UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Leven en sterven langs de Limes : het fysisch-antropologisch onderzoek van
vier grafveldpopulaties uit de noordelijke grenszone van Germania Inferior in de
Vroeg- en Midden-Romeinse tijd
Smits, E.
Publication date
2006

Link to publication
Citation for published version (APA):
Smits, E. (2006). Leven en sterven langs de Limes : het fysisch-antropologisch onderzoek
van vier grafveldpopulaties uit de noordelijke grenszone van Germania Inferior in de Vroegen Midden-Romeinse tijd. [, Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:09 Jan 2023

Hoofdstukk I
I N L E I D I N GG

Hett hier gepresenteerde onderzoek betreft vier grafvelden uit de periode van circa 30 tot 200
naa Chr. in de grenszone van Germania inferior. Deze zijn gesitueerd nabij militaire forten en de
bijbehorendee vici aan de noordelijke grens van het Romeinse rijk, langs het Nedergermaanse
deell van de limes. Het onderzoek richt zich op de vier grafveldpopulaties, waarbij de analyse van
dee menselijke skeletresten centraal staat.
Dee grens, meestal aangeduid als limes, werd gekenmerkt door de rivier de Rijn met de Romeinse
wegg erlangs die de militaire forten en de bijbehorende vici verbond. De bevolking van dit gebied
bestondd uit de hier gelegerde militairen die afkomstig waren uit verschillende delen van het
Romeinsee Rijk, de autochtone bevolking en velen die toestroomden uit het Gallo-Romeinse
achterlandd en uit de niet veroverderde Germaanse streken.' Deze multiculturele samenleving
zall met behulp van het onderzoek van vier grafveldpopulaties belicht worden. De onderzochte
grafveldenn liggen verspreid langs de Nedergermaanse limes, tussen Katwijk in het westen en
Keulenn in het oosten (fig. 1-1).
Dee grootste uitbreiding van het Romeinse rijk in Noordwest-Europa vond plaats door de
oorlogscampagness van Caesar en zijn opvolgers gedurende ruwweg de ll' eeuw voor en na
Chr.. Oorlogen, opstanden, genocide en volksverhuizingen kenmerkten deze periode. Caesar
verhaaldee zelf over zijn wapenfeiten in Gallië." Hij deed niet alleen verslag van de oorlogen,
maarr beschreef ook de woongebieden en de daar levende stammen van Keltische en Germaanse
signatuur.. De oorlogscampagnes van Caesar, waarbij gehele volkeren bijna volledig uitgeroeid
off onderworpen werden, leidden tot een herindeling van land en volk.' Aan het eind van de
l ee eeuw voor Chr. waren in onze streken vooral volkeren van Germaanse herkomst gevestigd,
waaronderr de Bataven, de Cananefaten en de Ubii. 4Voor het begin van de jaartelling vestigden
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Figuurr 1-1 Germatüa inferior. De Nedergermaanse limes met Valkenburg, Nijmegen, Moers- Asberg en
Krefeld-Gellepp (naar Bogaers).

dee Bataven zich in liet Rivierengebied. Zij waren van Chattische oorsprong en afkomstig uit
gebiedenn ten oosten van de Rijn. In het westen van Nederland waren de Cananefaten gevestigd
enn meer naar het oosten rond Keulen de Ubii. 3
H e tt zwaartepunt van de campagnes ten noorden en oosten van de Rijn viel in de periode
vann circa 12 voor tot circa 16 na C h r . A a n de Rijn werden vele troepen geconcentreerd om ten
strijdee te trekken m e t het doel de rijksgrens tot de Elbe te verleggen. M e d e door de grote verliezenn onder Varus werden deze campagnes opgegeven.' D e Rijn en de Donau vormden vanaf
diee tijd de noordelijke begrenzing, met na verloop van tijd vele militaire forten en wachttorens
diee verbonden waren d o o r een weg. Deze linie, de limes, liep van de Zwarte Z e e in het oosten
tott aan de N o o r d z e e in het westen. 7
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Dee geannexeerde gebieden werden, na aanvankelijk onder militair bestuur te hebben gestaan,
ingerichtt als Romeinse provincies die wederom opgedeeld waren in civitates, gebieden met zelfbestuurr en een eigen administratief centrum of hoofdstad. Nederland ten zuiden van de Rijn
behoordee tot de Romeinse provincie Germania inferior. Deze provincie vormde een bestuurlijke
eenheidd en werd in de jaren 80 van de V eeuw van onze jaartelling door keizer Domitianus in
hett leven geroepen.
Doorr de defensieve politiek na de Germaanse oorlogen werd een periode ingeluid die, ondanks
gewapendee conflicten zoals de Bataafse opstand in 69/70 na Chr., gekenmerkt werd door vrede en
welvaart.Voorall de 2C eeuw na Chr. staat bekend als het tijdperk van de Pax Romaria waarin vrede,
economischee opbloei en welvaart de boventoon voerden. Door de opbloeiende economie hebben
zichh velen uit diverse delen van het rijk zich in Germania inferior gevestigd. De bewoningsdichtheidd in de grensregio nam toe, zoals af te leiden valt uit het groeiende aantal nederzettingen." Er
ontstondd een multiculturele samenleving met vele etnische groepen onder Romeins bewind.
Inn de loop van de 3 e eeuw hebben invallen vanuit gebieden ten noorden en oosten van de
Rijnn bijgedragen aan de politieke instabiliteit en het verval van het rijk. Hierdoor zullen de
levensomstandighedenn en de economische zekerheid in de grensregio verslechterd zijn geweest.
Inn deze periode werden dan ook talloze nederzettingen verlaten.
Dee Romeinse overheersing heeft veel onderzoekers geïnspireerd tot de bestudering van de
gevolgenn hiervan voor de landen en volkeren in Noordwest-Europa. Eén van de aandachtspuntenn vormt het proces waarbij de contacten tussen de Romeinse overheersende macht en
dee locale bevolking leidden tot veranderingen in de samenleving. Dit proces staat bekend als
Romanisatie.''' Vóór de komst van de Romeinen vormden stamverbanden de basis voor de
socialee organisatie.1" Deze stammen bezaten zelfbestuur en onderhielden contacten met andere
stammenn waarmee in geval van bijvoorbeeld oorlog samengewerkt werd. Een grote differentiatie
tussenn de nederzettingen bestond waarschijnlijk niet."
Doorr de contacten met de Romeinse overheersende macht traden in de loop der tijd veranderingenn op. Aanvankelijk zijn deze contacten te omschrijven als gewelddadig en dwangmatig.
Dee onderworpen volkeren moesten voldoen aan reglementen zoals het afdragen van belasting
enn het leveren van goederen en diensten zoals militaire ondersteuning. Naderhand zullen de
nieuwee administratieve indeling en de rol daarin van de inheemse elite bijgedragen hebben
aann de acceptatie van en gewenning aan een nieuwe bestuurlijke orde.'2 De voordelen van de
nieuwee samenleving zoals de vrede, veiligheid en de opbloei van de welvaart zullen op den
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duurr voor velen bijgedragen hebben aan een leven waarbij oude en nieuwe waarden en normen
geïntegreerdd waren.
Hett proces van Romanisatie zal verschillend van karakter zijn geweest, zowel door de tijd
heenn als per regio, en mede afhankelijk van de aard van de relaties tussen de lokale bevolking en
dee vreemde overheerser." Zo zullen contacten tussen de verschillende culturele groepen in de
grenszonee anders zijn geweest dan in het achterland of in de gebieden ten noorden en oosten
vann de Rijn die niet onder Romeins bewind stonden.

2 ..

DOELSTELLING

Hett onderhavige onderzoek beoogt door middel van het fysisch-antropologisch onderzoek van
vierr grafveldpopulaties in de directe omgeving van de militaire forten en vici uit de limeszoue,
inzichtt te krijgen in de demografische en culturele samenstelling van deze populaties uit de
eerstee eeuwen na Chr. Onder culturele samenstelling worden hier groepen individuen verstaan
mett eigen kenmerken ten aanzien van de dodenbehandeling die verband houden met normen
enn waarden van bepaalde bevolkingsgroepen; in dit onderzoek zijn dat de verschillende burgerlijkee en militaire groepen niet alleen van locale herkomst, maar ook uit andere delen van het
Romeinsee rijk of daarbuiten. Culturele groepen zijn gerelateerd aan etnische groepen die zich
onderscheidenn door een aantal gemeenschappelijke kenmerken zoals naamgeving, afstamming of
hett geloof daarin, normen en waarden, taal of accent en een bepaald territorium. Hiermee zijn
groepsidentiteitenn en sociaal-culturele systemen verweven, die niet statisch maar dynamisch en
continuu zijn, dat wil zeggen met een verleden, een heden en een toekomst.1"1 Uit de overlevering
zijnn de namen van een aantal etnische groepen met de bijbehorende territoria bekend zoals de
Bataven,, Cananefaten en de Ubii. In groter verband worden zogenaamde etnische macrogroepenn onderscheiden zoals de Germanen, Kelten en Galliërs." Archeologische correlaten van deze
culturelee en/of etnische groepen zijn moeilijk traceerbaar."' Het onderhavige grafveldonderzoek
richtt zich daarom op de verscheidenheid aan graftypen in relatie tot de inheemse en uitheemse
aspectenn die daarin te onderkennen zijn en die verbonden kunnen worden met de burgerlijke
enn militaire componenten in de grafveldpopulaties.
Tenn aanzien van de samenstelling van de bevolking in het grensgebied gedurende deze twee
eeuwenn bestaat een specifiek verwachtingspatroon. In de V eeuw zal de samenleving in het
tekenn hebben gestaan van de militaire aanwezigheid in de forten met een populatie die bestond
uitt mannen in de weerbare leeftijd. In de nabijgelegen vici, voor zover reeds aanwezig, zal de
bevolkingg civiel van aard zijn geweest met vooral jongere gezinnen die aangetrokken waren door
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dee economische mogelijkheden en hier hun geluk of fortuin zochten. De grafveldpopulatie zou
daaromm in de l e eeuw naar verwachting twee groepen vertegenwoordigen, namelijk een burgerlijkee en een militaire met daardoor over het algemeen een relatief groot aandeel aan mannen
vann circa 20 tot 40 jaar. De tradities ten aanzien van de behandeling van de dode waren mogelijkk zowel inheems als uitheems van karakter door de aanwezigheid van burgers en militairen
afkomstigg uit verschillende delen van het Romeinse Rijk.
Inn de 2° eeuw was de samenstelling van de bevolking naar verwachting evenwichtiger door
dee aanwezigheid van een grotere burgerlijke component in de samenleving.17 De groeiende
welvaartt zal gunstig zijn geweest voor de levensomstandigheden en daarmee voor de gezondheidd van de bevolking. De bevolkingsgroepen van verschillende herkomst waren mogelijk meer
mett elkaar geïntegreerd dan in de eeuw daarvoor door de overname van waarden en normen,
bevorderdd door bijvoorbeeld gemengde huwelijken. Dit zou geleid kunnen hebben tot een
vermengingg van inheemse en uitheemse tradities in het grafritueel.
Hett onderzoek berust op twee pijlers: enerzijds het fysisch-antropologisch onderzoek van de
menselijkee skeletresten en anderzijds de archeologische informatie van de graftypen en de
dateringg van de graven. Bij grafveldonderzoek werd voorheen vooral de nadruk gelegd op de
materiëlee cultuur. De voorwerpen uit de graven werden in detail beschreven en gepubliceerd
inn omvangrijke catalogi.18 De crematieresten uit de graven vormen echter een omvangrijke
materiaalgroepp die in het verleden niet of nauwelijks werd onderzocht. Het onderzoek van de
menselijkee skeletresten neemt in het onderhavige onderzoek een belangrijke plaats in en beoogt
biologischee gegevens op te leveren over de grafveldpopulaties en daarmee een aanvulling te
gevenn op het onderzoek van tradities in de behandeling van de dode.
Dee vraagstellingen naar de aard van de grafveldpopulaties zijn als volgt geformuleerd;
1..

