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Hett onderzoek van de vier grafveldpopulaties heeft inzicht gegeven in de aard en diversiteit van
dee bevolking in het onderzoeksgebied. Deze resultaten vormen aanleiding voor het formuleren
vann vervolgonderzoek ten behoeve van bijvoorbeeld een onderzoeksagenda. Het is nuttig daartoee Germania inferior in een aantal microregio's in te delen, die zich onderscheiden door eigen
kenmerkenn ten aanzien van de aard van de bewoning, forten, vici, centrale plaatsen en burgerlijke/inheemsee nederzettingen, en de goede stand van het onderzoek.343 In deze regio's zijn de
bewerktee en de geciteerde (inheemse) grafvelden gelegen en zij vormen een goed werkbare
eenheidd om betekenisvolle uitspraken te doen over de demografische en culturele identiteit. Zij
zijnn ook het juiste schaalniveau voor vergelijkingen binnen het geheel van de limes-zone en het
achterlandd van Germania inferior.
A.. Het kustgebied tussen Katwijk en Oost-Voorne werd gekenmerkt door bewoning langs de
riviermondingenn van de Rijn en de Maas. Aan de kust en langs de Rijn waren forten met
legereenhedenn gevestigd zoals te Valkenburg (Praetorium Agrippinae). De inheemse bevolking
bestondd uit Cananefaten en is onder meer bekend uit het grafveld van Spijkenisse. Een centralee plaats vormde Voorburg-Arentsburg (Forum Hadriam), de hoofdstad der Cananefaten.
B.. Het rivierengebied tussen Utrecht (Traiectum) en Cuijk (Ceuclum) kenmerkte zich door
bewoningg langs de rivieren Rijn, Waal en Maas. Behalve de forten langs deze rivieren namen
dee legioensvesting Nijmegen en de «V/to-hoofdstad Ulpia Noviomagus een centrale plaats in.
Dee inheemse bevolking bestond uit Bataven.
C.. De zone langs de Nederrijn werd gekarakteriseerd door bewoning langs de rivieren Rijn
enn Lippe, met forten waaronder Asciburgium en Gelduba en de legioensvesting te Xanten. De
centralee plaats werd ingenomen door de stad Xanten (Colonia Ulpia Traiana), na Keulen de
tweedee stad van Germania inferior. De inheemse bevolking bestond onder andere uit Cugerni
enn Baetasii.
D.. De Kölner Bucht wordt gedefinieerd als de regio tussen Neuss (Novaesium) en Bonn (Bonna)
mett forten langs de rivieren, waaronder legioensvestingen te Neuss en Bonn, en villae op
hett lössplateau. Keulen (Colonia Claudia Ara Agrippinensium) was de provinciehoofdstad en de
inheemsee bevolking bestond uit Ubii.
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E.. Het Jeker-Maas-Geulgebied met stedelijke agglomeraties, bewoning langs de rivieren en
villaevillae op het lössplateau met onder meer het wegennet tussen Tongeren en Keulen, was van
groott belang voor de bevoorrading van de militaire forten langs de Benedenrijn/ 44 Ook
Maastrichtt (Traiectum ad Mosam) met de brug over de Maas was een belangrijke schakel.
Tongerenn (Atuatuca Tungrorum) vormde de centrale plaats en de bevolking bestond uit GalloRomeinsee Tungri.
F.. Het zandplateau van Brabant en Limburg kenmerkte zich door inheemse bewoning langs
beken.. Hier waren militaire versterkingen noch een centrale plaats aanwezig. Locale gemeenschappenn in Zuid-Nederland vertonen wat betreft het grafritueel sterke traditionele componentenn die stammen uit de Late-Ijzertijd. Het individuele karakter hiervan komt mede tot
uitingg in de variatie in aanleg van heuvels en randstructuren.'45
Dee bestudering van de diversiteit aan bewoningsvormen en de bijbehorende grafvelden is van
groott belang om de verscheidenheid aan demografische en culturele karakteristieken van de
diversee streken aan het licht te brengen. Naar verwachting zullen gebieden met centrale plaatsen
eenn sterkere sociale en economische stratificatie gekend hebben dan andere streken zonder deze
grotee nederzettingen. De grote steden Keulen en Xanten waren een smeltkroes van culturele
enn sociale groepen met een veelheid aan inheemse en uitheemse godenvereringen. Hier zal de
verticalee sociale hiërarchie groter zijn geweest en zullen de processen van integratie anders zijn
verlopenn dan in de andere microregio's, zoals de meer landelijke streken. Evenzo zal de vestiging
vann legereenheden binnen de verschillende gebieden van invloed zijn geweest op de contacten
mett de locale bevolking en de integratie van de verschillende groepen in de samenleving.
Perr micro-regio zou een onderzoeksagenda opgesteld kunnen worden met aandacht voor
demografiee en culturele identiteit in het grafritueel. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van het
rivierengebiedd met de stedelijke agglomeratie van Nijmegen, een voorbeeld van een complexer
bewoningstypee met een diversiteit aan grafvelden. De centrale plaats-functie die tot uitdrukkingg komt in stedenbouw, bestuur en economie is onderwerp van het NWO-onderzoeksprojectt "Roman Nijmegen: headquarters and capital in the region of the Bataviatis". Het karakter van de
verschillendee grafvelden was mogelijk gerelateerd aan specifieke groepen in de samenleving. Zo
kunnenn bijvoorbeeld verschillende klassen en standen herkenbaar zijn aan het grafritueel en/of
hett begraven op een specifiek grafveld of een specifieke locatie binnen een grafveld.
Voorr het rivierengebied in zijn geheel betreft het onderzoek de aard van de samenleving en
