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Hoofdstukk VI
SYNTHESEE
Inn dit hoofdstuk komen de onderzoeksresultaten van de vier grafvelden aan bod. In samenhang
mett de onderzoeksvragen wordt bezien op welk aggregatieniveau zinvolle uitspraken over de
demografischee en culturele aard van de grafveldpopulaties mogelijk zijn.

I..

DE CREMATIERESTEN: HET MATERIAAL

EN

DE

O N D E R Z O E K S M O G E L I J K H E D E NN

Dee beschrijving van de crematieresten uit de hiervoor besproken grafvelden heeft inzicht gegevenn in de kwaliteit van de menselijke skeletresten uit de graven en de daaruit voortvloeiende
mogelijkhedenn voor het onderzoek van de grafveldpopulaties. Over het algemeen zijn de crematierestenn incompleet.Verschillende factoren beïnvloeden de conservering van de crematieresten.. Het graftype biedt voor een deel inzicht in de wijze waarop de resten verzameld en bijgezet
zijnn en de invloed hiervan op de kwaliteit van het botmateriaal. De omstandigheden tijdens
hett verblijf in de bodem zijn eveneens van belang. Hierbij is vooral een verschil waargenomen
tussenn de kwaliteit van de resten die in urnen en de resten die los in een kuil bijgezet waren.
Voorr alle graftypen is gebleken dat de hoeveelheid crematieresten aanzienlijk kan verschillen.
Eénn van de verklaringen hiervoor is het verschil in gewicht tussen de groepen mannen, vrouwenn en kinderen, maar desondanks is de spreiding in het gewicht van de crematieresten groot.
Anderee oorzaken liggen in de sfeer van de depositionele en post-depositionele processen zoals
dee mate van compleetheid van de graven, de (onbekende) beweegredenen van de nabestaanden
omm een bepaalde hoeveelheid crematieresten te verzamelen en bij te zetten en de wijze waarop
dee vondsten bij de opgraving zijn verwerkt zoals het wassen, zeven, verpakken en vervoeren.

II . I .

GEWICHT

Dee vier grafvelden vertonen verschillen wat betreft de hoeveelheid crematieresten in de graven.
Dee verdeling van de gewichten laat zien dat in de graven uit Valkenburg de meeste en die uit
Krefeldd de minste crematieresten aanwezig waren (fig. 6-1 en 6-2). In alle grafvelden bevatte het
grootstee deel van de graven minder dan 500 gram crematieresten en slechts weinig graven een
groteree hoeveelheid zoals 1500 gram of meer. Vooral Krefeld wijkt in dit in dit opzicht af omdat
ruimm 85% van de graven minder dan 500 gram aan crematieresten bevatte.
Inn alle vier de grafvelden waren vele graven met minder dan 100 gram botmateriaal aanwezig.
Inn Valkenburg was dat ruim een vierde, in Nijmegen eenderde en in Moers en Krefeld bijna de
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Figuurr 6-3 Het percentage graven met
meerr en minder dan 100 gram crematieresten. .

helftt van de graven (fig. 6-3). O m d a t de grafveldpopulatie van Krefeld uit relatief veel volwassenenn bestond is het opmerkelijk dat hier gemiddeld de kleinste hoeveelheden in de graven
aanwezigg waren. Dat roept de vraag op of de graven in Krefeld meer verstoord waren dan elders,
bijvoorbeeldd d o o r de aspergeteelt, of dat hier sprake was van een ritueel waarbij de bijzetting
vann een kleine, symbolische, hoeveelheid crematieresten al voldeed.
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Inn Valkenburg waren in vergelijking met de overige grafvelden, in graven van alle typen de
meestee crematieresten aanwezig (tabel 6-1).Vooral wat betreft de Bu- en Bs-graven is het verschill in gewicht aanzienlijk. In Moers en Krefeld zouden de kleine hoeveelheden crematierestenn in de Bu-graven kunnen wijzen op het gedeeltelijk leegruimen van deze graven. Over het
algemeenn bevatten de graven met een urn, vooral U - en Us-graven, veel crematieresten.

Gramm per

Us s

Bg g

Bs s

Cr r

Bu u

graftype e
Valkenburg g

765 5

1084 4

541 1

1344 4

797 7

1369 9

Nijmegenn MK

D^sï ï

578 8

140 0

--

--

--

Moers s

560 0

657 7

78 8

80 0

--

179 9

Krefeld d

503 3

603 3

115 5

214 4

289 9

170 0

Tabell 6-1 Het gemiddelde gewicht aan crematieresten per graftype.277
Dee hoeveelheid crematieresten staat in verband met de grootte van het skelet. Per graftype is het
onderscheidd in gewicht tussen de groepen mannen, vrouwen en kinderen zichtbaar. Bij de vier
onderhavigee grafvelden is dit vooral voor de graven met een urn duidelijk.
Inn Valkenburg zijn in mannen-, vrouwen en kindergraven twee tot drie maal zoveel crematierestenn aangetroffen als in de andere grafvelden. Wanneer, onder meer op basis van experimenteel
onderzoek,, aangenomen wordt dat het gewicht van de crematieresten van mannen gemiddeld
circaa 1800 gram bedraagt en van vrouwen 1600 gram, dan bevatten de crematiegraven van Valkenburgg circa drievierde van de oorspronkelijke hoeveelheid, in Nijmegen ruim de helft en in
Moerss en Krefeld respectievelijk tweederde tot drievierde deel (tabel 6-2).27H In de kindergraven
uitt Valkenburg waren gemiddeld de meeste crematieresten aanwezig (tabel 6-3). De waarden
latenn een grote spreiding zien, beïnvloed door onder andere de wijze van verzamelen en bijzettenn en de grootte van het skelet.

Hierr zijn alleen de belangrijkste graftypen opgenomen

groot.. De gewichten ten aanzien van de groepen man-

terr vergelijking. De groep Uo-graven is te klein voor een

nenn en vrouwen die hier als standaard aangenomen wor-

vergelijking. .

denn zijn dan ook hypothetisch bedoeld, ten behoeve van

Hett experimentele onderzoek laat geen eenduidig beeld

dee vergelijking met de onderhavige grafvelden.

zien,, de spreiding in de waargenomen hoeveelheden is
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Tabell 6-2 Het gemiddelde gewicht (gram) van de crematieresten van mannen en vrouwen.
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Tabell 6-3 Het gemiddelde gewicht van de crematieresten (gram) per leeftijdsgroep van de onvolwassenen.

II . 2

FRAGMENTATIEE

Dee crematieresten afkomstig uit Valkenburg zijn meer gefragmenteerd dan die uit de andere drie
grafveldenn wat blijkt uit de verhouding tussen de grote en kleine fractie van het botmateriaal. De
crematierestenn in de graven van Nijmegen, Moers en Krefeld bestaan voor 20 tot 30% uit residu
enn voor 70 tot 80% uit botstukken die groter zijn dan 1 cm. In Valkenburg echter bestaat gemiddeldd de helft van het materiaal uit residu, een gegeven dat vooral beïnvloed is door de verstoorde
enn verspoelde graven waarvan de crematieresten meer gefragmenteerd zijn geraakt in vergelijking
mett die uit de andere graftypen. De U-, Us, Bg-, Bs-, Cr- en Bu-graven uit Valkenburg bevatten
dann ook een grotere hoeveelheid crematieresten die gegevens opleveren over de aanwezigheid van
dee diverse skeletdelen dan dezelfde graftypen uit Nijmegen, Moers en Krefeld.

1.3..

INVENTARISATIE,
D EE

BETEKENIS

VERBRANDINGSGRAAD,

HIERVAN

VOOR

DE

BREUKPATRONEN

RECONSTRUCTIE

VAN

EN

HET

CREMATIERITUEEL L

Overr het algemeen bestaan de crematieresten voor ruim 60 tot 70% uit de beenderen van de ledematen,, voornamelijk diafysen en voor een klein deel uit epifysen. De schedeldelen beslaan 15 tot 20%
vann de resten en het axiale skelet circa 20%. Deze waarden zijn in overeenstemming met de resultaten
vann experimenteel onderzoek dat een soortgelijke verdeling in gewicht heeft uitgewezen.27J

27

''' Zie inleiding, paragraaf 3.2.3.
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Dee inventarisatie van de crematieresten heeft aangetoond dat bij het verzamelen en bijzetten
hiervann in het graf geen selectie van specifieke skeletdelen heeft plaatsgevonden. De breukpatronenn op het botmateriaal, de vervorming van de beenderen en de verbrandingsgraad wijzen
verderr op een rite, waarbij de stoffelijke overschotten inclusief de weke delen zoals de organen,
spier-enn vetweefsel kort na het overlijden verbrand werden.2"" Snijsporen op het botmateriaal
zijnn niet waargenomen. Deze gegevens spreken eventuele ontvlezingspraktijken, die aan het crematieritueell voorafgegaan zouden kunnen zijn, tegen en wijzen op de gewoonte de complete
lichamenn van de overledenen te cremeren.

II . 4 .