Wat zijn de mogelijkheden van het onderzoek van de crematieresten bij de beantwoording
vann de onderzoeksvragen?

Wat was de demografische samenstelling van de onderzochte grafveldpopulaties in de l e en
dee 2e eeuw?
2a.. Was er in de l e eeuw na Chr. vanwege de militaire aanwezigheid een overschot aan mannen
inn de weerbare leeftijd (+ 20-40 jaar)?
2b.. Bestond de burgerbevolking die zich in de nabijheid van de forten vestigde vooral uit jonge
kinderrijkee gezinnen?
2c.. Vertoonde de grafveldpopulatie in de 2e eeuw een evenwichtige samenstelling wat betreft
geslachtt en leeftijd, dat wil zeggen waren ongeveer evenveel mannen als vrouwen en waren
allee leeftijdscategorieën vertegenwoordigd?
2..
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3..

Was de gezondheid van de bevolking in de 2L eeuw door de veronderstelde verbeterde
levensomstandighedenn beter dan in de V eeuw?

4.. Wat was de culturele samenstelling van de grafveldpopulaties in de l e en de 2" eeuw?
4a.. Wat was de variatie aan graftypen en is hierin een chronologische ontwikkeling waar te
nemen? ?
4b.. Is een vermenging van inheemse en uitheemse tradities aanwijsbaar in de dodenbehandelingg en kan deze het gevolg zijn geweest van de contacten met militaire troepen?
Dee onderzochte grafvelden waren, van west naar oost bezien, gesitueerd nabij de castella te
Valkenburgg Z - H (Praetorium Agrippinae), Nijmegen (legerplaats Hunerberg/Kopse Hof), MoersAsbergg (Asciburgium) en Krefeld-Gellep (Gelduba.) (fig. 1-1). Deze grafvelden waren kortere of
langeree tijd in gebruik gedurende de eerste twee eeuwen na Chr. Alleen uit het Romeins-Frankischee grafveld nabij Krefeld-Gellep zijn graven uit latere perioden, tot in de 8C eeuw, bekend.
Hett hier besproken onderzoek beperkt zich echter tot de crematiegraven uit de Vroeg- en
Midden-Romeinsee tijd.
Hett grafveld van Valkenburg lag ten zuiden van het casteïlum aan de linker of zuidelijke oever
vann de Rijn langs de Romeinse weg. In de periode voorafgaand aan de Bataafse opstand van
69/700 na Chr. waren hier troepen uit Gallië gelegerd en in de periode erna uit Thracië.1'' De
opgravingsresultatenn van het grafveld op het Marktveld te Valkenburg zijn ten dele geanalyseerd.
Dee gegevens over de datering van de afzonderlijke graven en de graftypen zijn bekend. Het
betreftt hier 520 crematiegraven en 134 inhumatiegraven uit de Y en 2C eeuw, van circa 40 tot
2000 na Chr.
Hett grafveld Nijmegen-Museum Kamstraat vertegenwoordigt slechts een klein deel van het
oorspronkelijkee Gallo-Romeinse grafveld. In de omgeving bevond zich de legerplaats op de
Hunerberg.. De archeologische uitwerking is nog niet voltooid, wel zijn de gegevens over de
graftypenn en de datering van de graven voorhanden. Uit de periode 30 tot 70 na Chr. zijn 131
gravenn bekend.
Nabijj het militaire fort Asciburgium lagen twee grafvelden, het zogenaamde 'noordelijke' en het
'zuidelijke'' grafveld van Moers-Asberg. Voorafgaand aan de Bataafse opstand waren de militaire
legereenhedenn afkomstig uit Gallië, na afloop hiervan uit Moesië.2" Het fort raakte aan het einde
vann de V' eeuw door verlanding van de nabijgelegen rivierarm in onbruik en werd verlaten. De
burgerlijkee vicus bleef tot in het begin van de 3L' eeuw bestaan. De aandacht richt zich bij dit
onderzoekk op het noordelijke grafveld omdat de archeologische uitwerking hiervan voltooid is
enn de graftypen en de datering van de graven bekend zijn. Uit de periode van circa 30 tot 180
naa Chr. zijn 89 crematiegraven bewerkt. De archeologische analyse van het zuidelijke grafveld is
tott op heden nog niet afgerond. Omdat de crematieresten van dit grafveld wel zijn onderzocht
zall de demografische structuur van de beide grafveldpopulaties vergeleken worden.

Hett huidige Bulgarije.
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Hett grafveld van Krefeld-Geliep ligt in de nabijheid van het fort Gelduba. Het grafveld was in
gebruikk vanaf de Late-Ijzertijd tot in de Vroege-Middeleeuwen. Voorafgaand aan de Bataafse
opstandd waren hier militaire eenheden uit Gallië gelegerd en daarna uit Pannonië.21 Het archeologischh onderzoek is nog niet voltooid en de omvang van het volledige grafveld is dan ook niet
bekend.. Het crematieonderzoek betreft 670 graven, namelijk alle crematiegraven uit de eerste
driee eeuwen na Chr die ten tijde van de uitvoering van het onderhavige onderzoek bekend
waren. .
Dee bovengenoemde grafvelden vertonen een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Alle lagen
inn de directe nabijheid van een militair fort en een civiele nederzetting of vicus en zijn gedurendee de Vroeg- en/of Midden-Romeinse tijd een bepaalde periode in gebruik geweest. Zowel
inn Valkenburg als in Moers-Asberg en Krefeld-Gellep waren voor 69/70 na Chr. troepen uit
Galliëë gelegerd en nadien uit het Balkangebied (tabel 1-1).
Verschillenn tussen de grafvelden betreffen de gebruiksduur en het aantal graven. In de synthesee worden de resultaten van het onderzoek van de afzonderlijke grafvelden in een groter
kaderr geplaatst en in het licht van de algemene vraagstellingen besproken.

Valkenburgg

Nijmegen-MK

i^^ati&É^msIHBêihi^^ati&É^msIHBêih

Moers-Asberg

Krefeld-Gellep
-legio II Augusta

^mmterie-^mdenmMlfe

-Gallische hulptroepen

69/700 na Chr.
'^"JÊ^H'iÊUk^:
iip'::

-legio X Gerhina
«mattatio«mattatio Britannica

:

'Wi%:' -alaMoesica
-cohorsfl-cohorsfl Varcianorum
-equitata -equitata

-vexiïlarii-vexiïlarii legio XXX Ulpia
vtetrix vtetrix

Tabell 1 - 1 Overzicht van de legering van de militaire troepen in de forten nabij de verschillende grafvelden. .

3 ..

MATERIAAL

EN M E T H O D E N

Hett onderhavige onderzoek benut voornamelijk crematieresten als informatiebron. De rite van
lijkverbrandingg komt sinds het Mesolithicum voor en vormde vooral in de Bronstijd, Ijzertijd,
Vroeg-- en Midden-Romeinse tijd de belangrijkste wijze van dodenbehandeling in NoordwestEuropa.. Ondanks het feit dat de eerste onderzoekers al sinds circa 1950 op dit gebied actief
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waren,, maakt de analyse van crematieresten pas de laatste 15 tot 20 jaar een vast onderdeel uit
vann de uitwerking van archeologisch onderzoek.22
Bijj de bespreking van het onderzoeksmateriaal gaat de meeste aandacht uit naar de crematieresten,, een materiaalgroep die gekenmerkt wordt door gefragmenteerde, vervormde en
incompletee resten van het skelet. Omdat dit een belemmering vormt voor de fysisch-antropologischee analyse is het van belang inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van het
crematieonderzoek. .
Dee aard van de graftypen uit de l l en 2l eeuw en de resultaten van het crematieonderzoek
zoalss de demografische gegevens vormen tezamen het uitgangspunt voor de analyse van de traditiess in de begraaf- ofwel bijzettingswijze. O m de inheemse en uitheemse aspecten hierin te
onderscheidenn zullen de verspreidingsgebieden van de verschillende graftypen in ogenschouw
genomenn worden.
Hieronderr volgt een beschrijving van de methoden die toegepast zijn bij het onderzoek van
dee menselijke skeletresten ten behoeve van de geslachts- en leeftijdsbepaling, lichaamslengte,
pathologischee botveranderingen en de demografische en culturele analyse. Het crematiemateriaall wordt beschreven aan de hand van het gewicht, de fragmentatie en inventarisatie van de
skeletresten. .

3 - 1 ..

CREMATIERESTEN

Lijkverbrandingenn in de open lucht, zoals in de Romeinse tijd, worden tegenwoordig nog steeds
uitgevoerdd in landen als Nepal en India (fig. 1.2). Daar neemt een crematie in de open lucht,
onderr goede, droge, weersomstandigheden, enkele uren in beslag. De dode wordt opgebaard,
vastgebondenn op een brandstapel en afgedekt met licht brandbaar materiaal zoals twijgen en
hooi.. Na afloop blijven grote botfragmenten over (fig. 1.3).
Inn de afgelopen decennia zijn door verschillende onderzoekers experimenten uitgevoerd en
waarnemingenn gedaan in moderne crematoria. Het verbrandingsproces werd gadegeslagen en
dee daarmee samenhangende veranderingen voor het botmateriaal gedocumenteerd. 23 Tijdens de
crematiee treden wijzigingen op in de vorm, de chemische samenstelling en de structuur van het
botmateriaall leidend tot krimp, vervorming, kleurverandering en fragmentatie.24 De organische
bestanddelenn en vocht verdwijnen uit de botmatrix waardoor alleen de minerale component,
hett hydroxy-apatiet, behouden blijft. Het gevolg is dat het bot harder wordt en in de bodem
overr het algemeen beter geconserveerd blijft dan onverbrande skeletresten. De waarnemingen
leverdenn ook informatie op over het gewicht van een volledig gecremeerd skelet, de mate van
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Figuurr 1-2 Crematie in Nepal.