dee verschillen daarin tussen gebieden met militaire forten en de bijbehorende vici naast de landelijkee inheemse gebieden. Het Romanisatieproces, waaronder het proces van identiteitsverandering,, zal daarom wisselend van karakter zijn geweest, beïnvloed door de aard van de contacten
vann de locale bevolking met het Romeinse leger.146 Naast het bovengenoemde NWO-project is
hett onderzoek van de Vrije Universiteit "Rural communities in the civitas Batavorum and their integrationgration into the Roman empire" dat vooral gericht is op nederzettingsonderzoek van belang voor de
bestuderingg van de inheems-Romeinse samenlevingen. Nieuwe onderzoeksprojecten van een
aantall archeologische instellingen, waarin ook oud onderzoek zal wordenn meegenomen, zijn van
groott belang voor een synthetiserend onderzoek van het rivierengebied.
Hornn 1987, 152.
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Doorr de toepassing van nieuwe onderzoeksmethoden is het mogelijk in de toekomst meer
inzichtt te verwerven in de gezondheid en levenswijze van de bevolking in de Romeinse tijd.
Eenn techniek op het gebied van leeftijdsbepaling van een individu betreft de jaarlijkse vormingg van cementlijnen in de wortels van het gebit.347 Indien de benodigde wortelfragmenten
vann het gebit in de crematiegraven aanwezig zijn, kan deze methode ook bij het crematieonderzoekk toegepast worden.34* Ondanks het feit dat deze methode al circa tien jaar bestaat, wordt
dezee nog niet op grote schaal toegepast. De analyse van cementlijnen is tijdrovend en kostbaar,
medee door de benodigde faciliteiten zoals laboratoria, apparatuur en ondersteuning door personeel.. Vooral voor grootschalig onderzoek, grafvelden met begravingen van vele honderden
individuen,, lijkt dit geen realistische mogelijkheid. Voor incidentele gevallen, zoals vooral de
laatstee tijd in de forensische wetenschap wenselijk is, vormt deze methode een verbetering ten
opzichtee van de traditionele methoden.349
Dee analyse van de chemische componenten en hun isotopen in botmateriaal vergroot de onderzoeksmogelijkheden.. Een vrij nieuwe methode die voor de datering van de graven toegepast
kann worden is die op basis van de 14C datering van de crematieresten.350 Op deze wijze kunnen
chronologischee trends in het grafritueel beter onderzocht worden.
Hett onderzoek naar lood en loodisotopen in het skeletmateriaal van neonaten uit Valkenburg
illustreertt dat hierdoor waardevolle informatie verkregen kan worden over de gezondheid en de
levenswijzee van de bevolking.
Chemischee elementen koolstof en stikstof en hun stabiele isotopen leveren inzicht in de
samenstellingg van het voedselpakket waarbij vooral de 'mariene' versus de 'landelijke' en de
'plantaardige'' versus de 'dierlijke' componenten worden gereconstrueerd.351
Dee verhoudingen van zuurstof-, strontium- en loodisotopen kunnen aangewend worden om
hett gebied van herkomst, tijdens de groei van een individu, vast te stellen.352 Bij het onderzoek
vann de inhumatieresten van Valkenburg en Krefeld zou het isotopenonderzoek van collageen en
tandglazuurr van belang kunnen zijn om de herkomstgebieden van deze personen te bepalen. In
verbandd met deze analyses dient de bodem in de omgeving van de vindplaatsen bemonsterd te
wordenn evenals het menselijke en het dierlijke skeletmateriaal. Het onderzoek van strontium- en
loodisotopenn is eveneens toepasbaar op crematieresten. De zuurstofisotoopverhouding varieert
mett de temperatuur en lijkt ongeschikt voor verbrand materiaal.353
DNA-onderzoekk naar de erfelijke kenmerken van een individu en daarmee naar verwantschapsenn bevolkingsgroepen biedt de laatste tijd ook binnen de archeologie meer mogelijkheden.354
Verwantschapsbandenn en kenmerken zoals de homogeniteit en heterogeniteit van een populatie
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kunnenn belicht worden. Het geslacht van kinderen kan morfologisch niet, maar met behulp
vann DNA-onderzoek in principe wel worden vastgesteld. In dit verband zou het mogelijk zijn
omm de kindersterfte van jongens en meisjes met elkaar te vergelijken.3"5 Met betrekking tot het
onderhavigee onderzoek zouden alleen de inhumatieresten van Valkenburg en Krefeld hiervoor
geschiktt zijn, omdat D N A zelden uit crematieresten is gewonnen en geanalyseerd. Een uitzonderingg vormen de crematieresten uit een graf afkomstig van Teil Kurdu (Turkije) die zijn onderzochtt in het Howard Hughes Medical Institute van de Universiteit van Chicago. Het DNA
bleekk afkomstig te zijn van een vrouw, wat overeen kwam met de morfologische analyse.356
Wanneerr DNA onderzoek in de toekomst wenselijk is zullen specifieke voorwaarden gesteld
moetenn worden aan de opgraving, de behandeling en de opslag van menselijk skeletmateriaal,
zodatt de contaminatie met modern DNA zoveel mogelijk wordt vermeden. Daarnaast is de
conserveringg van oud DNA problematisch; vooral wanneer het skeletmateriaal beneden grondwaterniveauu begraven lag kunnen micro-organismen in het water de DNA structuur hebben
aangetast.357 7
Eenn beperkende factor voor de toepassing van deze nieuwe methoden vormen de hoge kosten,, waardoor het onderzoek van grote aantallen individuen moeilijk te realiseren is.
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DE M O G E L I J K H E D E N
VAN C R E M AT I E O N D E R Z O E K
R E L A T I EE M E T D E A R C H E O L O G I S C H E
CONTEXT