DETERMINATIE

VAN

GESLACHT

EN

LEEFTIJD

Voorr meer dan de helft van de graven, namelijk circa 50 tot 70%, zijn de determinatiemogelijkhedenn van de crematieresten goed, voor 10 tot 25% zijn deze beperkt en niet determineerbaar
iss 7 tot 35% (fig. 6-4). Het grafveld van Moers biedt de beste onderzoeksmogelijkheden, daarna
achtereenvolgenss Krefeld, Nijmegen en Valkenburg. Het aandeel 'beperkt determineerbare'
individuenn was het hoogste in Krefeld. Voor de graven van Valkenburg waren de onderzoeksmogelijkhedenn het slechtste. De graven bevatten hier weliswaar gemiddeld de meeste crematieresten,, het botmateriaal is echter sterker gefragmenteerd dan in de graven uit de overige drie
grafvelden.. De determinatiemogelijkheden zijn vooral slecht voor de graven van categorie IV
uitt Valkenburg, de naar graftype moeilijk in te delen en verstoorde graven.
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Figuurr 6-4 De determinatiemogelijkhedenn per grafveld:
hett percentage determineerbaree graven.

Dee graven met een urn bieden de beste voorwaarden voor het fysisch-antropologisch onderzoek.. De determineerbaarheid van de crematieresten uit deze graven ten aanzien de van de
geslachtss en leeftijdsbepaling varieert van 75% voor Valkenburg, 80% voor Nijmegen, 90% voor
Krefeldd en 95 tot 100% voor Moers. Het botmateriaal uit de Bu-graven is in Valkenburg goed
determineerbaarr met circa 80% tegen lagere percentages in Moers en Krefeld met circa 60%.
Dee Bg- en Bs-graven bevatten over het algemeen crematieresten van slechtere kwaliteit, 44 tot
70%% hiervan is goed determineerbaar.
:s

""

Ubelaker 1984, 35-36; Binford 1963, 98-110.
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1 . 5 --

ANTROPOLOGISCHE

VERSUS

ARCHEOLOGISCHE

GESLACHTSBEPA-

LL I N G

Hett skeletmateriaal uit de graven van Nijmegen en Moers is het meest geschikt voor de bepalingg van het geslacht. Bij circa 52% van de volwassenen in Valkenburg, 89% in Nijmegen, 86%
inn Moers en 42% in Krefeld is een geslachtsbepaling mogelijk. De mogelijkheden hiervoor zijn
opp basis van archeologische criteria meer beperkt. De geslachtsgebonden attributen bevonden
zichh in circa 30%) van de graven in Nijmegen, 34% van de graven in Moers en in 6% van de
gravenn in Krefeld en komen vrijwel in alle gevallen overeen met de antropologische aanwijzingenn voor het geslacht. De vrouwengraven zijn door de bijgaven van sieraden, kledingspelden
zoalss sierfibulae en toiletartikelen vanuit archeologisch oogpunt beter herkenbaar dan mannengravenn waarin voorwerpen die met dracht en persoonlijke uitrusting geassocieerd worden
schaarss zijn.Wapens die beschouwd worden als typisch mannelijke attributen kwamen vanwege
dee Romeinse regelgeving zelden in graven voor.2sl
Elkk van de beide methoden om het geslacht te bepalen heeft zijn nadelen. De fysisch-antropologischee methode is gebaseerd op geslachtskenmerken die aan het skelet zichtbaar zijn en
kamptt met het probleem dat de crematieresten meestal incompleet bewaard zijn gebleven met
alss gevolg dat niet alle kenmerken beoordeeld kunnen worden. Het nadeel van de archeologischee geslachtsbepaling is de onbekendheid van de huidige onderzoekers met de beweegredenen
vann de nabestaanden om specifieke bijgaven aan de dode mee te geven. Een eenvoudige verklaringg voor de aanwezigheid van sier-fibulae in mannengraven of soldaten-fibulae in vrouwengravenn is bijvoorbeeld de mogelijkheid dat deze spelden gebruikt werden om een doek met daarin
dee verzamelde crematieresten dicht te spelden. Voorwerpen in de graven behoorden mogelijk
tott het persoonlijke eigendom van de dode, maar kunnen ook een gift zijn geweest van een
nabestaande.. Zij kunnen een speciale relatie aangeven tussen de overledene en een bepaalde
persoonn of in verband staan met de maatschappelijke positie van de overledene tijdens zijn of
haarr leven.
Bijj het onderhavige onderzoek kwamen beide gegevensbronnen in hoge mate overeen.
Geconcludeerdd kan worden dat de 'officiële' geslachtskenmerken van de 'Workshop of European
Anthropologists'' in samenhang met de gegevens over de robuustheid van het post-craniële skelet
goedd bruikbaar zijn bij het crematieonderzoek. Beide methoden van geslachtsbepaling behoren
onafhankelijkk van elkaar uitgevoerd te worden. Bij een discrepantie heeft de antropologische
benaderingg de voorkeur omdat de bijgaven niet per definitie een aanwijzing vormen voor het
geslachtt van de overledene.2*2 Bovendien is de antropologische geslachtsbepaling veel breder
toepasbaarr dan de archeologische tegenhanger hiervan en vormt zij daardoor een belangrijke
bronn van informatie voor het onderzoek van de grafveldpopulaties.

Voorr een discussie over en verdere literatuur verwijzingenn voor geslachtsgebonden bijgaven in Romeinse grafveldenn o.a. Ureitsprecher (19H7), Bridger (1996,260-261)
enn Hiddink (2003, 146-147).
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Dee grafveldpopulaties worden op twee wijzen met elkaar vergeleken. De eerste vergelijking
betreftt alleen de crematiegraven en wel exclusief de groep 'beperkt determineerbare' individuen.
Bijj de tweede worden alle individuen, inclusief de 'beperkt determineerbare' en die uit de ïnhumatiegravenn van Valkenburg betrokken.

2.1.1.2.1.1. De crematiegraven, exclusief de beperkt determineerbare graven
Dee sterftecurven op basis van het aantal en het percentage individuen van de vier grafveldpopulaties,, exclusief de beperkt determineerbare graven, zijn afgebeeld in figuur 6-5 en 6-6. De
sterftecurvenn van Valkenburg en Krefeld hebben betrekking op de meeste individuen. Opvallend
iss de gelijkenis tussen de curven van Nijmegen en Moers, de schommelingen in de curve van
Valkenburgg en het grote aantal volwassenen dat stierf tussen de 20 en 40 jaar in Krefeld.
Bijj een vergelijking van de percentages individuen per leeftijdsklasse blijkt dat voor de
populatiess van Nijmegen en Moers de piek in de jongste leeftijdscategorie van 0 tot 5 jaar het
hoogstee is met een percentage van rond de 20%. Bij Valkenburg is dat percentage gehalveerd
enn bij Krefeld is het aandeel aan kinderen van deze leeftijd het laagst. De curven vertonen alle
eenn dal in de leeftijdscategorie van 5 tot 9 jaar, met uitzondering van Krefeld bedraagt het percentagee kinderen in deze leeftijdsklasse circa 6 tot 7%. Verder vertoont de curve van Valkenburg
eenn grillig beeld, met grote schommelingen beneden de 20 jaar en een dal in de curve voor de
leeftijdsklassee van 25 tot en met 29 jaar. Bij alle vier de curven is te zien dat de meeste volwassenenn stierven in de leeftijd van circa 20 tot 40 jaar. Vooral in Krefeld is dit percentage hoog,
ditt wordt echter veroorzaakt door het te lage aandeel aan kinderen in de grafveldpopulatie, een
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Figuurr 6-5 Sterftecurven van de vier grafveldpopulaties op basis van het aantal individuen uit de crematiegraven,, exclusief de beperkt determineerbare graven.
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Figuurr 6-6 Sterftecurven van de vier grafveldpopulaties op basis van het percentage individuen uit de
crematiegraven,, exclusief de beperkt determineerbare graven.

kindertekortt dat n o g m e e r tot uiting k o m t door de vergelijking met de overige drie grafvelden.
Voorr de individuen die ouder werden dan 40 jaar zijn de vier curven vergelijkbaar met geleidelijkk afnemende percentages per leeftijdsklasse.

2.1.2.2.1.2. De gehele grafveldpopulaties,
gravengraven van Valkenburg

inclusief de beperkt determineerbare graven en de

inhumatie-

Wanneerr de gegevens voor beperkt determineerbare groep individuen, de 'volwassenen' en de
gegevenss voor de individuen uit de inhumatiegraven van Valkenburg in de curven opgenomen
w o r d e nn ontstaat voor Valkenburg, Nijmegen en Moers het volgende beeld: de curven met het
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Figuurr 6-7 Sterftecurven met het aantal individuen van de gehele grafveldpopulaties inclusief de
beperktt determineerbare groep 'volwassenen' en de inhumatiegraven van Valkenburg.
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Figuurr 6-8 Sterftecurven (%) inclusief de beperkt determineerbare groep ' volwassenen' en de inhumatiegravenn van Valkenburg.

hogeree aandeel aan kinderen van 0 tot 5 jaar in de populaties wordt gevolgd door een afnemend
aantall individuen dat stierf gedurende de puberteit en een hoger aandeel aan individuen dat
stierfinn de leeftijdsklasse van 20 tot 40 jaar. Het aandeel aan kinderen dat stierfin de eerste jaren
naa de geboorte was in Nijmegen en Moers het hoogste met circa 20% van de grafveldpopulaties.
Inn Valkenburg was dit bij de crematiegraven 11% lager, maar steeg met toevoeging van de inhumatiegravenn tot bijna 24%. In de grafveldpopulatie van Krefeld bedroeg het aandeel kinderen
vann deze leeftijd slechts circa 2,5%. De curven van Krefeld tonen aan dat de leeftijdscategorie
200 tot 40 jaar hier het sterkst vertegenwoordigd was (fig. 6-7, 6-8). Dit wordt echter veroorzaakt
doorr het kindertekort in de grafveldpopulatie.2*0

