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Sporen & structuren van de opgraving 

Roomburg 2003

K.M.	van	Domburg	&	C.R.Brandenburgh

1. Inleiding

1.1 De onderzoekslocaties
Het	bureau	Monumentenzorg	&	Archeologie	van	de	gemeente	Leiden	heeft	in	de	periode	van	

23	juni	tot	26	september	2003	archeologisch	onderzoek	uitgevoerd	in	de	Roomburgerpolder.	

Het	gebied	Roomburg	is	gesitueerd	in	het	zuidoosten	van	de	stad	Leiden,	tussen	de	Wil-

lem	van	der	Madeweg,	de	Hoge	Rijndijk,	de	Meerburg-Rivierenwijk,	Het	Rijn-Schiekanaal	en	

recreatiepark	de	Bult.

De	aanleiding	voor	het	onderzoek	in	Roomburg	is	de	herinrichting	van	het	gebied	tot	woonwijk.	

In	het	kader	van	de	toekomstige	planvorming	van	het	gebied	is	overeenkomstig	het	Verdrag	

van	Malta	in	een	vroegtijdig	stadium	rekening	gehouden	met	eventuele	archeologische	waar-

den.	Karterend	onderzoek	en	opgravingen	die	de	afgelopen	tientallen	jaren	in	Roomburg	zijn	

uitgevoerd,	hebben	aangetoond	dat	bewoningssporen	aanwezig	kunnen	zijn	daterend	uit	de	

Romeinse	tijd,	vroege	middeleeuwen	en	late	middeleeuwen	/	nieuwe	tijd.	De	opgraving	is	een	

vervolg	op	het	archeologisch	onderzoek	in	de	periode	1995-1997	en	2000	in	hetzelfde	gebied.1

Het	onderzoek	heeft	op	verschillende	locaties	plaatsgevonden:	de	terreinen	Torens	I,	His-

toriewijk,	AZC	en	A4/W4	(afb.	1.1).	Op	twee	van	deze	terreinen	is	vlakdekkend	onderzoek	

uitgevoerd	(Historiewijk	en	AZC-terrein).	Het	onderzoek	op	de	locaties	Torens	I	en	A4/W4	had	

een	inventariserend	karakter.	Tot	slot	zijn	bouw-	en	grondwerkzaamheden	in	delen	van	de	

Roomburgerpolder	archeologisch	begeleid.2

De	onderzoekslocaties	liggen	ten	westen,	zuiden	en	zuidwesten	van	de	plaats	waar	het	castel-

lum	Matilo	heeft	gelegen.	Drie	van	de	vier	onderzoeksgebieden	bevinden	zich	binnen	de	gren-

zen	van	de	Romeinse	vicus.	De	locatie	Historiewijk	is	bovendien	gesitueerd	in	het	gebied	waar	

gebouwen	van	het	laat-middeleeuwse	St.	Margarethaconvent	hebben	gelegen.	Op	de	locatie	

Torens	I	werd	het	Corbulokanaal	en	/	of	resten	van	inheems-Romeinse	bewoning	vermoed.	

1  Het onderzoek in de periode 
199�-1997 is uitgevoerd door  
de Rijksdienst voor het Oudheid-
kundig Bodemonderzoek  
(ROB-objectcode, CAA: 30F-
113Z). De onderzoeken in 2000 
zijn uitgevoerd door de ROB 
i.s.m. RAAP Archeologisch 
Adviesbureau b.v. en het bureau 
Monumenten & Archeologie  
van de gemeente Leiden (ROB-
objectcode, CAA: 30F-79N).

2  Het betrof begeleidingen op 
het Hettinga-terrein, de locatie 
Torens II en op het noordwes-
telijk en zuidelijk deel van het 
archeologisch monument waar 
een deel van de bouwvoor werd 
verwijderd.

Afb. 1.1 De onderzoekslocaties 

in de Roomburgerpolder:  

Torens I, A4/W4, Historiewijk  

en het AZC-terrein. 
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1.2 Landschappelijke context
Roomburg	ligt	direct	ten	zuiden	van	een	in	oorsprong	natuurlijke	waterloop	die	uitmondt	in	de	

Oude	Rijn.	Deze	voor-Romeinse	kreek	valt	ongeveer	samen	met	het	huidige	Rijn-Schiekanaal	en	

de	Vliet	en	heeft	in	de	Romeinse	tijd	onderdeel	uitgemaakt	van	het	Corbulokanaal.	Het	onder-

zoeksgebied	kan	worden	omschreven	als	een	rivier-inversierug.	Dit	zijn	zandige	rivierafzettingen	

die	door	oxidatie	en	inklinking	van	het	omringende	veen	relatief	hoger	zijn	komen	te	liggen.	

1.3 De bewoningsgeschiedenis van het gebied
De	oudste	bewoningsresten	die	in	Roomburg	zijn	aangetroffen	dateren	uit	de	Romeinse	tijd.	

Alhoewel	in	de	omgeving	meerdere	vindplaatsen	uit	de	ijzertijd	bekend	zijn,	lijkt	het	erop	

dat	men	in	die	periode	de	verder	van	de	Rijn	gelegen	kreek-	en	geulruggen	verkoos	boven	

de	oeverzone	van	de	Rijn.	Roomburg	werd	in	ieder	geval	in	het	begin	van	de	Romeinse	tijd	

intensief	in	gebruik	genomen.	Het	castellum	Matilo	en	de	bijbehorende	burgerlijke	nederzet-

ting	(vicus)	maakten	in	die	tijd	deel	uit	van	de	limes,	de	reeks	versterkingen	die	van	ca.	50	tot	

270	na	Chr.	de	noordgrens	van	het	Romeinse	rijk	markeerden.

In	47	na	Chr.	werd	een	scheepvaartverbinding	aangelegd	tussen	de	rivieren	Rijn	en	Maas.	Voor	

de	aanleg	hiervan	is	gebruik	gemaakt	van	bestaande	waterlopen,	zijkreken	van	de	Oude	Rijn	

en	de	Ganthel.3	Deze	bestaande	waterlopen	zijn	gekanaliseerd	en	met	elkaar	verbonden.	In	het	

onderzoeksgebied	vormt	de	Vliet	de	basis	voor	dit	kanaal	van	Corbulo.	Het	kanaal	heeft	tot	

circa	150	na	Chr.	als	zodanig	gefunctioneerd,	maar	de	getijdegeul	bij	het	castellum	Matilo	heeft	

tot	het	einde	van	de	3e	eeuw	gediend	als	haven	en	verbinding	met	het	achterland.	

Op	de	plaats	waar	het	Corbulokanaal	in	de	Rijn	uitmondde,	geografisch	en	economisch	gezien	

een	uitstekende	locatie,	werd	het	castellum	Matilo	gebouwd.	De	exacte	positie	van	het	eerste	

castellum	en	de	inrichting	en	fasering	hiervan,	is	onbekend.	Wel	is	bekend	dat	het	castellum	in	

eerste	instantie	uit	hout	is	opgebouwd,	waarna	het	gefaseerd	in	steen	werd	opgetrokken.	Uit	

bouwinscripties	is	bekend	dat	steenbouwactiviteiten	hebben	plaatsgevonden	onder	keizer	Traja-

nus	(98-117)	en	Septimus	Severus	(193-211).	Bekend	is	dat	aan	het	einde	van	de	tweede	eeuw	

de	meeste	castella	langs	de	Limes	grotendeels	in	steen	werden	herbouwd.	Dit	gebeurde	onder	

leiding	van	de	consuls	van	Germania	Inferior,	Didius	Julianus	en	Junius	Macrobius.4	Bewoning	

in	de	Romeinse	tijd	in	Leiden	was	niet	uitsluitend	voorbehouden	aan	de	Romeinse	soldaten	en	

bewoners	van	de	vicus.	Buiten	de	Roomburgerpolder	leefde	de	lokale	bevolking,	de	Cananefa-
ten.5	Beide	bevolkingsgroepen	gingen	grotendeels	in	vrede	met	elkaar	om.	Handel	vormde	de	

basis	voor	de	contacten	tussen	de	Romeinen	en	inheemse	bewoners.

3  De Ganthel is een in de rivier de 
Maas uitmondend krekenstelsel, 
in het zuiden van de huidige 
provincie Zuid-Holland. 

4  Hazenberg 2000, �0. 
�  Een aantal inheemse nederzet-

tingen in de gemeente Leiden is 
(deels) opgegraven. Voorbeelden 
hiervan zijn de opgravingen 
Leiden-Koenesteeg en Leiden-
Oostvlietpolder.
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Omstreeks	260-270	stort	de	Limes	ineen.	In	de	vierde	eeuw	heeft	keizer	Constantijn	getracht	

de	grens	te	herstellen,	wat	nooit	daadwerkelijk	is	gelukt.	De	grensstreek	werd	een	politiek	

instabiele	zone	waar	nederzettingen	werden	verlaten	en	bevolkingsgroepen	op	doortocht	

tijdelijk	een	woonplaats	vonden.	Ook	in	Roomburg	raakte	het	vicusterrein	in	onbruik.	Het	

castellumterrein,	dat	hoger	lag	en	rijk	was	aan	bouwmaterialen,	zal	echter	wel	incidenteel	

bewoond	zijn	geweest,	getuige	de	enkele	vondsten	uit	deze	periode.

Vanaf	de	6e	eeuw	lijkt	men	zich	permanenter	in	het	gebied	rondom	Roomburg	te	vestigen.	In	de	

omgeving	zijn	nederzettingsterreinen	en	grafvelden	uit	de	vroege	middeleeuwen	opgegraven	in	

onder	meer	Valkenburg,	Rijnsburg,	Oestgeest	en	Leiderdorp.6	Ook	in	Roomburg	zelf	zijn	duide-

lijke	aanwijzingen	voor	intensievere	bewoning.	Op	het	castellumterrein	en	aan	weerszijden	van	

het	kanaal	van	Corbulo	zijn	vondsten	gedaan	die	uit	de	6e,	7e	en	8e	eeuw	dateren.	Beschoeiingen	

in	het	Corbulokanaal	dateren	uit	de	7e	en	8e	eeuw	na	Chr.,	waaruit	geconcludeerd	kan	worden	

dat	deze	waterloop	ook	in	de	vroege	middeleeuwen	nog	een	functie	heeft	gehad.8	In	de	eeuwen	

daarna	werd	het	gebied	steeds	intensiever	in	gebruik	genomen.	De	gehele	Roomburgerpolder	is	

daardoor	doorsneden	door	verkavelingssloten	en	greppels	van	middeleeuwse	tot	(sub-)recente	

ouderdom.	Het	voormalige	kanaal	van	Corbulo	was	in	die	tijd	nog	maar	een	smalle	geul.

In	de	13e	en	14e	eeuw	werd	het	terrein	gebruikt	door	boeren,	die	de	grond	hadden	gepacht	

van	de	kasteelheer	van	Rodenburg.	Dit	kasteel	was	in	de	13e	eeuw	gebouwd	ten	noorden	

van	het	kanaal	van	Corbulo.	De	eigenaren	waren	leden	van	het	geslacht	van	Rodenborch.	In	

1454	werd	de	grond	ten	zuiden	van	het	kanaal	van	Corbulo	verkocht	aan	het	St.	Margaretha-

convent,	dat	enkele	jaren	daarna	naar	Roomburg	verhuisde.9	Het	St.	Margarethaconvent	was	

een	religieuze	gemeenschap	die	was	aangesloten	bij	het	kapittel	van	Utrecht.	De	conventu-

alen	leefden	volgens	de	regels	van	de	derde	orde	van	St.	Franciscus.	Bij	de	stichting	van	het	

convent,	in	1398,	was	het	nog	niet	in	Roomburg	gesitueerd,	maar	achter	de	Onze	Lieve	Vrou-

wekerk,	in	het	noordelijke	deel	van	de	stad.	Aan	het	begin	van	de	15e	eeuw	was	verhuizing	

van	het	convent	noodzakelijk,	omdat	ruimtegebrek	ontstond	als	gevolg	van	het	steeds	groter	

wordende	aantal	zusters.	Daartoe	werd	het	convent	verplaatst	naar	de	Maredijk,	net	ten	

westen	van	de	stad.	Aan	het	einde	van	de	15e	eeuw	bleek	deze	plaats	te	nat	en	ongezond	

te	zijn	voor	de	zusters.	Omdat	de	locatie	bovendien	te	gevaarlijk	was	in	tijden	van	oorlog,	

werd	in	1458	toestemming	verkregen	om	het	convent	opnieuw	te	verhuizen.	In	1464	vond	

de	daadwerkelijke	verhuizing	plaats,	naar	Roomburg.	In	1572	werd	het	convent	verlaten	als	

gevolg	van	de	politiek-religieuze	omwenteling	in	die	tijd.10

1.4 De onderzoeksgeschiedenis
In	de	Roomburgerpolder	is	in	het	verleden	veelvuldig	archeologisch	bodemonderzoek	uitge-

voerd	(afb.	1.2).	Dit	onderzoek	concentreerde	zich	vooral	op	de	Romeinse	bewoningsresten	in	

Roomburg.	Tegelijkertijd	werden	echter	ook	bewoningssporen	aangetroffen	uit	de	vroege	en	

late	middeleeuwen.	

De	eerst	bekende	melding	van	vondsten	in	Roomburg	dateert	uit	1502.	In	historische	bronnen	

uit	de	16e	eeuw	wordt	gesproken	over	vele	vondsten,	waaronder	munten	en	bronzen	beelden,	

die	op	het	terrein	van	het	St.Margarethaconvent	werden	aangetroffen.	

In	1927	werd	door	J.H.	Holwerda	van	het	Rijksmuseum	van	Oudheden	(RMO)	voor	het	eerst	

een	opgraving	verricht	op	de	plaats	waar	het	castellum	Matilo	werd	vermoed.	Bij	dit	onder-

zoek	werden	twee	spitsgrachten	aangetroffen	die	aan	het	castellum	werden	toegeschreven.	

In	1929	en	1939/1940	werd	ten	noordwesten	van	het	castellumterrein	een	tweetal	opgravin-

gen	uitgevoerd	door	Holwerda	en	W.C.	Braat.	Tijdens	deze	onderzoeken	zijn	resten	van	het	

13e	eeuwse	kasteel	Rodenburg	aangetroffen.	

Pas	in	1962	en	1963	werd	opnieuw	onderzoek	in	het	gebied	verricht.	J.E.	Bogaers	van	de	Rijks-

dienst	voor	het	Oudheidkundig	Bodemonderzoek	(ROB)	startte	een	onderzoek	ten	noorden	van	

het	castellum,	ter	plaatse	van	de	in	aanbouw	zijnde	Meerburg-Rivierenwijk.	Bij	deze	werkzaam-

heden	werden	vele	vondsten	en	sporen,	waaronder	enkele	crematiegraven,	aangetroffen	uit	de	

1e	en	2e	eeuw	na	Chr.	Daarnaast	werd	gedurende	deze	campagne	duidelijk	dat	het	kanaal	van	

Corbulo	bij	Roomburg	in	de	Rijn	uitmondde.	

In	1969	werden	elektrische	weerstandsmetingen	uitgevoerd	door	J.	van	der	Kley,	op	ver-

schillende	delen	in	Roomburg.	Het	doel	was	te	onderzoeken	waar	het	castellum	gesitueerd	

6  Hazenberg 2000, 7.
7  Brandenburgh & Hessing 200�, 

�9-63.
8  Tussen de Romeinse beschoei-

ingen van het Corbulokanaal is 
een zware vroeg-middeleeuwse 
fase te zien. Enkele eikenhouten 
palen zijn gedateerd in de jaren 
620-62�, 680-690 en 714-716 na 
Chr. Waarschijnlijk is het kanaal, 
nadat het zijn functie had 
verloren, tot in de vroege mid-
deleeuwen als haven in gebruik 
geweest. In het kanaal is tevens 
een vroeg-middeleeuwse stort-
laag aangetroffen (Hazenberg 
2000, 37).

9  Brandenburgh & Hessing 200�, 
64-73.

10  Brandenburgh & Hessing 200�, 
76-94.
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was.	Om	zijn	bevindingen	te	toetsen	heeft	het	Instituut	voor	Prae-	en	Protohistorie	van	de	

Universiteit	van	Amsterdam	(IPP)	o.l.v.	W.	Glasbergen	en	M.D.	de	Weerd	in	1971	proefsleuven	

aangelegd	op	het	castellumterrein.	De	resultaten	van	dit	onderzoek	werden	als	ondersteuning	

beschouwd	van	de	hypothese	van	Van	der	Kley	dat	Holwerda	niet	de	zuidelijke	grachten	van	

het	castellum	had	aangetroffen,	zoals	in	eerste	instantie	werd	vermoed,	maar	de	noordelijke.	