IN

Crematierestenn zijn incompleet, gefragmenteerd en vervormd. Daarom kent deze materiaalgroep
nett als vele andere archeologische informatiebronnen, haar tekortkomingen voor de beantwoordingg van culturele onderzoeksvragen. In vergelijking met inhumaties zijn de mogelijkheden voor
dee geslachts- en of leeftijdsdeterminatie beperkt. Daarnaast lijkt betrouwbaar epidemiologisch
onderzoekk naar de gezondheid van en de vergelijking tussen verschillende populaties een utopie
tee zijn. Het betreft echter een omvangrijke materiaalgroep en het onderzoek hiervan is vaak de
enigee wijze om meer inzicht te krijgen in de behandeling van de dode en de demografische
samenstellingg van grafveldpopulaties. Ondanks de beperkingen levert het onderzoek van crematierestenn biologische gegevens op die in relatie met de culturele context, een meerwaarde bieden
voorr het archeologisch onderzoek. Hierbij zijn diverse aggregatieniveaus te onderkennen: per
graff of individu enerzijds en per grafveld of populatie anderzijds (tabel 7-1). De bespreking van
dee volgende voorbeelden dient om de veelzijdigheid van interdisciplinair onderzoek in het licht
vann de reconstructie van de behandeling van de doden in het verleden te illustreren.
Biologischee ofwel fysisch-antropologische gegevens zijn op het individuele niveau van belang.
Samenn met de wijze van bijzetting, de aanleg van het graf en de inrichting hiervan met bijgaven
kann hieruit een bepaalde status worden afgeleid. Een voorbeeld waarbij zowel de fysische als
culturelee aspecten inzicht geven in de status van een belangrijke persoon vormt het zogenaamde
vorstengraff van Oss. In vroeger tijden waren welvaartsziekten zeldzaam en de individuen die
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Tabell 7-1 Een overzicht van fysisch-antropologische en cultureel-archeologische variabelen ten behoevee van de reconstructie van het grafritueel.

