampjes zijn dan in de ‘onverbrande’ categorie buiten beschouwing gelaten.
174 Indien we hier het minimum aantal exemplaren beschouwen.



Tafelaardewerk, zowel voedsel- als drankgerelateerd, komt zowel in vrou-
wengraven als in het mannen- en het kindergraf voor.
Keukenaardewerk/transportaardewerk is in geen geval compleet bijgezet. In 
twee graven en de crematieplaats komt het wel incompleet of verbrand voor. 
Het speelde daar dus in een eerder stadium van het grafritueel een rol.
Een graf dat opvalt door een totaal andere set aardewerk is graf 2, een vrou-
wengraf. Hierin zijn behalve drankgerelateerd aardewerk (een complete terra

sigillata beker Stuart 5, en een gefragmenteerde, verbrande maar compleet te 
restaureren gladwandige kruik Stuart 110) vier olielampjes en vier wierook-
schaaltjes of kelkbakjes aangetroffen. De mogelijk rituele betekenis van kelk-
bakjes is al eerder aan de orde geweest. Zij kunnen tijdens het dodenritueel 
gefungeerd hebben bij het brengen van rookoffers. De olielampjes kunnen 
in het graf de rol van ‘licht in de duisternis’ hebben vervuld. De lampen en 
kelkbakjes houden waarschijnlijk verband met Mediterrane voorstellingen 
rond de dood en duiden dus op een sterke Romeinse invloed in het grafritu-
eel.175 Zij komen in onze regio vooral voor in grafvelden bij geromaniseerde 
urbane centra en plaatsen met een militaire betekenis. Op het platteland 
komen zij nauwelijks voor.176 Dit wordt goed duidelijk gemaakt door de 
Cuijkse vondsten. Uit het grafveld Cuijk-Grotestraat zijn van verschillende 
plaatsen lampen en kelkbakjes bekend. Uit het inheemse grafveld Cuijk-
Heeswijkse Kampen, enkele kilometers verderop gelegen en tenminste 
gedeeltelijk gelijktijdig in gebruik, zijn zij niet bekend.177 Hetzelfde is zicht-
baar in de grafvelden van Nijmegen. Het inheemse grafveld te Hatert heeft 
in zijn geheel geen lampen opgeleverd terwijl zij in het ‘Romeinse’ grafveld 
‘Onder Hees’ talrijk zijn.178

De één op één relatie tussen de lampjes en de kelkbakjes (van ieder 4) 
zoals deze is aangetroffen in graf 2 komt meer voor. Dergelijke setjes zijn 
onder andere bekend uit verschillende grafvelden in Duitsland alsook uit 
Engeland.179 Zij komen echter ook in verschillende aantallen of afzonderlijk 
van elkaar voor.

Metaal komt in de graven van Grotestraat Bergbezinkbassin, op spijkers 
na, weinig voor (tabel 11.1B). Veel van de spijkers hebben deel uitgemaakt 
van de brandstapel en zaten mogelijk al in het brandhout. Andere hebben 
behoord tot schoenen en meeverbrande niet reconstrueerbare objecten 
als kistjes. In het geval van graf 5 lijkt een spijker opzettelijk als grafgift te 
zijn meegegeven. In twee gevallen (G2 en G3) waren munten aanwezig.180

In beide gevallen zijn zij aangetroffen in brandstapelresten en kunnen zij 
gezien worden als bijgiften op de brandstapel. De fibula uit graf 1 is sterk 
verbrand en zeer incompleet. Mogelijk heeft de dode deze op de kleding 
gedragen tijden het crematie ritueel. Deze behoort dus wel tot de inventaris 
van het graf, maar hoeft geen grafgift te representeren.181

175 Zie Hiddink 2003, 45.
176 Indien zij in graven voorkomen gaat het meestal om graven die aan villabewoners worden 

toegeschreven (Hiddink 2003, 45 noot 147).
177 Zie Hessing 2002, 54-56.
178 Bridger 1996, 115.
179 Bijvoorbeeld te Krefeld-Gellep graf 5240 (Pirling 2003) , Moers-Schwafheim (Kraus 2005) en 

in Londen (Murray 2003).
180 G2 as indet., Nero ?, circa 54-68, G3  as/dupondius indet. Antoninus Pius 138-161.
181 Dit kan ook gelden voor de overige bronsdruppels en fragmenten die niet gedetermineerd 

konden worden.
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1 C V >17 2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - -

2 B V 21-24 - - - 1 - - - 4 4 - 1 - - - - - - -

3 C ? ? - - - - - - - - - - - - - - - -

4 B V 17-40 2 - - 1 - - - - - - 1 1 2 - - - - -

? <9

5 A M ±35 - - - - - - - - - 1 1 2 2 - - - - -

crem. - - - 9 1 8 1 - 2 - - - - - - - - - - - -

V B/C ? <7 2 1 3 2 - 2 1 - - 2 1 - - - - - - -

Tabel 11.1 A
Graven 1-5, crematieplaats (crem.) en verstoorde grafcontext (V) met graftype, geslacht en 

 leeftijd van de overledene en aardewerk per graf. Er is onderscheid gemaakt tussen aardewerk wat 

verbrand en/of incompleet in het graf is aangetroffen en compleet onverbrand aardewerk.1

(ts)= terra sigillata. Aantallen zijn m.a.e.

1 Bij het aardewerk dat als verbrand of incompleet is ingedeeld zijn ook enkele complete of 
vrijwel complete vormen aanwezig. De olielampjes en kelkbakjes bijvoorbeeld, zijn compleet 
of compleet gerestaureerd maar vertonen sporen van verbranding, ook al is de aard van 
verbranding niet altijd duidelijk. Het incomplete aardewerk in deze categorie oogt niet altijd 
verbrand. Zo zijn enkele grote stukken van onverbrand vaatwerk aanwezig in de verstoorde 
grafcontext. Enkele daarvan vertonen recente breuken en zijn mogelijk compleet geweest 
(waarschijnlijk in elk geval één gladwandige kruik). Ook in het gefragmenteerde materiaal uit 
andere graven en de crematieplaats zijn soms ogenschijnlijk onverbrande stukken aanwezig. 
In de meeste gevallen zijn er dan ook secundair verbrande scherven van dezelfde vormen 
aanwezig. Het aardewerk uit de grafkuil van G5, buiten de askist, alsmede het aardewerk 
uit graf 3, is als opspit uit de crematieplaats beschouwd. Zij zijn in de tabel dan ook bij de 
crematieplaats opgenomen.



De182plantaardige bijgiften uit de graven zijn bijzonder interessant. Zo is 
vastgesteld dat er op de brandstapels in elk geval hazelnoot, sleepruim, 
erwt, tuinboon en de uit warmere regio’s geïmporteerde linzen als voedsel 
zijn meeverbrand. De verkoolde resten van de voor de regio uitheemse of 
zeldzame knolglanshaver moeten anders geïnterpreteerd worden. De plant 
komt zowel in een aantal van de crematiegraven als op de crematieplaats 
voor. Deze is waarschijnlijk met een symbolische betekenis aan de brand-
stapel toegevoegd. Deze plant is ook uit ander crematiegraven bekend, zowel 
uit een Romeins graf in Frankrijk als uit Scandinavische Vikinggraven.183184

De pijnboompitten die in het geval van graf 2 zijn meeverbrand zijn zeer 
bijzonder. Resten van de kegels en zaden van deze Mediterrane boom zijn 
in Europa benoorden de Alpen uiterst zeldzaam en komen alleen op bijzon-
dere of rituele vindplaatsen voor.185 Het is dan ook opvallend dat de pijn-
boompitten uit graf 2 afkomstig zijn, waarin ook olielampjes en kelkbakjes 
meegegeven waren. Het gaat hier dus werkelijk om een uitzonderlijk gero-
maniseerde begraving. De plantaardige vondsten maken duidelijk dat het 
onderzoek van botanische resten van grafkuilvullingen een structurele plaats 
verdient binnen de grafveldanalyse.

Verbrand dierlijk botmateriaal is in drie grafcontexten herkend (tabel 11.1B). 
Tevens zijn enkele fragmenten herkend in het zand dat de crematieplaats 
afdekte. Het dierlijke materiaal zal onbewust zijn verzameld bij het bijeen-
rapen van de resten van de gecremeerde personen. In alle gevallen gaat het 
om varken of vermoedelijk varken. Andere soorten zijn in deze graven niet 
meegegeven, of zijn niet in de grafkuil terecht gekomen. De botfragmenten 
hebben hoogstwaarschijnlijk gehoord tot vleesbouten die op de brandsta-
pel als voedsel voor de doden zijn meegegeven. Verschillende delen van de 
dieren zijn vertegenwoordigd, zowel poten, romp (schouder) als delen van 
de schedels.