Op	basis	van	het	voorafgaande	onderzoek	is	het	castellumterrein	en	een	gedeelte	van	de	

vicus	in	1979	aangewezen	als	beschermd	monument.11

In	de	jaren	1983-1986	heeft	het	IPP	o.l.v.	B.	Klooster	en	M.D.	de	Weerd	onderzoek	uitge-

voerd	op	percelen	rondom	het	archeologische	monument.	Deze	opgravingen	vonden	plaats	

ter	voorbereiding	op	een	nieuw	bestemmingsplan.	Hierbij	kwamen	veel	laat-middeleeuwse	

resten	aan	het	licht	en	slechts	enkele	Romeinse	overblijfselen.12

Voorafgaand	aan	de	geplande	bouwwerkzaamheden	op	Roomburg	is	in	1994	door	RAAP	

Archeologisch	Adviesbureau	B.V.	een	archeologische	kartering	uitgevoerd	van	het	te	ontwik-

kelen	terrein.13	Aansluitend	hieraan	is,	mede	in	opdracht	van	de	gemeente	Leiden,	door	de	

ROB	in	de	jaren	1995-1997	grootschalig	onderzoek	uitgevoerd	op	een	aantal	percelen,	zowel	

buiten	als	op	het	monument,	die	op	basis	van	de	kartering	als	behoudenswaardig	waren	aan-

gewezen.	Bij	dit	onderzoek	werden	delen	van	het	Corbulokanaal	blootgelegd,	alsmede	een	

deel	van	de	Romeinse	vicus.	Voorts	zijn	overblijfselen	aangetroffen	van	de	kloosterboerderij	

van	het	St.	Margarethaconvent.14

In	1999	en	2000	is	door	de	ROB,	RAAP	Archeologisch	Adviesbureau	B.V.	en	de	gemeente		

Leiden	een	viertal	onderzoeken	uitgevoerd	op	en	rond	het	archeologisch	monument.15	Twee	

van	deze	onderzoeken	vonden	plaats	op	het	westelijk	deel	van	het	monument.16	Bij	deze	

onderzoeken	zijn	sporen	aangetroffen	van	grachten	van	verschillende	fases	van	het	castellum,	

alsmede	van	enkele	muren	van	het	in	steen	opgetrokken	castellum	en	van	de	oever	van	het	

Corbulokanaal.	Daarnaast	zijn	enkele	middeleeuwse	greppels	aangetroffen	die	hebben		

toebehoord	aan	het	complex	van	het	St.	Margarethaconvent.	

Het	derde	onderzoek	betrof	een	booronderzoek	op	het	gehele	monument,	uitgevoerd	door	

de	ROB	(1999).	Dat	onderzoek	vond	plaats	ten	behoeve	van	de	inrichting	van	het	monument.	

Onder	meer	door	de	dikte	van	de	bouwvoor	te	bepalen	(circa	30	à	50	cm.)	kon	de	bestem-

ming	van	het	monument	worden	bepaald.	

11  Het terrein waar vermoed wordt 
dat het castellum Matilo, een 
deel van de bijbehorende vicus, 
een deel van het Corbulokanaal 
en het hoofdgebouw van het St. 
Margarethaconvent gesitueerd 
zijn, is een wettelijk beschermd 
monument. (Monumentnummer 
4��76, CMA nummer 30F-1 en 
Rob-objectcode (CAA) 30F-79N)

12  De onderzoeksgeschiedenis tot 
199� is samengevat in Hazen-
berg 2000, 10-1�.

13  Oude Rengerink 1994.
14  Hazenberg 2000.
1�  Polak et al. 2004.
16  Het betreft hier geofysisch 

onderzoek door RAAP Archeo-
logisch Adviesbureau B.V. (1999) 
en een aanvullend Archeolo-
gisch Onderzoek (AAO) door de 
ROB (1999).

Afb. 1.2. De archeologische  

onderzoeken die tot en met 

2003 in Roomburg hebben 

plaatsgevonden.  

(kaart R. Schrijvers, Vestigia b.v.)
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Het	laatste	onderzoek	vond	ten	westen	van	het	monument	plaats.	De	ROB	en	de	gemeente	

Leiden	hebben	een	noodonderzoek	uitgevoerd	(2000),	waarbij	sporen	van	de	randzone	van	

de	vicus	zijn	aangetroffen.	Bovendien	zijn	enkele	verkavelingsgreppels	gevonden	die	moge-

lijke	bij	het	St.	Margarethaconvent	behoorden.

In	2003	is	in	opdracht	van	de	gemeente	Leiden	door	RAAP	Archeologisch	Adviesbureau	B.V.	

een	aanvullende	kartering	uitgevoerd	op	percelen	die	in	de	jaren	’90	niet	toegankelijk	waren	

en	/	of	niet	volledig	onderzocht	waren.	Hierbij	is	een	tweetal	vindplaatsen	aangetroffen	die	

voorheen	niet	bekend	waren.17

1.5 Aanleiding en motivatie van het onderzoek
Alhoewel	in	de	voorgaande	jaren	reeds	veelvuldig	en	intensief	onderzoek	heeft	plaats-

gevonden	in	Roomburg,	waren	er	meerdere	redenen	om	in	2003	een	aanvullend	onderzoek	

uit	te	voeren.	

Ten	eerste	was	het	bouwplan	van	de	nieuwbouwwijk	Roomburg	in	de	voorbije	jaren	gewij-

zigd,	waardoor	nieuwe	percelen	aan	het	plangebied	waren	toegvoegd.	Een	aanvullend	kar-

terend	booronderzoek	in	2003	heeft	uitgewezen	op	welke	van	deze	percelen	archeologisch	

vervolgonderzoek	wenselijk	was,	waar	volstaan	kon	worden	met	archeologische	begeleiding	

en	welke	percelen	archeologisch	‘leeg’	waren.18	Op	basis	van	dit	onderzoek	zijn	twee	nieuwe	

locaties	aangewezen	voor	vervolgonderzoek:	de	locaties	AZC	en	A4/W4	(afb.	1.1).	Op	beide	

locaties	werden	tijdens	het	booronderzoek	vondsten	uit	de	Romeinse	tijd	aangetroffen.

Tijdens	dit	zelfde	booronderzoek	is	één	locatie	die	al	eerder	was	gekarteerd	nogmaals	onder-

zocht.19	De	reden	hiervoor	was	dat	de	eisen	die	momenteel	aan	booronderzoek	worden	ge-

steld	hoger	liggen	dan	in	het	verleden;	een	fijnmaziger	boorgrid	zou	een	beter	beeld	kunnen	

geven	van	de	aan-	of	afwezigheid	van	archeologische	resten.	Op	basis	van	het	laatste	boor-

onderzoek,	waarbij	op	locatie	Torens	I	fragmentjes	houtskool,	aardewerk	en	een	donkergrijze	

laag	waren	aangetroffen,	werd	geconcludeerd	dat	op	deze	locatie	een	Romeinse	cultuurlaag	

aanwezig	zou	kunnen	zijn.	Het	zou	echter	ook	kunnen	gaan	om	een	natuurlijke	waterloop,	

die	onderdeel	uitmaakte	van	het	Corbulokanaal,	maar	niet	verstevigd	of	uitgegraven	was.	

Ook	deze	locatie	werd	om	die	reden	aangewezen	voor	aanvullend	onderzoek.

Een	verschuiving	in	onderzoeksprioriteiten	was	een	derde	en	laatste	aanleiding	voor	het	uit-

voeren	van	aanvullende	opgravingen	in	Roomburg.	In	de	afgelopen	jaren	waren	opgravingen	

om	inhoudelijke	en	financiële	redenen	vrijwel	alleen	gericht	op	de	Romeinse,	en	in	mindere	

mate	de	vroeg-middeleeuwse,	bewoningssporen	in	het	gebied.	Weinig	aandacht	werd	besteed	

aan	de	laat-middeleeuwse	overblijfselen	van	bijvoorbeeld	het	St.	Margarethaconvent	dat	in	

Roomburg	gelegen	heeft.	Tijdens	het	onderzoek	in	de	jaren	’90	is	weliswaar	een	aantal	sporen	

en	structuren	uit	de	late	middeleeuwen	waargenomen	en	op	hoofdlijnen	geregistreerd,20	maar	

hierbij	kon	weinig	aandacht	worden	besteed	aan	de	fasering	van	de	sporen	en	de	inrichting	van	

het	gebied.	Dientengevolge	zijn	indertijd	delen	van	het	middeleeuwse	complex	niet	of	onvol-

ledig	opgegraven.21	Aangezien	delen	van	deze	vindplaats	nog	intact	waren,	is	besloten	om	in	

2003	juist	de	resten	uit	deze	tot	nu	toe	onderbelichte	periode	nader	te	onderzoeken.

1.6 Verwachtingsmodel
Op	basis	van	het	eerder	uitgevoerde	archeologische	onderzoek	bestonden	voorafgaand	aan	het	

project	verwachtingen	voor	de	bewaringscondities	van	de	bewoningssporen,	de	bewoningspe-

rioden	en	de	aard	en	kwaliteit	van	het	aantal	vondsten	op	de	verschillende	onderzoekslocaties.	

Verwacht	werd	dat	de	bewaringscondities	van	sporen	redelijk	goed	zou	zijn.	Op	meerdere	

plaatsen	is	echter	aangetoond	dat	de	bodem	door	(sub-)recente	ingrepen	verstoord	is.	De	

dikte	van	de	verstoorde	grond	varieert	van	30	tot	70	cm.	

Vermoed	werd	dat	het	vondstmateriaal	voornamelijk	uit	aardewerk	zou	bestaan.	Deze	mate-

riaalcategorie	is	betrekkelijk	onvergankelijk	en	aangenomen	mag	worden	dat	de	conservering	

van	dit	materiaal	goed	is.	Metaal	is	onder	invloed	van	vocht	en	zuurstof	in	veel	gevallen	matig	

geconserveerd.	Organisch	en	botanisch	materiaal	is	slechts	goed	geconserveerd	binnen	die	

contexten	waar	sprake	is	van	vochtige,	zuurstofarme	bewaringscondities.	Botmateriaal	is	matig	

geconserveerd	in	klei;	glas	wordt	slechts	sporadisch	aangetroffen.	Bouwmaterialen	en	natuur-

stenen	zijn	over	het	algemeen	goed	geconserveerd.

17  Deunhouwer 2003.
18  Deunhouwer 2003.
19  Oude Rengerink 1994; Deun-

houwer 2003.
20  Het betrof onder meer delen 

van het grachtenstelsel, dat bij 
de kloosterboerderij van het St. 
Margarethaconvent behoorde 
waaronder funderingen van 
muren die mogelijk onderdeel 
uitmaakten van het melkhuis 
dat bij het convent hoorde.

21  Hazenberg 2000, 37ff.
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Historiewijk
Uit	historische	bronnen	en	het	onderzoek	uit	de	jaren	’9022	is	duidelijk	geworden	dat	overblijfse-

len	van	de	westelijke	randzone	van	de	Romeinse	vicus	en	resten	van	een	boerderijcomplex	van	

het	laat-middeleeuwse	St.	Margarethaconvent	aangetroffen	konden	worden.	Aangezien	in	de	

directe	omgeving	ook	vroeg-middeleeuwse	vondsten	bekend	waren,	mocht	de	aanwezigheid	van	

sporen	en	vondsten	uit	deze	periode	niet	worden	uitgesloten.	Daarnaast	werden	sporen	van	ont-

ginningsactiviteiten	en	kleiwinning	daterend	uit	de	late	middeleeuwen	en	nieuwe	tijd	verwacht.	

De	bewaringscondities	van	het	archeologisch	bodemarchief	op	deze	locatie	zijn	redelijk	goed.	

(Post-)middeleeuwse	activiteiten	hebben	echter	tot	gevolg	gehad	dat	het	bovenste	gedeelte	

van	zowel	het	Romeinse	als	het	(post-)middeleeuwse	bewoningsniveau	afgetopt	is.	Op	plaatsen	

met	een	dunne	bouwvoor	kan	derhalve	een	deel	van	de	ondiepe	sporen	verloren	zijn	gegaan.	

Torens I
Op	basis	van	booronderzoek	werd	verwacht	dat	op	dit	onderzoeksterrein	een	Romeinse	

cultuurlaag	aanwezig	was.23	Voorts	werd	het	mogelijk	geacht	dat	in	het	noordelijke	gedeelte	

van	het	terrein	overblijfselen	van	het	Corbulokanaal	aanwezig	konden	zijn.	Middeleeuwse	

bewoningssporen	werden	op	dit	terrein	niet	verwacht.	

AZC
Op	het	AZC-terrein	werden	overblijfselen	van	de	westelijke	randzone	van	de	Romeinse	vicus	

verwacht.	De	bewaringscondities	van	het	archeologisch	bodemarchief	ter	plaatse	zou	goed	

zijn.	Het	bovenste	gedeelte	van	het	Romeinse	bewoningsniveau	kon	op	sommige	plaatsen	

zijn	afgetopt	door	(sub-)recente	verstoringen.	

A4/W4
Op	basis	van	booronderzoek	op	deze	locatie	werd	verwacht	Romeinse	overblijfselen	aan	

te	treffen.	Een	duidelijke	Romeinse	cultuurlaag	werd	tijdens	het	booronderzoek	echter	niet	

aangetroffen.24

1.7 Doelstellingen onderzoek
Doordat	een	duidelijk	verwachtingsmodel	bestond	en	bovendien	al	veel	opgravingsgegevens	uit	

Roomburg	bekend	waren,	konden	specifieke	doelstellingen	worden	opgesteld.	Naast	een	alge-

mene	projectdoelstelling	zijn	per	locatie	verschillende	doelstellingen	geformuleerd.25	Wanneer	

geen	definitief	archeologisch	onderzoek	volgde	op	een	inventariserend	veldonderzoek,	zijn	de	

doelstellingen	voor	het	definitieve	onderzoek	hier	niet	genoemd.	

De	algemene	projectdoelstelling	was	het	archeologie-vrij	opleveren	van	de	toekomstige	

woonwijk	Roomburg,	teneinde	vertraging	van	de	bouwwerkzaamheden	te	voorkomen.

De	archeologische doelstellingen verschilden	per	locatie:

Locatie Historiewijk.
Bij	het	opstellen	van	de	doelstellingen	voor	deze	locatie	is	rekening	gehouden	met	de	resultaten	

en	aandachtspunten	van	het	onderzoek	dat	in	de	periode	1995-1997	op	een	deel	van	deze	loca-

tie	heeft	plaatsgevonden.	Tijdens	dit	onderzoek	werd	vooral	aandacht	besteed	aan	de	Romeinse	

bewoningssporen.	De	sporen	van	de	vicus	die	binnen	de	locatie	Historiewijk	vielen	zijn	indertijd	

vrijwel	allen	opgegraven.	Het	nog	niet	opgegraven	deel	van	de	locatie	zou	in	de	randzone	of	

zelfs	buiten	de	vicus	vallen.	Om	deze	reden	is	tijdens	het	onderzoek	in	2003	besloten	minder	na-

druk	te	leggen	op	de	Romeinse	bewoningsfase.	Er	zijn	daarom	geen	doelstellingen	geformuleerd	

ten	aanzien	van	de	voedseleconomie,	handel	en	nijverheid	van	dit	gedeelte	van	de	Romeinse	

vicus.	Anderzijds	zijn	juist	wel	specifieke	doelstellingen	opgesteld	voor	de	laat-middeleeuwse	

bewoningsfase	in	het	gebied	omdat	hieraan	tot	nu	toe	weinig	aandacht	is	besteed.

Doelstellingen	t.a.v.	de	Romeinse	bewoning:

•		Onderzoek	naar	de	begrenzing	van	de	vicus.

•		Het	vastleggen	van	nederzettingssporen	en	de	ruimtelijke	en	chronologische	relatie	tussen	

aanwezige	nederzettingssporen.	

22  Hazenberg 2000.
23  Oude Rengerink 1994.
24  Deunhouwer 2003.
2�  Brandenburgh 2003, 8ff.



17

Doelstellingen	t.a.v.	de	vroeg-middeleeuwse	bewoning:

•		Het	vastleggen	van	eventueel	aanwezige	vroeg-middeleeuwse	bewoningssporen.

•		Het	verkrijgen	van	inzicht	in	de	ruimtelijke	en	chronologische	relatie	tussen	de	vroeg-	

middeleeuwse	sporen.

Doelstellingen	t.a.v.	de	(post-)middeleeuwse	bewoningssporen	en	overblijfselen	van	het		

St.	Margarethaconvent:

•		Het	verkrijgen	van	inzicht	in	de	locatie,	omvang,	functie	en	indeling	van	de	verschillende	

bijgebouwen	van	het	convent.

•		Het	verkrijgen	van	inzicht	in	de	fasering	van	de	bouw	van	de	bijgebouwen	van	het	convent.

•		Het	verkrijgen	van	inzicht	in	de	constructie	van	de	gebouwen.

•		Het	toetsen	van	de	conclusies	van	het	onderzoek	dat	in	de	periode	1995-1997	is	uitgevoerd	

met	betrekking	tot	het	grachtenstelsel.

Locatie Torens I
De	doelstelling	van	het	inventariserend	veldonderzoek	was	het	verkrijgen	van	inzicht	in	de	

aard,	omvang,	datering	en	condities	van	aanwezige	archeologische	resten.	Een	definitief	on-

derzoek	heeft	op	deze	locatie	niet	plaatsgevonden	omdat	geen	archeologische	resten	werden	

aangetroffen.