2.1.3.2.1.3. Het aandeel aan kinderen in de grafveldpopulaties
Dee verhouding van de groep 'volwassenen' versus de groep 'onvolwassenen' in een populatie
geeftt een ruwe aanwijzing voor het ontbreken van een deel van de kindergraven (fig.6-9). Uit
dee verhouding tussen volwassenen en onvolwassenen in de populaties blijkt dat in het grafveld
vann Krefeld vele graven van onvolwassenen ontbraken. In Moers bestond bijna een derde van
dee populatie uit onvolwassenen en in Nijmegen en Valkenburg was dit ongeveer gelijk met circa
40%. .
Dee gegevens over de sterfteleeftijden van de kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 14 jaar uit
dee vier grafveldpopulaties zijn in figuur 6-10 afgebeeld. De sterftecurven van de kinderen uit
dee crematiegraven en de inhumatiegraven van Valkenburg zijn apart weergegeven enerzijds om
dee sterftegegevens met betrekking tot de crematiegraven tussen de vier grafvelden te kunnen

2833

Zie ook de volgende paragraaf over het aandeel aan kinderenn in de grafveldpopulaties.
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vergelijkenn en anderzijds om het verschil in bij zettingwij ze in relatie met de leeftijd te illustreren.. H e t aandeel aan kinderen tussen 0 en 15 jaar bedraagt in Valkenburg 36,7%, wanneer de
crematie-- en de inhumatiegraven s a m e n g e n o m e n worden, in Nijmegen is ciit 31,3%, in Moers
26,4%% en in Krefeld slechts 7,4%.
Inn Valkenburg was het percentage kinderen dat in het eerste levensjaar stierf het hoogste. Dooidee aanwezigheid van een groot aantal inhumatiegraven met de skeletresten van pasgeborenen is
ditt bekend geworden. D e afwezigheid van deze groep in de andere grafvelden geeft aan dat het
oorspronkelijkee aantal kindergraven ook daar veel hoger m o e t zijn geweest. D e curven die gebaseerdd zijn op de leeftijdsgegevens van de crematieresten vertonen voor de kinderen uit Nijmegen
enn Moers na het eerste levensjaar ongeveer hetzelfde verloop. Bij beide curven is een piek te
zienn bij het 3 e en 4C levensjaar, waarna het percentage individuen per jaar afneemt. H e t aandeel
kinderenn dat niet ouder werd dan één jaar is bij de grafveldpopulatie van Nijmegen hoger dan bij
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Figuurr 6-10 Het aandeel aan kinderen van 0 tot 14 jaar per grafveldpopulatie.284

H e tt betreft h i e r d e p e r c e n t a g e s van die i n d i v i d u e n w a a r -

d e t e r m i n e r e n '' is b u i t e n b e s c h o u w i n g gelaten o m d a t o o k

vann een leeftijdsbepaling mogelijk was. D e g r o e p ' n i e t te

hierbijj k i n d e r e n a a n w e z i g k u n n e n zijn.
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dee overige drie populaties. Het verloop van de curven is voor Valkenburg en Krefeld bijna identiek,, het percentage kinderen per levensjaar is zeer laag en beslaat minder dan twee procent van
dee totale grafveldpopulatie. Boven de leeftijd van vijfjaar is het percentage aan kinderen uit de
vierr populaties ongeveer gelijk en varieert van nul tot ongeveer twee procent per levensjaar.

2.1.4.2.1.4. Het aandeel mannen en vrouwen in de grafveldpopulaties uit de 1' en 2' eeuw na Chr.
Inn de l e eeuw was het aantal aan vrouwen in de grafveldpopulaties voor de vier populaties
samen,, hoger dan het aantal mannen.2"5 In de 2C eeuw was dit beeld omgekeerd en waren er
meerr mannen dan vrouwen vertegenwoordigd in de gezamenlijke populaties.-"''
Perr grafveld is het beeld anders, alleen voor Valkenburg is het aantal vrouwen dat bekend is
uitt de l e eeuw significant hoger dan in de 2° eeuw2"7 De grafveldpopulaties in de 2° eeuw afzonderlijkk tonen geen significant verschil wat betreft het aantal mannen en vrouwen.2KS

Figuurr 6-11 Sterftecurven met het percentage aantal mannen en vrouwen per leeftijdsklasse, uit de vier
grafveldenn in de le eeuw.

Dee sterftecurven van de mannen en de vrouwen zijn voor de l e en 2° eeuw afgebeeld in de figuren
enn 6-11 en 6-12. De sterftecurven voor de mannen in de 1° eeuw vertonen een piek in de leeftijdsklassee van 20-40 jaar, met uitzondering voor de mannen uit Moers. In de le eeuw stierf ruim
50%% van de mannen in Valkenburg tussen de 20 en de 40 jaar, voor Nijmegen en Krefeld was dit
percentagee respectievelijk circa 70% en 78%. In Moers stierf 38% van de mannen op deze leeftijd,
zijj werden dus gemiddeld ouder dan de mannen die bekend zijn uit de overige grafvelden.
Ookk de sterftecurven van de groepen vrouwen uit de 1° eeuw tonen een hoge sterfte voor de
leeftijdd van 20 tot 40 jaar, variërend van circa 58% in Valkenburg tot 81% in Krefeld. De waarden
voorr Nijmegen en Moers liggen dichter bij elkaar met respectievelijk circa 71% en 74%.

2SSS
:s

''

Vrouwen versus mannen in de 1' eeuw 1'= 0.05.

2S7

Vrouwen versus mannen in de 2' eeuw P= 0.03.

3

Vrouwen versus mannen in de 1' eeuw P= 0.015.
De P-waarden variëren van 0.1-0.3.
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Figuurr 6-12 Sterftecurven met het percentage aantal mannen en vrouwen per leeftijdsklasse, uit de vier
grafveldenn in de 2" eeuw.

D ee sterftecurven voor de m a n n e n en de vrouwen in de 2C eeuw tonen aan dat de hoogste sterfte
tussenn de 20 en 40 jaar plaatsvond (fig.6-12). :s ' InValkenburg stierf circa 59% van de m a n n e n op
ciezee leeftijd, in Moers was dit circa 6 8 % en in Krefeld circa 75%. De vrouwen uit Valkenburg
werdenn in de 2" e e u w gemiddeld iets ouder in vergelijking met die uit de l e e e u w en de vrouwen
uitt de overige grafvelden. InValkenburg is circa 5 1 % van de vrouwen in deze periode gestorven
tussenn 20 en 40 jaar, in Moers was dit circa 66% en in Krefeld 89%.

2 . 2 ..

DE

GEZONDHEID
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BEVOLKINGSGROEPEN

D ee gezondheid van de verschillende populaties is onderzocht aan de hand van de gemiddelde
levensduur,, de pathologische botveranderingen en de lichaamslengte.
D ee beoordeling van de gezondheid van een populatie aan de hand van de gemiddelde leeftijdd is zeer o n b e t r o u w b a a r vanwege de ontoereikendheid van de m e t h o d e n van leeftijdsbepaling
voorr volwassen individuen die vooral bij het onderzoek van crematieresten resulteert in grote
leeftijdsintervallen.. D e gemiddelde levensduur voor de volwassenen is dus slechts een zeer ruwe
aanwijzingg voor de gezondheid en welvaart van een populatie die met de nodige t e r u g h o u d e n d h e i dd beoordeeld m o e t worden. In de l c e e u w was deze voor de populatie van Nijmegen
hett laagste m e t bijna 35 jaar. In Valkenburg en Krefeld werden de volwassenen met ongeveer
400 jaar het oudste. Voor Valkenburg en Krefeld is geen sprake van een toegenomen gemiddelde
levensduurr in de 2L eeuw, alleen in Moers is voor de 2e e e u w een stijging van ongeveer drie jaar
tee zien.
Bijj de vergelijking van de gemiddelde levensduur van mannen en vrouwen in de 1L en de
2°° e e u w ontstaat een gevarieerder beeld waarbij tussen de grafvelden aanzienlijke verschillen
bestaan.. Z o werden de volwassen vrouwen in Valkenburg in de 2 e eeuw gemiddeld 12 jaar ouder

2m2m

Het gratvcld van Nijmegen kent geen graven uit de 2l
eeuww en ontbreekt daarom in deze beschrijving.
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dann die in Krefeld. Volwassen mannen in Moers en Valkenburg werden in de l e eeuw gemiddeld
vijfjaarr ouder dan in Krefeld en Nijmegen.Voor alle vier de grafveldpopulaties is de gemiddelde
leeftijdd van de mannen in de l e eeuw hoger dan die van de vrouwen. Dit is tegen de verwachting
inn dat het aandeel jongere mannen in de grafvelden in de l e eeuw oververtegenwoordigd zou
moetenn zijn vanwege de vestiging van legereenheden in de nabij gelegen forten. Een algemene
trendd voor een hogere gemiddelde levensduur in de 2C eeuw is niet aantoonbaar omdat binnen
enn tussen de verschillende grafveldpopulaties te grote verschillen bestaan die waarschijnlijk het
gevolgg zijn van een te kleine steekproef (tabel 6-4).
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Tabell 6-4 Gemiddelde leeftijd uitgezonderd het onvolwassen deel van de populatie.