182 De dierlijke resten die met de crematieplaats geassocieerd zijn, hebben waarschijnlijk niet 
primair bij de hier uitgevoerde crematie gehoord. Zij zijn gevonden in de vuile zandlaag die 
het geheel afdekte

183 De verstoorde grafcontext is niet archeobotanisch onderzocht.
184 Zie Bakels, dit rapport.
185 Zie Bakels, dit rapport. 

Tabel 11.1 B
graven 1-5, crematieplaats (crem.) en 

verstoorde grafcontext (V) met graftype, 

geslacht en leeftijd van de overledene, 

overige grafgiften en variabelen.183
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1 C V >17-18 1 171 25 - + - - - + - + - - + + -

2 B V 21-24 - 243 288 1 - - - + - + - + + + - -

3 C ? ? - 28 96 1 - + - - - - - - - + - -

4 B V 20-35 - - 26 - - - - - - - - - - - - +

? <9

5 A M ±35 - - 1 - - - - - - - - - - - - -

crem. - - - - 23 36 - - - - + - - + - - + +182 -

V B/C ? <7 - 71 72 - + ? 2 + -
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Het voorkomen van dierlijk materiaal in drie van de zes grafcontexten in 
dit deel van het grafveld Cuijk-Grotestraat is opmerkelijk. Uit de 42 graven 
die zijn onderzocht van het enkele tientallen meters verderop gelegen 
Nutriciaterrein hebben slechts vier graven dierlijk materiaal opgeleverd.186

Indien de bijgiften per begraving worden beschouwd, dan valt op dat we in 
de meeste gevallen met relatief artefactrijke begravingen te doen hebben. 
Aardewerk is het meest herkenbaar als grafgift. Munten, glas, dierlijk mate-
riaal, plantaardige resten en mogelijk enkele bronzen objecten vullen dit 
beeld aan.187 Het zeer bijzondere en sterk geromaniseerde karakter van graf 
2 is hierboven al genoemd. De beste parallel voor die combinatie van graf-
giften is afkomstig uit Londen (GB). De grafkuil van The Great Dover Street 

Woman bevatte acht olielampjes, acht kelkbakjes en de resten van kegels en 
pitten van de pijnboom.188 Hier worden de kelkbakjes in verband gebracht 
met het branden van de pijnboomkegels.
Graf 5 valt in eerste instantie vooral op door de container waarin de gecre-
meerde resten en de grafgiften zijn bijgezet. Het aardewerk uit dat graf is op 
zichzelf niet heel uitzonderlijk, noch in aantal noch in spectrum. Indien we 
dit graf echter verbinden met de crematieplaats is het aantal gebruikte stuk-
ken vaatwerk dat is vertegenwoordigd echter zeer groot, minimaal 27 (6+21) 
en maximaal 46 (6+40). Het graf kan dan de vergelijking met ‘rijke’ graven 
elders in Nederland glansrijk doorstaan.189 Het maakt ook duidelijk dat een 
crematiegraf waarvan de crematieplaats niet onderzocht kan worden meestal 
een zeer incompleet beeld zal geven over de aard van en het aantal bijgiften 
dat bij het begrafenisritueel gebruikt is.
De verstoorde grafcontext is eveneens opvallend. Dit graf behoort toe aan 
een kind jonger dan 7 jaar en bevat een groot aantal objecten. Zo hebben, 
indien we er vanuit gaan dat alle vormen inderdaad tot één graf behoren, 
tenminste 14 verschillende stuks vaatwerk een rol gespeeld bij het grafritu-
eel. Tot de inventaris hebben ook twee meloenkralen, één of enkele bronzen 
objecten, delen van één of enkele varkens en mogelijk ook glazen vaatwerk 
gehoord.190 Hieruit blijkt dat ook kinderen in een graf met een uitgebreide 
inventaris konden worden begraven.