Locatie AZC
De	doelstelling	van	het	inventariserend	veldonderzoek	was	het	verkrijgen	van	inzicht	in	de	

aard,	omvang,	datering	en	condities	van	aanwezige	archeologische	resten.

Doelstellingen	van	het	definitieve	archeologische	onderzoek	waren:

Het	verkrijgen	van	inzicht	in:

•		De	ruimtelijke	relatie	tussen	aanwezige	bewoningssporen.

•		De	chronologische	relatie	tussen	de	bewoningssporen,	de	datering	en	het	opstellen	van		

een	eventuele	fasering.

•		De	relatie	van	de	vindplaats	met	het	reeds	in	1995-1997	onderzochte	vicusterrein	ten		

noorden	van	het	castellum.

•		De	aard	van	de	nederzetting.

•		De	voedseleconomie.

•		De	aard	en	omvang	van	eventuele	handels-	en	nijverheidsactiviteiten.

Locatie A4/W4
De	doelstelling	van	het	inventariserend	veldonderzoek	was	het	vaststellen	van	de	aard,	

omvang,	datering	en	conditie	van	de	aanwezige	archeologische	resten	ten	behoeve	van	de	

toekomstige	planvorming	van	dit	gebied.	

Archeologische begeleidingen
De	doelstellingen	van	de	archeologische	begeleidingen	waren:

•		Het	registreren	van	de	aan-	en	afwezigheid	van	archeologische	resten	op	percelen	waarvan	

op	basis	van	voorafgaand	onderzoek	de	verwachting	was	uitgesproken	dat	er	hoogst-

waarschijnlijk	geen	noemenswaardige	archeologische	resten	aanwezig	zijn.	Deze	conclusie	

diende	echter	tijdens	de	bouw	getoetst	te	worden.

•		De	noodberging	en	registratie	van	toevalsvondsten.	

•		De	controle	van	de	ligging	en	omstandigheden	van	het	Corbulokanaal	ten	westen	van	

de	Historiewijk.	Er	wordt	vanuit	gegaan	dat	het	Corbulokanaal	op	de	locatie	Torens	II	een	

natuurlijke	oever	en	bedding	had,	zonder	beschoeiingen.

1.8 Organisatie & dankwoord
De	organisatie	van	het	project	was	in	handen	van	het	bureau	Monumenten	&	Archeologie	

van	de	gemeente	Leiden,	onder	leiding	van	drs.	C.R.	Brandenburgh	(projectleiding),	drs.	A.	

Aarts	en	B.M.	Gumbert	(dagelijkse	leiding).	We	danken	Anneke	Aarts	voor	haar	inzet	tijdens	

de	opgraving	en	de	start	van	de	uitwerking	van	het	onderzoek.	Voorts	danken	wij	alle	veld-
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medewerkers	en	materiaalspecialisten	voor	hun	bijdrage	aan	het	onderzoek.	Zonder	goede	

samenwerking	en	uitwisseling	van	gegevens	met	de	ROB,	T.	Hazenberg	(Hazenberg	Archeo-

logie	Leiden;	projectleider	opgravingen	1995-1997),	F.	Kleinhuis	(provinciaal	depot	Zuid-Hol-

land),	M.	Polak	(Auxilia,	Radboud	Universiteit	Nijmegen)	en	W.	Hessing	(Vestigia	B.V.)	was	dit	

rapport	niet	tot	stand	gekomen.	Voorts	danken	wij	de	leden	van	de	Nederlandse	Jeugdbond	

voor	Geschiedenis,	die	een	aantal	weken	van	hun	zomervakantie	hebben	opgeofferd	om	ons	

te	helpen	met	het	veldwerk,	ook	toen	de	temperaturen	bijna	onwerkbaar	hoog	waren.	Op	de	

laatste,	maar	zeker	niet	de	minste	plaats,	noemen	we	alle	vrijwilligers	van	het	Archeologisch	

Centrum	van	de	gemeente	Leiden.	Door	hun	hulp	bij	het	veldwerk	en	de	vondstverwerking	

verliep	het	onderzoek	aanzienlijk	sneller.

Afb. 1.4 Gedurende twee weken 

vonden NJBG-zomerkampen 

plaats op de opgraving. 

Afb. 1.3 Tijdens het onderzoek 

kon het veldteam rekenen op de 

hulp van vele vrijwilligers.
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2. Methoden van onderzoek

2.1 Opgravingsmethodiek
De	wijze	waarop	het	onderzoek	is	uitgevoerd,	is	bepaald	door	een	aantal	factoren.	Allereerst	

waren	de	doelstellingen	van	grote	invloed	op	de	onderzoeksstrategie.	Daarnaast	was	vooraf-

gaand	aan	het	onderzoek	duidelijk	dat	niet	voldoende	tijd	en	middelen	beschikbaar	waren	om	

alle	vier	locaties	in	gelijk	detailniveau	vlakdekkend	te	onderzoeken.	Hierdoor	was	het	noodzake-

lijk	enkele	keuzes	te	maken	ten	aanzien	van	de	te	hanteren	methoden	van	onderzoek.	

Locatie Historiewijk
Op	de	locatie	Historiewijk	was	tijdens	het	onderzoek	in	de	periode	1995-1997	al	een	groot	

deel	van	het	terrein	vlakdekkend	archeologisch	opgegraven.26	Tijdens	het	onderzoek	van	

2003	zijn	acht	werkputten	aangelegd,	die	in	ruimtelijke	zin	hierop	aansloten.	Het	zwaarte-

punt	van	het	huidige	onderzoek	lag	op	het	opgraven	van	het	nog	niet	onderzochte	deel	en	

het	documenteren	van	de	middeleeuwse	bewoningsresten,	waar	tijdens	eerder	onderzoek	

weinig	aandacht	aan	was	besteed.	Om	die	reden	zijn	de	middeleeuwse	vlakken	volledig	

gedocumenteerd	en	gecoupeerd,	terwijl	de	Romeinse	vlakken	pas	op	het	laatste	vlak	zijn	

gecoupeerd	(afb.	2.1).

De	afmetingen	van	de	werkputten	waren	30	bij	50	m,	met	uitzondering	van	de	werkputten	2	

en	5,	die	slechts	respectievelijk	7	en	8	m	breed	waren	en	werkput	8,	die	12	bij	20	m	groot	was.

De	werkputten	zijn	verdiept	tot	de	onverstoorde	natuurlijke	ondergrond.	Nadat	de	bouwvoor	

(0,50	m	÷NAP)	machinaal	was	afgegraven,	is	om	de	15	cm	een	nieuw	vlak	aangelegd.	In	

totaal	zijn	per	put	drie	of	vier	vlakken	aangelegd.27

Van	alle	werkputten	zijn	de	vlakken	getekend	en	gefotografeerd.	Vier	profielen	zijn	aange-

legd	en	gedocumenteerd	ten	behoeve	van	het	fysisch	geografisch	onderzoek.28	De	overige	

profielen	zijn	niet	gedocumenteerd,	omdat	deze	grensden	aan	de	in	1995-1997	door	de	ROB	

opgegraven	putten,	recent	verstoord	waren	of	niets	toevoegden	aan	het	onderzoek.	

Het	couperen	van	de	sporen	vond	op	ieder	vlak	plaats,	tot	een	diepte	van	15	cm	(het	niveau	

van	het	volgende	vlak).	Op	het	diepste	vlak	werden	de	sporen	geheel	gecoupeerd	tot	de	bodem	

van	het	spoor.	De	grote	sporen	zijn	volgens	de	kwadrantenmethode	onderzocht.	Zeer	grote	

26  Hazenberg 2000.
27  In de meeste werkputten was 

de aanleg van drie vlakken vol-
doende. In de werkputten 2 en 
3 zijn vier vlakken aangelegd, 
omdat zich daar meerdere diepe 
sporen bevonden. 

28  Het betreft het zuidoost profiel 
van werkput 1, het zuidoost en 
zuidwest profiel van werkput 
4 en het zuidoost profiel van 
werkput 6.

Afb. 2.1. Locatie Historiewijk: 

opgravingsputten uit 2003 (grijs) 

en 1995-1997 (wit).
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sporen,	zoals	greppels	en	grachten,	zijn	op	het	laatste	vlak	meerdere	keren	machinaal	gecou-

peerd.	Uitzondering	hierop	zijn	de	middeleeuwse	grachten	die	zeer	veel	puin	bevatten.	In	de	

grote	ruimten	tussen	het	puin	was	regenwater	blijven	staan	dat	slecht	kon	wegzakken	in	de	

onderliggende	bodem.	Om	te	voorkomen	dat	een	net	aangelegd	vlak	onder	water	zou	komen	

te	staan,	is	aan	weerszijden	van	de	grachten	een	strook	grond	van	circa	0,5	meter	blijven	staan.	

Deze	grachten	zijn	pas	op	het	eindvlak	verdiept	en	gecoupeerd,	in	plaats	van	per	vlak.	

Locatie Torens I
Tijdens	het	inventariserend	veldonderzoek	zijn	drie	proefsleuven	aangelegd	(afb.	2.2).	Twee	

proefsleuven	(werkput	9	en	10)	zijn	haaks	op	elkaar	aangelegd,	en	besloegen	de	gehele	

lengte	van	het	terrein.	Een	derde	proefsleuf	(werkput	11)	is	aangelegd	ter	controle	van	de	on-

derzoeksresultaten	en	is	evenwijdig	aan	de	eerste	proefsleuf	gesitueerd.	Vanwege	sanerings-

werkzaamheden	waren	delen	van	het	onderzoeksgebied	niet	toegankelijk.	Voorts	werden	

de	werkzaamheden	op	het	terrein	bemoeilijkt	door	de	aanwezigheid	van	grote	concentraties	

puin.	De	proefsleuven	9	en	10	hadden	een	omvang	van	respectievelijk	34,5	en	30	bij	1,60	m.	

Proefsleuf	11	bestaat	wegens	verstoringen	uit	2	delen,	die	respectievelijk	24,5	en	16	bij	1,60	

m.	zijn.	Proefsleuf	11	is	naar	het	zuiden	toe	uitgebreid	met	een	gedeelte	van	4	bij	4	meter.		

De	reden	hiervoor	was	dat	het	hier	een	hoger	gelegen	deel	betrof,	dat	geschikt	kon	zijn	

geweest	voor	bewoning.	In	alle	putten	is	één	vlak	aangelegd,	op	circa	÷	1.50	tot	÷	1.80	NAP.	

Hierboven	bevonden	zich	op	grote	schaal	recente	verstoringen.	

Alle	vlakken	zijn	gedocumenteerd.	Daar	het	een	inventariserend	onderzoek	betrof,	en	geen	

structuren	zijn	aangetroffen,	zijn	geen	sporen	gecoupeerd.	Uit	de	lagen	is	getracht	materiaal	

te	verzamelen	t.b.v.	de	datering.	

Kort	voor	de	start	van	het	onderzoek	werd	bij	graafwerkzaamheden	op	het	terrein	direct	ten	

zuidoosten	van	de	locatie	Torens	I	een	concentratie	hout	gesignaleerd.	Vermoed	werd	dat	dit	in	

verband	zou	kunnen	staan	met	het	Corbulokanaal.	Het	gebied	werd	onder	water	gezet	opdat	het	

hout	niet	zou	uitdrogen	alvorens	archeologisch	onderzoek	mogelijk	was.	Tijdens	het	inventarse-

rend	veldonderzoek	is	het	hout	schoongemaakt,	gefotografeerd	en	getekend.	Onderzoek	door	

de	fysisch	geograaf	wees	uit	dat	het	onderdeel	uitmaakte	van	natuurlijke	crevasseafzettingen.	

Afb. 2.2. Puttenoverzicht  

van locatie Torens I. 
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Afb. 2.3. Puttenoverzicht  

locatie AZC.

Locatie AZC
Op	de	locatie	AZC	heeft	in	eerste	instantie	een	inventariserend	veldonderzoek	plaatsge-

vonden,	waarbij	het	onderzoeksgebied	middels	twee	haaks	op	elkaar	staande	proefsleuven	

is	verkend.	De	omvang	van	de	sleuven	bedroeg	respectievelijk	41	en	24	bij	3,60	m.	In	de	

eerste	werkput	(werkput	12),	in	het	noordwestelijke	deel	van	het	terrein,	zijn	direct	onder	

de	bouwvoor	veel	sporen	aangetroffen.	In	het	zuidwestelijke	gedeelte	van	deze	proefsleuf	

bevond	zich	echter	ook	een	aantal	recente	verstoringen.	Om	de	omvang	van	deze	versto-

ringen	te	bepalen	is	een	tweede	proefsleuf	(werkput	13),	langs	de	zuidwestelijke	rand	van	

het	onderzoeksterrein	aangelegd.	De	omvang	van	de	verstoring	bleek	beperkt	te	zijn.	In	de	

proefsleuven	is	slechts	één	vlak	aangelegd.	De	aanwezige	archeologische	resten	hadden	een	

dermate	hoge	waarde,	dat	een	vlakdekkend	definitief	onderzoek	noodzakelijk	werd	geacht.	

Hierop	is	het	gehele	onderzoeksterrein	in	drie	werkputten	verdeeld	(werkput	13,	14	en	15),	

waarvan	de	proefsleuven	onderdeel	uitmaakten.	Werkput	13	is	direct	tot	een	volledige	werk-

put	uitgebreid;	werkput	12	is	opgedeeld	en	bij	de	drie	werkputten	betrokken.	De	drie	nieuwe	

werkputten	hadden	een	omvang	van	15	bij	25	m	(afb.	2.3).

Alle	putten	zijn	vlakdekkend	opgegraven	tot	1.65	÷	NAP.	In	de	werkputten	13	en	15	is	elk	

vlak	maximaal	10	cm.	verdiept	en	gedocumenteerd.	In	totaal	zijn	hier	3	vlakken	aangelegd.	

In	de	tussenliggende	werkput	14	zijn	slechts	2	vlakken	aangelegd.	Het	tweede	vlak	is	hier	

15	cm.	onder	het	eerste	vlak	aangelegd,	omdat	bij	de	overige	putten	was	gebleken	dat	de	

sporen	op	die	diepte	nog	duidelijk	zichtbaar	waren	en	geen	informatie	verloren	zou	gaan.	

De	sporen	zijn	gecoupeerd	tot	op	het	niveau	van	het	volgende	vlak.	Op	het	laatste	vlak	zijn	

de	sporen	tot	de	bodem	van	het	spoor	gecoupeerd.	Sporen	met	een	grote	diepte	zijn	op	het	

eindvlak	machinaal	gecoupeerd.	

Twee	profielen	zijn	aangelegd	en	gedocumenteerd.	Het	betrof	de	noordwestprofielen	van	de	

werkputten	13	en	15.	Daar	de	natuurlijke	bodemopbouw	in	beide	profielen	gelijk	was,	was	

het	niet	nodig	de	overige	profielen	te	documenteren.
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Overige waarnemingen
Op	een	aantal	plaatsen	is	archeologische	begeleiding	uitgevoerd.	Op	terreinen	waarvan		

op	basis	van	voorafgaand	onderzoek	de	verwachting	was	uitgesproken	dat	er	hoogstwaar-

schijnlijk	geen	archeologische	resten	aanwezig	zijn,	is	de	aan-	of	afwezigheid	van	sporen	

geregistreerd	en	zijn	vondsten	geregistreerd	en	geborgen.	Op	een	aantal	plaatsen	vond	

archeologische	begeleiding	van	(milieukundig)	booronderzoek	plaats.

2.2 Verzamelwijze vondsten
Bij	de	aanleg	van	de	vlakken	zijn	de	werkputten	in	minimaal	vier	vakken	verdeeld	en	zijn	vond-

sten	per	vak	verzameld.	Bij	het	verwijderen	van	de	bouwvoor	is	het	recente	vondstmateriaal	niet	

meegenomen,	maar	wel	geregistreerd	in	de	dagrapporten.	Onbewerkt	hout	en	natuursteen,	

fragmentarische	bouwelementen	en	stukjes	bot	uit	de	bouwvoor	zijn	op	vergelijkbare	wijze	

geregistreerd,	maar	niet	verzameld.	Vondstmateriaal	dat	afkomstig	is	uit	sporen	is	per	spoor	

verzameld.	Ook	in	dit	geval	zijn	de	bovengenoemde	vondstcategorieën	niet	meegenomen,	met	

uitzondering	van	enkele	representatieve	fragmenten.	

Bijzondere	vondsten	zijn	exact	ingemeten	en	op	de	tekening	aangegeven.	Er	is	gebruik	

	gemaakt	van	een	metaaldetector	tijdens	het	verwijderen	van	de	bouwvoor	en	de	aanleg	van	

de	vlakken.	Tevens	is	de	stort	met	de	metaaldetector	nagezocht.

Locatie A4/W4
Op	deze	smalle	strook	van	145	meter	lengte	is	een	inventariserend	veldonderzoek	uitgevoerd.	