Aann epidemiologisch onderzoek zijn bepaalde voorwaarden verbonden, zoals de representativiteitt van een populatie voor de gehele bevolkingsgroep per periode of regio, en komen de beperkingenn overeen met die voor de paleodemografïsche reconstructies.290 De populaties zijn niet
stationair,, de selectieve mortaliteit ofwel het overlijdensrisico per leeftijdsgroep of beroepsgroep
iss onbekend evenals de individuele respons daarop. Het risico om een bepaalde ziekte te ontwikkelenn is namelijk variabel per individu en deze persoonsgebonden 'frailty maakt een onderzoek
opp populatieniveau moeizaam.291 Niet alle ziekten die tot de dood leiden manifesteren zich op
hett skelet, het beeld over de gezondheid van een persoon zal daarom vaak onvolledig zijn. Bij
crematierestenn is dit probleem van waarneembaarheid nog groter vanwege de incomplete aard
vann de skeletresten. Hierbij is bovendien een waarschuwing op zijn plaats wanneer het de vergelijkingg van verschillende grafveldpopulaties betreft. Bij een grafveld dat vooral uit urngraven
bestaatt zullen delen van het axiak skelet zoals de wervelkolom veel beter bewaard zijn gebleven
dann bij een grafveld met voornamelijk Bg-graven. Dit houdt in dat ook de mogelijkheden om
wervelkolompathologiee te kunnen observeren verschillend zijn, wat tot gevolg heeft dat een
vergelijkingg een onbetrouwbaar beeld zou opleveren. Bij een analyse zou op zijn minste rekeningg gehouden moeten worden met de verschillende graftypen.

2WW

Wood e.a. 1992, 343-356; Waldron 1994.

:

Wood e.a. 1992, 345, voetnoot 4, voor de uitleg van het

'""

begripp 'frailty' en verdere literatuurverwijzingen.
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Dee pathologische gegevens moeten daarom bij het onderhavige onderzoek als anekdotisch
vann aard beschouwd worden, zij zijn slechts op het individuele niveau van beperkte betekenis.
Dee meeste waargenomen aandoeningen staan in verband met de degeneratie van de wervelkolomm en perifere gewrichten en ante mortem tandverlies. Aanwijzingen voor deficiënties in
dee hoeveelheid of de kwaliteit van het voedsel zijn schaars. Door de bovenbeschreven onderzoeksproblematiekk en de vele onnauwkeurige dateringen van de graven zijn uitspraken over de
levensomstandighedenn in de 2e eeuw, die tijdens de veronderstelde periode van vrede en welvaart
gepaardd zouden gaan met een betere gezondheid, niet mogelijk.
Biochemischh onderzoek van de inhumatiegraven van neonate}] in Valkenburg heeft gegevens
opgeleverdd over de aanwezigheid van lood in het skeletmateriaal dat via de voeding van de moederr tijdens de zwangerschap opgenomen werd. Dit heeft een nadelige invloed op de gezondheid
gehadd en staat mogelijk in verband met de doodsoorzaak van deze kinderen. Bij de sterfte van
kinderen,, vooral rond het tijdstip van de geboorte, worden de zogenaamde endogene en exogene
factorenn onderscheiden. Endogene factoren zijn vooral biologisch van aard zoals de gezondheid
vann de moeder en de vader en de genetische compatibiliteit van beide ouders. Exogene factoren
zijnn omgevingsfactoren die vooral cultureel bepaald zijn zoals de voeding van de moeder, de
hygiënischee omstandigheden en de stand van de medische wetenschap. Verwacht mag worden
datt beide variabelen een rol spelen in de hoogte van de kindersterfte. Alleen voor de populatie
vann Valkenburg is de invloed van de endogene factoren zichtbaar aan sterftecijfers van pasgeborenen,, in tegenstelling tot de overige drie grafveldpopulaties waar deze groep vrijwel ontbreekt.
Dee lichaamslengte is voor een klein deel van de individuen berekend, namelijk voor 35 mannenn en 20 vrouwen. 2 ' 2 Het verschil in lengte tussen mannen en vrouwen bedroeg circa lOcm.
Dee resultaten tonen een eenduidig beeld met gemiddelde lengtes voor de groep mannen van
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circaa 172cm tot 174cm en voor de groep vrouwen van 161cm tot 165cm. De gegevens over
dee lichaamslengte van de hier onderzochte populaties komen overeen met die van een aantal
anderee populaties in het noordwesten van het Romeinse Rijk (tabel 6-5). De verschillende aard
vann het skeletmateriaal, onverbrand en compleet versus verbrand en incompleet, en de bijbehorendee methoden om de lichaamslengte te berekenen vormen een beperking bij de vergelijking
vann de groep personen uit de crematiegraven enerzijds en inhumatiegraven anderzijds. De gegevenss voor elke groep apart lijken echter geen reden te geven om aan een goede gezondheid te
twijfelen.. Door het kleine aantal individuen waarvan de lichaamslengte bepaald kan worden is
eenn verschil tussen de V en de 2e eeuw niet aanwijsbaar.

2.2.1.2.2.1. Samenvatting en conclusie ten aanzien van de gezondheid van de populaties
Dee veronderstelde verbeterde levensomstandigheden in de 2e eeuw zijn niet aantoonbaar door
middell van het skeletonderzoek. De gegevens over de pathologische aandoeningen en de
lichaamslengtee zijn te schaars voor uitspraken over de gezondheid van de populaties in de l e en
dee 2 e eeuw. De omvang van het aandeel aan pasgeborenen in de grafveldpopulaties, die vooral
beïnvloedd werd door endogene factoren, is niet volledig bekend omdat deze groep graven met
neonatenn alleen in Valkenburg aanwezig was.Verder is een onderscheid tussen de l c en 2e eeuw
niett aantoonbaar door het ontbreken van voldoende daterende elementen in de graven. De
mannelijkee populatie uit de l e eeuw werd gemiddeld ouder dan in de 2e eeuw, behalve bij de
populatiee van Krefeld waar de gemiddelde levensduur van de mannen geen verschil laat zien
tussenn de beide eeuwen. Bij de vrouwen is, behalve bij het vrouwelijk deel van de populatie van
Krefeld,, een stijging waarneembaar van de gemiddelde leeftijd in de 2e eeuw. Het is onzeker of
dezee gegevens, evenals die van de lichaamslengte en de pathologische kenmerken, representatief
zijnn omdat door vele niet dateerbare graven een groot deel van de informatie niet gebruikt kan
wordenn voor een vergelijking tussen de beide eeuwen.
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Dee aard van de grafveldpopulaties in culturele zin heeft betrekking op de verscheidenheid aan
bevolkingsgroepenn in de samenleving, onder andere tot uiting komend in de omgang met de
doden.. Slechts een klein deel van het oorspronkelijke grafritueel zal door de bestudering van
archeologischee overblijfselen herkenbaar zijn. Niet alleen vanwege bijvoorbeeld de conserveringsomstandighedenn maar ook omdat de bijzetting omgeven werd door een reeks aan (rituele)
handelingenn gedurende een langere periode, zowel voor als na de begraving, die archeologisch
onzichtbaarr is (fig. 6.13) .Voorafgaande aan de crematieplechtigheid zullen voorbereidende maatregelenn getroffen zijn zoals het verzamelen van hout en de opbouw hiermee van de brandstapel.
Dee dode kan al of niet gewassen zijn en in speciale kleding vergezeld van bijgaven op de brandstapell neergelegd, eventueel toegedekt met licht ontvlambaar materiaal.Tijdens de crematie kan
parfumm of wijn over de brandstapel gesprenkeld zijn. De vele aardewerkscherven kunnen wijzen
opp de resten van een dodenmaal of het opzettelijk stukgooien van het vaatwerk dat hierbij dienst
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deed.. Tegen het einde van de crematieplechtigheid kan de smeulende brandstapel geblust zijn
m e tt zand of water.
D ee verschillende graftypen illustreren de depositionele processen, namelijk de verzamel- en
bijzettingswijzee van de crematieresten na een kortere of langere periode waarin de verbrande
restenn afkoelden. Postdepositionele processen kunnen leiden tot informatieverlies vanwege het
verlorenn gaan van (delen van) graven.
D ee onderzoeksmogelijkheden voor de reconstructie van het grafritueel worden beïnvloed
d o o rr de b o v e n g e n o e m d e processen, samen met wijze waarop de graven zijn opgegraven. 2W Maar
o o kk indien aan alle voorwaarden wat betreft conservering, opgraving en onderzoek voldaan
zouu worden, zullen veel culturele, religieuze en sociale aspecten van de groep waartoe de dode
b e h o o r d ee o n b e k e n d blijven.
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D ee aard van de beschikbare gegevensbronnen bepaalt de mate waarin en het niveau waarop
uitsprakenn over de betreffende populaties mogelijk zijn. Bij het onderhavige onderzoek kon
slechtss gebruik w o r d e n gemaakt van de gegevens over de graftypen en de dateringen. Deze zijn
gebruiktt o m r u w w e g inheemse en uitheemse graftypen te identificeren. D e samenhang tussen
dee datering van de graven en de perioden van de legering van militaire eenheden in de nabijgelegenn castella v o r m t de basis voor de toewijzing van inheemse en uitheemse c o m p o n e n t e n in
hett grafritueel en geeft daarmee een indirecte aanwijzing voor de herkomst van de verschillende
bevolkingsgroepenn in de samenleving.