Op basis van de grafgiften van dit en ouder grafveldonderzoek is het duide-
lijk dat de bewoners van de vicus Ceuclum er een geromaniseerd grafritueel 
op na hielden. Zij gebruikten objecten met duidelijke ‘Romeinse’ connota-
ties, zoals lampen en wierookschaaltjes en gaven duidelijk geïmporteerde 
zaden en vruchten als pijnboompitten en linzen mee. Het gebruik van 
dergelijke zaken komen we niet of nauwelijks tegen in grafvelden op het 
platteland in de directe omgeving. Dit kan eveneens gesteld worden voor het 
gebruik van de grote hoeveelheden objecten die zijn vertegenwoordigd in de 
‘rijke’ inventarissen van de hier onderzochte graven. Het grafritueel past in 
het beeld dat we kennen uit sterk geromaniseerde plaatsen als Nijmegen en 
Krefeld-Gellep en veel minder bij dat van het direct omliggende inheemse 

186 Cavallo & Hiddink 2003 (naar Lauwerier 1990).
187 Het aantal onderzochte crematiegraven is te klein om uitspraken te doen over de 

aanwezigheid van geslachtsspeciefieke of leeftijdsspecifieke grafgiften.
188 Murray 2003.
189 De Bruin, deze publicatie.
190 Tevens gaan we ervan uit dat we niet de gehele grafinventaris hebben geborgen.
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platteland zoals vertegenwoordigd in Cuijk-Heeswijkse Kampen, Oss-
Horzak en Oss-Ussen. Jammer genoeg is een vergelijking met grafvelden 
uit andere vici op Nederlands grondgebied op dit moment niet mogelijk. Zij 
blijven tot op heden onbekend, niet onderzocht of ongepubliceerd.

11.1.4 De lay-out van het tweede-eeuwse grafveld
Met het betrekkelijk kleine opgegraven gedeelte kunnen weinig uitspraken 
gedaan worden over de lay-out van het grafveld in dit gedeelte van Cuijk. Op 
basis van de aanwezigheid van een aantal grafmonumenten in relatie tot 
een middeleeuwse en postmiddeleeuwse weg en perceelsbegrenzing is toch 
een aantal interessante conclusies te trekken. In totaal zijn vier randstruc-
turen herkend. Het gaat om drie kringgreppels en een mogelijk vierkant of 
rechthoekig monument. Zij liggen op rij, noordwest-zuidoost georiënteerd, 
schuin in de opgravingsput. De locatie van de verstoorde grafcontext, in het 
terrein naast de opgraving, ligt overigens in dezelfde lijn. De oriëntatie van 
de monumenten komt min of meer overeen met die van de middeleeuwse 
en postmiddeleeuwse weg en een rij gelijktijdige, flankerende palen in de 
oostelijke helft van de opgravingsput. Indien we aannemen dat deze weg 
de Romeinse heeft opgevolgd en er bovendien van uitgaan dat de grafkui-
len bedekt waren met lage heuveltjes, dan hebben we te maken met een rij 
grafheuvels die langs de Romeinse weg heeft gelegen. In dat geval hebben 
we waarschijnlijk te maken met de oostelijke begrenzing van het grafveld 
in de 2e eeuw, tenminste aan de westkant van de Romeinse weg. De graf-
heuvels, direct langs de Romeinse weg, hebben in dit deel van het grafveld 
een prominente plaats ingenomen. Het gebrek aan een duidelijke Romeinse 
fase in de onderzochte weg kan betekenen dat deze door intensief gebruik 
in latere tijden volledig is vernietigd of dat deze iets ten oosten van het hier 
opgegraven terrein gezocht moet worden. De aanwezigheid van een laat-
Romeins inhumatiegraf dat deels wordt oversneden door de karrensporen 
pleit sterk voor dat laatste argument.
Het hier onderzochte stuk van het grafveld kent een veel kleinere dichtheid 
aan crematiegraven dan de andere, reeds eerder opgegraven terreinen.191

Op het terrein Grotestraat 90-92 zijn op 600 m2 30 crematiegraven gevon-
den, op het parkeerterrein bij Nutricia zijn op ruim 1200 m2 42 crema-
tiegraven gevonden. In het geval van de opgraving ten behoeve van het 
bergbezinkbassin hebben we zoals hierboven beschreven waarschijnlijk 
te maken hebben met de met monumenten ingerichte ‘wegkant’ van het 
grafveld, een zone die wellicht voorbehouden was aan de meer prominente 
families in de toenmalige Cuijkse samenleving. Mogelijk zijn er daarom 
geen ‘palimpsest-situaties’ ontstaan waarbij vele graven naast of zelfs over 
elkaar zijn aangelegd.