Figuurr 1-3 Crematieresten.

fragmentatie,, de breukpatronen en de verbrandingsgraad van de crematieresten. Deze gegevens
vormenn een standaard voor een vergelijking met crematieresten uit archeologische context waardoorr de kwaliteit van de crematieresten afkomstig uit de verschillende archeologische graftypen
ingeschatt kan worden.
Tweee kenmerken wijzen op het verbranden van een lijk kort na het overlijden van een individu,, namelijk de specifieke breukpatronen op het bot en de vervorming van de botfragmenten,
hetgeenn van belang is bij de reconstructie van de dodenbehandeling.25
Dee kwaliteit van de crematieresten uit archeologische context wordt beïnvloed door formatieprocessen.. Hieronder wordt onder meer de transformatie verstaan waarbij elementen hun functie
binnenn de samenleving verhezen en opgenomen worden in de archeologische context.-'' Bij dit
onderzoekk betreft het de processen die de beenderen hebben ondergaan, vanaf het tijdstip van de
verbrandingg tot heden ten dage en die deels verantwoordelijk zijn voor de staat waarin het materiaall verkeert. Daarbij worden depositionele en post-depositionele processen onderscheiden.
Dee depositionele processen hebben betrekking op de behandeling van de crematieresten door
dee nabestaanden zoals de wijze van verzamelen en bijzetten hiervan in een grafkuil, waarbij de
beweegredenenn onbekend zijn.
Post-depositionelee processen zijn verantwoordelijk voor eventuele veranderingen nadat de
restenn in de graven zijn bijgezet. Graven kunnen bijvoorbeeld verstoord zijn door later aangelegdee graven, ploegen of doorsneden door recente sloten en rioleringen. Ook kunnen graven
doorr wortels van bepaalde gewassen zijn aangetast zoals door de aspergeteelt in Krefeld.Verder
kann het opgraven, wassen, zeven, verpakken en het vervoer van de crematieresten van invloed
zijnn op de kwaliteit van het botmateriaal.27
Hett graftype kan tot op zekere hoogte een verklaring bieden voor de kwaliteit van de overgeblevenn resten.Wanneer de crematieresten in een urn zijn bijgezet zal dit bijvoorbeeld een betere
beschermingg bieden dan wanneer de crematieresten los in een kuil zijn begraven. Het graftype
bepaaltt daarom ook in belangrijke mate de invloed van post-depositionele processen.
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3.2.1.3.2.1. Gewicht van de crematieresten2*
Hett gewicht van de crematieresten uit archeologische context bedraagt doorgaans veel minder
dann de oorspronkelijke hoeveelheid die resteert na de verbranding. Onderzoek in moderne
crematoriaa heeft aangetoond dat de crematieresten van een volwassene gemiddeld enkele kilo's
kunnenn wegen. Daarbij kan een aanzienlijk verschil bestaan tussen het gemiddelde gewicht
vann de crematieresten van mannen en vrouwen. In tabel 1-2 zijn de hoeveelheden vermeld die

2_>>
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fragmenten,

*

Het gewicht van de crematieresten vertegenwoordigt
alleen het verbrande botmateriaal tot en met de kleinste
inclusief poeder, zonder residu afkomstig van
de omringende bodem.

enkelee onderzoekers voor volwassenen geregistreerd hebben. Bij de referentieseries van Kunter
enn Herrmann is het verschil tussen de gemiddelde waarden voor de groepen mannen en vrouwenn relatief gering in vergelijking met die van de andere collecties. Een vergelijking tussen deze
seriess wordt echter bemoeilijkt door de grote spreiding, niet alleen in het waargenomen gewicht
maarr ook ten aanzien van het aantal individuen. Bovendien is niet voor elke serie dezelfde informatiee voorhanden zoals over de omvang van de onderzochte groep individuen of het onderscheidd in het gewicht aan crematieresten van de groepen mannen en vrouwen. Daarom is de
oorzaakk voor het verschil in gewicht moeilijk te duiden. Niet alleen kan de individuele variatie
inn skeletgrootte en robuustheid van belang zijn, ook het karakter van de onderzochte populaties,, bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van de individuen, kan van invloed zijn. Wanneer een
populatiee bijvoorbeeld veel oude individuen bevat is de kans groot dat in verhouding meer personenn aan osteoporose leden dan bij een populatie bestaande uit overwegend jonge individuen
hett geval zal zijn geweest. Aangezien osteoporose een verminderde botmassa tot gevolg heeft
zouu het gemiddelde gewicht aan crematieresten van de betreffende collectie hierdoor beïnvloed
wordenn en lager uitvallen in vergelijking met andere referentieseries.-'

Onderzoeker30 0

Volwassene e
Gewichtt (gram)

Mannen n
Gewichtt (gram)
(n=aantall individuen)

Vrouwen n
Gewichtt (gram)
(n=aantall individuen)

Wahi i

2500 0

Gewichtt niet vermeld
(n=88) )

Gewicht niet vermeld
(n=69) )
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McKinley y
;;#;
Herrmann n
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Jlfcfto'!*
1M^,;.

(n=1|7) )
Holck/Snyder r

T :y,,

^

Referentie-populatie e

Niet vermeld

Modern n

;jM.||pf§)) .
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Modern n

|its226) )
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Modern n

(n=nrett vermeld)

(n=niett vermeld)

(n=niett vermeld)

(n=niett vermeld)

Kunter r

Niett vermeld

Tabell 1-2 Het gemiddelde gewicht van crematieresten uit referentieseries.

3.2.2.3.2.2. Fragmentatie
Dee mate waarin de crematieresten gefragmenteerd raken is afhankelijk van het verbrandingsproces,, de dodenbehandeling, de robuustheid van het skelet en de aard van het botweefsel van
dee verschillende skeletdelen.1' Direct na de verbranding zijn de crematieresten zeer breekbaar

Herrmannn 1976, 191-200. Helaas zijn de leeftijdsgege-

Ziee § 3.2.3. en 3.2.5.voor meer informatie over de ver-

venss van de andere referentieseries niet gepubliceerd.

brandingsgraadd en de aard van het botweefsel.

Herrmannn 1976, 195-197; Wahl 1982, 19-20; Holck
1986,, 121-122 gebaseerd op Snyder e.a.1975, 141;
Kunterr 1989, 417; McKinley 1993, 283-287.
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zodatt het blussen van de brandstapel of het direct verzamelen van de crematieresten zonder deze
tee laten afkoelen van invloed kan zijn op de fragmentatiegraad.'2 Ook kunnen de resten met
opzett verpulverd zijn met het doel ze daarna te verstrooien. De wijze van depositie, waarbij de
crematierestenn bijvoorbeeld beter beschermd worden wanneer ze in een urn zijn bijgezet in
plaatss van los in een kuil, is van invloed op de conservering.
O mm een eerste inzicht te krijgen in de fragmentgrootte worden in het onderhavige onderzoekk de crematieresten gescheiden in een fractie van fragmenten die groter zijn dan één cm en
eenn kleinere fractie die het residu vormt. Van dit residu wordt na bestudering alleen het gewicht
geregistreerd."" De grotere fragmenten worden naar anatomisch onderdeel van het skelet geïnventariseerd.144 Per skeletdeel wordt het grootste fragment opgemeten met een centimeter: dit is
dee maximale grootte.' 5
Perr individu of crematie wordt vervolgens een gemiddelde berekend uit de maximale fragmentgroottee van de verschillende skeletdelen. Deze waarde zal in het vervolg als 'fragmentatie1
aangeduidd worden. Omdat de fragmentatie in verband kan staan met de grootte of robuustheid
vann het skelet, wordt deze voor de groepen mannen, vrouwen en kinderen in de verschillende
leeftijdsklassenn afzonderlijk berekend. Hierbij worden die dubbelgraven buiten beschouwing
gelatenn waarbij de crematieresten niet duidelijk per individu te onderscheiden zijn.
O mm de invloed van de wijze van bij zetting op de mate van fragmentatie te bezien wordt deze
waardee eveneens per graftype bepaald.
Bijj de beschrijving van de fragmentatie worden botstukken die kleiner zijn dan 1,5 cm als
kleinn en fragmenten die groter zijn dan 4,6 cm als zeer groot beschouwd.'' De beschrijving van
dee verschillende afmetingen is in tabel 1 -3 vermeld.

Fasee

1

Beschrijvingg

zeer klein

Cmm

<1,5

2

3

4

5

klein

middel

groot

zeer groot

1,6-2,5

2,6-3,5

3,6-4,5

>4,6

Tabell 1-3 De beschrijving van de fragmentgrootte in cm van crematieresten.

3.2.3.3.2.3.

Inventarisatie

Onderr inventarisatie wordt verstaan de indeling naar skeletdeel van de grotere, herkenbare crematieresten.. Bij de skeletdelen worden de volgende categorieën onderscheiden: de hersenschedell (het tieurocranium), de aangezichtsschedel (het inscerocratiium), de romp (het axialc skelet), de
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Stiner c a . 1995, 223-237.

velee honderden fragmenten die een crematie kan omvat-
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Dit een van de wijzen waarop de crematieresten inge-

tenn individueel op te meten.

deeldd kunnen worden. Andere indelingen zijn eveneens
mogelijkk (McKinley, 1993, 283; Maat 1996, 1-7).
344
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Zie § 3.2.3. over de inventarisatie van de crematieresten.
Een gemiddelde fragmentatiemaat van alle bottragmentenn is niet berekend omdat het te tijdrovend zou zijn de
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Wahll 1982,29-31.

extremiteitenn met de schachten van de pijpbeenderen (de diafysen) en de gewrichtsuiteinden (de
epifysen)epifysen).. Waarnemingen in moderne crematoria hebben aangetoond dat ongeveer 16 tot 18%
vann de crematieresten bestaat uit schedeldelen, 21 tot 23 % uit het axiale skelet en circa 50 tot
59%% uit fragmenten diafysen en epifysen.111
Naa de crematie is in principe het gehele skelet in verbrande vorm aanwezig. Crematiegraven kunnenn echter onvolledig zijn, omdat niet alle resten goed bewaard gebleven of verzameld zijn. De
verhoudingg tussen de hoeveelheid compact en trabeculair botweefsel kan van invloed zijn op de
conserveringg van de skeletresten. Skeletdelen met een grotere component compact botweefsel ten
aanzienn van trabeculair botweefsel worden gevormd door de schachten van de pijpbeenderen en de
schedeldakdelen.. Deze blijven doorgaans beter bewaard dan skeletdelen die vooral uit trabeculair
botweefsell zijn opgebouwd zoals bij de gewrichten en de romp het geval is. De inventarisatiegegevenss van de verschillende skeletdelen worden per grafcategorie bestudeerd om een eventuele
selectiee van speciale skeletdelen en/of conserveringsverschillen aan het licht te brengen.
Elkk van de bovengenoemde skeletdelen is van belang voor de bepaling van de leeftijd en/of het
geslachtt van een individu. Zowel de leeftijd als het geslacht kunnen aan de hand van de schedel
bepaaldd worden. Het axiale deel van het skelet, vooral het bekken, is voor de geslachtsbepaling
belangrijk.. Door middel van de epifysair-duiting van de gewrichtsuiteinden van de ledematen
kann beoordeeld worden of de betreffende botstukken volgroeid zijn. Dit is een indicatie voor de
leeftijdd van een individu. De grootte en dikte van de schachtfragmenten van de pijpbeenderen
vormenn een aanwijzing voor de robuustheid van het skelet. Deze is gerelateerd aan het geslacht
inn die zin dat de skeletten van mannen doorgaans groter en steviger gebouwd zijn dan die van
vrouwen.3HH Verder bestaat uiteraard verband met de leeftijd van een individu.