hieraann leden worden mede door de associatie met rijke of uitzonderlijke graven gezien als
personenn met een hoge status. Dit Ijzertijd-graf bevond zich in een grote grafheuvel en bevatte
eenn bronzen vat, een kromgebogen zwaard, voorwerpen van brons en ijzer zoals paardentuig
eveneenss enkele dierlijke botfragmenten van onder andere een paard en geweifragmenten van
eenn hert. De crematieresten wijzen op een man van circa 40 tot 60 jaar. Hij bleek een aandoeningg te hebben gehad die bekend staat onder de naam diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH).
Eenn ziekte die leidt tot verbening van ligamenten en die in verband gebracht wordt met een
koolhydraatrijkk dieet en ouderdomsdiabetes.358
Gravenn met de crematieresten van meerdere individuen komen regelmatig voor in de meeste
grafvelden.. Twee graven (graf 9 en 22) uit Beegden, een urnenveld uit de overgang van de LateBronstijdd naar de Vroege-IJzertijd, bevatten de crematieresten van respectievelijk vier en zeven
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Fig.. 7-1 Bijgaven in een graf
(Krefeld). .

individuen.. Opmerkelijk is dat beide graven zich in een langbed bevonden, een van de oudste
structurenn van het grafveld. D e interpretatie dat het hier mogelijk o m een vestigingsgraf gaat
iss gebaseerd op het gegeven dat deze twee graven relatief veel individuen vertegenwoordigen;
dee stoffelijke resten v/aren secundair begraven in een belangrijk grafmonument waarschijnlijk
b e h o r e n d ee bij een n i e u w vestigingsgebied van de gemeenschap. 35 ''
Eveneenss opvallend is een graf uit Valkenburg dat crematieresten van miniaal vier individuen
bevatte.. D e z e bleken, na bestudering van de verspreiding van de crematieresten in het graf, o m
enn o m op de brandstapel te zijn gelegd.'""
R e g e l m a t i gg zijn in grafvelden graven m e t daarin de stoffelijke resten van een volwassen
v r o u ww en een kind aanwezig. Graf 5525 uit Krefeld bevatte de crematieresten van een volwassenee en een kind. D e leeftijdsbepaling wijst op een kind dat rond het tijdstip van de geboorte
gestorvenn is. D e aanwezigheid van deze twee individuen doet vermoeden dat het hier een zwangeree v r o u w betrof waarbij complicaties tijdens de geboorte het overlijden van moeder en kind
tott gevolg hadden. D i t beeld wordt versterkt door de bijgave in dit graf, namelijk een miniatuur
glazenn zuigflesje dat gebruikt werd voor het voeden van baby's. In een aantal andere graven uit
hetzelfdee grafveld zijn dergelijke zuigflesjes bekend, ook die zijn geassocieerd met kinderen die
tijdenss of kort na de geboorte gestorven zijn.3"1
H e tt bijgavenritueel en de inrichting van het graf kunnen zeer gevarieerd zijn. Z o n d e r verder
inn te gaan op de betekenis hiervan of de theorievorming hierover wordt een aantal categorieën
bijgiftenn g e n o e m d . Voedselbijgaven zijn, alleen door de specialist, herkenbaar aan verbrande
dierlijkee botresten in het graf. Daarnaast v o r m t vaatwerk eveneens een aanwijzing voor het
meegevenn van voedsel aan de dode (fig. 7-1). Een scala aan voorwerpen ofwel afkomstig uit
hett persoonlijk bezit van de dode ofwel als gift voor het leven in het hiernamaals betreffen bijvoorbeeldd mantelspelden, sieraden, toiletartikelen, dobbelsteentjes, speelstenen, lampen, m u n t e n
enn gereedschappen zoals benen beitels en priemen. Niet alleen de aard van de bijgaven en de
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Fig.. 7-2 Berenklauwen uit Leer.
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Fig.. 7-3 Leeuwenklauw uit crema-

7-2 en 7-3). Het betrof hier de verbrande 3C phalangen van
deze dieren, wat een aanwijzing vormt voor de aanwezig-

tiegrafinn Sabi Abyad.

heid van de vacht die wellicht als lijkwade diende en m e e

verbrandde.* 2 2
Graff 6007 uit Krefeld bevatte de crematieresten van een
mannelijkk individu met daarbij een aanzienlijk aantal fragmenten textiel. D e fragmenten h e b benn dezelfde kleur en textuur als crematieresten omdat ze ingesloten zijn in een korst die uit
zeerr kalkachtig materiaal bestaat (fig. 7-4). H e t patroon toont echter onmiskenbaar een geweven
structuur.. Nader onderzoek heeft aangetoond dat de fragmenten aan één zijde meer houtskool
fragmentjess bevatten dan aan de andere zijde. Hieruit wordt afgeleid dat de crematieresten in een
doekk verzameld en in een urn zijn bijgezet. O o k al wordt vaak verondersteld dat crematieresten
inn een doek bijgezet werden, door de v o r m van de concentratie aan crematieresten in een grafkuil,, is dit nooit aangetoond. H e t textiel uit het graf van Krefeld is een zeldzaamheid, de eerste
enn tot nu enige vondst van textiel uit duizenden crematiegraven uit de Ijzertijd en R o m e i n s e
tijdd die in de loop der jaren zijn onderzocht. Uit archeologische context zijn textielvondsten
overr het algemeen bekend uit graven met metalen voorwerpen, omdat in nauw contact hiermee
textiell bewaard kan blijven.Vanwege het ontbreken van metalen voorwerpen in graf 6007 z o u denn de specifieke omstandigheden in de u r n verantwoordelijk zijn geweest voor de conservering