191 Ook al hebben we in de opgravingsput bij het bergbezinkbassin de rand van het grafveld 
te pakken en rekenen we dus alleen een gedeelte van de put tot het grafveld, dan is 
de grafdichtheid van crematiegraven in deze zone niet groter dan 1 per 50-65 m2.  Bij 
Grotestraat 90-92 is deze 1 per 20 m2, bij het Nutriciaparkeerterrein is deze 1 per 28 m2.
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11.2 De laat-Romeinse inhumatiegraven

De tien inhumatiegraven zijn met zekerheid in de laat-Romeinse periode 
te dateren. Zij duiden erop dat het grafveld Grotestraat steeds in gebruik is 
gebleven of weer in gebruik is genomen in de 4e eeuw of kort daarna. De 
inhumaties waren over het algemeen slecht bewaard gebleven. Botmateriaal 
was in de meeste graven afwezig en duidelijke lijk- en/of kistsilhouetten zijn 
slechts in vijf gevallen aangetroffen. Op basis van het resterende menselijke 
materiaal kon in vier gevallen de leeftijd bepaald worden. Daaruit is gebleken 
dat zowel een kind, jong volwassenen als een volwassene op deze manier 
zijn begraven. Noch op basis van het fysisch-antropologisch onderzoek, noch 
op basis van grafgiften kunnen uitspraken gedaan worden over de geslach-
ten van de overleden.
Het gebrek aan archeologisch zichtbare grafgiften in deze grafkuilen is 
opmerkelijk. Alleen de in drie graven meegegeven munten komen als graf-
giften in aanmerking. De dateringen van de munten zijn opmerkelijk te 
noemen. Drie ervan, uit drie verschillende graven, dateren in de periode 
tussen 364-378,192 een vierde tussen 370-402. Het dateren van graven met 
munten is over het algemeen gezien natuurlijk moeilijk. We hebben nu 
echter te maken met een groepje munten van een dergelijke homogeniteit in 
periode, dat het aanvaardbaar lijkt deze voor datering te gebruiken. Op basis 
hiervan zijn de graven in het derde of vierde kwart van de 4e eeuw of op zijn 
hoogst enkele decennia later te plaatsen. De datering van een fragment van 
een conische glazen beker, globaal in de 4e eeuw te dateren, als opspit in de 
vulling van één van de graven is hiermee in overeenstemming.
Opvallend is de variatie in oriëntatie van de grafkuilen, van min of meer 
oost-west / west-oost tot min of meer noord-zuid / zuid-noord. De graven 
lijken verspreid over het terrein, in twee onregelmatige clusters te zijn 
aangelegd. Het patroon wijkt zodoende duidelijk af van de veel meer gestruc-
tureerde grafvelden die we in deze periode zouden kunnen verwachten. Het 
is echter duidelijk dat de graven om de tweede-eeuwse grafheuvels heen zijn 
gegraven. Deze grafmonumenten waren in de 4e en het eerste deel van de 
5e eeuw dus zeker nog zichtbaar en werden gerespecteerd. De inhumatiegra-
ven oversnijden in drie gevallen de randstructuren. Er binnen liggen echter 
geen graven. De greppels waren, meer dan tweehonderd jaar na aanleg, 
wellicht al opgevuld. Het is duidelijk dat de aanwezige heuvels in dit deel 
van het grafveld een structurerende rol hebben gehad. Het lijkt erop dat in 
de op gravingsput ook de oostgrens van het laat-Romeinse grafveld is bereikt, 
tenminste aan de westkant van de Romeinse weg.
Voor informatie over het grafritueel uit de vierde en het eerste deel van 
de 5e eeuw in de regio zijn we vooral afhankelijk van de informatie uit de 
grafvelden uit die tijd in Krefeld-Gellep en Nijmegen.193 In Nijmegen zijn 
twee grafvelden uit die periode bekend, het grafveld in het centrum rond 
Mariënburg en stadhuis en het grafveld in Oost op het terrein van het 