2988

Zie bijlage V voor het opgraven en behandelen van crematieresten. .

2999

Het vak met de beschrijving van de post-depositionele
processenn is in grijs raster aangeven omdat deze proces-
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senn de archeologische registratie en interpretatie belemmerenn en de informatiestromen (pijlen) onderbreken. De
inn grijs aangegeven tekst betreft aspecten die archeologischh onzichtbaar zijn.
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Inhumatiegraven

Inn de eerste eeuwen na Chr. was het de gewoonte de doden te cremeren, een traditie die de
lijkbegravingg al geruime tijd verdrongen had. Desondanks zijn regelmatig inhumatiegraven naast
crematiegravenn aangetroffen in dezelfde grafveldarealen. Zo zijn uit pre-Romeinse context verschillendee vindplaatsen uit deVroege-IJzertijd bekend, zoals bij Lent in het Waalsprong gebied,
waarr beide grafvormen naast elkaar voorkomen.3"0 Ook uit inheems-Romeinse context zijn een
aantall inhumatiegraven bekend zoals uit het grafveldareaal van Spijkenisse Hartel-West.301

3.1.2.3.1.2.

Crematiegraven

Dee aard van de crematiegraven is divers, ook in de inheems-Romeinse grafvelden zoals Spijkenissee Hartel-West, Nijmegen-Hatert en Tönisvorst-Vorst zodat een één-op één relatie tussen
eenn specifiek graftype en een etnische groep niet waarschijnlijk lijkt.
Uitt grote delen van het achterland zijn vooral Bg-, Bs- en Cr-graven bekend zo blijkt uit een
onderzoekk naar het grafritueel in de periode van circa 250 voor tot 250 na Chr. in het MaasDemer-Scheldee gebied.302 De graftypen A, B en C die Hiddink hanteert komen respectievelijk
overeenn met het Bg-, het Bs- en het Cr-graftype. Behalve de overeenkomsten signaleert hij veel
variatiee binnen en tussen de grafvelden, niet alleen wat betreft het voorkomen van de verschillendee graftypen, maar ook wat betreft de aanwezigheid en de vorm van randstructuren.303 In
tabell 6-6 is een aantal grafvelden met de belangrijkste graftypen uit inheems-Romeinse context
weergegeven. .
Dee graftypen uit de inheems-Romeinse grafvelden lijken geënt te zijn op een traditie die
hierr al veel langer bestond omdat een aantal hiervan al vanaf de Late-Ijzertijd in gebruik waren.
Ditt waren vooral de Bg-, de Bs- en de Cr-graven die daarom beschouwd worden als graftypen
vann inheemse origine. De Urngraven vormden een kleine minderheid en Bwstam-graven waren
bijnaa geheel afwezig in de inheems-Romeinse grafvelden en worden daarom beschouwd als
uitheemsee graftypen. De vele urngraven uit Tönisvorst vormen een uitzondering en worden in
verbandd gebracht met een specifieke bevolkingsgroep.3"4
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Ibidem, 3-34 voor een overzicht van de diverse grafvelden
en het voorkomen van randstructuren.
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Bridger 1996, 325, paragraaf 5.4.2. Bridger vermoedt dat
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Tabell 6-6 Het aantal graven per graftype uit inheems-Romeinse grafvelden.3,s
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3.2.1.3.2.1. Inhumatiegraven
Inn twee van de hier besproken grafvelden, Valkenburg en Krefeld, kwamen inhumatiegraven
voor.. In Valkenburg onderscheiden de graven van pasgeborenen zich van de graven van oudere
personen,, voornamelijk jong-volwassen mannen, door de zorgvuldigheid die betracht werd bij
hett begraven. De graven van de pasgeborenen lijken in de Romeinse traditie te passen in die zin
datt het de gewoonte was zuigelingen jonger dan zes maanden niet te cremeren maar te begraven.. De wijze van begraven zoals in een rieten mandje of houten kistjes soms vergezeld van
bijgaven,, bijvoorbeeld een zuigflesje of potje, duidt op de betrokkenheid van de nabestaanden.
Dee andere groep inhumatiegraven te Valkenburg wijst op het tegenovergestelde, een gebrek
aann zorgvuldigheid en piëteit. Ondiepe kuilen, het ontbreken van een specifieke oriëntatie of
lichaamshoudingg en de afwezigheid van bijgaven, roepen het idee op dat de stoffelijke overschottenn waren gedumpt. De bestudering van deze skeletten heeft geen aanwijzingen opgeleverd over
dee doodsoorzaak die, hoe gewelddadig deze ook kan zijn geweest, geen sporen op het skelet
hoeftt na te laten. Misschien waren het slaven, met een andere status in het dagelijkse leven en
eenn andere dodenbehandeling dan normaal was in die tijd, of slachtoffers van een catastrofe zoals
eenn gewelddadig conflict.Voor de laatste verklaring pleit de samenstelling van de groep personen
mett oudere kinderen, adolescenten en jong volwassenen omdat bij een veldslag of epidemie de
sterfterisico'ss voor alle leden van de samenleving gelijk zijn en de samenstelling van de dode
populatiee een afspiegeling is van de levende.316 In Krefeld is het onverbrande skeletmateriaal zeer
slechtt bewaard gebleven. Ook hier zijn op basis van het skeletmateriaal geen definitieve aanwijzingenn beschikbaar voor de doodsoorzaak. Deze inhumatiegraven worden, door de ligging van
dee overgebleven skeletresten en de datering van de enkele aangetroffen voorwerpen, in verband
gebrachtt met oorlogshandelingen zoals de Bataafse opstand en de invallen van de Franken. Het
lijktt hier niet om een specifieke groep met een eigen wijze van lijkbehandeling te gaan, maar
omm de slachtoffers van gewelddaden waarbij de normale gebruiken ten aanzien van de doden
achterwegee bleven omdat de bevolking mogelijk in paniek wegvluchtte. Het individueel verbrandenn van vele slachtoffers was waarschijnlijk een onmogelijke taak voor de nabestaanden,
indienn die nog terugkeerden naar de plaats des onheus.
Tenn aanzien van de inhumatiegraven kan geconcludeerd worden dat de graven van pasgeborenenn verband houden met de Romeinse regelgeving en de graven van oudere kinderen en
volwassenenn met gewelddadige conflicten waarbij de gebruikelijke traditie van lijkverbranding
wegviel. .

3.2.2.3.2.2. Crematiegraven
Hett overzicht van de aantallen graven per graftype is voor de vier onderzochte grafvelden weergegevenn in tabel 6.7. In vergelijking met de inheemse grafvelden was de variatie aan graftypen
groterr omdat behalve de Bg-, Bs- en Cr-graven, eveneens urngraven (U, Uo, Us) en Bustumgravenn aanwezig waren.
3166

Paine 2000, 181-190.
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Tabell 6-7 Het aantal graven per graftype uit de bewerkte grafvelden langs de limes.

3.2.2.1.3.2.2.1. Brandgruben-graven (Bg)
Dee Bg-graven waren in alle grafvelden gedurende de diverse fasen goed vertegenwoordigd. De
crematierestenn van mannen, vrouwen en kinderen werden in dit type graf bijgezet tijdens de
gehelee gebruikduur van de grafvelden, waardoor geen samenhang aanwijsbaar is met de legering
vann militaire eenheden. Het lijkt door de aanwezigheid van dit graftype in inheemse context een
inheemss graftype te zijn geweest. Ten aanzien van de culturele samenstelling van de grafveldpopulatiess vormen deze graven een aanwijzing voor het deel van de civiele bevolking dat afkomstigg was uit het directe achterland of bijvoorbeeld uit gebieden ten noorden van de Rijn.

3.2.2.2.3.2.2.2. Brandschüttungs-graven (Bs)m
Ookk dit graftype is bekend uit pre-Romeinse en inheemse context. Het Bs-graf ontbrak in
Nijmegen,, maar was wel in de overige drie grafvelden aanwezig. Een relatie met de legering van
militairenn ligt niet voor de hand, omdat dit type vooral aan het einde van de gebruiksperiode
voorkwamm toen de militairen al vertrokken waren. In deze graven waren de crematieresten van
zowell mannen als vrouwen en kinderen bijgezet. Toewijzing aan een specifieke etnische groep
lijktt hier uitgesloten gezien het grote verspreidingsgebied.

3.2.2.3.3.2.2.3. Knochennest- graven (Cr)
Dee documentatie van dit graftype wijst op een autochtone traditie in grote delen van Noordwest-Europa.. In dit graftype waren de crematieresten van mannen, vrouwen en kinderen bijgezet.. In Krefeld verscheen dit graftype aan het einde van de gebruiksperiode toen de invloed
vann de militaire aanwezigheid waarschijnlijk was verdwenen. Het voorkomen van dit type in

1,77

In de terminologie van van Doorselaer wordt met dit
typee een Us graf bedoeld. Hier gaan we uit van een
anderee definiëring.
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Valkenburgg en Krefeld en het ontbreken ervan in Nijmegen en Moers is mogelijk consistent
mett de late datering van deze graven omdat aan het einde van de 2 e eeuw alleen de grafvelden
vann Valkenburg en Krefeld nog in gebruik waren. In Valkenburg is helaas het grootste deel van
dezee graven niet per eeuw in te delen en blijft daar de chronologische trend onduidelijk. Het
voorkomenn van de Bs- en Cr-graven aan het eind van de gebruiksperioden in de grafvelden aan
dee limes zou verklaard kunnen worden door een toestroming van inheemse bevolkingsgroepen
uitt het achterland of uit streken ten oosten van de Rijn.