3.2.4.3.2.4. Determinatiemogelijkheden ten aanzien van de geslachts-en leeftijdsbepaling
Bijj de determinatiemogelijkheden worden drie begrippen onderscheiden, namelijk 'goede',
'beperkte'' en 'geen' determinatiemogelijkheden. Hierbij moet opgemerkt worden dat de determinatiemogelijkhedenn van crematieresten altijd beperkt zijn vanwege de onvolledige en gefragmenteerdee aard van het onderzoeksmateriaal.
Opp basis van crematieresten die 'goed determineerbaar' zijn, is bij volwassenen een uitspraak
mogelijkk over het geslacht en/of de leeftijd. Ook crematieresten waarbij wel een leeftijdsbepalingg maar geen geslachtsbepaling mogelijk was worden als 'goed determineerbaar' beschouwd
omdatt de leeftijdsgegevens van belang zijn voor de demografische analyse. De onderzoeksmogelijkhedenn ten aanzien van de geslachtsbepaling komen eveneens apart aan bod bij de besprekingg van de archeologische versus de fysisch-antropologische aanwijzingen hiervoor, zowel per
grafveldd als bij de vergelijking van de verschillende grafvelden in hoofdstuk 6. Voor de groep
kinderenn heeft dit begrip 'goed determineerbaar' alleen betrekking op de leeftijd omdat bij deze
individuenn geen geslachtsbepaling mogelijk is.
377

McKinley 1989, 68. De aanwezigheid van de verschillen-

3N

Schutkowski/Hummel 1987, 43-47.

dee skeletregio's is afgeleid van het complete onverbrande
skelet t
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Dee term 'beperkte deterniinatiemogelijkheden' betreft crematieresten van individuen die aan
dee hand van de ontwikkeling van het skelet als volwassen beschouwd kunnen worden, maar
waarvoorr geen nadere leeftijds- of geslachtsaanduiding mogelijk is.w
Bijj het begrip 'geen determinatiemogelijkheden' is geen uitspraak mogelijk over leeftijd
en/off geslacht. Het begrip 'goede determinatiemogelijkheden' moet dan ook vooral in relatie
gezienn worden met de twee overige begrippen die betrekking hebben op crematieresten op basis
waarvann slechts zeer beperkte of helemaal geen uitspraken mogelijk zijn.

3.2.5.3.2.5. Verbrandingsgraad
Dee verbrandingsgraad is een afgeleide van de hoogte van de temperatuur en de duur van het
verbrandingsproces.. Door experimenteel onderzoek zijn de temperatuursverschillen en de bijbehorendee veranderingen in de kleur van het bot tijdens dit proces in kaart gebracht.4" Aan de
kleurr van de crematieresten kan daarom de verbrandingsgraad gereconstrueerd worden. Gradatiess hierin bij één individu zijn mogelijk het gevolg van verschillen in hitte-intensiteit in, boven
off aan de rand van de brandstapel. Zo kunnen lichaamsdelen aan de rand van de brandstapel,
waarr de hitte van het vuur minder intens was, slechter verbrand zijn dan bijvoorbeeld andere
lichaamsdelenn in het midden.41
Dee verbrandingsgraad en de duur van het verbrandingsproces houden eveneens verband met
dee hoeveelheid vet en vocht in een lijk. Holck heeft door middel van experimenteel onderzoek
aangetoondd dat het verbrandingsproces bij de stoffelijke overschotten van kinderen die kort na
dee geboorte overleden waren, drie maal zo lang duurt als bij volwassenen omdat de lichamen
vann pasgeborenen relatief weinig vet en veel vocht bevatten.42 De overgebleven crematieresten
vann deze jonge kinderen hebben een goede conserveringskans in de bodem. Holck concludeert
opp basis hiervan dat de ondervertegenwoordiging van crematiegraven van kinderen in veel grafveldenn niet het gevolg kan zijn van het verbrandingsproces.
Dee verbrandingsgraad is in dit onderzoek voor alle crematieresten gedocumenteerd, maar
wordtt verder niet in de analyse opgenomen omdat de crematieresten uit de hier besproken grafveldenn over het algemeen goed zijn verbrand: dat wil zeggen dat de crematieresten krijtwit tot
oudwitt van kleur waren, wat respectievelijk overeenkomt met de verbrandingsfasen 4 en 5. In
tabell 1-4 is de relatie tussen de kleur, de verbrandingsgraad en de temperatuur weergegeven.41

Dee term 'beperkt determineerbaar' heeft geen betrekking

4

opp de categorie 'onvolwassen' omdat de leeftijd van 0 tot

4

155 jaar een vrij beperkt leeftijdsinterval betreft in tegen-
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stellingg tot de groep 'volwassen' met een leeftijdsaandui-
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Wahl 1982,28-29.

dingg van circa 20 tot 60 jaar.
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Verbrandingsgraad d

Lichtbruin n

O=onverbrand d
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1=zeerr slecht verbrand
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Zwart t

2=slechtt verbrand

275-450 0

Grijs s

3== middelmatig verbrand

450-650 0

Krijtwit t

4== goed verbrand

650-800 0

Oudwit t

5== zeer goed verbrand

>80O O

Temperatuurr in "Celsius

Tabell 1-4 De fasering van de verbrandingsgraad met de bijbehorende kleur van het bot en de temperatuur. .

3.2.6.3.2.6.

Leeftijd

D ee bepaling van de biologische leeftijd is door middel van macroscopisch onderzoek uitgevoerd.. D e biologische ofwel fysieke leeftijd is deels afhankelijk van de levenswijze, gezondheid
enn genetische factoren, waardoor deze, vooral naarmate m e n ouder wordt, af kan wijken van de
kalenderleeftijdd ofwel de 'echte' leeftijd.44
D ee leeftijdsbepaling van een individu berust bij crematieresten op dezelfde principes als bij
inhumatieresten.. O p basis van de volgroeiing van het skelet is een leeftijdsbepaling mogelijk van
kinderenn vanaf de geboorte tot een leeftijd van circa 20 tot 24 jaar.45 D e mineralisatie en eruptie
vann de gebitselementen van het melk- en het definitieve gebit worden aangewend o m de leeftijd
vann kinderen tot circa 12 jaar te schatten. 4 '' Bij crematieresten is de mineralisatie, de v o r m i n g van
dee gebitselementen, goed te beoordelen omdat de gebitselementen in de kaak, zoals wortels en
niett doorgekomen elementen, goed bewaard blijven (fig. 1-4).

Figuurr 1 -4 Niet doorgebroken kronen van
molarenn van het definitieve gebit.47
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Buikstra/Ubelaker 1994, 21-38; Jackes 2000, 4I7-466;
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Kemkes-Grottenthalerr 2002, 48-72; Wittwer-Backofen
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ca.. 2004. 119.
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Scheuer/Black 2000; WEA 1980, 528-531; Krogman/
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WEA 1980, 528-530; Ubelaker 1984, 46-47.
De crematieresten die op de verschillende foto's ter illustratiee van de onderzoeksmethoden zijn afgebeeld zijn
onderr andere afkomstig van de onderhavige grafvelden.

Iscann 1986,58-83.
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Figuurr 1-5 Schedelnaden aan de (a) binnen en (b) buitenzijde van de schedel.

Voorr de bepaling van de leeftijd van individuen van circa 12 tot 24 jaar vormt de mate waarin
dee beenderen volgroeid zijn de belangrijkste aanwijzing. Bij crematieonderzoek is vooral de
epifysairsluitingepifysairsluiting van de pijpbeenderen goed te beoordelen. 4 " Bij volwassenen is de leeftijdschattin
gebaseerdd op de zogenaamde complexe m e t h o d e waarbij de leeftijd van een individu afgeleid
wordtt uit de verouderingsverschijnselen van meerdere skeletelementen:
1.. D e mate van sluiting van de schedelnaden aan de binnenzijde van de schedel (fig. 1-5).
2.. D e veranderingen aan het articulerende oppervlak van de beide schaambeenderen (symphysishysis os pubis, fig. 1-6), waarbij het oorspronkelijke reliëf na verloop van tijd verdwijnt en
r a n d v o r m i n gg optreedt langs het symphysis oppervlak.
3.. D e mate van verandering van de inwendige botstructuur in het proximak
vann het dijbeen (caput femoris).

gewrichtsuiteinde

4.. D e mate van verandering van de inwendige botstructuur in het proximale gewrichtsuiteindee van het o p p e r a r m b e e n (caput humeri). D e veranderingen in de botstructuur van deze
gewrichtsuiteindenn worden gekenmerkt door een verminderde botmassa waardoor de
structuurr van het trabeculaire bot m e e r grofmazig wordt en allengs afneemt in de mergholte
vann de pijpbeenderen. 4 ''
4SS

WEA 1980, 530-531.
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WEA 1980, 532-549; Nemeskéri e.a. 1960, 70-95; SJ0voldd 1 975, 9-22.
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Dee leeftijdsgebonden veranderingen van de verschillendee skeletdelen worden ingedeeld in een aantal fasen, die
tezamenn een leeftijdsschatting opleveren. Hoe meer kenmerkenn beoordeeld kunnen worden, des te nauwkeurigerr de leeftijdsbepaling zal zijn. Door de fragmentatie en
dee onvolledigheid van het crematiemateriaal kan meestal
slechtss een ruwe leeftijdsschatting worden gegeven op
basiss van één of twee kenmerken waardoor de leeftijdsklassenn bij de volwassenen vaak 20 jaar of meer beslaan.
Schedeldakfragmentenn met schedelnaden zijn vaak
aanwezigg bij gecremeerde resten. De mate van sluiting
vann de naden kan doorgaans goed worden bepaald. De
schedelnaadvergroeiingg (sutuurobliteratie) is ook aan de
buitenzijdee van de schedel (tabula externa) te beoordelen,
hetgeenn eveneens een ruwe leeftijdsschatting oplevert
(fig.l-5).5ill De meer kwetsbare botstukken van het bekkenn en de gewrichtsuiteinden zijn veelal sterk gefragmenteerdd zodat de beoordeling hiervan zelden mogelijkk is. Een andere methode van leeftijdsbepaling die
gebaseerdd is op de gebitsslijtage van de kiezen is bij het
onderzoekk van crematieresten niet bruikbaar omdat de
kronenn van de doorgekomen elementen door de hoge
temperatuurr in kleine fragmenten uiteen springen/ 1

Figuurr 1-6 Sy/»ip/(y5«-oppervlak van
hett schaambeen (os pubis).