Door	beperkingen	in	de	betredingstoestemming,	kon	niet	het	gehele	terrein	worden	onder-

zocht.	De	putten	dienden	langs	de	grens	van	het	perceel	te	worden	aangelegd	tot	een	maxi-

male	diepte	van	1	m.	Besloten	is	om	kleine	proefsleuven	aan	te	leggen	met	een	onderlinge	

afstand	van	circa	20	meter	in	plaats	van	één	of	meerdere	lange	sleuven,	die	de	gehele	lengte	

van	het	terrein	zou(den)	bestrijken.	Indien	er	geen	veranderingen	werden	gesignaleerd,	is	de	

ruimte	tussen	twee	sleuven	niet	nader	onderzocht.	De	proefsleuven	waren	1,8	meter	breed	

en	elk	5	meter	lang.	De	sleuven	zijn	vrijwel	allen	in	één	rechte	lijn	op	het	terrein	aangelegd.	

Uitzondering	hierop	vormt	put	20,	die	iets	ten	zuiden	van	deze	lijn	is	aangelegd.	De	reden	

hiervoor	is,	dat	in	de	zuidoostelijke	hoek	van	werkput	19	een	kleibaan	aan	het	licht	gekomen	

was.	Om	meer	duidelijkheid	te	verkrijgen	omtrent	deze	kleibaan,	en	niet	nog	meer	recente	

verstoringen	bloot	te	leggen,	zoals	in	de	rest	van	werkput	19,	is	werkput	20	in	het	verlengde	

van	de	kleibaan	aangelegd	(afb.	2.4).	In	de	werkputten	zijn	laagsgewijs	enkele	vlakken	aan-

gelegd	met	een	maximale	diepte	van	1	m	onder	maaiveld.	De	eerste	vlakken	zijn	gedocumen-

teerd	op	het	niveau	van	de	eerste	archeologische	indicatoren,	zijnde	0,45	m.	onder	maaiveld.	

Volgende	vlakken	zijn	slechts	getekend	als	er	veranderingen	zichtbaar	waren.	Daar	het	een	

inventariserend	veldonderzoek	betrof,	en	geen	sporen	zijn	aangetroffen	die	tot	een	structuur	

behoorden,	zijn	geen	sporen	gecoupeerd.	

Afb. 2.4. Puttenoverzicht  

locatie A4/W4.
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Enkele	grachten	bevatten	veel	puin.	Niet	al	het	vondstmateriaal	dat	hieruit	afkomstig	was,	is	

verzameld.	Uitsluitend	het	aardewerk,	metaal,	leer	en	overige	vondsten	die	voor	de	datering	

van	belang	zouden	kunnen	zijn,	zijn	geborgen.	Van	het	bouwmateriaal	en	bot	is	slechts	een	

kleine	hoeveelheid	materiaal	meegenomen.	De	overige	fragmenten	zijn,	evenals	het	onbe-

werkte	hout	en	natuursteen,	wel	geregistreerd	maar	niet	meegenomen.

Er	is	extra	aandacht	besteed	aan	de	gracht	in	werkput	2	(Historiewijk).	Daar	dit	gedeelte	door	

de	aanwezigheid	van	meerdere	beschoeiingen	en	de	ligging	nabij	een	muurtje	moeilijk	met	

de	machine	te	bereiken	was,	is	een	gedeelte	van	de	gracht	en	de	beschoeiing	met	de	troffel	

vrijgelegd.29	Hierdoor	is	uit	dit	gedeelte	van	het	grachtenstelsel	meer	vondstmateriaal	verza-

meld	dan	elders,	wat	een	vertekend	beeld	geeft	van	de	vondstspreidingen	in	de	gracht.

2.3 Bemonsteringsstrategie
Een	bemonsteringsprogramma	is	opgesteld	voor	de	middeleeuwse	sporen	van	de	Historiewijk	

en	voor	de	locatie	AZC	t.b.v.	deelstudies	naar	onder	meer	de	voedseleconomie	en	de	aard	van	

de	activiteiten	op	deze	terreinen.

Er	zijn	twee	soorten	monsters	genomen:	

•		Grondmonsters.	Hiertoe	zijn	de	onderste,	donkere	lagen	van	sporen	bemonsterd	voor	

zaden-	en	pollenonderzoek.30	

•		Houtmonsters.	Hierbij	is	voornamelijk	aandacht	besteed	aan	het	bewerkte	hout	en	de	

beschoeiingen	langs	de	grachten	van	de	middeleeuwse	kloosterboerderij	op	de	locatie	His-

toriewijk.	Er	is	getracht	zoveel	mogelijk	verschillende	soorten	hout	en	paaltjes	te	verzame-

len,	opdat	iets	kon	worden	gezegd	over	onder	meer	de	gebruikte	houtsoort,	de	herkomst	

en	datering	van	het	hout.31	Daarnaast	is	al	het	hout	van	de	middeleeuwse	brugconstructies,	

die	op	de	locatie	Historiewijk	zijn	aangetroffen,	verzameld	voor	onderzoek.	

De	bemonsteringsstrategie	verschilde	per	terrein:

•		Op	de	locatie	Historiewijk	zijn	de	onderste,	donkere	lagen	van	alle	middeleeuwse	sporen	

bemonsterd.

•		Op	de	locatie	Torens	I	zijn	geen	monsters	genomen,	daar	er	slechts	weinig	archeologische	

indicatoren	waren	aangetroffen	en	de	vondsten	uit	natuurlijke	lagen	afkomstig	waren.	

•		Op	de	locatie	AZC	zijn	de	onderste,	donkere	lagen	van	alle	Romeinse	sporen	bemonsterd.	

Voorts	zijn	alle	humeuze	lagen	en	vullingen	bemonsterd.

•		Op	de	locatie	A4	/	W4	zijn	geen	monsters	genomen,	daar	op	dit	onderzoeksterrein	geen	

duidelijke	sporen	zijn	aangetroffen,	met	uitzondering	van	een	Romeins	grindpakket.	

2.4 Conserveringscondities
Bewoningssporen
Op	basis	van	het	eerder	uitgevoerde	archeologisch	onderzoek	was	de	verwachting	dat	de	

bewaringscondities	van	het	archeologisch	bodemarchief	goed	en	plaatselijk	zelfs	zeer	goed	

zouden	zijn.	Op	meerdere	plaatsen	zou	de	bodem	door	(sub-)recente	vergravingen	echter	

wel	verstoord	zijn.	De	dikte	van	de	verstoorde	bovengrond	kon	variëren	van	30	tot	70	cm.	

De	variërende	dikte	van	de	humeuze	bovenlaag	zou	plaatselijk	gevolgen	kunnen	hebben	

voor	de	conservering	van	de	bewoningssporen.	Op	basis	van	de	opgravingsresultaten	kan	het	

volgende	worden	geconcludeerd	omtrent	de	conserveringscondities	van	de	sporen:

•		Op	de	locatie	Historiewijk	heeft	relatief	weinig	subrecente	verstoring	plaatsgevonden.	De	

middeleeuwse	sporen	zijn	op	dit	onderzoeksterrein	goed	geconserveerd.	Romeinse	sporen	

zijn	door	activiteiten	in	latere	periodes	echter	wel	deels	verstoord.

•		Op	de	locatie	Torens	I	bevonden	zich	veel	recente	verstoringen,	die	tot	circa	÷	1.50	NAP	aan-

wezig	waren.	Omdat	in	de	onverstoorde	delen	van	het	terrein	in	het	geheel	geen	antropoge-

ne	sporen	zijn	aangetroffen	op	het	terrein,	is	aangenomen	dat	op	deze	locatie	geen	overblijf-

selen	van	Romeinse	bewoning	aanwezig	zijn	geweest.	Derhalve	kan	worden	geconcludeerd	

dat	de	grootschalige	verstoringen	waarschijnlijk	geen	archeologica	hebben	vernietigd.

•		Op	de	locatie	AZC	zijn	slechts	de	diepe	sporen	aangetroffen;	de	Romeinse	bewoningslaag	is	

afgetopt.	De	sporen	die	wel	aanwezig	waren,	waren	van	goede	kwaliteit.

•		Een	gedeelte	van	de	locatie	A4/	W4	bleek	verstoord	te	zijn.	Deze	verstoring	was	echter	vrij	

ondiep	(tot	circa	60	cm.	onder	maaiveld).

29  Het handwerk bij de gracht in 
werkput 2 is uitgevoerd door 
leden van de Nederlandse 
Jeugdbond voor Geschiedenis 
(NJBG.)

30  Overleg met betrekking tot 
deze categorie monsters en de 
strategie heeft plaatsgevonden 
met Prof. dr. C. Bakels. De be-
monstering is uitgevoerd door 
B.M. Gumbert.

31  Overleg met betrekking tot 
deze categorie monsters heeft 
plaatsgevonden met drs. C. Ver-
meeren (BIAX) . B.M. Gumbert 
heeft het onderzoek naar het 
hout uitgevoerd.
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Vondstmateriaal
De	meeste	vondsten	bleken	redelijk	tot	goed	geconserveerd.	Metaal	is	zowel	in	de	bouwvoor	

als	in	de	archeologische	contexten	onder	invloed	van	vocht	en	zuurstof	in	veel	gevallen	matig	

geconserveerd.	Organisch	en	botanisch	materiaal	in	de	vorm	van	hout,	leer	en	onverkoolde	

plantenresten	was	goed	geconserveerd	in	vochtige,	zuurstofarme	contexten.	Deze	condities	

werden	aangetroffen	vanaf	een	diepte	van	1,2-1,5	meter	onder	maaiveld.	Botmateriaal	was	

matig	tot	goed	geconserveerd;	glas	werd	sporadisch	aangetroffen.	

Afb. 2.5 en 2.6 Impressies  

van de opgravingen
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3. Historiewijk

3.1 Inleiding
Het	onderzoek	op	deellocatie	Historiewijk	vond	plaats	van	23	juni	tot	29	augustus	2003.	De	

omvang	van	het	terrein	bedroeg	circa	100	bij	100	meter.	Het	onderzoek	was	een	aanvulling	

op	de	opgraving	die	in	de	periode	1995-1997	in	het	gebied	heeft	plaatsgevonden.	

Tijdens	het	onderzoek	zijn	bewoningssporen	aangetroffen	die	in	drie	verschillende	perioden	

kunnen	worden	ingedeeld:

1.	de	Romeinse	tijd

2.	de	13e	en	14e	eeuw	

3.	de	periode	1464-1572	

In	de	eerste	fase,	de	Romeinse	tijd,	bevond	zich	op	het	onderzoeksterrein	de	randzone	van	de	

burgerlijke	nederzetting,	de	vicus,	die	bij	het	castellum	Matilo	behoorde.	In	de	tweede	fase,	

de	13e	en	14e	eeuw,	heeft	het	terrein	toebehoord	aan	de	heren	van	kasteel	Rodenburg,	dat	

op	het	terrein	ten	noorden	van	het	voormalige	Corbulokanaal	was	gelegen.	Het	onderzoeks-

gebied	was	in	deze	periode	verpacht	aan	boeren.	In	de	derde	fase,	de	periode	1464-1572,	

hebben	in	het	onderzoeksgebied	bijgebouwen	van	het	St.	Margarethaconvent	gestaan.	

Het	convent	zelf	was	gesitueerd	op	de	plaats	waar	het	Romeinse	castellum	gelegen	heeft,	

ter	plaatse	van	het	huidige	archeologische	monument.	De	sporen	worden	hieronder	zoveel	

mogelijk	per	periode	behandeld.	Aan	enkele	sporen	kon	geen	datering,	maar	wel	een	type-

ring	worden	toegekend.	Deze	worden	beschreven	in	paragraaf	3.5.	Onduidelijke	sporen,	die	

slechts	op	één	vlak	licht	zichtbaar	waren	en	waaraan	geen	typering	kon	worden	toegekend,	

zijn	buiten	beschouwing	gelaten	(zie	cd-rom	voor	alle-sporenkaart).

3.2 Fase 1: Romeinse sporen & structuren
Aan	de	Romeinse	tijd	zijn	relatief	weinig	sporen	toe	te	schrijven.	Wel	is	over	het	gehele	terrein	

zeer	veel	Romeins	aardewerk	aangetroffen,	zowel	in	alle	bewoningslagen	als	in	veel	(post-)	

middeleeuwse	sporen.	Vondstmateriaal	uit	deze	periode	is	voornamelijk	in	het	noordoosten	

van	het	terrein	aan	het	licht	gekomen.

De	sporen	die	aan	de	Romeinse	vicus	kunnen	worden	toegeschreven	bestaan	voornamelijk	

uit	perceleringsgreppels	en	enkele	kuilen.	De	datering	van	de	sporen	is	gebaseerd	op	het	

vondstmateriaal,	op	oversnijdingen	en	de	oriëntatie.	Geprobeerd	is	de	perceelgreppels	die	

tijdens	het	onderzoek	van	de	jaren	’90	zijn	aangetroffen,	te	koppelen	aan	de	sporen	uit	de	

campagne	uit	2003.	Wanneer	de	greppels	geen	vondstmateriaal	bevatten	maar	wel	gekop-

peld	konden	worden	aan	de	Romeinse	sporen	die	in	de	jaren	’90	zijn	aangetroffen,	zijn	ze	in	

de	Romeinse	tijd	gedateerd	(afb.	3.1).

3.2.1 Greppels
In	de	Historiewijk	zijn	15	greppels	aangetroffen	die	gedateerd	kunnen	worden	in	de	Romeinse	

tijd	(tabel	3.1).	De	gemiddelde	breedte	van	de	greppels	bedraagt	0,75	meter,	variërend	van		

0,4	tot	1,5	meter.32	De	bodems	van	de	greppels	variëren	van	1.00	tot	1.59	÷	NAP,	gemiddeld	

1,28	÷	NAP.	Aangezien	de	sporen	op	een	niveau	van	0,80	÷	NAP	pas	voor	het	eerst	zichtbaar	

werden,	zijn	de	greppels	gemiddeld	50	cm	of	dieper	geweest.	Van	de	15	greppels	zijn	er	slechts	

12	gecoupeerd.33	De	bodem	van	deze	greppels	was	in	6	gevallen	rond	(G6,	G8,	G13,	G17,	G18	

en	G19),	in	3	gevallen	vlak	(G9,	G15	en	G16)	en	in	3	gevallen	onregelmatig	(G10,	G11	en	G12).	

De	gecoupeerde	greppels	hebben	vrijwel	allen	een	homogene	vulling,	wat	erop	wijst	dat	ze	

in	één	keer	zijn	opgevuld.	Mogelijk	hebben	de	greppels	tot	het	laatste	moment	opengele-

gen,	en	zijn	na	het	verlaten	van	de	vicus	dichtgegooid.	Een	andere	verklaring	kan	zijn	dat	de	

greppels	slechts	korte	tijd	open	hebben	gelegen,	waarna	ze	zijn	opgevuld.	Een	uitzondering	

hierop	vormt	greppel	18,	die	een	gelaagde	vulling	heeft.	De	meeste	greppels	waren	zuidoost-

noordwest	georiënteerd	(G5,	G7,	G8,	G10,	G12,	G17,	G18	en	G19).	Een	aantal	greppels	was	

globaal	gezien	west-oost	georiënteerd	(G6	en	G9,	G13,	G14	en	G15).

In	de	greppels	is	zeer	weinig	vondstmateriaal	aangetroffen.	De	greppels	6,	8,	9,	10,	14,	15,	16	

en	19	bevatten	enkele	fragmenten	Romeins	aardewerk.	Door	de	greppels	te	koppelen	aan	spo-

ren	in	aangrenzende	werkputten,	die	in	de	periode	‘95-’97	zijn	opgegraven	(zie	tabel	3.1)	zijn	

32  Het betreft hier de afmetingen 
zoals ze op het eerste vlak zijn 
waargenomen. Het gaat der-
halve om de minimale breedtes. 
De werkelijke breedte van de 
sporen, evenals de overige spo-
ren die in dit hoofdstuk worden 
genoemd, zal op het loopniveau 
groter zijn geweest.

33  De greppels G�, G7 en G14 zijn 
niet gecoupeerd. Slechts de 
duidelijkste Romeinse sporen, 
die op het diepste vlak nog zijn 
aangetroffen, zijn gecoupeerd. 
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twee	greppels	gedateerd	aan	het	einde	van	de	1e	eeuw	en	het	begin	van	de	2e	eeuw	(greppel	

13	en	14).	Drie	greppels	konden	op	basis	van	koppeling	aan	sporen	uit	1995-1997	en	enkele	

vondsten	aan	het	einde	van	de	2e	eeuw	worden	gedateerd	(greppel	8,	11	en	15).	Twee	greppels	

konden	in	de	periode	70-260	worden	gedateerd.	Negen	greppels	konden	niet	strakker	worden	

gedateerd	dan	in	de	Romeinse	tijd	(greppel	5,	7,	9,	10,	12,	16,	17,	18	en	19).	Greppel	17	kan	

aan	de	hand	van	oversnijding	door	greppel	9	in	de	Romeinse	tijd	worden	geplaatst.	De	greppels	

18	en	19	zijn	op	basis	van	hun	oriëntatie	en	situering	in	de	Romeinse	tijd	geplaatst.	