Smitss 2000; 2001.
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vann deze textielresten. 363 Een andere, meer tot de verbeelding sprekende, verklaring biedt een
passagee uit Plinius. 3M Hier beschrijft hij het bestaan van onbrandbaar linnen, dat gebruikt werd
voorr het weven van hjkkleden voor koningen. Door de verbranding werd het textiel wit van
kleur.. D e prijs die voor deze stof betaald werd zou die voor goud en parels evenaren. Een laatste
m e e rr gewaagde veronderstelling zou zijn dat het hier een verband betrof dat doordrenkt was met
(ijzerhoudend)) bloed. H e t textiel is los geweven en vertoont meerdere lagen (fig. 7-4). O o k kan
hett textiel/verband ingesmeerd zijn m e t klei of een andere substantie die voor een zekere fixatie
e n / o ff afsluiting moest zorgen. D e gesinterde korst zou daarvan mogelijk een overblijfsel zijn.
Verderee analyse zal moeten uitwijzen wat de chemische samenstelling van deze korst is. Wanneer
hett inderdaad een met bloed doordrenkt verband was, dan zou dit een licht k u n n e n werpen op
dee doodsoorzaak van deze man.
D ee analyses van de afzonderlijke individuen en graven vormen de basis voor de demografische
enn culturele karakterisering van een grafveldpopulatie. Een voorbeeld van een bijzonder grafveldd v o r m t de tophet ofwel het kindergrafveld te Carthago. In Carthago zijn vanaf de 8C tot de
2CC e e u w voor Chr. vele kinderen geofferd aan de Punische god Ba'al H a m o n en de maangodin
Tanit.. Dat is althans de wetenschappelijke discussie die gevoerd wordt over de betekenis van deze
graven. 3633 Historische bronnen, zoals passages uit de bijbel en geschriften van antieke auteurs,
wijzenn op het offeren van kinderen bij verschillende gelegenheden. Behalve de tekstuele bronn e nn zijn deze begraafplaatsen ook daadwerkelijk bekend geworden in verschillende delen van het
Punischee rijk waaronder de stad Carthago. H e t onderzoek van de crematieresten uit een aantal
u r n e nn heeft aangetoond dat deze de crematieresten bevatten van pasgeborenen. Vaak waren de
crematierestenn van meerdere kinderen in de u r n e n bijgezet, vergezeld van de verbrande botjes

1633
3MM

Müllauer (in druk).
Plinius, N.H. 19, 19-20.
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* 5 Stager/Wolff 1984, 31-51.

vann jonge lammetjes. Het onderzoek van de crematieresten kan geen uitsluitsel geven over de
doodsoorzaak.. Niet alleen de bevindingen van het crematieonderzoek wijzend op de aanwezigheidd van de resten van meerdere individuen en die van jonge lammetjes per urn maar ook de
archeologischee context, een kinderbegraafplaats met vele duizenden graven, getuigen van een
speciaall ritueel.Vooral vanwege het feit dat we in andere samenlevingen het omgekeerde zien: de
lijkenn van pasgeborenen werden niet verbrand maar begraven. Dit hield waarschijnlijk verband
mett het grote overlijdensrisico in de eerste levensmaanden en het vermoeden dat pasgeborenen
nogg geen status verworven hadden in de betreffende samenlevingen. Lijkbegraving was een rite
diee minder inspanning kostte dan lijkverbranding. Deze gedachtegang volgend zou het onlogischh zijn om bij natuurlijke omstandigheden te kiezen voor het cremeren van deze neonaten. De
ritenn in Carthago zijn daarom te beschouwen als afwijkend van de normale dodenbehandeling
enn wijzen eerder op een speciaal ritueel zoals het offeren van kinderen. Het crematieonderzoek
heeftt voor de tophet van Carthago uitgewezen dat het inderdaad een kinderbegraafplaats was en
vormtt daarmee een bevestiging van de geschreven bronnen. w
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