Doorr middel van microscopisch onderzoek van de botstructuurr kan eveneens de biologische leeftijd van een
individuu worden bepaald.52 Hiervan is in dit onderzoek
afgezienn omdat de toepassing niet alleen tijdrovend is,
maarr ook de vereiste faciliteiten zoals apparatuur en personele ondersteuning ontbraken en een
adequatee referentiecollectie bestaande uit individuen waarvan het geslacht en de chronologische
leeftijdd bekend is, tijdens de uitvoering van het onderhavige onderzoek niet voorhanden was.
Bovendienn is het proces van botmodellering en remodellering zeer complex omdat dit bepaald
wordtt door een aantal factoren: de leeftijd, de levenswijze met onder andere het voedselpatroon
enn de mate van lichamelijke belasting, ziekten, hormonale veranderingen en genetische factoren.5'' De invloed hiervan is evenals bij de macroscopische methoden van leeftijdsbepaling niet of
moeilijkk in te schatten. Een bijkomend bezwaar is dat de botvernieuwing per botstuk en per segmentt van een botstuk een ongelijk verloop kan hebben door bijvoorbeeld lichaamsbelasting die
perr lichaamsdeel (rechts- of linkshandigheid) verschillend kan zijn. Bij het crematieonderzoek

Brocaa 1875; WEA 1980, 533; Vallois 1937, 502-503;

deltt de problematiek van de histologische leeftijdsbepa-

Rösingg 1977,60.

ling;; Hummel/Schutkowski 1993, 111-123.

Dokladall 1970,4.

Kemkes-Grottenthalerr 2002, 48-50; Smits e.a.1996, 95-

Amprino/Bairatii (1936,439) bespreken de mechanismen

102;; Larssen 1997,218-219.

vann botremodelering; Bruchhaus (1987, 35-54) behan-
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zouu dit, indien de exacte locatie van een botfragment niet meer vast te stellen is, de betrouwbaarheidd van de leeftijdsbepaling k u n n e n beïnvloeden.

3.2.7.3.2.7.

Geslacht

D ee geslachtsbepaling berust op een aantal morfologische kenmerken die aan het bekken en
dee schedel zichtbaar zijn/ 4 H e t betreft hier v o r m - en grootteverschillen, in totaal vijftien aan
dee schedel en tien aan het bekken. D e beoordeling van deze geslachtskenmerken is volgens de
n o r m e nn van de Workshop of European Anthropologists (WEA) uitgevoerd.'" Hierbij worden aan de
individuelee k e n m e r k e n waarden toegekend die kunnen variëren van - 2 (super-vrouwelijk), -1
(vrouwelijk),, 0 (indifferent), +1 (mannelijk) tot +2 (super-mannelijk). O m d a t deze geslachtsk e n m e r k e nn ten aanzien van het geslachts-dimorfisme verschillen in expressie is aan elk kenmerk
eenn zogenaamd gewicht toegekend variërend van één tot drie punten. Een geslachtskenmerk
m e tt meer p u n t e n weegt zwaarder bij de geslachtstoewijzing die berust op de berekening van
hett gemiddelde van alle gewogen toekenningen. D o o r deze 'standaardisering' kan eventueel het
geslachtsdimorfismee van verschillende bevolkingsgroepen vergeleken worden.*

Figuurr 1-7 Enkele
voorbeeldenn van verschillenn in expressie
vann geslachtskenmerkenn op de schedel:
linksbovenn de crista
supra-mastoideasupra-mastoidea (ö"),
linksonderr de margo
, rechtsboorbitalisorbitalis
venn deel van het rechterr es' zygomaticum (ö*)
enn rechtsonder deel
vann het linker os zygomaticummaticum (-T-)."7
Bijj kinderen is het skelet nog; niet volgroeid en zijn de

merkenn opgenomen kunnen worden. Crematierestenon-

geslachtskenmerkenn nog niet volledig ontwikkeld om een

derzoekk lijkt geen betrouwbare basis te bieden voor een

betrouwbaree geslachtsdiagnose uit te kunnen voeren.

vergelijkingg van het geslachtsdimorfisme.

555

WEA 1'WO, 517-525.

Ziee Rösing (1977, 55) voor de mate waarin de verschil-

Voorr een zinvolle vergelijking zijn goed geconserveerde

lendee geslachtskenmerken bij crematieresten beoordeeld

skeletpopulatiess benodigd waarbij de meeste geslachtsken-

kunnenn worden.

[8 8

Figuurr 1-9 Twee voorbeelden van verschillen in expressie van geslachtskenmerken aan het bekken: de
incisuraincisura ischiadia major (a — ö* en b —

) en c. angulus pubis (<P).

Fragmentenn van de schedel zijn in de meeste crematiegraven aangetroffen. Behalve aan de wijze
vann verzamelen is dit te danken aan de compacte aard van de botstructuur van de schedeldelenn in tegenstelling tot die van het bekken. Bij het onderzoek van crematieresten vormen de
geslachtskenmerkenn van de schedel daarom de belangrijkste criteria. Een aantal voorbeelden van
geslachtskenmerkenn is afgebeeld in figuur 1-7 t/m 1-10.
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_____

2 cm

Figuurr 1-10 Fragment van het ilium met de incisura ischiadia major (cf).

Eenn metrische m e t h o d e van geslachtsbepaling op basis van het rotsbeen in de schedel {pars
petrosa)petrosa) is als aanvullende m e t h o d e gebruikt. Diverse maten van de hoogte, breedte en lengte van
ditt botstuk w o r d e n g e n o m e n met het doel een onderscheid in vorm aan het licht te brengen
diee in verband staat m e t het geslacht van het individu. 58 Het bezwaar van deze m e t h o d e is de
hogee mate van nauwkeurigheid waarmee de metingen uitgevoerd moeten worden. Bovendien
blijktt het rotsbeen vaak krnnpscheuren te vertonen en incompleet bewaard te blijven zodat in
dee meeste gevallen niet alle benodigde maten te nemen zijn en een geslachtsbepaling vaak niet
mogelijkk is.
D ee laterale hoek van de interne gehoorgang met het mediale oppervlak van het rotsbeen
geeftt eveneens een onderscheid aan tussen mannelijke en vrouwelijke individuen. 5 ' Hiervan
w o r d tt een afgietsel gemaakt waarna de laterale hoek van de gehoorgang ten opzichte van de
posteriorposterior zijde van het rotsbeen gemeten wordt. Voor de toepassing van deze m e t h o d e is een
c o m p l e e tt rotsbeen niet benodigd.
Voortss v o r m t de robuustheid van sommige onderdelen van het craniële en post-cranicle skelet een
aanwijzingg voor het geslacht. Voorbeelden hiervan zijn de dikte van het schedeldak (neurocranium),um), de grootte van de gewrichtskop van het kaakgewricht (processus condylaris van de mandibula),
dee afmetingen van het ' t a n d - v o r m i g ' uitsteeksel van de tweede halswervel (dens axis), de dikte van
dee schacht van de pijpbeenderen en de grootte van de handwortelbeentjes (carpalia).6"

'*'*

Schutkowski/Herrmann

1 l J83. 219-227; Schutkowski

1983,, 129-144.
599
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Wahl 1981b, 79-101; Noren e.a. 2005, 318-323.

Geyvalll 1963, 384-389; Schutkowski/Hummel 1987. 4347. .

Dee betrouwbaarheid van de methoden om het geslacht te bepalen is afhankelijk van het aantal
kenmerkenn en het discriminerend vermogen hiervan ten aanzien van het geslachtsdimorfisme.
Dee onzekerheid van de geslachtsdiagnose kan aangegeven worden door het plaatsen van één of
tweee vraagtekens achter de bepaling, bijvoorbeeld 'vrouw?' of'vrouw??', overeenkomend met
respectievelijkk 'waarschijnlijk vrouw' of'mogelijk vrouw'. Tijdens het onderzoek is per individu
eenn beslissing genomen over het geslacht, gebaseerd op de kenmerken van de WEA (1980)
aangevuldd met die van de morfometrie van het rotsbeen en de robuustheid van de skeletresten.
Bijj de demografische analyse zijn alle geslachtsdiagnosen betrokken, ook diegene die gebaseerd
zijnn op een enkel kenmerk.
Naa afloop van het crematieonderzoek zijn de antropologische geslachtsbepalingen waar
mogelijkk vergeleken met de geassocieerde archeologische vondsten. De verschillende betrokkenn archeologen hebben voor de diverse grafveldpopulaties uitspraken gedaan over het geslacht
vann een aantal individuen op basis van zogenaamde 'geslachtsgebonden' bijgaven.''1 Zij waren op
datt moment niet op de hoogte van de fysisch-antropologische geslachtsdiagnosen. De bijgaven
voorr vrouwen betreffen voornamelijk sieraden en toiletgerei zoals spiegels en voor mannen
wapens,, scheermessen en gereedschappen/ 2 Het fysisch-antropologisch onderzoek is uitgevoerd
zonderr voorkennis over deze grafgiften. De antropologische geslachtsbepalingen zijn niet aangepastt aan de archeologische geslachtsbepalingen. De betrouwbaarheid van beide methoden is
niett gewaarborgd, maar wanneer bij een vergelijking van deze twee onafhankelijk geanalyseerde
gegevensbronnenn de uitkomsten gelijk zijn biedt dit een grotere zekerheid over het geslacht van
eenn individu. Wanneer de uitkomsten met elkaar in tegenspraak zijn is de interpretatie onzekerder,, enerzijds kunnen de geslachtskenmerken onvoldoende betrouwbaar zijn, anderzijds is het de
vraagg of de veronderstelde geslachtsbepalende bijgaven inderdaad als zodanig beschouwd mogen
worden.''3 3

3.2.8.3.2.8. Lichaamslengte
Dee lichaamslengte van een persoon is niet alleen genetisch bepaald maar wordt eveneens beïnvloedd door omgevingsfactoren zoals het natuurlijk milieu, waartoe klimatologische en geografischee kenmerken behoren, en de levensomstandigheden zoals voeding en hygiëne. Wanneer deze
gunstigg zijn zullen personen in de loop der tijd een grotere lengte bereiken."4 Veranderingen
kunnenn zo een indirecte aanwijzing geven voor verbeterde dan wel verslechterde levensom-

''''

Voor de grafvelden van Nijmegen, Moers Asberg en

M

in principe eveneens bepaald kunnen worden maar dit

Pirlingg deze gegevens verstrekt. Het onderzoek van de

wordt nog niet op grote schaal uitgevoerd. Bovendien

bijgavenn in het grafveld van Valkenburg is tot op heden

is dit voor crematieresten zeer problematisch. Zie ook

nogg niet voltooid.
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Over de betrouwbaarheid van geslachtsgebonden bijga-

hoofdstuk 7 paragraaf 2.
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van Wieringen e.a.1971, 18; van Wieringen 197H, 445-

venn zie onder andere Breitsprecher (1987,124-215; 222-
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232),, Bridger (1996, 260-161) en Smits/Hiddink (2003,
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standigheden.. D e lichaamslengte van de personen die bekend zijn uit de inhumatiegraven te
Valkenburgg is berekend op basis van de lengte van de afzonderlijke lange botten van de armen en
dee benen.'' 5 Bij crematieresten k u n n e n de lange pijpbeenderen niet in hun geheel worden o p g e m e t e n .. D e geschatte en berekende lengte is daarom gebaseerd op de grootte van de proximate
gewrichtenn van het femur, de humerus en de radius.'1'' Nadelig hierbij is de inter-individuele variatie
watt betreft de correlatie tussen lichaamslengte en de grootte van de gewrichten en de spreiding
inn de eindberekening vanwege de grote vermenigvuldigingsfactor in de berekeningsformule. D e
lichaamslengtee kan daarom minder nauwkeurig geschat worden dan bij inhumaties.