192 2 x 367-378 en 1 x 364-378.
193 Grafvelden uit deze periode zijn schaars en ondervertegenwoordigd. De ontdekkingskans van 

inhumatiegraven kan over het algemeen gering genoemd worden. Onverbrande beenderen 
blijven op de zandgronden zeer slecht bewaard. Vaak zijn inhumatiegraven diep ingegraven 
(zogenaamde schachtgraven). Door het diepe niveau, gecombineerd met het vergaan van de 
beenderen, kunnen inhumatiegraven tijdens graafwerkzaamheden of zelf opgravingen wel 
eens onopgemerkt blijven.
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Margrietpaviljoen.194 Het eerste grafveld dateert uit de laat-Romeinse tijd 
en de eerste eeuwen van de vroege Middeleeuwen. Het gaat hier, net als in 
het vierde-eeuwse grafveld in Nijmegen-Oost, vrijwel alleen om inhumatie-
begravingen. De graven die stammen uit de eerste helft van de 4e eeuw zijn 
vaak nog voorzien van grafgiften. De voorwerpen kunnen in, op of naast 
de kist of in een nis in de wand van de grafkuil zijn geplaatst.195 Het aantal 
graven met grafgiften neemt in beide grafvelden vanaf het midden van de 
4e eeuw sterk af. Deze verandering gaat volgens Van Enckevort en Thijssen 
gepaard met een verandering van grafrichting.196 De graven zijn nu vooral 
(met het hoofd) op het westen georiënteerd. De meeste doden zijn in beide 
Nijmeegse grafvelden in houten kisten begraven.197

Het laat-Romeinse deel van het grafveld op het terrein van Grotestraat 
Bergbezinkbassin past in elk geval wat betreft de schaarste aan grafgiften in 
het voor Nijmegen geschetste beeld voor de periode vanaf de tweede helft 
van de 4e eeuw. Het feit dat grafgiften in (de loop van) de laat-Romeinse 
periode niet zeer algemeen zijn geldt overigens voor een groter gebied.198

De variatie in grafkuiloriëntatie en daarmee de plaatsing van het hoofd in 
de Cuijkse graven is voor deze periode echter duidelijk anders. Zoals eerder 
gesteld is het aannemelijk dat de aanwezigheid van grafheuvels van de 
eerdere graven hierin een structurele rol had. Het versterkt echter tevens de 
gedachte dat het hier daadwerkelijk gaat om een grafveld uit de tweede helft 
van de 4e eeuw of op zijn laatst het begin van de 5e eeuw. In een gevorderde 
fase van de 5e eeuw lijkt de overgang tot echte rijengrafvelden vrijwel overal 
plaats te hebben gevonden.

11.3 Het grafveld Grotestraat als geheel: Enkele uitspraken over de 
chronologische ontwikkeling ervan

Jammer genoeg zijn er over de chronologische ontwikkeling van het graf-
veld Grotestraat maar weinig uitspraken te doen. Het achterblijven van 
publicatie van een deel ervan en het beperkt opgegraven areaal erbinnen 
zijn hier debet aan (afb. 11.1). Vergelijking van de verschillende grafveld-
delen op het niveau van grafinhouden en begravingsvormen is door het 
kleine aantal onderzochte crematiegraven bij Grotestraat Bergbezinkbassin 
en het ontbreken van een overzicht van die van het Nutriciaparkeerterrein 
zinloos. Alszodanig hebben we nog weinig inzicht in de keuzes die de bewo-
ners van Cuijk in verschillende perioden binnen de Romeinse tijd maakten 
met betrekking tot het uitvoeren van het grafritueel en het inrichten van 
hun grafveld. Toch bieden de ruimtelijke gegevens de mogelijkheid enkele 
uitspraken over die inrichting te doen.
Hessing meent dat het grafveld vanaf 40 na Chr., wanneer het grondgebied 
van het centrum van Cuijk bewoond wordt, in gebruik wordt genomen.199

De graven die in het noordelijke stuk van het grafveld liggen, dateren 
tenminste gedeeltelijk uit de 1e eeuw na Chr. Van het vondstmateriaal uit de 
graven die door de Werkgroep Archeologie Cuijk op het terrein Grotestraat 
90-92 zijn opgegraven stamt zeker 90% uit het derde kwart van de 