3.2.2.4.3.2.2.4. Urn-graven zonder of met brandstapelresten (U en Us)
Gravenn van deze typen zijn evenmin te verbinden met een specifieke bevolkingsgroep, regio
off periode. Het Urngraf kwam sinds de Bronstijd voor, in combinatie met grafheuvels, kringgreppels,, maar verdween weer vanaf de Midden-Ijzertijd.318 In de onderhavige grafvelden is een
duidelijkee chronologische trend waar te nemen. Urngraven waren vooral in de l c eeuw goed
vertegenwoordigdd en verdwenen aan het begin van de 2e eeuw bijna geheel. Dit graftype zou
dee weerslag kunnen zijn van de aanwezigheid van Gallische militairen die in de l e eeuw in het
limes-gebiedlimes-gebied gevestigd waren. In de graven waren behalve de skeletresten van mannen ook die
vann veel kinderen aanwezig. Mogelijk behoorden deze graven toe aan militairen of veteranen
mett hun families of aan immigranten uit het Gallische achterland.
Hett verschil tussen urngraven met en zonder brandstapelresten is moeilijk te duiden. Beide
graftypenn kwamen gelijktijdig voor. De associatie met militairen uit Gallië vormt door de
dateringg van de graven en de gelijktijdigheid met de legering van troepen uit dat gebied een
verklaring,, die bevestigd lijkt te worden door het vrijwel verdwijnen van dit graftype na het
vertrekk van deze troepen.

3.2.2.5.3.2.2.5. Bustum- en Vlakbustum- graven (Bu en Vlakbu)
Dee herkomst van het Bustum-grzf werd door Struck onderzocht. Zij geeft een overzicht van
dee verspreiding van Bustum- en Vfok-bustwm-graven in Groot-Brittannië en op het continent.359
Bw5fwm-gravenn zijn in Groot-Brittannië vooral aangetroffen langs Hadrians Wall in de nabijheid
vann grotere nederzettingen van militaire aard. Deze bij zettingswij ze wordt daarom door haar
geïnterpreteerdd als een uitheemse rite in tegenstelling tot Vlak- bustum -graven die met grafheuvelss in de landelijke gebieden zijn geassocieerd.
Opp het continent worden door Struck vier verspreidinggebieden onderscheiden; Frankrijk,
Italië,, het Rijngebied, en Oost- Europa (Thracië, Moesië, Dacië en Pannonië).
Inn Frankrijk komen de Bwsfwra-graven voor bij grote nederzettingen nabij verkeersaders,
ditt gebruik zou daarom vanuit Italië naar Zuidoost-Frankrijk verspreid zijn.320 In Italië lijken
dee Bustum-graven in de voorheen Keltische gebieden te liggen. Eventueel waren invloeden
vanuitt Griekenland verantwoordelijk voor de aanwezigheid van dit graftype in Italië, omdat in
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Hiddink 2003, 21-25.

m

Bell/Tranoy 1993, 95-110.

Struck 1993,83-84.
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Griekenlandd Bustum-graven al in prehistorische tijden aanwezig waren.-21 Langs de Rijn waren
BustumBustum-graven-graven goed vertegenwoordigd in de grafvelden langs de limes, vooral in de nabijhe
vann militaire forten. Dit graftype verscheen hier in de 2e helft van de 1° eeuw na Chr. en lijkt
daaromm niet van inheemse oorsprong te zijn. Het vierde verspreidingsgebied betreft vindplaatsen
inn het Balkangebied en de Zwarte Zee. In Thracië, Moesië, Dacië en Pannonië zijn Bustum- en
Vlak-&M5fMm-gravenn onder grafheuvels aangetroffen. Voor een aantal grafvelden in het huidige
Roemeniëë nabij de westkust van de Zwarte Zee, te Callatis, Histria en Tomis, is continuïteit
aantoonbaarr vanaf de Grieks-Hellenistische periode tot en met de Romeinse tijd.
Hett grafveld van Callatis dateert uit de Griekse en Romeinse tijd en herbergde Bustum-graven
vanaff het begin van de gebruiksperiode. , ~ In het grafveld van Histria zijn vanaf de 6C eeuw voor
Chr.. Vhklmstum- en Bustum-graven onder grafheuvels aangetroffen. ^ Alexandrescu vermoedt
datt de Bustum van Griekse en de Vhkbustum-graven van Thracische origine zijn. Dit laatste zou
gezienn de aanwezige Vhkbustum-graven in Valkenburg en de legering van troepen uit Thracië op
eenn mogelijke verband kunnen duiden. In Tomis zijn eveneens Bustum-graven aangetroffen.124
Hierr zijn verschillende typen Bus turn-graven onderscheiden waaronder het type JaaV, een kuil
waarinn de brandstapel stond (Schciterhaufenbustd).™ De Bustum-graven werden aangelegd vanaf
Hellenistischee tot met de Romeinse tijd hetgeen vergelijkbaar is met Callatis en Histria.'2" De
aanwezigheidd van inheemse bijgiften in deze Bustum-graven wordt gezien als aanwijzing voor
dee overname van dit uitheemse (Griekse) gebruik door de inheemse bevolking. In de Romeinse
tijdd zijn de graftypen vergelijkbaar met Romuia in Dacië. Hier zijn Bustum-graven aangetroffen,
evenalss U-, Bg-, Bs- graven en inhumatiegraven.527
O pp basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de verspreiding van het Bustumgraff in de Romeinse provincie Gcrmcmia inferior samen gaat met de komst van militairen uit
Thracië,, Moesië en Pannonië. De legering van deze eenheden na de Bataafse opstand in Valkenburg,, Moers en Krefeld doet vermoeden dat de militairen deze traditie introduceerden. Dit
stemtt overeen met het feit dat dit graftype ontbrak in het grafveld Museum-Kamstraat dat in
gebruikk was vóór de komst van de hulptroepen uit het Balkangebied in de grensregio langs de
Benedenrijn.. Mogelijk zijn de gedeeltelijk uitgeruimde Bustum -graven van Moers en Krefeld
toee te schrijven aan militairen of veteranen wier stoffelijke resten na de verbranding verzameld
werdenn om ze te begraven in het land van herkomst. In de literatuur bestaat discussie over de
vraagg of een Bustum met weinig crematieresten mogelijk als Ustrinum beschouwd zou moeten
worden.32"" De aanwezigheid van weinig crematieresten en het ontbreken van secundaire bijgavenn lijken een aanwijzing te zijn voor een Ustrinum. De onverbrande bijgaven in dit graftype te
Valkenburg,, Moers en Krefeld wijzen daarom in eerste instantie op het gebruik de grafkuilen in
tee richten voor het leven in het hiernamaals.
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Dee VlakÉ>W5tara-graven kunnen in verband staan met de troepen uitThracië, maar omdat dit type
inn geheel Europa voorkwam, ook onder grafheuvels ook uit pre-Romeinse perioden, lijkt dit
eenn traditie te zijn geweest die niet specifiek was voor een bepaalde periode of regio.
Aangezienn de Bustum-graven in Valkenburg, Moers en Krefeld niet in de eerste plaats met mannen,, maar juist ook met vrouwen en kinderen geassocieerd zijn, zou dit kunnen wijzen op een
gebruikk dat overgenomen werd door de locale bevolking. De variatie in de wijze van deponeringg van de crematieresten binnen de groep Bustum-grzven kan wijzen op de vermenging van
verschillendee tradities ten aanzien van de behandeling van de dode. In Valkenburg waren in deze
gravenn veel meer crematieresten aanwezig dan in Moers en Krefeld. In Moers waren in sommige
vann deze graven de crematieresten als een concentratie aanwezig en in Krefeld was in enkele
gevallenn een urn in de kuil geplaatst.
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DISCUSSIE

Bijj grafveldonderzoek zijn verscheidene gegevensbronnen van belang (fig. 6-14). De fysischantropologischee informatie over geslacht, leeftijd, lengte en pathologie vormt de basis voor
uitsprakenn op verschillende niveaus; het individu, de familie ofwel verwantschapsgroep en de
populatiee op locaal en regionaal niveau. In samenhang met de culturele gegevens over de dodenbehandelingg zoals het graftype, de bijgaven, de ruimtelijke verspreiding binnen een grafveld, de
locatiee van het grafveld binnen de micro- en macroregio kunnen ook wat betreft de culturele
karakteriseringg uitspraken op verschillende niveaus gedaan worden. De kwaliteit van deze gegevensbronnenn kan variëren en zo invloed uitoefenen op de mate waarin en het niveau waarop
conclusiess ten aanzien van de demografische en culturele samenstelling van de grafveldpopulatiess mogelijk zijn. Dit geldt eveneens voor het niveau van de uitspraken die op basis van het
onderhavigee onderzoek gedaan kunnen worden.