Uit	de	opgravingen	in	1995-1997	is	geconcludeerd	dat	rond	het	jaar	100	een	uitbreiding	van	

de	vicus	naar	het	westen	toe	heeft	plaatsgevonden.34	Tijdens	het	huidige	onderzoek	is	alleen	

buiten	de	veronderstelde	oudste	begrenzing	(afb.	3.19,	greppel	A)	van	de	vicus	onderzoek	ver-

richt.	Daarbij	zijn	geen	(oudere)	sporen	aangetroffen	die	in	tegenspraak	zijn	met	de	bestaande	

hypothese.	De	sporen	konden	worden	ingedeeld	in	twee	perioden:

1.	Eind	eerste	eeuw	–	begin	tweede	eeuw.	Deze	sporen	behoren	tot	een	perceel	dat	in	‘95-‘97	

grotendeels	is	opgegraven	en	dat	de	oudste	vicusbegrenzing	oversnijdt	.	De	datering	van	de	

sporen	is,	bij	ontbreken	van	dateerbaar	materiaal,	gebaseerd	op	de	resultaten	uit	‘95-‘97.

2.	Tweede	helft	tweede	eeuw	en	later.	Deze	sporen	liggen	verspreid	over	het	terrein,	buiten	de	

oudste	begrenzing	van	de	vicus.

De	greppels	hebben	waarschijnlijk	toebehoord	aan	het	perceleringssysteem	van	de	vicus.	

Daarnaast	hebben	ze	gediend	voor	de	afvoer	van	het	overtollige	water.	Naar	Romeins	gebruik	

is	de	percelering	in	de	vicus	normaliter	planmatig	georganiseerd.	In	het	onderzoeksgebied,	de	

randzone	van	de	vicus,	zijn	de	percelen	echter	volgens	een	minder	strak	schema	aangelegd	

dan	nabij	een	castellum	verwacht	wordt.	Het	perceleringssysteem	lijkt	ter	plaatse	van	het	on-

derzoeksgebied	niet	georiënteerd	te	zijn	geweest	op	het	castellum	maar	is	haaks	aangelegd	

op	de	oever	van	het	Corbulokanaal.35

Afb. 3.1. Sporen uit de Romeinse 

tijd, aangetroffen tijdens het 

onderzoek in de periode 1995-

1997 (wit, naar Hazenberg 

2000) en in 2003 (grijs). 

34  Hazenberg 2000, 29ff.
3�  In tegenstelling hiertoe lijkt de 

percelering op het AZC-terrein 
juist wel georienteerd te zijn 
geweest op het castellum.
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3.2.2 Crematies
Drie	bijzondere	sporen	zijn	aangetroffen:	de	crematies	C1,	C2	en	C3.	

Crematie	1	bevatte	de	resten	van	een	volwassen	skelet	(211	gram,	113	stuks).	Er	konden	

delen	worden	geïdentificeerd	van	het	cranium,	gebitselementen,	proximale	ulna,	tibia	diafyse	

en	delen	van	het	voetskelet.	Daarnaast	bevatte	de	kuil	een	groot	aantal	scherven	van	een	

geverfde	beker	in	techniek	b,	type	Stuart	2	en	enkele	fragmenten	van	een	gladwandige	kruik	

type	Stuart	110B.	

Afb 3.2. De projectie van het ka-

naal van Corbulo en het castel-

lum op de huidige topografische 

kaart (naar Polak e.a., 2005). 

Tabel 3.1. Romeinse greppels  

in de Historiewijk

nummer breedte NAP-onderkant vorm bodem vulling inhoud datering  koppeling  

greppels 95-97

G5	 0,50	meter	 ÷1.50	NAP	 nvt	 nvt	 geen	vondsten	 nvt	 nvt

G6	 0,50	meter	 ÷1.00	NAP	 rond	 homogeen	 aardewerk	(blauwgrijs)	 70-260	 nvt

G7	 0,50	meter	 ÷1.50	NAP	 nvt	 nvt	 geen	vondsten	 nvt	 nvt

G8	 0,30	meter	 ÷1.41	NAP	 rond	 homogeen	 aardewerk	 eind	2e	eeuw	 16

	 	 	 	 	 (kustrood,	ruwwandig)

G9	 1	meter	 ÷1.40	NAP	 vlak	 homogeen	 aardewerk	(gladwandig)	 Romeins	 z.n	

G10	 1	meter	 ÷1.40	NAP	 onregelmatig	 homogeen	 geen	vondsten	 Romeins	

G11	 0,80	meter	 ÷1.54	NAP	 onregelmatig	 homogeen	 geen	vondsten	 eind	2e	eeuw	 18

G12	 1	meter	 ÷1.59	NAP	 onregelmatig	 homogeen	 geen	vondsten	 nvt	 nvt

G13	 0,50	meter	 ÷1.56	NAP	 rond	 homogeen	 geen	vondsten	 eind	1e	eeuw	-	

	 	 	 	 	 	 begin	2e	eeuw	 22

G14	 1,50	meter	 nvt	 nvt	 nvt	 geen	vondsten	 eind	1e	eeuw	-	

	 	 	 	 	 	 begin	2e	eeuw	 20	/	21

G15	 0,60	meter	 ÷1.02	NAP	 vlak	 homogeen	 geen	vondsten	 eind	2e	eeuw	 35

G16	 0,60	meter	 ÷1.54	NAP	 vlak	 homogeen	 aardewerk	(dikwandig)	 Romeins	 nvt

G17	 1,30	meter	 ÷1.32	NAP	 rond	 homogeen	 botmateriaal	 Romeins	 nvt

G18	 0,60	meter	 ÷1.13	NAP	 rond	 gelaagd	 geen	vondsten	 Romeins	 nvt

G19	 0,70	meter	 ÷1.05	NAP	 rond	 homogeen	 Romeins	aardewerk		 Romeins	 nvt

	 	 	 	 	 (ruwwandig)
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Crematie	3	bevatte	slechts	15	stukjes	(13	gram)	verbrand	bot	waaronder	twee	ribfragmenten	

en	een	deel	van	een	verbrande	menselijke	halswervel	van	een	jong	individu.	Daarnaast	waren	

enkele	scherven	aanwezig	van	een	geverfde	beker	in	techniek	b,	type	Stuart	2	en	enkele	

fragmenten	Belgische	waar.	

Crematie	2	bestond	uit	een	in	elkaar	gedrukte	ruwwandige	kookpot	(Niederbieber	89)	met	

daarin	enkele	fragmentjes	verbrand	bot.	De	crematieresten	(5	stuks,	5	gram)	waren	helaas	te	

gefragmenteerd	om	een	determinatie	mogelijk	te	maken.	Daarnaast	waren	enkele	fragmen-

ten	ruwwandig	aardewerk	en	terra	sigillata	aanwezig.	

De	crematies	1	en	3	kunnen	op	basis	van	het	aardewerk	worden	gedateerd	in	de	eerste	helft	

van	de	tweede	eeuw.	Crematie	2	kan	gedateerd	worden	in	de	periode	120-260.	

De	crematies	waren	allen	in	de	noordoosthoek	van	het	onderzoeksterrein	gesitueerd.	Zowel	

crematie	1	als	3	waren	ondiepe	kuilen	met	daarin	een	concentratie	verbrand	bot	en	frag-

menten	aardewerk.	De	hoeveelheden	aangetroffen	bot	zijn	onvoldoende	voor	een	complete	

crematie.	Ook	crematie	2	is	verre	van	compleet:	de	container	was	in	elkaar	gedrukt	en	er	was	

vrijwel	geen	verband	bot	aanwezig	tussen	de	scherven.	We	moeten	dan	ook	concluderen	

dat	alle	drie	de	crematies	verstoord	zijn	en	dat	we	in	het	beste	geval	de	onderzijde	van	de	

crematiekuilen	hebben	aangetroffen.	Het	is	eveneens	mogelijk	dat	de	crematies	niet	meer	in	

situ	lagen	al	spreekt	de	dichte	concentratie	van	het	verbrande	bot	van	crematie	1	en	3	deze	

conclusie	tegen.

3.2.3 Kuilen
Vier	kuilen	kunnen	in	de	Romeinse	tijd	gedateerd	worden	(tabel	3.2).36	Drie	kuilen	hebben	

een	ronde	vorm	(kuil	15,	16	en	18);	kuil	19	is	langwerpig.	De	bodem	van	de	kuilen	varieert	

van	1.10	NAP	tot	1.78	÷NAP.37	De	bodem	van	kuil	18	is	rond,	die	van	kuil	19	onregelmatig.	

De	kuilen	bevatten	vrijwel	geen	vondstmateriaal.	Kuil	18	heeft	een	homogene	vulling	terwijl	

de	vulling	van	kuil	19	gelaagd	is.	

Aan	de	hand	van	het	vondstmateriaal	en	de	oversnijdingen	van	de	kuilen,	kunnen	ze	in	de	

Romeinse	tijd	worden	gedateerd.	Alleen	aan	kuil	15	kan	op	basis	van	vondstmateriaal	een	

nauwere	datering	worden	toegekend.	Deze	kuil	dateert	uit	de	periode	van	het	einde	van	de	

tweede	eeuw	tot	het	einde	van	de	derde	eeuw.

3.3 Fase 2: 13e en 14e eeuwse sporen & structuren
In	het	onderzoeksgebied	is	een	klein	aantal	grachten,	greppels,	kuilen	en	andere	sporen	uit	

de	13e	en	14e	eeuw	aangetroffen	die	vermoedelijk	behoren	bij	een	woonerf	(afb.	3.3).	Het	

is	niet	verwonderlijk	dat	slechts	zo	weinig	overblijfselen	uit	deze	periode	aan	het	licht	zijn	

gekomen.	Ten	eerste	kunnen	de	sporen	verstoord	of	afgetopt	zijn	door	latere	activiteiten.	De	

bouw	van	de	bijgebouwen	van	het	15e	eeuwse	St.	Margarethaconvent	en	latere	kleiwinnings-

activiteiten	in	het	gebied	kunnen	hiervoor	onder	meer	de	oorzaak	zijn.	Een	andere	oorzaak	

is	de	bouwwijze	die	in	deze	eeuwen	gehanteerd	werd.	Het	was	gebruikelijk	boerderijen	uit	

hout	op	te	trekken	waarbij	de	wanden	en	het	dak	van	het	huis	op	houten	planken	in	een	

wandgreppel	rustten.	Doordat	de	overige	delen	van	het	huis	ondiep	gefundeerd	waren,	heeft	

dit	doorgaans	weinig	sporen	in	de		bodem	achtergelaten.	Boerderijen	uit	deze	periode	zijn	in	

West-Nederland	slechts	zichtbaar	aan	de	sporen	van	de	wandgreppels.38	

Tabel 3.2 Romeinse kuilen  

in de Historiewijk

nummer afmetingen NAP- vorm vulling inhoud datering 

  onderkant bodem 

K15	 1,40	bij	1,80	meter	 nvt	 nvt	 nvt	 	Romeins	aardewerk		 eind	2e	eeuw	-	eind	3e	eeuw

	 	 	 	 	 (o.a.Niederbieber	112A,	kustrood	aardewerk)

K16	 0,40	bij	0,80	meter	 nvt	 nvt	 nvt	 	Romeins	aardewerk	(o.a.	ruwwandig)	 Romeins

K18	 1,20	bij	1,20	meter	 ÷1.10	NAP	 rond	 homogeen	 geen	vondsten	 Romeins

K19	 1	bij	1,60	meter	 ÷1.78	NAP	 onregelmatig	 gelaagd	 Romeins	aardewerk(o.a.	gladwandig)	 Romeins

36  Het betreft de kuilen K1�, K16, 
K18 en K19.

37  Slechts twee van de kuilen zijn 
gecoupeerd (K18 en K19).

38  Mondelinge mededeling J. van 
Horssen.
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3.3.1 Grachtenstelsel
Reeds	in	de	14e	eeuw	is	op	het	onderzoeksterrein	een	aantal	grachten	aanwezig	(GR1,	3,	7	

en	6;	afb.	3.3,	tabel	3.3).	Na	afdamming	in	een	latere	fase	(ten	tijden	van	het	St.	Margaretha-

convent	1464	–	1572,	hierna	conventfase	genoemd)	raken	gracht	3	en	6	in	onbruik.		

Gracht	1	en	7	gaan	onderdeel	uitmaken	van	een	nieuw	grachtenstelsel.39	

De	grachten	zijn	in	deze	periode	niet	beschoeid.	De	diepte	van	de	grachten	varieert	van	

÷1,70	NAP	tot	÷2,20	NAP.	De	gemiddelde	breedte	is	5,3	meter	en	varieert	van	4,5	tot	6,5	

meter.40	In	twee	gevallen	betreft	het	een	gracht	met	vlakke	bodem	(GR1	en	6).	In	één	geval	

gaat	het	om	een	onregelmatige	bodem,	die	eerder	vlak	dan	rond	genoemd	kan	worden	

(GR3).	Van	gracht	7	is	de	vorm	van	de	bodem	onbekend,	daar	deze	niet	is	gecoupeerd.	

Op	basis	van	het	vroegste	vondstmateriaal	dat	uit	de	grachten	afkomstig	is,	kan	worden	ge-

concludeerd	dat	de	bovengenoemde	grachten	rond	1350	moeten	zijn	gegraven.	De	grachten	

1	en	7	hebben	tot	in	de	conventfase	opengelegen.	Dit	blijkt	uit	de	datering	van	het	vondst-

materiaal,	maar	ook	uit	de	gelaagde	opvulling	van	deze	grachten.	Slechts	de	onderste	lagen	

zijn	in	de	14e	eeuw	afgezet;	de	overige	lagen	dateren	uit	de	conventfase.

Het	lijkt	aannemelijk	dat	een	belangrijke	functie	van	de	grachten	het	afbakenen	van	percelen	

is	geweest.	Daarnaast	hadden	ze	een	waterafvoerende	en	beschermende	functie.	Mogelijk	

heeft	op	het	terrein	ten	zuidwesten	van	de	grachten	een	boerderij	gestaan.	Overblijfselen	

hiervan	zijn	echter	niet	aangetroffen.	Het	reconstrueren	van	de	structuren	uit	deze	fase	werd	

bemoeilijkt	doordat	een	koppeling	van	de	13e	en	14e	eeuwse	sporen	met	de	resultaten	van	

het	onderzoek	in	de	jaren	‘90	problematisch	was,	daar	de	(post-)middeleeuwse	sporen	van	

het	eerdere	onderzoek	niet	nader	gedateerd	zijn.	Derhalve	kunnen	slechts	de	sporen	die	dui-

delijk	doorlopen	in	de	in	1995-1997	opgegraven	werkputten	aan	elkaar	worden	gekoppeld.

Afb. 3.3. Sporen uit de 13e en 

14e eeuw in de Historiewijk

39  De beschrijving van deze grach-
ten heeft slechts betrekking op 
hun functioneren in de eerste 
fase. Ze worden tevens bespro-
ken in paragraaf 3.4.1.

40  Het betreft hier de afmetin-
gen die op het eerste vlak zijn 
gemeten. Het gaat hier derhalve 
om de minimale breedtes. De 
werkelijke breedte van de 
grachten, evenals de overige in 
dit hoofdstuk genoemde spo-
ren, kan groter zijn geweest.
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3.3.2 Greppels
In	de	Historiewijk	zijn	5	greppels	uit	de	14e	eeuw	aangetroffen	(G1,	2,	3,	4	en	20;	afb.	3.3,	

tabel	3.4).	De	meeste	greppels	konden	niet	in	zijn	geheel	worden	blootgelegd,	daar	ze	buiten	

de	opgravingsputten	doorliepen.	De	gemiddelde	breedte	van	de	greppels	op	het	vlak	waar	ze	

voor	het	eerst	zijn	aangetroffen	bedraagt	3	meter	en	varieert	van	2,5	tot	4	meter.	De	diepte	is	

gemiddeld	÷1.90	NAP	en	varieert	van	÷1,58	NAP	tot	÷2,56	NAP,	vergelijkbaar	met	de	diepte	

van	de	grachten.	De	bodem	van	de	greppels	was	in	drie	gevallen	vlak	(G1,	4	en	20)	en	in	

twee	geval	rond	(G2	en	3).	De	vulling	van	de	greppels	was	in	de	meeste	gevallen	gelaagd	en	

humeus	waaruit	we	opmaken	dat	er	water	in	de	greppels	heeft	gestaan.	Alleen	greppel	4	had	

een	homogene	vulling.

De	greppels	G1	en	2	zijn	noordwest-zuidoost	georiënteerd.	Het	is	onduidelijk	of	ze	in	verband	

stonden	met	de	gracht	die	ten	noorden	ervan	liep	(tussen	GR1	en	7,	opgegraven	in	1995-

1997).	Greppel	2	bestaat	eigenlijk	uit	twee	elkaar	oversnijdende	greppels	waarvan	de	meest	

oostelijke	de	jongste	is.	De	greppels	G3,	4	en	20	lopen	evenwijdig	aan	elkaar	van	oost	naar	

west	en	buigen	vervolgens	af	naar	het	zuidoosten.	Opvallend	is,	dat	deze	drie	greppels	dezelfde	

loop	volgen	als	het	latere	grachtenstelsel	dat	in	dit	gebied	wordt	aangelegd	(conventfase).	Ook	

deze	greppels	zijn	waarschijnlijk	percelerings-	en	afwateringsgreppels	geweest	en	kunnen	wel-

licht	worden	beschouwd	als	de	voorlopers	van	de	latere	grachten	uit	de	conventfase.