3.2.9.3.2.9. Minimum

aantal

individuen

H e tt v o o r k o m e n van meerdere anatomisch identieke botstukken wijst op de aanwezigheid van
m e e rr dan één individu per graf. Verder kan een verschil in robuustheid van de botfragmenten
off ten aanzien van de lichamelijke volgroeiing bijvoorbeeld wijzen op de aanwezigheid van de
restenn van een man en een vrouw of van een volwassene en een kind. Een aanzienlijk gewicht
aann crematieresten kan eveneens een aanwijzing zijn voor het voorkomen van meerdere individ u e nn in een graf. In figuur 1-1 1 zijn enkele gehoorbeentjes, het aambeeld (incus), afgebeeld die
afkomstigg waren uit één graf. H e t zijn twee Imker en drie rechter incudes, die dankzij het zeven
m e tt een maaswijdte van 1 m m bewaard zijn gebleven.

Figuurr 1-11 Twee linker en drie rechter incudes behorend
bijj minimaal drie individuen.

Manouvrierr 1892,347-402 in Breitinger 1937;Trotter/

dee berekeningen volgens de formules voor mannen en

Gleserr 1952,463-514; 1958,79-123.

vrouwen. .

Rösingg

1977, 70-72. Bij individuen

van onbekend

geslachtt is de lengte gebaseerd op het gemiddelde van
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DEMOGRAFISCHE

ANALYSE

Demografischh onderzoek is gericht op de statistische analyse van populaties en maakt daarbij
gebruikk van onder andere geboorte- en overlijdensregisters. Door de statistische verwerking
vann deze gegevens in zogenaamde levenstabellen ofwel life-tables worden de kenmerken van
populatiess beschreven zoals levensverwachting, bevolkingsgroei en fertiliteit/7 De historische
demografie,, waaronder de paleodemografie, bestudeert populaties in het verleden en beoogt de
trendss in de omvang van bevolkingsgroepen te reconstrueren. Hierbij zijn de schattingen ten
aanzienn van de demografische variabelen afhankelijk van de beschikbare bronnen die per studiegebiedd en periode zeer kunnen verschillen."8 De gegevensbronnen kunnen geschreven zijn, zoals
bevolkingsregisterss en grafstenen, maar ook ongeschreven, zoals archeologische overblijfselen/'
Reconstructiess van de omvang en/of de samenstelling van populaties zijn mogelijk op basis
vann grafvelden met menselijk skeletmateriaal, bewoningsarealen, omvang van nederzettingen,
huisgroottee en kledingresten.7" Zowel de geschreven als de ongeschreven bronnen verschillen in
kwaliteitt en zijn van invloed op de betrouwbaarheid van de analyses. Veelal vormen de archeologischee overblijfselen de enige leidraad bij de bestudering van vroegere populaties vóór de
komstt van geschreven bronnen.71
Inn de paleodemografie, waarbij de opbouw van vroegere bevolkingsgroepen centraal staat,
wordtt een relatie verondersteld tussen de sterftegegevens van een grafveldpopulatie en de bijbehorendee populatie.72 Hierbij is een aantal bezwaren te onderkennen die voornamelijk verband
houdenn met natuurlijke en culturele factoren, waardoor veel grafvelden onvolledig zijn, en met
dee beperkingen van de fysisch-antropologische methoden. Bij het onderzoek van grafvelden staat
daaromm de vraag centraal of de opgegraven populatie representatiefis voor de oorspronkelijke
levendee bevolking ter plaatse. Onderzoekers hebben getracht door middel van de verbeterde
onderzoeksmethoden,, het gebruik van modellen en statistische berekeningen van de tekortkomingenn van de betreffende steekproeven aan de grootste bezwaren tegemoet te komen. 71
Bijj het onderhavige onderzoek is eveneens een aantal beperkingen te onderkennen. Ten eerste
vertegenwoordigenn de grafveldpopulaties naar verwachting geen gesloten, natuurlijke bevolkingsgroepen.. In de grenszone was de bevolking in de eerste eeuwen na Chr. onderhevig aan
wisselingenn in de omvang en samenstelling door de legering van militaire eenheden en de vestigingg van burgers uit andere streken.
Tenn tweede is de volledige omvang van de grafvelden vaak niet bekend omdat een onbekend
aantall graven is verdwenen door verstoringen en verspoelingen of onbereikbaar geworden door
dee aanleg van wegen en huizen.Verder zijn opgravingscampagnes vaak gericht op het bedreigde

Dezee tabellen worden ook. wel sterftetabellen (mortality-

72

Acsadi/Nemeskéri 1970; Hoppa/Vaupel 2002,9-28 voor

tables)tables) genoemd.
Hollingsworthh 1969,39.
Ibidem.Ibidem.
Schachtt

een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van
de paleodemografie.
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Zie Milner e.a. (2000, 467-497) voor een overzicht van

1981, 119-1! 4, Groenman- van Waateringe
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1978,, 184-189, voor een demografische analyse op basis

de toepassing van skeletonderzoek bij de demografische
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deell van de vindplaatsen waardoor de volledige omvang van de grafvelden en de grafveldpopulatiess onbekend is. Historische bronnen wijzen voor de Romeinse tijd bovendien op een specifiekee dodenbehandeling voor kinderen die vlak na de geboorte stierven en nog tandeloos waren:
dezee werden niet gecremeerd maar begraven."4 Dit gebruik is van invloed op de conservering
vann de skeletresten in die zin dat onverbrand botmateriaal in de bodem veel kwetsbaarder is dan
gecremeerdee botresten. Alleen in Valkenburg waren de bodemomstandigheden hiervoor gunstig
waardoorr inhumatiegraven van pasgeborenen hier wel maar in de overige drie grafvelden niet
zijnn aangetroffen.
Tenn derde vormen de methoden van onderzoek een beperking voor een volledige demografischee reconstructie. De biologische leeftijd die geschat kan worden staat in relatie tot de chronologischee leeftijd maar die relatie is afhankelijk van vele factoren waarvan de invloed niet of
moeilijkk te schatten is.7S Vooral de leeftijdsbepaling van individuen ouder dan 50 jaar vormt een
probleemm omdat de invloed van de levenswijze op de biologische leeftijd een grotere rol speelt
dann bij jongere individuen.
Aann het uitvoeren van een paleodemografische analyse zijn een aantal voorwaarden verbonden
waaraann vrijwel nooit voldaan kan worden.7' Deze worden hier genoemd.
1.. De populatie moet stabiel zijn, hetgeen betekent dat gedurende de bestaansperiode het
geboortecijferr gelijk is aan het sterftecijfer.7?
2.. De populatie moet natuurlijk zijn, zoals bij de bewoners van een nederzetting verondersteld
kann worden, en niet bestaan uit specifieke beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld soldaten.7*
3.. De populatie moet gesloten zijn, dat wil zeggen zonder de aanwezigheid van immigranten
en/off emigranten. Alle individuen die in een bepaalde plaats geboren zijn moeten daar ook
begravenn zijn. De populatie zou gebruik moeten maken van één specifiek grafveld en niet
vann meerdere grafvelden in de omgeving.
4.. Het grafveld moet compleet opgegraven zijn.
5.. De conservering van het skeletmateriaal moet uitstekend zijn en de opgraving zo zorgvuldig
uitgevoerdd dat complete skeletten voor het onderzoek beschikbaar zijn.
6.. De datering en chronologische fasering van het grafveld moeten eenduidig zijn en geen grote
tijdsintervallenn beslaan. Per fase zouden enkele honderden individuen beschikbaar moeten
zijn. .
7.. De methoden van onderzoek zoals de leeftijdsbepaling moeten betrouwbaar en nauwkeurig
zijn. .

Flinius N. H. 7, 72. "Homiimni prins qiuim f>cuito dcutc

'"**
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Het gemiddeld aantal geboorten moet gelijk zijn aan het

cremaricremari mos gentium nou est."
Jaekess 2000, 417-466. Zie eveneens de paragraaf over de
leeff tijdsbepaling.
7,11
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gemiddeld aantal sterfgevallen per jaar per 100 individuen .

Hett is onmogelijk aan de bovengenoemde voorwaarden te voldoen. Daarom worden deze
voorwaardenn aangepast in het onderhavige onderzoek. Lifetables worden niet gebruikt voor de
berekeningg van populatiekenmerken als het geboortecijfer, de gezinsgrootte en de gemiddelde
leeftijdsspecifiekee fertiliteit. Het onderzoek beoogt in plaats van de reconstructie van de omvang
enn samenstelling van de levende bevolkingsgroepen nu juist de samenstelling van de grafveldpopulatiess te onderzoeken. Hiertoe worden de gegevens over de sterfteleeftijden voor de populatie
inn zijn geheel, en voor de groepen mannen en vrouwen afzonderlijk, verdeeld in leeftijdsklassen
vann vijfjaar (tabel 1-5).79 Door de onvolledigheid van de crematieresten zijn nauwkeurige leeftijdsbepalingenn van volwassenen vaak niet mogelijk, dit maakt het noodzakelijk de leeftijden van
dee individuen te verdelen over de verschillende leeftijdsklassen.8" Hiertoe wordt het leeftijdsintervall van elk individu opgedeeld in perioden van één jaar en vervolgens over de betreffende
leeftijdsklassenn van vijfjaar verdeeld. Hierdoor kunnen meestal geen afgeronde getallen voor het
aantall individuen per leeftijdsklasse gehanteerd worden. Bij de constructie van een sterftecurve
wordtt een individu van 20-40 jaar bijvoorbeeld verdeeld over vier leeftijdsklassen die elk een
waardee van 0,25 toegevoegd krijgen.
Dee bespreking van de resultaten zal vooral gericht zijn op de bredere leeftijdsintervallen,
zoalss bijvoorbeeld het onderscheid in omvang van de groep personen die stierf tussen 20 en 40
jaarr en de groep die ouder werd dan 40 jaar. Van de groep volwassenen waarvan geen verdere
leeftijdsaanduidingg mogelijk is, zal de leeftijd voor elk individu worden verdeeld over de acht
leeftijdsklassenn die liggen tussen de 20 en de 60 jaar.
Omdatt het aandeel aan kinderen in een populatie zeer sterk beïnvloed wordt door de levensomstandighedenn tijdens de groei vormt dit een belangrijke variabele bij de vergelijking van de
verschillendee grafveldpopulaties. Het betreft de verhouding tussen de groep onvolgroeide individuen,, jonger dan circa 20 jaar, en de groep volwassenen, de volgroeide individuen ouder dan
circaa 20 jaar. Door middel van de leeftijdsbepaling kunnen deze twee groepen goed onderscheidenn worden. s ' De sterfteleeftijden van de kinderen tussen 0 en 14 jaar zullen indien mogelijk
perr levensjaar ingedeeld worden.
Inn de synthese zullen de sterftegegevens van de grafveldpopulaties zowel met als zonder de
groepp 'beperkt determineerbare' individuen, uit de vier grafvelden, en de inhumatiegraven van
Valkenburgg besproken worden.