194 Willems 1986.
195 Hetzelfde geldt voor een aantal graven uit deze periode in Krefeld-Gellep. 
196  Van Enckevort en Thijssen 2000, 25.
197 Van Enckevort en Thijssen 1996, 93.
198 Willems 1986.
199 Hessing 2002. 
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Afbeelding 11.1
Het grafveld Cuijk-Grotestraat met de daarin tot nu toe onderzochte terreinen, de locaties van de onderzochte graven en grafveldgerelateerde
structuren en het mogelijke tracé van de Romeinse weg bij Grotestraat Bergbezinkbassin.
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1e eeuw.200 Het merendeel van de bekende graven in dat deel van het graf-
veld is dan ook in die periode te dateren. Van het vondstmateriaal uit graven 
bekend van meldingen hieromheen, blijft de datering vooralsnog onbekend.
Het is opmerkelijk dat er van het terrein tussen de Hervormde Kerk en 
‘t Zand geen meldingen van graven bekend zijn. Een in 2004 uitgevoerd 
proefsleuvenonderzoek op het perceel direct ten zuiden van De Markt 
heeft dit niet veranderd. Er is vastgesteld dat dit, overigens laagliggende 
terreindeel, in de Romeinse Tijd weldegelijk was ingericht. Er zijn diverse 
grondsporen uit die periode waargenomen. Graven zijn echter niet herkend. 
Mogelijk zijn ze in dit deel wel aanwezig maar minder dik gezaaid, of is dit 
terrein destijds niet voor begraving geselecteerd. Het is niet waarschijnlijk 
dat op het gehele terrein tussen de Hervormde Kerk en ‘t Zand niet is begra-
ven. De dichtheid van de graven op de onderzochte terreinen ten noorden 
en ten zuiden ervan is gewoonweg te groot. Mogelijk heeft de Maas een rol 
gespeeld bij het aan het oog onttrekken of opruimen van stukken van het 
grafveld. De lage ligging van delen van het terrein hoeft niet als oorzaak te 
gelden; lage gebieden werden in de Romeinse tijd voor begraving over het 
algemeen niet gemeden.
De crematiegraven uit het grafvelddeel van het bergbezinkbassin stammen 
op basis van hun vondstmateriaal waarschijnlijk alle uit de eerste helft van 
de 2e eeuw.
De meer zuidelijk gelegen graven van het Nutriciaparkeerterrein stammen 
uit het einde van de 2e en mogelijk het begin van de 3e eeuw.201 Op basis 
van het bovenstaande is duidelijk dat het grafveld, zoals logischerwijs te 
verwachten valt, zich van het noorden uit, vanaf de nederzetting naar het 
zuiden heeft ontwikkeld. Wanneer een zone ‘vol’ was, werd het grafveld 
langs de Romeinse weg verder naar het zuiden uitgebreid. Wellicht zijn er 
ook delen van het grafveld die na verloop van tijd opnieuw in gebruik zijn 
genomen. De strook direct langs de weg was wellicht gereserveerd voor de 
meer prominente leden van de samenleving, waarvan de graven voor een 
deel door grafmonumenten werd gemarkeerd. Hoe de ontwikkeling van het 
grafveld verder in oost-west richting is geschied is, niet bekend. Nergens 
lijkt de westgrens van het grafveld tot nu toe te zijn vastgelegd. Het gebrek 
aan meldingen van graven aan de oostkant van de weg is opmerkelijk. Aan 
die kant zijn geen duidelijke crematiegraven herkend.
Hessing vermoedt dat het grafveld in elk geval tot ongeveer 260 na Chr. in 
gebruik blijft.202 Activiteiten uit het laatste deel van de 3e eeuw kennen we 
echter weldegelijk uit Cuijk. Van Enckevort en Thijssen houden rekening 
met bouwactiviteiten tijdens Diocletianus (284-305).203 De locatie van de 
graven uit het laatste deel van de 3e eeuw is tot op heden echter niet bekend. 
Dit geldt overigens ook ten dele voor graven uit de eerste helft van de 4e

eeuw. We kunnen vermoeden dat ze in, of in de buurt van het grafveld 
Grotestraat liggen. Graven uit de 4e eeuw zijn nu reeds spaarzaam bekend. 
De enige melding die niet direct met de Grotestraat in verband te brengen 
is die van het in 1913 gevonden vierde-eeuwse graf met glazen beker en 
oorpotje bij de Veldweg en de Florisstraat.