Zowel	greppel	1	als	2	hebben	gedurende	een	lange	periode	opengelegen.	Greppel	1	dateert	

uit	de	periode	1250-1300;	greppel	2	uit	1300-1350.	Het	vondstmateriaal	uit	greppel	4	duidt	

op	een	datering	na	1350.	De	homogene	vulling	van	de	greppel	doet	vermoeden	dat	hij	in	

vrij	korte	tijd	is	dichtgegooid.	Greppel	3	kan	zowel	in	deze	fase	als	in	de	hierop	volgende	

conventfase	worden	gedateerd.	Aan	de	hand	van	het	aardewerk	wordt	deze	greppel	geda-

teerd	in	de	periode	1350-1575.	In	greppel	20	zijn	geen	vondsten	aangetroffen.	Op	basis	van	

overeenkomst	in	ligging	en	oriëntatie	met	greppel	4,	zijn	zowel	greppel	3	als	20	aan	deze	

fase	toegewezen.	Mogelijk	betreft	het	hier	verschillende	fases	van	één	en	dezelfde	greppel,	

die	allen	in	de	2e	fase	zijn	aangelegd.	

nummer breedte NAP-onderkant vorm bodem vulling inhoud datering

G1	 4	meter	 ÷1.58	NAP	 vlak	 gelaagd	 middeleeuws	aardewerk,	

	 	 	 	 	 Romeins	aardewerk	(weinig,	veel	bot)	 1325-1450

G2	 3	meter	 ÷2.56	NAP	 vlak	 gelaagd	 middeleeuws	aardewerk,	Romeins	aardewerk	

	 	 	 	 	 (weinig),	metaal,	bot	(o.a.	benen	kammetje),

	 	 	 	 	 leer	(kinderschoentje!)	 1325-1450

G3	 2,5	meter	 ÷1.65	NAP	 rond	 gelaagd	 middeleeuws	aardewerk,	Romeins	aardewerk	

	 	 	 	 	 (weinig),	metaal,	keramiek	 1350-1575

G4	 2,5	meter	 ÷2.00	NAP	 vlak	 homogeen	 middeleeuws	aardewerk,	Metaal,	bot	 vanaf	1350

G20	 min.	3	meter	 ÷1.70	NAP	 vlak	 gelaagd	 geen	vondsten	 1200-1400

Tabel 3.4. 14e eeuwse greppels 

uit fase 2 in de Historiewijk.

Tabel 3.3. Grachten in  

de Historiewijk

nummer breedte NAP onderkant vorm bodem beschoeiing o.i.d.  vulling datering fase

GR1	 6,5	m	 ÷	1.70	NAP	 vlak	 ZO	beschoeid	+	op	grens	met	G3	 laagsgewijs,	geen	puin	 1350-1575	 2,3

GR2	 6	m	 ÷	1.40	NAP	 vlak	 NO	zijde	deels	beschoeiing.	Mogelijk	

	 	 	 	 kademuur	K3	Noordoostzijde	 homogeen	puin	 1400-1600	 3

GR3	 5	m	 ÷	2.10	NAP	 onregelmatig	 beschoeiing	op	grens	G1	 gelaagd,	geen	puin	 1300-1575	 3

GR4	 6,5	m	 	÷2.30	NAP	 vlak	 NO	zijde	deels	beschoeiing	 gelaagd.	Bovenste	deel	puin	 1350-1700	 3

GR5	 7	m	 ÷	2.25	NAP	 vlak	 ZW-zijde	kademuur	M2	+	beschoeiing	 gelaagd	tot	÷	1.90	NAP	

	 	 	 	 	 vanaf	onder.	Daarboven		 1450-1550	 3

	 	 	 	 	 homogene	puinvulling

GR6	 4	m	+	ROB	 ÷	2.20	NAP	 vlak	 geen	 gelaagd.	Geen	puin	 1350-1500	 2

GR7	 4,5	m	 onbekend	 onbekend	 2	beschoeiingen	(dubbele	+	enkele).	

	 	 	 	 Kademuur	M1	zuidwest	zijde	 bevat	aparte	vulling	S48.	Puin	 1350-1575	 2,3
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Tenslotte	is	een	tweetal	banen	aangetroffen	(X9	en	10),	die	op	gelijke	wijze	als	greppel	3,	4	en	

20	georiënteerd	zijn,	en	vlak	ten	zuiden	daarvan	liggen.	Mogelijk	betreft	het	hier	eerdere	of	

latere	fases	van	bovengenoemde	greppels.	Daar	deze	sporen	niet	zijn	gecoupeerd,	kan	niet	met	

zekerheid	worden	aangegeven	of	het	hier	daadwerkelijk	greppels	betreft.

3.3.3 Waterput
In	de	noordoost	hoek	van	het	onderzoeksgebied	is	een	waterput	uit	de	13e	of	14e	eeuw	

aangetroffen	(W1,	afb.	3.3,	3.4	en	3.5).	Deze	waterput	had	in	het	vlak	een	doorsnede	van	

circa	1,70	meter	en	de	onderzijde	ligt	op	÷2.56	NAP.	De	waterput	is	vervaardigd	van	een	

oude	bier-	of	wijnton,	waar	rondom	twijgen	aan	elkaar	zijn	bevestigd.	De	bodem	van	de	ton	

was	doorzeefd	met	gaten	en	op	twee	dwarsbalken	geplaatst,	waardoor	zand	en	klei	werden	

tegengehouden.	De	wand	van	de	put	werd	verstevigd	met	duigen	en	houten	plankjes,	die	

met	twijgen	bij	elkaar	werden	gehouden.	

Uit	de	waterput	zijn	slechts	enkele	vondsten	afkomstig:	een	daarvan	is	een	zogenaamde		

hanzeschotel.	De	vondst	van	een	hanzeschotel	in	een	waterput	kan	wijzen	op	een	rituele		

depositie:	de	schotel	kan	met	opzet	in	de	waterput	zijn	geplaatst.	De	hanzeschotel	kan	in	

de	13e	eeuw	gedateerd	worden.	De	enige	dateerbare	aardewerkvondst	is	een	ongegla-

zuurde	scherf	Siegburg-steengoed	(eerste	helft	14e	eeuw).	De	vondst	van	de	waterput	doet	

vermoeden	dat	in	de	directe	nabijheid	een	boerderij	gelegen	heeft.	Alhoewel	hiervan	geen	

overblijfselen	zijn	aangetroffen	vermoeden	we	dat	deze	op	het	terrein	ten	zuidwesten	van	de	

grachten	heeft	gestaan,	nabij	de	waterput.	

3.3.4 Takkenpad
Een	tweede	bijzondere	vondst	is	een	

takkenpad	(WG1),	in	het	noordwesten	

van	het	terrein,	dat	bovenop	een	greppel	

is	aangelegd	(afb.	3.3	en	3.6).	Haaks	op	

gracht	1	is	van	noordwest	naar	zuidoost	

een	greppel	gegraven.	Deze	greppel	

(circa	2	meter	breed	en	÷1,65	meter	

diep)	vertoont	grote	overeenkomsten	

met	G1	en	2.	De	greppel	is	laagsgewijs	

opgevuld,	wat	impliceert	dat	zij	lang-

zaam	haar	functie	heeft	verloren.	Op	de	

vulling	van	de	greppel	zijn	vervolgens	

takken	geplaatst,	vermoedelijk	om	ervoor	

te	zorgen	dat	de	grond	begaanbaar	was	

en	niet	drassig	bleef.	Zowel	de	greppel	

als	het	takkenpad	zijn,	hoewel	na	elkaar	

aangelegd,	in	de	periode	1350-1400	te	

plaatsen.41

Afb. 3.4 en 3.5. De buitenkant 

(links) en bodem (rechts)  

van de waterput

Afb. 3.6. Het takkenpad 

41  C14 dateringen van het hout 
wijzen op een datering van 1347 
tot 1393. Het aardewerk in de 
greppel dateert uit de periode 
13�0-147�. 
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3.3.� Rechthoekige, humeuze kuilen
Tijdens	het	onderzoek	zijn	zeven	rechthoekige	kuilen	met	een	humeuze	vulling	aangetrof-

fen	(Kuil	1	t/m	7)	die	vrijwel	allen	uit	fase	2	dateren.	Slechts	één	kuil	dateert	uit	fase	3	(de	

conventfase).	Vanwege	de	grote	overeenkomst	in	vorm	en	functie	worden	alle	kuilen	in	deze	

paragraaf	besproken	(afb.	3.7	en	3.8,	tabel	3.5).	

De	breedte	van	de	kuilen	varieert	van	1	tot	2,5	meter,	met	een	gemiddelde	van	1,9	meter.		

De	lengte	bedraagt	gemiddeld	2,7	meter,	met	een	minimum	van	2	en	een	maximum	van		

3	meter.	Niet	alle	kuilen	zijn	compleet	opgegraven	omdat	ze	ofwel	zijn	oversneden,	ofwel	

deels	buiten	de	opgravingsput	vielen.	De	diepte	van	de	kuilen	varieert	van	1,53	tot	2,37	

÷NAP,	met	een	gemiddelde	van	÷2,00	NAP.	De	bodem	van	de	kuilen	is	in	vier	gevallen	rond	

(K2,	3,	4	en	6)	en	in	drie	gevallen	vlak	(K1,	5	en	7).	Afgezien	van	kuil	7	is	de	vulling	van	alle	

kuilen	gelaagd,	wat	betekent	dat	de	kuilen	langzaam	zijn	opgevuld.

Wat	voorts	opvallend	genoemd	mag	worden,	is	de	oriëntatie	en	ligging	van	de	kuilen.	Vrijwel	

alle	kuilen	zijn	noordwest-zuidoost	georiënteerd	en	liggen	aan	de	randen	van	het	terrein	waar	

de	hoofdbebouwing	van	het	erf	moet	hebben	gelegen.	Dit	terrein	komt	overeen	met	het	

gebied	dat	in	fase	3	(de	conventfase)	omgeven	wordt	door	grachten	en	waar	de	klooster-

boerderij	gebouwd	wordt	(zie	afb.	3.10).	Deze	kloosterboerderij	is	dus	vermoedelijk	gebouwd	

op	dezelfde	plaats	als	het	14e	eeuwse	erf.	Een	uitzondering	op	bovenstaand	beeld	vormt	kuil	

5,	die	noord-zuid	georiënteerd	is	en	wel	op	het	terrein	van	de	hoofdbewoning	ligt.	

De	meeste	kuilen	zijn	in	de	tweede	fase	te	dateren.42	Uit	kuil	3	is	hout	afkomstig,	waarvan		

de	veldatum	door	middel	van	dendrochronologisch	onderzoek	bepaald	is	op	1398.	De	kuilen	

1	en	6	bevatten	geen	vondstmateriaal,	waardoor	deze	niet	te	dateren	zijn.	De	hoeveelheid	

materiaal	uit	de	overige	kuilen	is	minimaal,	waardoor	de	datering	van	deze	kuilen	aan	de	

hand	van	het	vondstmateriaal	niet	volledig	betrouwbaar	is.	Aan	de	hand	van	oversnijdingen	

kunnen	de	kuilen	echter	met	grotere	zekerheid	aan	de	2e	bewoningsfase	worden	toege-

schreven.	Kuil	6	wordt	bijvoorbeeld	oversneden	door	greppel	3,	die	in	de	periode	1350-1575	

gedateerd	kan	worden.	Kuil	7	heeft	een	afwijkende	datering	namelijk	vanaf	1450,	in	fase	3.

De	functie	van	de	kuilen	is	onzeker.	Het	gaat	hier	niet	om	afvalkuilen,	aangezien	in	dat	geval	

meer	vondstmateriaal	in	de	kuilen	aangetroffen	zou	moeten	zijn.	Het	is	waarschijnlijker	dat	

de	kuilen	zijn	gegraven	om	iets	te	verkrijgen,	daar	ze	na	het	graven	open	zijn	blijven	liggen.	

Mogelijk	betreft	het	drainagekuilen	of	kleiwinningskuilen.	In	Noord-Holland	zijn	vergelijkbare	

diepe	kuilen	bekend,	die	gegraven	zijn	om	klei	te	winnen:	de	zogenaamde	daliegaten.	Deze	

daliegaten	zijn	in	de	late	middeleeuwen	gegraven	na	de	ontginning	van	de	veengebieden	in	

West-Nederland.	De	bodems	waren	in	dit	gebied	aanvankelijk	te	arm	om	akkerbouw	op	te	

kunnen	bedrijven.	Daartoe	werd	klei	van	grote	diepte	gehaald	en	uitgespreid	over	het	land	

om	het	vruchtbaarder	te	maken.	De	gaten	werden	opgevuld	met	veenkluiten	en	afval,	of	zijn	

Afb. 3.7. De locatie van de  

rechthoekige humeuze kuilen.

42  De meeste kuilen zijn aan de 
hand van aardewerk en oversnij-
dingen gedateerd.
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open	blijven	liggen.	De	daliegaten	in	Noord-Holland	worden	echter	in	een	vroegere	periode	

gedateerd,	vanaf	circa	1000.	Daar	de	Roomburgerpolder	een	zeer	kleiig	gebied	betreft,	is	een	

dergelijke	hypothese	echter	aannemelijk.43

Zoals	reeds	eerder	is	opgemerkt,	vormt	kuil	7	een	uitzondering.	Hoewel	het	een	vierkante,	

humeuze	kuil	betreft,	kan	deze	in	een	latere	fase	(de	conventfase)	gedateerd	worden.	Boven-

dien	heeft	de	kuil	een	andere	vulling	namelijk	een	homogene	i.p.v.	een	gelaagde.	Waar-

schijnlijk	is	hij	in	kortere	tijd	opgevuld	dan	de	andere	kuilen.	Daarnaast	is	hij	ondieper	dan	de	

anderen,	en	is	hij	kleiner	van	omvang.	Deze	afwijkingen	sluiten	echter	niet	uit	dat	de	kuil,	al	

dan	niet	in	een	volgende	bewoningsfase,	hetzelfde	doel	heeft	gediend.	

Opgemerkt	moet	worden,	dat	gedurende	het	onderzoek	in	de	jaren	’90,	kuilen	van	dezelfde	

aard	zijn	aangetroffen.44	Destijds	was	het	echter	niet	mogelijk	aan	de	kuilen	een	functie	of	

datering	kunnen	toe	te	kennen.	

3.3.6 Overige kuilen
In	totaal	zijn	8	kuilen	aangetroffen	die	in	de	13e	en	14e	eeuw	gedateerd	kunnen	worden	(afb.	

3.3,	tabel	3.6).45	Een	zestal	kuilen	heeft	een	ronde	vorm	(K9,	10,	12,	13,	14	en	17)	en	een	

tweetal	kuilen	is	langwerpig	(K8	en	11).	De	ronde	kuilen	hebben	een	gemiddelde	doorsnede	

van	1,3	meter,	die	varieert	van	0,75	tot	1,75	meter.	De	twee	rechthoekige	kuilen	hebben	beide	

een	breedte	van	1	meter.	De	lengte	van	deze	kuilen	bedraagt	2,25	en	6,5	meter.	De	diepte	

van	de	kuilen	varieert	van	÷1.50	NAP	tot	÷2.26	NAP,	met	een	gemiddelde	van	÷1.79	NAP.	Van	

vier	kuilen	kon	de	diepte	worden	gemeten;	één	van	de	kuilen	is	niet	gecoupeerd	(K13),	en	drie	

kuilen	betreffen	dierenbegravingen.	Om	dezelfde	reden	kon	van	slechts	vier	kuilen	de	vorm	van	

de	bodem	worden	bepaald.	In	drie	gevallen	betreft	het	een	vlakke	bodem	(K8,	10	en	11),	in	

één	geval	een	ronde	(K12).

Afb. 3.8. Een doorsnede van  

één van de rechthoekige  

humeuze kuilen.