Inn het kader van het onderhavige onderzoek zijn hypothesen geformuleerd ten aanzien van de
demografischee en culturele samenstelling van de bevolking in de l e en 2e eeuw na Chr. In de
l cc eeuw zou de bevolking bestaan hebben uit een pionierpopulatie met daarnaast een militaire
componentt die herkenbaar zou zijn aan een overschot aan mannen in de weerbare leeftijd. In
dee 2l eeuw zou deze samenstelling meer evenwichtig zijn en de bevolking een hogere leeftijd
bereiktt hebben. De heterogeniteit van de bevolking zou tot uiting moeten komen in het grafritueel. .
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Hett onderzoek van de grafveldpopulaties en de vergelijking tussen de l e en 2' eeuw kampen
niett een aantal problemen. De grafvelden vertegenwoordigen om een aantal redenen waarschijnlijkk niet de gehele oorspronkelijke levende bevolking. Bovendien zijn de grafvelden onvolledigg bekend, zijn de dateringen van veel graven niet nauwkeurig genoeg en levert een deel van
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dee crematies geen demografische informatie op. Deze beperkingen evenals die ten aanzien van
hett paleodemografisch onderzoek in het algemeen, zoals in het inleidend hoofdstuk beschreven,, h e b b e n geleid tot een aanpassing wat betreft het niveau van de analyse-eenheden en de
uitsprakenn die daarop gebaseerd zijn. D o o r de omvang van het onderhavige onderzoek met
verscheidenee grafvelden en een groot aantal onderzochte graven is de kwantiteit aan gegevens
aanzienlijkk en zijn uitspraken op een meer algemeen niveau, namelijk dat van de grafveldpopulaties,, mogelijk. Wat betreft de m e t h o d e n van leeftijdsbepaling en de uitspraken ten aanzien van
dee demografische samenstelling van de populaties is de onderverdeling tussen het onvolwassen
deell en het volwassen deel van de populaties gehanteerd. Daarnaast zijn de leeftijdsgroepen van
twintigg jaar vergeleken, vooral tussen 20 en 40 jaar en ouder dan 40 jaar voor zowel de p o p u latiess als geheel als voor de f en de 2C e e u w en de groepen mannen en vrouwen afzonderlijk.
Verderr zijn uitspraken ten aanzien van de demografische structuur niet gericht op de omvang
enn trends d o o r de tijd heen, maar vooral op de demografische karakterisering van de grafveldpopulatiee waarbij de aanwezigheid en o m v a n g van de groepen mannen, vrouwen en kinderen
vann belang is.

Figuurr aangepast aan Swedlund 1978. 143.

I588

Hett onderzoek heeft aanwijzingen gegeven voor de demografische structuur van de hier vertegenwoordigdee civiele bevolkingsgroepen. De sterftegegevens op basis van het crematieonderzoekk zijn onderling in hoge mate vergelijkbaar en weerspiegelen alle een natuurlijke sterftecurve.. Dit betekent een sterftepatroon met een hoog sterfterisico vlak na de geboorte, een daling
voorr de periode daaropvolgend met een dieptepunt voor de pubertijd, waarna het sterfterisico
stijgtt naarmate men ouder wordt. Dit patroon, ook wel de attritional mortality genoemd, ontstaat
wanneerr de sterftegegevens van een dode populatie, de cohort, ingedeeld worden in leeftijdsklassen.. Hieruit ontstaat een statisch beeld waarbij de onderliggende fluctuaties ten aanzien van
dee sterfterisico's verborgen blijven, onherkenbaar door de min of meer kunstmatige indeling
inn leeftijdsklassen.330 Wanneer de fysisch-antropologische gegevens van de groep inhumaties uit
Valkenburgg opgenomen worden in het geheel verdwijnt het afwijkende sterftebeeld, de zogenaamdee catastrophic mortality, van deze groep personen volledig, onzichtbaar geworden door de
grotee hoeveelheid aan sterftegegevens van de gehele populatie. Het sterftebeeld kan eveneens
beïnvloedd worden wanneer een groot deel van de crematies beperkt determineerbaar is en de
groepp 'volwassenen' het sterftebeeld voor de leeftijdsklassen van circa 20 tot 60 jaar 'gladstrijkt'.
Mett uitzondering van deze 'beperkt determineerbare' individuen blijft het algemene sterftebeeld
voorr de vier grafveldpopulaties echter gelijk. Ondanks de bovenbeschreven nadelen is geblekenn dat voor de onderzochte grafveldpopulaties het sterftepatroon beschouwd mag worden als
behorendee bij natuurlijke evenwichtige populaties en dat uitspraken ten aanzien van de demografischee karakterisering op dit generieke niveau dientengevolge gerechtvaardigd zijn.
Aanwijzingenn voor pionierpopulaties die in de l e eeuw gekenmerkt zouden zijn door een groot
aandeell aan kinderen in de grafveldpopulaties en een lagere gemiddelde leeftijd bij overlijden
dann in de 2e eeuw, zijn te schaars voor een uitspraak hierover. De fertiliteit is van grote invloed
opp de sterftecurve. Een hogere fertiliteit leidt tot een hoger aantal geboortes en een kleiner
geboorte-intervall wat wederom een hoger sterfterisico met zich meebrengt.331 Door een toenemendee kindersterfte daalt de gemiddelde leeftijd van een populatie. Deze is daarom alleen berekendd voor de groepen individuen ouder dan 15 jaar omdat de invloed van de fertiliteit op de
sterftecijferss bij het onderhavige onderzoek onbekend is door het ontbreken van vele kindergraven.. In de paleodemografie wordt dan ook veel gebruik gemaakt van analogieën, modellen van
sterftetabellenn om demografische kenmerken zoals de fertiliteit te kunnen reconstrueren. Bij het
onderhavigee onderzoek is hiervan geen gebruikt gemaakt omdat deze slechts toepasbaar zijn op
stabielee en stationaire populaties, een situatie die voor het onderzoeksgebied niet verwacht mag
worden.. Op een hoger niveau, namelijk voor de gehele gebruiksperiode en geldend voor de
vierr onderhavige grafveldpopulaties is wel een uitspraak mogelijk: het betrof een bevolking die
vrijj jong en kinderrijk was. De meeste volwassenen stierven tussen de 20 en 40 jaar en omdat
naarr verwachting een deel van de kindergraven ontbreekt, was het oorspronkelijke aandeel aan
kinderenn waarschijnlijk hoger dan op dit moment aangetoond kan worden.
Dee levensomstandigheden en het verschil daarin tussen de beide eeuwen zijn niet aantoonbaarr door de beperkingen van het skeletonderzoek enerzijds en de onnauwkeurige dateringen
vann de graven anderzijds. De gereconstrueerde lichaamslengte wijst op een goede gezondheid.
Doorr de onvolledigheid van de crematieresten is veel informatie verloren gegaan zodat het aan-
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tall individuen met pathologische botveranderingen te klein is voor algemene uitspraken. Het
aandeell aan kinderen in de grafveldpopulaties en de gemiddelde levensduur geven evenmin uitsluitsell over de veronderstelde verbeterde levensomstandigheden in de 2e eeuw. De gemiddelde
levensduurr van mannen lijkt gemiddeld iets hoger te zijn geweest in de l c eeuw.
Watt betreft het aantal mannen en vrouwen in de afzonderlijke grafveldpopulaties bestaat, met
uitzonderingg van Valkenburg waar in de leeuw significant meer vrouwen in de populatie aanwezigg waren, geen verschil met de 2e eeuw. Het veronderstelde mannenoverschot in de l c eeuw
datt veroorzaakt zou worden door de aanwezigheid van militairen in de forten samen met de vele
oorlogshandelingenn gedurende die periode, is niet herkenbaar in de grafveldpopulaties. Dit roept
dee vraag op waarom militaire graven ontbraken in de onderzochte grafvelden. De resultaten
vann het onderhavige onderzoek ten aanzien van de demografische samenstelling van de grafveldpopulatiess leiden tot het model dat in figuur 6-15 geschetst wordt met burgers bestaande
uitt gezinnen met een evenwichtige samenstelling wat betreft het aantal mannen en vrouwen
enerzijdss en militairen die de forten bevolkten anderzijds. In de nabijgelegen grafvelden werden
dee stoffelijke resten van de overleden burgers begraven.
Eenn aantal factoren kan van invloed zijn op de herkenbaarheid van de militairen in het grafritueel.. Aangezien het waarschijnlijk gezonde jonge mannen waren zal de kans op overlijden
doorr een natuurlijke oorzaak klein zijn geweest. Verder zal de verplaatsing van legereenheden
naarr andere streken een rol gespeeld hebben in de mate waarin militairen in de onderzochte
grafveldenn vertegenwoordigd zijn.Voorts kan bij een natuurlijke doodsoorzaak de herkomst van
dee betrokkenen van invloed zijn geweest op de keuze om de stoffelijke overblijfselen te vervoerenn naar het land van herkomst of te begraven op speciaal voor militairen ingerichte begraafplaatsen.. Wanneer militairen sneuvelden kunnen andere factoren van invloed zijn geweest op
dee archeologische zichtbaarheid. In veel samenlevingen zijn namelijk andere regels van kracht
voorr slachtoffers van een onnatuurlijke doodsoorzaak."2 Indien militairen op veldtocht sneuveldenn kunnen velen achtergelaten zijn op de slagvelden, waarna de skeletresten waarschijnlijk
bijnaa geheel verloren gingen. Zo is bij de opgraving van het slagveld van de Varus-nederlaag te
Kalkriesee zeer weinig menselijk botmateriaal aangetroffen.™ De aanwezige sporen op het botmateriaall tonen aan dat de skeletdelen blootgesteld zijn geweest aan de natuurlijke elementen
doorr de ligging aan de oppervlakte." 4 Uit het voorafgaande kan de hypothese geformuleerd
wordenn dat uit de Vroeg- en Midden-Romeinse tijd militaire grafvelden van enige omvang
weinig,, maar waarschijnlijk in het geheel niet, aangetroffen zullen worden.
Niett alleen ten aanzien van de grafvelden bij de limes is een mannentekort waargenomen, dit
geldtt ook voor het landelijke gebied zoals in Spijkenisse, en voor grafvelden uit het rivierengebied." 55 Dit tekort zou veroorzaakt kunnen zijn door de rekrutering van mannen voor het
Romeinsee leger, die voor een deel nooit zijn teruggekeerd."6 De Cananefaten-nederzetting te
Rijswijk-Dee Bult zou als voorbeeld kunnen dienen voor de landelijke bewoning en de draagkrachtt van de bevolking voor het leveren van rekruten.137 Op basis van het aantal huisplaatsen
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Figuurr 6-15 Schematische voorstelling van een fort en vicus. Het onderhavige onderzoek heeft aangetoondd dat de bewoners van de vici in de daarbij gelegen grafvelden werden begraven.Voor het ontbrekenn van de militairen in deze grafvelden worden verschillende verklaringen gegeven.