200 Elbers et al. 1992,62, Van der Zanden 2002, 63. 
201 Verwers 1990, 150, Van der Zanden 2002, 62.
199 Hessing 2002, 56.
203 Van Enkevort en Thijssen 2002, 42.
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De eerder aan de Grotestraat gevonden wapengraven stammen uit de tweede 
helft van 4e of de 5e eeuw.204 De precieze locatie ervan is, bij gebrek aan 
goede coördinaten jammer genoeg niet meer te achterhalen. Samen met de 
tien laat-Romeinse graven die tijdens het onderzoek bij het bergbezinkbassin 
zijn gevonden vormen zij het bewijs dat het grafveld Grotestraat waarschijn-
lijk steeds in gebruik is gebleven als begravingslocatie. Het aantal nu beken-
de graven uit die periode is slechts het topje van de ijsberg. We kunnen er 
in de directe omgeving wellicht nog veel meer verwachten. Het grafveld uit 
de laat-Romeinse periode moet immers een aanzienlijk aantal bijzettingen 
bevatten. Mogelijk hebben we te maken met één grafveld, dat zich uitstrekt 
van het gebied rond de Florisstraat en de Veldweg tot aan ‘t Zand, maar er 
kunnen ook meerdere afzonderlijke grafvelden zijn.

11.4 Slotopmerkingen

Het grafveld aan de Grotestraat is al lang bekend. Toch blijkt dat we er 
nog maar betrekkelijk weinig over weten. Zo zijn er duidelijke hiaten in 
de kennis over de ruimtelijke verspreiding van de graven en zijn graven 
uit bepaalde perioden nog niet gelokaliseerd. Het onderzoek op het terrein 
van Grotestraat Bergbezinkbassin heeft weer een tipje van de sluier opge-
licht. Hieruit blijkt dat we ook met kleinschalig en zorgvuldig onderzoek de 
kennis over het Cuijkse grafveld kunnen vergroten. Door het aanleggen van 
verschillende vlakken is een laat-Romeinse component zichtbaar gemaakt. 
Het is gebleken dat de inhumatiegraven over het algemeen pas op een diep 
niveau zichtbaar zijn. Het uitgebreide botanische onderzoek heeft bijzondere 
resultaten opgeleverd. Dit type onderzoek heeft tot nu toe bij grafveldstudies 
weinig ingang gevonden.
Uit de opgraving van dit stukje Cuijk is gebleken dat ook de intensief 
gebruikte en geroerde delen nog meer dan voldoende onderzoekspoten-
tie hebben. We hoeven niet aan te nemen dat grote delen van het grafveld 
door de bebouwing en schatgraverij in het verleden reeds zijn ‘opgeruimd’. 
Sommige delen zijn hoogstens ‘uitgedund’. Het onderzoek van Grotestraat 
90-92, Nutriciaparkeerterrein en Grotestraat Bergbezinkbassin hebben dat 
duidelijk aangetoond: tussen de fundamenten, leidingen, riolen en de schat-
graverskuilen liggen nog genoeg graven. De potentie voor wat betreft het 
ontdekken van de over het algemeen diep ingegraven ‘schachtgraven’ uit de 
laat-Romeinse tijd, is voor grote delen van het grafveld nog niet eens bekend. 
Zijn zij daar wel herkend?
Het is van belang alle graafwerkzaamheden, hoe klein dan ook, in en in 
de buurt van het centrum van Cuijk en de Grotestraat, zeker tot aan het 
Hagelkruis toe, vooraf door middel van een proefsleuvenonderzoek te onder-
zoeken. Als dit niet mogelijk is moeten graafwerkzaamheden archeologisch 
worden begeleid of moet er direct een opgraving worden gestart. Onderzoek 
door middel van boringen, met als doel waardering en selectie wordt hier 
als absoluut ongeschikt geacht. Dit geldt voor het grafveld maar ook voor de 
gebieden in het centrum van Cuijk. We mogen niet meer van dit bijzondere 
grafveld, ogenschijnlijk het grootste van Brabant, en van de evenzo interes-
sante zones daaromheen, delen verloren laten gaan.

204 Hier wordt gedoeld op de in 1955 tijdens rioleringswerkzaamheden verstoorde graven. In deze 
rioolsleuf zijn twee lange, tweesnijdende zwaarden (spatha’s), gespen en riembeslag gevonden 
die in die periode te dateren zijn. Twee andere zwaarden zijn in de laat-Romeinse tot vroeg-
middeleeuwse periode te dateren (gegevens afkomstig uit inventarisatie van R.H.P. Proos).
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