Tabel 3.5. 14e en 15e-eeuwse 

rechthoekige kuilen fase 2 en 3 

in de Historiewijk.

nummer breedte NAP-onderkant vorm  vulling inhoud datering fase 

   bodem

K1	 2,25	bij	min.	1	m	 ÷1,74	NAP	 vlak	 onderzijde	gelaagd,		 geen	 nvt	 nvt

	 	 	 	 verder	homogeen

K2	 3	bij	min.	2	m	 ÷2,14	NAP	 rond	 gelaagd	 brok	CU,	22	bot,	27	Meaw,	

	 	 	 	 	 1	dakpan,	2	ker,	3	STU,	1	SZA	(=57)	 vanaf	1375	 2,3	(nadruk	2)

K3	 3	bij	2,5	m	 ÷2,01	NAP	 rond	 gelaagd	 brok	FE,	3	spijker,	6	bot,	1	SZA,	

	 	 	 	 	 1	dakpan,	1	vensterglas,	9	Meaw	(=21)	 1350-1450	 2

K4	 3	bij	2	m	 ÷2,37	NAP	 rond	 gelaagd	 Pbgewicht,	6	bot,	9	Meaw,	

	 	 	 	 	 2	ker,	1	bs	(=19)	 1300-1475	 2

K5	 2,75	bij	1,75	m	 ÷1,96	NAP	 recht	 gelaagd	 1	bot,	2	MEaw,	1	Ker	(=4)	 vanaf	1350	 2,3

K6	 2,75	bij	min	2	m	 ÷2,37	NAP	 rond	 gelaagd	 geen	 nvt	 nvt

K7	 2	bij	2	m	 ÷1,53	NAP	 vlak	 homogeen	 1	spijker,	1	FEstaf,	31	bot,	1	baksteen,	

	 	 	 	 	 2	Meaw	(=36)	 vanaf	1450	 3

43  Van der Linden en Van Geel 
200�, 114.

44  Hazenberg 2000, 24ff
4�  Het betreft de kuilen K8 t/m K14 

en K17.
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In	drie	kuilen	is	veel	vondstmateriaal	aangetroffen	(K8,	12	en	13).	De	kuilen	12	en	13	betref-

fen	afvalkuilen.	In	de	vulling	van	kuil	8	is	daarnaast	ook	veel	mest	aangetroffen.	Kuil	8	en	12	

hebben	een	gelaagde	vulling	en	zijn	waarschijnlijk	in	meerdere	fasen	opgevuld.	

De	kuilen	9,	14	en	17	zijn	dierenbegravingen	(K9,	14	en	17).	Het	gaat	om	respectievelijk	

een	paard,	een	niet	nader	te	determineren	groot	zoogdier	en	een	rund.	Het	lijkt	erop	dat	de	

paardenbegraving	K9	ouder	is	dan	greppel	2.	De	achterpoten	van	het	paard	zijn	namelijk	niet	

aanwezig	en	lijken	weggegraven	bij	de	aanleg	van	de	greppel.	Bovendien	zou	het	dier,	als	de	

greppel	reeds	aanwezig	was	geweest,	eerder	ìn	de	greppel	zijn	begraven	als	offer,	en	niet	vlak	

ernaast.	Het	rund	(K17)	is	daarentegen	wel	in	een	gracht	(GR6)	begraven.	

De	kuilen	10	en	11	bevatten	vrijwel	geen	vondstmateriaal.	De	positie	van	deze	kuilen	boven	

greppel	1	doet	vermoeden	dat	het	hier	gedeelten	van	de	bovenste	laag	van	de	greppel	be-

treft.	Kuil	10	heeft	een	homogene	vulling,	kuil	11	een	gelaagde.

Hoewel	alle	kuilen	aan	fase	2	zijn	toegeschreven,	hebben	ze	niet	allen	een	gelijke	datering.	

Aan	de	hand	van	het	vondstmateriaal	kunnen	de	kuilen	12,	13,	14	en	17	worden	gedateerd	

in	de	periode	1350-1450.	Kuil	8	wordt	oversneden	door	greppel/takkenpad	(WG1)	en	is	daar-

mee	te	plaatsen	vóór	1350-1450.	Overeenkomstig	hiermee	is	de	vondst	van	een	fragment	

hoogversierd	aardewerk	dat	voorkomt	in	de	periode	1250-1350.	Kuil	9	kan	worden	geda-

teerd	tussen	1300-1325,	K11	in	de	periode	1250-1400.	Aan	kuil	10	kan	slechts	een	ruime	

datering	in	de	periode	1250-1500	worden	toegekend.	

3.3.7 Overige sporen
Een	aantal	overblijfselen	is	aan	deze	fase	toe	te	schrijven,	die	niet	nader	getypeerd	kunnen	

worden.	Deze	sporen	zijn	aangeduid	met	de	letter	X	(afb.	3.3).	Het	betreft	acht	sporen	(X1	

t/m	8),	die	dikwijls	slechts	op	één	vlak	zichtbaar	waren.	Uit	de	sporen	is	vrijwel	in	alle	gevallen	

zeer	weinig	vondstmateriaal	afkomstig.	Aan	de	hand	van	deze	vondsten	en	oversnijdingen	

konden	de	sporen	echter	in	fase	2	worden	geplaatst.	Opvallend	is,	dat	deze	sporen	allen	

binnen	het	grachtenstelsel	uit	de	volgende	fase	(conventfase)	gesitueerd	zijn.	Dit	ondersteunt	

de	hypothese	dat	het	grachtenstelsel	uit	de	conventfase	het	bewoningsareaal	uit	fase	2	om-

gracht,	en	de	bewoning	in	de	twee	opeenvolgende	fases	niet	of	nauwelijks	is	verplaatst.

3.4 Fase 3: sporen & structuren uit de conventfase (1464-1572)
In	de	periode	1464-1572	was	in	het	onderzoeksgebied	de	kloosterboerderij	van	het	St.	Mar-

garethaconvent	gesitueerd.	In	deze	kloosterboerderij	vonden	allerlei	agrarische	en	industriële	

activiteiten	plaats	die	geld	opbrachten	voor	het	convent.	Op	een	in	1574	vervaardigde	kaart,	

is	het	gehele	complex	afgebeeld	(afb.	3.9).	De	kloosterboerderij	bestond	in	ieder	geval	uit	

een	bakhuis,	een	brouwhuis	waar	bier	werd	gebrouwen,	een	ossenhuis	en	een	melkhuis.	

Historische	bronnen	maken	daarnaast	melding	van	een	molenhuis	maar	deze	wordt	op	de	

kaart	uit	1574	niet	afgebeeld.	Nadat	de	zusters	in	1572	het	convent	hadden	verlaten,	werden	

de	gebouwen	verwoest	en	gesloopt	(1573/1574).	

Tijdens	de	opgraving	zijn	ter	plaatse	van	de	kloosterboerderij	resten	gevonden	van	een	grach-

tenstelsel	met	beschoeiingen,	twee	bruggen	en	een	(kade)muur.	Daarnaast	zijn	enkele	funde-

ringen	aangetroffen,	waarvan	een	aantal	tot	een	gebouw	behoort.	Deze	sporen	en	structuren	

sluiten	aan	op	resten	die	tijdens	de	opgraving	in	1995-1997	zijn	aangetroffen	(afb.	3.10).

nummer afmetingen NAP- vorm  vulling inhoud datering 

  onderkant bodem

K8	 1		bij	6,5	m	 ÷1.70	 vlak	 gelaagd	 middeleeuws	aardewerk,	keramiek,	bot,	ijzer	 1350-1450

K9	 1,75	bij	1,75	m	 nvt	 nvt	 nvt	 paard	 1300-1325

K10	 1	bij	1	m	 ÷1.70	 vlak	 gelaagd	 middeleeuws	aardewerk	 1250-1500

K11	 1	bij	2,25	m	 ÷2.26	 vlak	 homogeen	 hoorn	van	rund	 1250-1400

K12	 1	bij	1,5	m	 ÷1.50	 rond	 gelaagd	 middeleeuws	aardewerk		 1375-1400

K13	 1	bij	1,5	m	 nvt	 nvt	 nvt	 middeleeuws	aardewerk,	weinig	Romeins	aardewerk	 1350-1450

K14	 0,75	bij	0,75	m	 nvt	 nvt	 nvt	 groot	zoogdier,	middeleeuws	aardewerk,	keramiek,	

	 	 	 	 	 Romeins	aardewerk	 1350-1450

K17	 nvt	 nvt	 nvt	 nvt	 runderskelet,	middeleeuws	aardewerk	 vanaf	1350

Tabel 3.6 Overige kuilen  

uit fase 2.
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Het	aantal	sporen	uit	deze	periode	is	niet	groot:	slechts	diep	ingegraven	sporen	zijn	aan-

getroffen.	Een	belangrijke	oorzaak	hiervan	is	de	grondige	wijze	waarop	de	sloop	van	het	

convent	vlak	na	het	beleg	van	Leiden	heeft	plaatsgevonden.

Afb. 3.9. Overzichtskaart van het St. Margarethaconvent (links) en de kloosterboerderij (rechts)  

door Jacob Coenraedts (1574). Collectie Regionaal Archief Leiden, PV 1541.2. 

Afb. 3.10. Sporen uit fase 3 in de Historiewijk.
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3.4.1 Grachtenstelsel
Zoals	in	paragraaf	3.3	is	beschreven,	was	reeds	in	de	14	e	eeuw	in	het	onderzoeksgebied	een	

grachtenstelsel	aanwezig	(afb.	3.3,	tabel	3.3).	De	grachten	1,	3,	6	en	7	zijn	in	deze	fase	gegra-

ven.46	Gedurende	de	conventfase	werden	de	grachten	3	en	6	afgedamd.	Deze	grachten	zijn	in	

onbruik	geraakt	en	langzaam	verland.	Alhoewel	geen	datering	van	deze	beschoeiing	bekend	

is,	kan	op	basis	van	de	gelaagde,	puinloze	vulling	worden	aangenomen	dat	de	grachten	voor	

de	sloop	van	het	convent	al	verland	waren.	In	dezelfde	periode	werd	een	nieuw	grachtenstelsel	

aangelegd,	met	de	grachten	2,	4	en	5	(afb.	3.10).	Deze	grachten	omsluiten	een	vierkant	terrein	

van	ongeveer	40	x	40	m	met	een	toegang	tot	het	terrein	in	de	zuidoostelijke	hoek.47	Opvallend	

is,	dat	gracht	5	evenwijdig	aan	gracht	6	loopt	met	een	tussenruimte	van	slechts	4	à	5	meter.	

Gracht	6	zal	op	dat	moment	nog	niet	geheel	verland	zijn	geweest.	We	moeten	dan	ook	denken	

aan	een	toegangsweg	of	pad	naar	het	omgrachte	terrein	met	aan	weerszijden	ervan	sloten.

De	breedte	van	de	grachten	varieert	van	4	meter	tot	6,	5	meter,	met	een	gemiddelde	van	5,6	

meter.	De	diepte	van	de	grachten	varieert	van	÷1,40	NAP	tot	÷2,30	NAP,	met	een	gemiddelde	

van	÷2,00	NAP.	In	vijf	gevallen	betreft	het	een	gracht	met	een	vlakke	bodem.	Gracht	3	heeft	

een	onregelmatige	bodem,	die	eerder	vlak	dan	rond	genoemd	kan	worden.48

Uit	de	verschillende	insnijdingen	en	vullingen	van	de	grachten	1,	2,	3	en	5	leiden	we	af	dat	

deze	grachten	minstens	één	keer	zijn	uitgediept	(afb.	3.11).	De	gelaagde	vulling	van	de	

grachten	4	en	6	wijst	erop	dat	deze	langzaam	zijn	verland.	Gracht	2	daarentegen	is	in	één	keer	

opgevuld	met	puin.	Sommige	grachten	waren	opgevuld	met	zeer	veel	bouwpuin.	Waarschijnlijk	

hebben	ter	plaatse	van	deze	met	puin	gevulde	grachten	gebouwen	gestaan.	De	gebouwen	van	

de	kloosterboerderij	zijn	in	1574	gesloopt	waarna	het	slooppuin	in	de	naastgelegen	gracht	is	

gegooid.	De	grachten	hebben	waarschijnlijk	allen	open	gelegen	tot	de	sloop	van	de	convents-

gebouwen.	Een	enkele	gracht	(GR4)	bevatte	ook	jonger	vondstmateriaal;	deze	gracht	heeft	

waarschijnlijk	wat	langer	open	gelegen	en	is	gedurende	een	langere	tijd	verland.

Op	een	aantal	plaatsen	langs	de	grachten	zijn	houten	beschoeiingen	aangetroffen	(afb.	3.10).49	

Het	betreft	beschoeiingen	op	de	grens	van	gracht	1	naar	3,	aan	de	binnenzijden	van	gracht	1,	

2	en	4	en	aan	de	buitenzijde	van	gracht	4	en	5.	Tenslotte	is	een	dubbele	beschoeiing	aangetrof-

fen	ten	zuidoosten	van	gracht	7,	die	als	afdamming	heeft	gediend	voor	gracht	6	(afb.	3.12).	Uit	

C14-dateringen	van	sommige	palen	en	de	datering	van	het	vondstmateriaal	dat	naast	of	tussen	

de	beschoeiingen	is	aangetroffen,	blijkt	dat	de	beschoeiingen	zijn	aangelegd	in	de	convent-

fase.50	De	constructiewijze	van	de	beschoeiingen	is	redelijk	uniform.	Twee	rijen	aangepunte	

palen	zijn	langs	de	randen	in	de	grachten	geslagen	en	daartussen	zijn	planken	geplaatst.	Aan	

weerszijden	van	een	dergelijke	beschoeiing	is	over	het	algemeen	nog	een	aantal	palen	aange-

troffen,	waartussen	riet	en/of	twijgen	zijn	gevlochten.	Ter	versteviging	van	de	constructie	zijn	de	

tussenliggende	ruimtes	opgevuld	met	zand,	scherven	en	baksteenfragmenten.	Beschoeiingen	

Afb. 3.11. Een uitgediepte gracht.

46  Een exacte scheiding tussen 
de meeste grachten is niet 
aanwezig. Er zijn verschillende 
nummers aan de stukken gracht 
toebedeeld om de analyse van 
het grachtenstelsel te vereen-
voudigen. Op de plaatsen waar 
delen van grachten zijn afge-
damd, was wel een duidelijke 
scheiding waar te nemen. 

47  Hier is in de jaren 199�-1997 
een poortgebouw aangetroffen 
(Hazenberg 2000).

48  Van gracht 7 is de bodem onbe-
kend daar deze niet gecoupeerd 
is.

49  Aan deze beschoeiingen is geen 
nummer toegekend. Ze zijn 
meegenomen als onderdeel van 
de grachten. 

�0  De beschoeiing van gracht 1 in 
werkput 1 is gedateerd in de 
periode 1439-1�17.
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in	de	binnen-	en	buitenbochten	van	de	grachten	zijn	over	het	algemeen	verstevigd	door	middel	

van	dikkere	palen.	Voor	de	beschoeiingen	is	vaak	gebruik	gemaakt	van	gebruikt	hout,	zoals	

blijkt	uit	oude	pen-gat-constructies	die	in	het	hout	zijn	aangetroffen.

Opvallend	is,	dat	de	grachten	niet	overal	beschoeid	zijn	geweest.	Een	reden	hiervoor	kan	zijn	

dat	op	de	terreinen	nabij	de	beschoeiing	de	meeste	activiteiten	plaatsvonden,	zodat	de	oevers	

in	die	gebieden	sneller	achteruit	gingen	dan	elders.	We	kunnen	hierbij	bijvoorbeeld	denken	

aan	het	laden	en	lossen	van	producten	die	op	de	kloosterboerderij	geproduceerd	werden.

3.4.2 Bruggen
Op	twee	plaatsen	in	de	grachten	zijn	fun-

deringen	van	bruggen	aangetroffen:	aan	de	

oostzijde	van	gracht	5	en	aan	de	noord-	en	

zuidzijde	van	gracht	4	(afb.	3.10,	resp.	B1	

en	B2).51

De	fundering	van	brug	1	bestaat	uit	palen	

die,	m.b.v.	een	C14	datering,	in	de	periode	

1427-1479	zijn	gedateerd	(afb.	3.13).	De	

brugfundering	is	alleen	aan	de	oostzijde	

van	de	gracht	aangetroffen.	Aan	de	west-

zijde	was	een	muur	aanwezig	die	gefun-

deerd	was	op	houten	palen.	De	fundering	

van	deze	muur	dateert	uit	de	periode	

1522-1569,52	terwijl	de	muur	zelf	op	basis	

van	het	metselverband	eveneens	in	de	16e	

eeuw	te	dateren	is.53	Qua	datering	is	er	

geen	samenhang	tussen	de	brugfundering	

en	de	muur:	ze	zijn	in	ieder	geval	niet	in	

dezelfde	periode	gebouwd.	Het	is	mogelijk	dat	de	brug	in	onbruik	is	geraakt	waarna	aan	

de	westzijde	van	de	gracht	de	op	palen	gefundeerde	muur	is	gebouwd.	Het	is	echter	ook	

mogelijk	dat	de	brug	tijdens	de	bouw	van	de	muur	vernieuwd	is	en	in	gebruik	is	gebleven	tot	

de	sloop	van	de	kloosterboerderij.	Helaas	moest	de	brug	in	grote	haast	worden	opgegraven	

waardoor	het	niet	mogelijk	was	al	het	hout	te	verzamelen.	Het	is	daardoor	niet	meer	vast	te	

stellen	of	bij	de	bouw	van	de	muur	nog	gebruik	is	gemaakt	van	de	oude	brugfundering.	

De	fundering	van	brug	2	bestaat	uit	een	aantal	palen,	waar	bovenop	twee	bakstenen	brug-

genhoofden	zijn	geplaatst.	Midden	in	de	gracht	is	een	stevige	houten	pijler	geplaatst	ter	

ondersteuning	van	het	bruggendek	(afb.	3.14	a	t/m	c).	Het	hout	van	de	noordelijke	fundering	

is	door	middel	van	C14-datering	te	plaatsen	in	de	periode	1491-1507	of	1513-1601.		