Eenn groep soldaten kan eveneens gezien worden als een

11

homogenee groep, maar over het algemeen wordt in de

H

paleodemografiee onderzoek gedaan naar de samenstel-

*' Jackes 2000, 417-466.
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Dit geldt zowel voor de inhumaties als crematies,

" Acsadi/Nemeskeri 1970,62 .

lingg van een bevolkingsgroep als geheel in een bepaalde
periodee en regio.
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Populatiee

Leeftijdsklassen

Leeftijd d

Beschrijvingg leeftijdscategorie

perr jaar
(inn sterftecurve)
0-5 5

0-1 1

Neonaatt

.

1-2 2
2-3 3
3-4 4

4-5 5
5-10 0

Infanss I (0 - 7 jaar)

5-6 6
6-7 7
7-8 8
8-9 9
9-10 0

10-15 5

10-11 1
11-12 2

Infanss II (7- 14jaar)

12-13 3
13-14 4
15-20/24 4
20-25 5

Leeftijdsklassenn van

25-30 0

200 jaar
Infanss Ml / Juveniel (14-20/24 jaar)

30-35 5
35-40 0

20-40 0

40-45 5
45-50 0
50-55 5

40-60 0

55-60 0
60-65 5

Volwassen n

65-70 0

('beperktt determineerbaar':20-60 jaar)

70-75 5

>60 0

75-80 0

Tabell 1-5 Leeftijdsgroepen.

Dee gemiddelde levensduur wordt berekend uit de sterftegegevens van de individuen ouder dan
155 jaar, vanwege het verwachte kindertekort in een aantal van de onderzochte grafveldpopulaties,
enn vormt door de onnauwkeurige leeftijdsbepalingen voor volwassenen slechts een ruwe maat
voorr een vergelijking tussen de verschillende populaties in de V en de 2C eeuw. Een bezwaar bij
hett berekenen van de gemiddelde leeftijd van een populatie betreft het aandeel individuen ouder
dann 50 jaar, omdat de huidige onderzoeksmethoden tekort schieten de leeftijd van deze groep
betrouwbaarr vast te stellen. Dit is echter voor alle vier de grafvelden van toepassing en daarom
niett van invloed op de onderlinge vergelijking.
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GEZONDHEID

Dee gezondheid van een individu is voor een groot deel afhankelijk van de levensomstandighedenn waarbij een goede voeding, hygiëne en medische zorg van belang zijn. De gezondheid
vann een populatie kan met behulp van een aantal aanwijzingen belicht worden, namelijk door
middell van aanwezige pathologische botveranderingen, de lichaamslengte en gemiddelde leeftijdd bij overlijden. Bij goede of verbeterde levensomstandigheden en relatieve welvaart, zoals
verwachtt worden voor de periode van de 2e eeuw na Chr., zouden de populaties gekenmerkt
moetenn zijn door een afname van gebreksziekten, een toename van de lichaamslengte en een
hogeree gemiddelde leeftijd in vergelijking met de periode daarvoor, de V eeuw waarin de vele
oorlogshandelingenn zorgden voor een samenleving die minder stabiel was dan in de 2C eeuw.

3.4.1.3.4.1. Pathologie
Aanwijzingenn voor ziekten en de doodsoorzaak zijn vaak niet op het skeletmateriaal zichtbaar
omdatt veelal alleen de weke delen worden aangetast. Wanneer veranderingen te zien zijn op het
botmateriaall duiden deze doorgaans op een reactie door het lichaam en daarom op een teken
vann overleving, dat wil zeggen dat de persoon niet direct stierf aan de aandoening of mogelijk
hiervann herstelde. Op deze wijze ontstaat een paradox in die zin dat enerzijds een zogenaamd
gezondd skelet met weinig of geen botveranderingen kan wijzen op een persoon die snel aan
eenn aandoening overleed en anderzijds een skelet met veel pathologische botveranderingen op
eenn persoon kan wijzen met een mogelijk sterker immuunsysteem, die daardoor meer verweer
tegenn een ziekte had.K2 Desalniettemin geven pathologische botveranderingen inzicht in aandoeningenn die een individu gedurende zijn leven gehad heeft of die hij mogelijk nog had toen
hijj overleed, ook al behoeft geen verband te bestaan met de doodsoorzaak. Hierdoor zijn bij
dee vergelijking van verschillende bevolkingsgroepen in het geval van specifieke aandoeningen
onderr voorbehoud zinvolle uitspraken mogelijk.
Hieronderr wordt slechts een korte beschrijving gegeven van de meest voorkomende botveranderingenn van pathologische aard die op de crematieresten zijn gesignaleerd. De gefragmenteerdee en incomplete aard van de crematieresten belemmert een volledige waarneming
enn beoordeling van deze verschijnselen die daarom geen representatief beeld bieden voor de
gezondheidd van de betreffende personen en de populatie waartoe zij behoorden. Bij het onderhavigee onderzoek is dit onderdeel dan ook beperkt tot een registratie van de waargenomen botveranderingenn zonder een uitspraak te doen over de gezondheidstoestand van de verschillende
bevolkingsgroepenn in de l c en de 2C eeuw na Chr.M
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Wood, e.a. 1992, 343-370.

enn Arizona door respectievelijk Prof. F. Vanhaecke en G.
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De pathologische verschijnselen op het botmateriaal van

dee Wannemacker. De pathologische botveranderingen

dee mhumatieresten uit Valkenburg, met uitzondering van

diee zichtbaar zijn op het gecremeerde botmateriaal zijn

dee groep neonaten, zijn door H. Lonnee bestudeerd. De

inn samenwerking met J. McKinley en W. lïouts geanaly-

inhumatierestenn van de neonaten uit Valkenburg vormen

seerd. .

hett onderwerp van een toxicologisch onderzoek dat is
uitgevoerdd te Leiden door Prof. FA de Wolff en te Gent
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CribraCribra orbitaïia is een poreuze structuur van het bot in het dak van de oogkassen. Deze porositeit
ontstaatt door een activering van de productie van rode bloedcellen in de mergholten van de schedell zoals in het dak van de oogkassen, waardoor de mergholte zich uitbreidt ten koste van het laagje
bott aan de buitenzijde.s4 Ook bij crematieresten zijn deze botveranderingen goed zichtbaar.
Ditt verschijnsel werd in aanvang vooral in verband gebracht met bloedarmoede als gevolg van
ijzergebrek."11 Ijzergebrek kan niet alleen ontstaan door een deficiënte voeding met een tekort
aann ijzer, maar ook door ziekten zoals thalassemie en parasitaire infecties.N' Verder kunnen toxinen
zoalss bij loodvergiftiging de werking van sommige enzymen die hemoglobine vormen nadelig
beïnvloedenn en op deze wijze een anemie tot gevolg hebben."" Door microscopisch onderzoek
kunnenn ante- en postmortale botveranderingen onderscheiden worden.**

Emaïl-hypoplasieëiiEmaïl-hypoplasieëii vertegenwoordigen een verminderde celaanmaak in het glazuur van het
Dezee stilstand of verstoring in de tandglazuurontwikkeling is zichtbaar aan horizontale lijnen,
groevenn of rijen met putjes op de tanden en kiezen.v' Omdat de kronen van het gebit vroeg in
dee jeugd van een individu worden gevormd is het tijdstip, waarop deze defecten zijn ontstaan,
goedd vast te stellen.'" Microscopisch onderzoek naar de structuur van de glazuurlaag toont de
relatiee tussen de microscopisch aanwezige lijnen zoals de Wilson bands en de macroscopisch
observeerbaree verstoringen in de glazuurvorming. Bovendien worden door histologisch onderzoekk de ontwikkeling, en tempoverschillen hierin, van de gebitselementen in kaart gebracht.
Ditt is een belangrijk gegeven voor de onderlinge vergelijkbaarheid van deze hypoplasieën in de
verschillendee gebitselementen en de interpretatie van het tijdstip van vorming." Alleen bij de
crematierestenn van kinderen zijn in principe en\di\\-hypoplasieëu waarneembaar omdat de niet
doorgebrokenn kronen, door de beschermde positie in de kaak, goed bewaard zijn gebleven.
Periodenn met stress zoals kinderziekten, koorts, ondervoeding en complexe traumata tijdenss de groei kunnen de oorzaak van exwaiX-hypoplasieën zijn, waardoor relaties gelegd kunnen
wordenn tussen de algemene gezondheidstoestand, en daarmee indirect de welvaart, in verschillendee perioden of tussen sociale groepen.'" De individuele respons op fysieke stresssituaties zoals
ondervoeding,, infecties en vergiftigingen is echter nog onvoldoende bekend. De ema\\-hypoplasicëusicëu zijn een teken van herstel na verstoringen in de vorming van het glazuur. Individuen met
email-hypoplasieëtiemail-hypoplasieëti bezaten daarom mogelijk een sterkere constitutie in vergelijking met and
diee jong gestorven zijn, zonder deze stressmarkers in het gebit."
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Voor een overzicht van vroeger onderzoek en de etio-
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logiee van cribra orbitalia, zie onder andere Sullivan (2005,
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252-272)) en Piontek/Kozlowski (2002,202-208).