enn het bewoningsareaal met de bijbehorende akkerbouw- en weidegebieden is de gemiddelde
gezinsgroottee berekend. Aannames ten aanzien van de generatieduur, kindersterfte, g e m i d deldee leeftijd en sterfterisico 's voor de groep vrouwen die samenhangen met zwangerschap
enn geboorte, hebben geleid tot een model waarbij het mannenoverschot per huishouden per
generatiee wordt gesteld op 0,6 tot 1,8 individu. Binnen de onderzoeksregio zou hierdoor een
groepp van 960 m a n n e n in de weerbare leeftijd gerekruteerd k u n n e n worden voor het R o m e i n s e
leger. .
D ee hypothese dat door de rekrutering uit het landelijke gebied een overschot aan m a n n e n
inn de grafvelden aan de limes zou ontstaan wordt door het onderhavige onderzoek echter niet
bevestigd. .
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Dezee is aan de hand van de graftypen onderzocht. Hierbij is een diversiteit te zien die wijst op
dee aanwezigheid in de samenleving van zowel locale, inheemse groepen als uitheemse groepen
zoalss militairen. Deze militaire groepen waren afkomstig uit Gallië en het Balkangebied.
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Dee Bg-, Bs-, en Cr-graftypen lijken niet met de legering van militaire troepen in verband te
staann omdat zij bekend zijn uit inheemse en pre-Romeinse context en een groot verspreidingsgebiedd kennen.Tegen het einde van de 2e eeuw na Chr., toen de militairen allengs wegtrokken
uitt het grensgebied, kwamen deze graftypen weer meer voor in de grafvelden van Valkenburg en
Krefeld.. In Krefeld dateert een aantal graven met kringgreppels uit het eind van de 3 e eeuw. Het
lijktt hier een opleving te zijn geweest van autochtone tradities die samen ging met de komst en
vestigingg in het grensgebied van inheemse bevolkingsgroepen uit het achterland.
Inn de l e eeuw waren U - en Us-graven aanwezig in de grafvelden, gelijktijdig met de aanwezigheidd van militaire troepen uit Gallië. Ook kunnen bewoners uit het Gallische achterland of
uitt gebieden ten noorden of oosten van de Rijn zich in de grensregio gevestigd hebben. Na
dee Bataafse opstand van 69/70 na Chr. vond in de meeste forten een troepenwisseling plaats.
Militairee eenheden uit de Balkanlanden werden langs de limes gevestigd. In Valkenburg, Moers
enn in Krefeld deed rond deze periode het Bustum-graf zijn intrede. Dit graftype vertegenwoordigtt een inheemse traditie in de herkomstgebieden van deze legereenheden en kwam onder
grafheuvelss voor.
Dee grafvelden in de directe omgeving van de forten wijken wat betreft de variatie aan graftypenn af van grafvelden die verder van de grens verwijderd lagen. Grafheuvels ontbraken in de
grafveldenn bij de forten in tegenstelling tot de landelijke context zoals te Spijkenisse, Hatert en
Tönisvorst.. Ruimtegebrek nabij de forten en/of een andere vorm van sociale organisatie kunnenn hieraan ten grondslag hebben gelegen.33* De aanleg van een grafheuvel vereist namelijk
dee gezamenlijke inspanning en organisatie van een grotere groep personen. Dit was eerder het
gevall in de landelijke gebieden waarvan verondersteld kan worden dat de stamverbanden de
basiss vormden van de samenleving. In de nederzettingen bij de forten echter zullen door de
velee migraties van personen en gezinnen naar dit gebied, kernfamilies, in plaats van grote verwantschapsgroepen,, de basis voor het sociale leven gevormd hebben. Door de Romeinse weg en
dee rivier als verkeersaders was het Hmes-gebied goed bereikbaar en zullen behalve de militairen
ookk vele personen van elders toegestroomd zijn zoals handelaren en reizigers uit verschillende
streken.. De samenleving zal door de uitheemse invloeden een andere signatuur hebben gehad
dann in de inheemse nederzettingen het geval was. Processen van verandering, zoals Romanisatie,
zullenn in het grensgebied nabij de forten wellicht eerder ingezet zijn dan in gebieden die verder
vann de grens verwijderd lagen.33" Deze veranderingen, onder andere van identiteitsgevoelens,
kunnenn eveneens geleid hebben tot wijzigingen in het dodenbestel. Het is hierbij van belang
eenn onderscheid aan te brengen tussen een integratie op het materiële vlak zoals het gebruik
vann Romeinse gebruiksvoorwerpen enerzijds en een geestelijke integratie anderzijds zoals veranderingenn die met de religieuze overtuiging in verband staan en waarvan het graftype een
afgeleidee kan zijn geweest.340
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dee grafvelden bij de castella geeft zij enkele mogelijke

etnische identiteit en het dynamische karakter daarvan

oorzakenn aan zoals ruimtegebrek of een andere vorm van
socialee organisatie.
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CONCLUSIE

Ondankss het incomplete karakter van de vier grafvelden zijn grote aantallen graven onderzocht
enn wijzen de demografische gegevens in dezelfde richting, namelijk dat in de grafvelden bij de
fortenn in Vroeg- en Midden-Romeinse tijd de stoffelijke resten van de bewoners van de civiele
nederzettingenn of via werden begraven. De bevolking was vrij jong, de meeste volwassenen
stiervenn tussen de 20 en de 40 jaar en het aandeel aan kinderen in de grafveldpopulaties was
hoog. .
Doorr de vele niet dateerbare graven en niet determineerbare crematies is een vergelijking
tussenn de l e en de 2C eeuw met betrekking tot een aantal populatiekenmerken niet mogelijk.
Ditt geldt voor het aandeel aan kindergraven, de gemiddelde leeftijd en de gezondheid van de
populaties. .
Gravenn van militairen zijn niet herkend, aanwijzingen voor groepen mannen in de weerbare
leeftijdd wier stoffelijke resten op een specifieke wijze zijn bijgezet ontbreken.
Opp basis van de aanwezige variatie aan graftypen samen met de datering van de graven zijn
eenn aantal componenten in het grafritueel aanwijsbaar die met culturele groepen in verband
gebrachtt kunnen worden. Dat is ten eerste de inheemse component, de locale bevolking uit het
grensgebiedd en eventueel afkomstig uit de Germaanse gebieden ten noorden en oosten van de
Rijn,, ten tweede de burgers en militairen uit het Gallische achterland en ten derde militairen
uitt het Balkangebied.
Hett bovenstaande geeft aanleiding tot het formuleren van een model voor de bevolking van
hett //mes-gebied in de nabijheid van de militaire forten met een overzicht van de verschillende
bevolkingsgroepenn die zich in het grensgebied gevestigd kunnen hebben in de Vroeg- en Mid-

Germanenn ten noorden van de Rijn

Valkenburgg
A.. Bg, Bs, Cr
B.. U, Us
C.. Bu

Nijmegen
A. Bg
B. U, Us

Moers
A. Bg, Bs
B. U, Us
C. Bu

Krefeld
A. Bg, Bs, Cr
B. U, Us
C. Bu

Localee autochtone bevolking
Cananefaten,, Bataven, Cugerni,
Tungri. .
BB
Gallischee militairen en burgers.

Balkantroepen:: Pannonië, Thracië,
Moesië. .

Figuurr 6-16 Bevolkingsgroepen en graftypen in de limes-zone.
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den-Romeinsee tijd en de graftypen die daarvan de weerslag waren (fig. 6-16).Ml Categorie A
betreftt de inheemse typen, categorie B wijst op de graven met een urn die mogelijk van Gallischee herkomst zijn en categorie C betreft de Bwstam-graven die met de komst van de militairen
uitt Oost-Europa verbonden kunnen worden.142
Hett onderhavige onderzoek heeft inzicht verschaft in de demografische en culturele aard van
dee onderzochte grafveldpopulaties. De diversiteit aan bevolkingsgroepen in het grensgebied van
GermaniaGermania inferior in de Vroeg- en Midden-Romeinse tijd vindt haar weerslag in de menselijke
skeletrestenn en de wijze waarop deze zijn bijgezet in de vier grafvelden.

Dee specifieke benamingen van de etnische groepen zijn
voorall gebaseerd op historische en epigrafische bronnen
enn hebben hier alleen hypothetische betekenis.
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Zie Bogaers (1967, 99-114) voor de diverse bevolkingsgroepen of stammen in de grenszone.