''--

s

^^

sonn (2003, 7-38) en Schultz (e.a. 1998, 293-311) voor

publicatiess worden de diverse oorzaken voor cribra orbi-

eenn overzicht niet betrekking tot het onderzoek naar

taïiataïia besproken. Voedseldcficiënties komen aan bod in:

enuïïïe-liypophisicciienuïïïe-liypophisiccii en de relatie met gezondheid
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Carh-Thiele 1996, 196-219; Ortner 2003, 89. In deze
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Salvadei e.a. 2001, 71-717.
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Hillson/Bond 1997,89-103.

opzicht

PeriostistisPeriostistis is een ontsteking van het botvlies.Veelal ontstaat als gevolg van een bloeding een laagje
botweefsell aan de buitenzijde van de cortex, vooral bij de diafyscn van de onderste ledematen.' 4
Dezee botverandering kan met vele ziektebeelden in verband staan en veroorzaakt worden door
onderr andere infecties, mechanisch trauma, deficiëntieziekten en intoxicaties en wordt daarom
overr het algemeen beschreven als een niet-specifieke ontsteking.' 5
ArtroseArtrose en artritis van de wervelkolom worden gekenmerkt door veranderingen van de tussenwervelschijvenn en/of de facetgewrichtjes.'*' Langs de randen van de wervellichamen en facetgewrichtjess worden reactieve botknobbeltjes ofwel osteqfyten gevormd en op de eindplaten van de
wervellichamenn ontstaan impressies en/of erosies, zogenaamde subchondrale cysten. Wanneer deze
verschijnselenn op de facetgewrichtjes van de wervels aanwezig zijn, eventueel gepaard gaand met
polijstingg ofwel eburnatie van de gewrichtsvlakjes betreft het vertebrale osteoarthtis.
PeriferePerifere osteoartritis betreft de gewrichten zoals schouder, pols, heup, knie en enkel. Door degeneratiee van het kraakbeen ontwikkelen zich langs de randen van de gewrichten osteqfyten en op
hett gewrichtsvlak subchondrale cysten. Wanneer de bescherming van het kraakbeen verdwenen is
enn de articulerende botdelen langs elkaar schuren ontstaat eburnatie van het bot.
Degeneratievee veranderingen van de wervelkolom en de overige gewrichten zijn op crematierestenn goed waarneembaar al is vaak de specifieke wervel of het gewricht niet te benoemen.
Degeneratiee van de wervelkolom en de overige gewrichten kan door genetische aanleg eventueell in combinatie met zware lichaamsbelasting ontstaan, maar staat eveneens in relatie met de
voortschrijdendee leeftijd van een individu. Wanneer deze verschijnselen al op vrij jonge leeftijd
voorkomen,, bijvoorbeeld al voor het 30stc levensjaar, dan kan zowel de manier van leven en
werkenn als een sterke genetische aanleg van invloed zijn geweest. Degeneratieve artritis kan het
eindstadiumm markeren van verschillende ontstekingen, traumata, en aandoeningen van metabolischee of congenitale aard.'7
Ante-mortemAnte-mortem tandverlies ofwel het verlies van gebitselementen voor het overlijden is zichtbaar aan
veranderingenn van het kaakbot, namelijk de resorptie van het alveolaire bot waarin de tandkassenn zich bevonden.* Deze botveranderingen zijn bij crematieresten goed waar te nemen. Tandbederff en periodontitis kunnen leiden tot ante-mortem tandverlies. Cariës is onzichtbaar omdat
dee doorgekomen kronen van de tanden en kiezen tijdens de crematie verloren gaan.
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Goodman e.a. 1988, 169-202; Roberts/Manchester 1995,
129-130;; Ortner 2003, 206-207. Zie Carli-Thiele (1996,
1899 en 206) voor de relatie met infectieziekten, Lonnée/
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Ortner/Putschar 1985, 419.
Wahl 1982, 33; Ortner/Putschar 1985, 438-439; Caselitz
1998, 203-226.

Maatt (1998, 20) voor de relatie met Vitamine-C gebrek
enn Rogers/Waldron (1989, 611-625) voor het verband
mett veel voorkomende infectieziekten.
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Zie Schultz (2001, 123) voor een bespreking van de etiologiee en een literatuuroverzicht; Ortner, 2003, 87-92.
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1971, 186-189; Rogers/Waldron

1995,, 22-48; Ortner 2003, 555-558.
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D ee overige aanwijzingen voor de gezondheid, de lichaamslengte de gemiddelde levensduur, zijn
inn § 3.2 besproken.
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GRAFTYPEN

Bijj het onderhavige onderzoek wordt gebruik gemaakt van de typologie van provinciaal R o m e i n s ee crematiegraven die d o o r Bechert vastgesteld is mede op basis van de beschrijvingen
vann Van Doorselaer.' Bij deze indeling staat de wijze waarop de crematieresten door de nabestaandenn zijn behandeld centraal. In navolging hiervan zijn de crematiegraven zijn door diverse
archeologenn ingedeeld in graftypen.1"" D e dateringen van de graven zijn ingedeeld in twee perio d e n ,, r u w w e g de l c en 2° e e u w na Chr. D e graftypologie wordt hieronder beschreven en in een
schemaa weergegeven (figuur 1-12).

1.. Brandgmbc//-graven (Bg-graven)""
Braiidgrubeti-gravenBraiidgrubeti-graven zijn graven waarbij na de verbranding de crematieresten vermen
mett de brandstapelresten zoals houtskool, verbrande klei en de verbrande bijgaven in de
grafkuill gedeponeerd zijn, zonder de crematieresten apart te behandelen.
2.. Brandscliüttimgs-graven
(Bs-graven)
Bijj deze graven zijn de crematieresten verzameld en apart bijgezet in dezelfde kuil naast
dee brandstapelresten. D e crematieresten zijn als een concentratie binnen de grafkuil herkenbaar. .
3.. Urngraven ( U - en Uo-graven)
D ee crematieresten zijn verzameld en in een urn gedeponeerd. Soms is de container van
organischh materiaal, bijvoorbeeld een houten kistje (Uo). D e urn is in een kuil zonder
brandstapelrestenn bijgezet .
4.. U r n g r a v e n met brandstapelresten (Us-graven)
Dezee graven bevatten een urn met de verzamelde crematieresten. D e brandstapelresten
bevindenn zich rond de u r n in de grafkuil.

Romeinsee crematicgraven kunnen op verschillende wij-

'"' De Duitse benamingen voor de Bg- en lis-graven wor-

zenn ingedeeld worden. Zie voor een discussie Nierhaus

den hier gehanteerd in plaats van deze te vertalen in het

(1959,, 79-29), van Doorselaer (1967, 86-1 11). Nierhaus

Nederlands. De reden hiervoor is dat deze overeenko-

(1969,, 245-262), Bechert

men met de gehanteerde begrippen die de betreffende

(1980. 253-258). Bridger

(1996,, 220-226) en Hiddmk (2003, 21-23).

archeologen hebben gebruikt voor de twee Duitse graf-

Voorr de gratvelden van Valkenburg, Nijmegen, Moers-

velden.

Asbergg en Krefeld-Cïellep zijn dit respectievelijk Waugh,
Bloemers.. Kasbach en Pirhng.
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5.. Bustwn-grzven (Bu-graven)
Bijj dit graftype is de brandstapel boven een, meestal rechthoekige, kuil opgericht. Soms
iss de brandstapel in de kuil aangelegd. De kuil doet na de crematie dienst als grafkuil,
wanneerr na het ineenstorten van de brandstapel de resten hiervan samen met de crematierestenn in de kuil achterblijven. '"6.. Vlak-/)«5fMw-graven (Vlakbu-graven)
Bijj dit graftype is geen ingegraven kuil aanwezig. De benamingVlak-busttmi duidt op de
plaatss op het oude oppervlak waar de brandstapel is opgebouwd en waar de resten in sim
achterblijven. .
7.. Knochennester (Cr-graven)
Inn deze graven zijn alleen de schone crematieresten bijgezet, brandstapelresten ontbreken. .
8.. Inhumatiegraven
Dezee term heeft betrekking op lijkbegravingen. Deze zijn in Valkenburg en Krefeld aangetroffen.. Alleen de inhumatiegraven uit Valkenburg zijn in dit onderzoek opgenomen.
Bijj de bespreking van het grafveld van Valkenburg komen twee bijkomende aspecten in de
dodenbehandelingg aan de orde; de reconstructie van de verzamelwijze aan de hand van de urninhoudd en de ligging van de dode op de brandstapel.
Indienn de resten in een container bijgezet zijn is het mogelijk om deze laagsgewijs te verwijderen,, te bestuderen en een eventuele volgorde in de verzamelwijze vast te stellen. Aanwijzingen
hiervoorr zijn de posities van specifieke botstukken in de urn. Een volgorde bij het verzamelen
kann eventueel blijken uit de opeenvolging van de resten in de container, bijvoorbeeld wanneer
dee delen van voetbotten onderin liggen en die van de schedel bovenin. Alleen voor urnen uit
hett grafveld Valkenburg was dit mogelijk, omdat de inhoud van de urnen uit de overige grafveldenn al eerder in zijn geheel verwijderd was.
Wanneerr de resten van de dode na de crematie achterbleven op de plaats van verbranding,
zoalss bij Busta en Vhk-busta, is het mogelijk de positie van de diverse skeletdelen in kaart te
brengenn en de ligging van de dode op de brandstapel te reconstrueren. Dit kan alleen wanneer
dee graven in verschillende vakken opgegraven zijn zoals in Valkenburg.
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WERKWIJZE

Elkk onderzocht grafveld komt in een apart hoofdstuk aan bod. Het crematiemateriaal uit de verschillendee graftypen wordt beschreven aan de hand van kenmerken als het gewicht, de fragmentatie,, de anatomische inventarisatie en de onderzoeksmogelijkheden van de determinatie van het

'22 Bechert 1989,183-185 beschrijft de oorsprong en betekenis
vann het begrip Bustum. Zie ook Bridger 1996,220-221.
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Figuurr 1-12 Graftypen

geslachtt en de leeftijd. Bij de analyse van het gewicht en de fragmentatie van de crematieresten
inn mannen- vrouwen- en kindergraven zijn de dubbelgraven buiten beschouwing gelaten.
Naarr aanleiding van de resultaten van het fysisch-antropologisch onderzoek worden sterftecurvenn opgesteld voor de gehele gebruiksperiode van het grafveld en indien mogelijk ook voor
dee verschillende fasen. De pathologische veranderingen op het botmateriaal, de gegevens over
dee lichaamslengte en de gemiddelde leeftijd bij overlijden worden vervolgens besproken. Traditiess in bijzettingswijze worden belicht aan de hand van de verschillende graftypen in relatie tot
geslacht-- en leeftijdsgroepen en de chronologie van het grafveld. In de discussie aan het einde
vann elk hoofdstuk wordt het betreffende grafveld vergeleken met een grafveld van inheems
karakterr uit dezelfde regio. Verder zal indien mogelijk de antropologische geslachtsbepaling
vergelekenn worden met de archeologische aanwijzingen voor het geslacht. In de bijlagen I t/m
IVV zijn voor elk grafveld tabellen opgenomen met aanvullende statistische gegevens. Het betreft
zowell de beschrijvende als toetsende statistische methoden en data voor zover deze gegevens niet
inn de diverse hoofdstukken zijn opgenomen en wanneer in het belang van de gedane uitspraken
toetsingg van de gegevens noodzakelijk wordt geacht. De statistische analyses zijn uitgevoerd met
hett programma SPSS 10.1.
Inn de synthese volgt een discussie over de resultaten van het onderzoek van de vier grafvelden.
Gebaseerdd op de integrale analyse van de fysisch-antropologische en archeologische informatie
wordtt een antwoord gegeven op de vraagstellingen uit hoofdstuk 1. Een centrale plaats daarbij
wordtt ingenomen door de signatuur van de grafveldpopulaties en het leven in de grensstreek
langss de Benedenrijn. Het accent zal liggen op de veranderingen door de tijd heen, de overeenkomstenn en verschillen tussen de grafvelden en de verwachtingen over de aard van de grafveldpopulatiess tegen de achtergrond van de archeologische en historische opvattingen over de
ontwikkelingg van de grenszone van Germania inferior in de V en 2l' eeuw na Chr. Op deze wijze
beoogtt dit onderzoek een bijdrage te leveren aan de beeldvorming over 'het leven en sterven' in
hett grensgebied in de eerste eeuwen na Chr.
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