De	zuidelijke	fundering	is	te	dateren	in	de	periode	1479-1533.	Mogelijk	is	in	eerste	instantie	

brug	1	in	gebruik	geweest	en	is	deze	vervangen	door	brug	2.	

Afb. 3.12. De dubbele beschoei-

ing tussen gracht 7 en gracht 6. 

Rechts de mogelijke kademuur 

(M1).

�1  De noordfundering van brug 2 
betreft de originele spoornum-
mers wp 3 S18, wp 3 S42 en wp 3 
S1�2. De zuidfundering van brug 
2 betreft de originele spoornum-
mers wp 6 S72 en wp 6 S8. De 
oostfundering van brug 1 betreft 
het originele spoornummer wp 
7 S7.7. De westfundering brug 1 
betreft het originele spoornum-
mer wp 7 S7.6.

�2  De fundering van de muur is 
m.b.v. C14-datering in deze 
periode te plaatsen.

�3  De muur is gemetseld in kruis-
verband, dat in de 16e eeuw 
gebruikelijk was. 

Afb. 3.13. De fundering  

van brug 1.
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Afb. 3.14 a t/m c. Bakstenen 

bruggenhoofd, fundering van 

bruggenhoofd, houten pijler in 

de gracht.
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3.4.3 Het melkhuis
In	de	noordoosthoek	van	het	terrein	zijn	enkele	poeren	en	puinbanen	aangetroffen	die	in	

ruimtelijke	zin	aansluiten	op	bouwelementen	die	in	de	jaren	1995-199754	zijn	opgegraven.	

Het	betreft	de	sporen	M4	t/m	M8	(afb.	3.15).	

M6	en	M8	zijn	bakstenen	poeren	waarvan	de	bovenzijde	is	gelegen	op	resp.	÷0.76	NAP	en	

÷0.80	NAP.	Van	deze	poeren	was	nog	slechts	een	enkele	baksteenlaag	aanwezig.	Daarnaast	

is	een	uitbraaksleuf	van	een	muur	aangetroffen	die	geheel	gevuld	was	met	bouwpuin	(M7	

op	een	diepte	van	÷0.81	NAP).	Waarschijnlijk	is	de	muur	bij	de	sloop	van	het	convent	volledig	

uitgebroken.	M4	en	M5	(resp.	÷0.72	en	÷1.15	NAP)	waren	een	vierkant	en	rond	spoor,	die	

zijn	opgevuld	met	veel	puin.	Vermoedelijk	gaat	het	ook	hier	om	uitbraaksporen.

Wanneer	we	de	bouwsporen	van	de	twee	opgravingen	samenvoegen,	komen	we	tot	het	

volgende	beeld.	De	muren,	poeren	en	uitbraaksleuven	behoren	tot	een	gebouw	dat	mini-

maal	11	x	15	meter	groot	is	geweest.	Mogelijk	is	het	gebouw	naar	het	zuiden	toe	iets	langer	

geweest	maar	doordat	hier	een	recente	sloot	aanwezig	was,	kon	dit	tijdens	de	opgraving	niet	

meer	worden	vastgesteld.	Naar	het	westen	toe	vermoeden	we	dat	het	gebouw	niet	veel	groter	

is	geweest	dan	op	afbeelding	3.14	is	aangegeven.	In	de	vulling	van	de	gracht	ten	westen	van	

het	gebouw	is	namelijk	vrij	weinig	bouwpuin	gevonden	waaruit	we	opmaken	dat	hier	geen	

gebouw	heeft	gestaan.	

Over	de	indeling	en	bouwwijze	is	helaas	niet	veel	te	zeggen.	Afgaande	op	aangetroffen	tus-

senmuren	en	poeren	was	het	gebouw	verdeeld	in	minimaal	drie	ruimten.	De	achtermuur	was	

fors	maar	de	binnen-	en	zijmuren	waren	veel	ondieper	gefundeerd:	hiervan	resteerden	slechts	

uitbraaksleuven.	Van	de	fundering	was	alleen	een	aantal	bakstenen	poeren	nog	aanwezig.	

Het	is	niet	duidelijk	of	er	sprake	was	van	opgaand	metselwerk	of	dat	de	poeren	de	fundering	

vormden	van	een	(deels)	in	hout	opgetrokken	gebouw.

Het	gebouw	is	in	verband	gemetseld	met	een	muur	die	langs	de	gracht	liep	(M1).	Deze	muur	is	

op	basis	van	baksteenformaat	en	metselverband	gedateerd	in	de	periode	1400-1550.	Het	ge-

bouw	moet	tegelijkertijd	met	deze	muur	opgetrokken	zijn	en	past	daarmee	in	de	conventfase,	

maar	zou	eveneens	aan	het	eind	van	de	voorgaande	bewoningsfase	gebouwd	kunnen	zijn.	

In	de	jaren	1995-1997	is	het	gebouw	aangeduid	als	melkhuis.55	Het	melkhuis	is	een	van	de	vier	

gebouwen	van	de	kloosterboerderij	die	op	de	kaart	uit	1574	zijn	afgebeeld.	Wanneer	deze	kaart	

op	de	huidige	topografie	wordt	geprojecteerd	valt	het	melkhuis	ongeveer	samen	met	de	plaats	

waar	de	bouwsporen	zijn	gevonden.	Ook	de	vondsten	die	tijdens	de	opgraving	in	2003	in	de	

omgeving	van	het	vermoedelijke	melkhuis	zijn	gedaan,	ondersteunen	deze	hypothese.	Zo	zijn	

opvallend	veel	melkteilen	gevonden	die	gebruikt	zijn	bij	het	verwerken	van	melkproducten.56

Afb. 3.15. Detailkaart van de 

aangetroffen funderingen van 

het melkhuis (in grijze  

achtergrond de opgravingen  

uit 1995-1997)

�4  Hazenberg 2000, 38ff.
��  Hazenberg 2000.
�6  Melkteilen zijn grote kommen 

die gebruikt werden om melk in 
op te slaan en de melk te schei-
den van de room. Ze worden 
dikwijls in verband gebracht 
met het maken van kaas. De 
bodems van de teilen waren 
afgesleten, wat duidt op een 
intensief gebruik.

waterput
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3.4.4 Overige muren (afb. 3.10, M1 t/m 3)
Tussen	het	melkhuis	en	de	gracht	staat	een	diep	gefundeerde	muur	(M1)	die	is	opgebouwd	

uit	rode	bakstenen	met	een	baksteenformaat	van	22x11x5	cm.	De	muur	is	1,5	steens	dik	en	

gemetseld	in	een	staand	verband.57	Aan	de	hand	van	vondstmateriaal	uit	de	funderingssleuf	

en	het	type	metselverband	is	de	muur	te	dateren	in	de	periode	1400-1550.	In	de	insteek	van	

de	muur	is	aardewerk	aangetroffen	uit	1375-1425,	wat	beschouwd	kan	worden	als	erfafval	

dat	reeds	aanwezig	was	ten	tijde	van	de	bouw	van	de	muur.	De	muur	is	tijdens	de	opgravingen	

uit	1995-1997	en	2003	over	een	lengte	van	ca.	60	meter	gevonden:	hij	loopt	van	achter	het	

melkhuis	langs	de	oostzijde	van	het	omgrachte	terrein	(GR6,	die	al	in	fase	2	aanwezig	was	en	

op	een	gegeven	moment	tijdens	de	conventfase	verland	is)	tot	aan	de	plaats	waar	een	poort-

gebouw	heeft	gestaan.	Aan	de	binnenzijde	van	de	muur	is	een	steunbeer	aangetroffen	die	

er	koud	tegen	aan	geplaatst	is	(M11).	Deze	later	toegevoegde	steunbeer	diende	om	de	muur	

te	verstevigen	maar	is	in	de	loop	der	tijd	verzakt	geraakt.	Ter	plaatse	van	het	melkhuis	diende	

de	muur	als	achterwand	van	het	gebouw.	Hij	is	in	verband	gemetseld	met	een	aantal	andere	

muren	van	het	melkhuis	waaruit	we	opmaken	dat	het	gebouw	en	de	muur	tegelijkertijd	zijn	ge-

bouwd.	Doordat	de	muur	alleen	aan	de	oostzijde	van	het	terrein	aanwezig	was	vermoeden	we	

dat	het	niet	een	erfscheiding	is	geweest	maar	een	andere	functie	heeft	gehad.	Mogelijk	diende	

de	muur	als	kade	waar	goederen	konden	worden	geladen	en	gelost.	

Muur	2	bevindt	zich	ten	zuidwesten	van	gracht	5,	en	is	minder	diep	gefundeerd	dan	muur	1	

(afb.	3.16).	Ook	deze	muur	is	opgebouwd	uit	rode	bakstenen	en	gemetseld	in	een	kruis-

verband.	De	breedte	van	deze	muur	is	0,5	meter	(2,5	steens);	naar	het	zuiden	toe	wordt	hij	

wat	breder.	Het	gebruikte	baksteenformaat	is	18	x	9	x	4	cm	en	20	x	10	x	5	en	de	muur	is	

kalkgevoegd.	Er	zijn	zowel	hele	bakstenen	gebruikt	als	breukstenen	(hergebruikt).	De	muur,	

waarvan	nog	slechts	3	baksteenlagen	aanwezig	waren,	is	gefundeerd	op	houten	palen	die	uit	

de	periode	1522-1569	dateren.58	Mogelijk	is	voor	deze	houten	fundering	gebruik	gemaakt	

van	resten	van	brug	1.	De	muur	zelf	is	op	basis	van	het	metselverband	eveneens	in	de		

16e	eeuw	te	dateren.59	De	functie	van	muur	2	

is	niet	duidelijk.	Mogelijk	heeft	hij	gediend	als	

kademuur	maar	hij	kan	ook	onderdeel	hebben	

uitgemaakt	van	een	gebouwtje	waarvan	verder	

geen	resten	in	de	vorm	van	poeren	of	uitbraak-

sporen	zijn	aangetroffen.	De	naastgelegen	

gracht	(GR5)	was	opgevuld	met	veel	bouwpuin	

waaruit	we	kunnen	opmaken	dat	er	ter	plaatse	

een	redelijke	muur	of	zelfs	een	gebouw	moet	

hebben	gestaan.	

Muur	3,	aan	de	binnenzijde	van	gracht	2	was	

erg	ondiep	gefundeerd	waardoor	slechts	een	

uitbraaksleuf	van	0,75	meter	breed	is	aan-

getroffen.	Hierdoor	is	niets	bekend	over	het	

metselverband,	baksteenformaat	en	datering	

van	de	muur.	Ook	de	functie	van	deze	muur	is	

onbekend.	Het	is	geen	kademuur,	gezien	de	af-

stand	ten	opzichte	van	de	gracht	en	de	geringe	

funderingsdiepte.	Vermoedelijk	betreft	het	een	

buitenmuur	van	een	van	de	gebouwen	van	de	

kloosterboerderij.

De	uitbraaksleuven	M9	en	M10	worden	eveneens	aan	de	conventfase	toegeschreven,	hoewel	

hierin	geen	dateerbaar	materiaal	is	aangetroffen.	Deze	muren	konden	niet	aan	een	structuur	

worden	gekoppeld.

Alhoewel	van	de	gebouwen	van	de	kloosterboerderij	weinig	muren	zijn	aangetroffen,	kan	

aan	de	hand	van	de	vulling	van	de	grachten	wel	worden	bepaald	waar	gebouwen	moeten	

hebben	gestaan.	Bij	de	sloop	van	de	kloosterboerderij	is	het	puin	van	de	gebouwen	in	de	

grachten	gestort.	Dit	bouwpuin	is	heel	plaatselijk	in	de	grachten	aangetroffen	en	we	nemen	

Afb. 3.16. Muur 2.

�7  In de eerste helft van de  
14e eeuw komt in Nederland de 
tendens op om aan de buiten-
zijde van een muur afwisselend 
een strekken- en koppenlaag te 
metselen, en wel in staandver-
band, de strekken in principe 
steeds boven elkaar. In de 16e 
eeuw gaat men over op een 
ander verband, het kruisverband, 
waarbij de strekken niet meer 
boven elkaar gemetseld zijn 
(Haslinghuisen & Janse, 1997).

�8  De fundering van de muur is 
m.b.v. C14-datering in deze 
periode te plaatsen.

�9  De muur is gemetseld in kruis-
verband, dat in de 16e eeuw 
gebruikelijk was.
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aan	dat	hier	vlakbij	gebouwen	gestaan	hebben.	Dit	is	het	geval	in	het	noordoosten,	zuidoos-

ten	en	westen	van	het	omgrachte	terrein,	wat	overeenkomt	met	de	vondst	van	respectievelijk	

het	melkhuis,	de	bouwsporen	die	in	1995-1997	zijn	gevonden	(en	die	zijn	omschreven	als	

een	poortgebouw)	en	muur	3.	Ook	buiten	het	omgrachte	terrein,	hebben	stenen	gebouwen	

gestaan,	getuige	de	vondst	van	muur	2.	De	aard	en	opbouw	van	deze	gebouwen	is	helaas	

onbekend,	daar	de	funderingen	vrijwel	allen	verdwenen	zijn.

3.4.� Overige sporen
Eén	opvallende	kuil	is	aangetroffen	(kuil	7),	die	in	fase	2	is	besproken	maar	waarschijnlijk	in	

fase	3	gedateerd	kan	worden.	Het	is	een	van	de	rechthoekige,	humeuze	kuilen,	die	vondst-

materiaal	bevatte	uit	de	conventfase	en	die	enigszins	afweek	van	de	overige	kuilen.	Hij	is	

kleiner,	ondieper	en	iets	anders	georiënteerd	dan	de	overige	kuilen	en	is	in	tegenstelling	tot	

de	andere	kuilen	in	één	keer	opgevuld.	Desalniettemin	is	het	mogelijk	dat	het	hier	een	kuil	

met	dezelfde	functie	betreft,	zijnde	kleiwinning	(zie	paragraaf	3.3.5).

3.5 Overige sporen (niet dateerbaar)
Aan	veel	sporen	is	bij	gebrek	aan	vondstmateriaal	geen	datering	toe	te	kennen.	Ook	oversnij-

dingen,	koppeling	aan	sporen	in	aangrenzende	putten	en	oriëntatie	kunnen	in	deze	gevallen	

geen	uitkomst	bieden.	Veel	van	deze	sporen	zijn	natuurlijke	lagen	of	dagzomen.	In	een	aantal	

gevallen	betreft	het	echter	duidelijk	antropogene	sporen	(afb.	3.17).

3.�.1 Kuilen
In	totaal	zijn	twaalf	kuilen	aangetroffen,	die	niet	aan	een	fase	kunnen	worden	toegekend	

(tabel	3.7).60	

De	breedte	van	de	kuilen	varieert	van	0,3	tot	1,7	meter,	met	een	gemiddelde	van	0,8	meter.	

De	lengte	van	de	kuilen	varieert	van	0,3	tot	1,5	meter,	gemiddeld	eveneens	0,8	meter.	In	tien	

gevallen	kon	de	diepte	van	de	bodem	worden	bepaald:	deze	varieert	van	1,10	NAP	tot	1,85	

÷NAP,	met	een	gemiddelde	van	÷1,50	NAP.	De	bodem	van	de	kuilen	is	in	acht	gevallen	rond,	

in	drie	gevallen	onregelmatig	en	in	één	geval	vlak.	De	vulling	van	acht	kuilen	is	homogeen;	

de	kuilen	23,	26,	27	en	31	hebben	een	gelaagde	opbouw.	Kuil	26	bevat	enkele	fragment-

jes	middeleeuws	aardewerk,	en	kuil	31	bevat	enkele	fragmentjes	Romeins	en	middeleeuws	

aardewerk.

De	functie	van	de	kuilen	is	onbekend.	

Afb. 3.17. Overige, niet-dateer-

bare sporen in de Historiewijk.

60  Het betreft de kuilen 20 t/m 31.
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3.�.2 Overige sporen
In	het	westen	van	het	onderzoeksgebied	is	een	rond	spoor	aangetroffen,	met	veel	houtskool,	

verbrande	leem	en	verbrand	bot	(afb.	3.17,	O1	en	3.18).	Het	betreft	hier	mogelijk	overblijfse-

len	van	een	haardplaats.	Daar	uit	het	spoor	geen	dateerbaar	vondstmateriaal	is	gekomen,	en	

het	door	geen	ander	dateerbaar	spoor	is	oversneden,	is	het	niet	mogelijk	de	haard	aan	een	

periode	toe	te	schrijven.

In	het	zuidoostelijke	deel	van	het	onderzoeksterrein	is	één	paalkuil	aangetroffen	die	niet	tot	

een	structuur	gerekend	kan	worden.	In	het	paalgat	was	een	afgepunte	paal	aanwezig.	De	

paal	liep	tot	÷1.50	NAP.	Het	was	om	financiële	redenen	niet	mogelijk	van	alle	palen	een		

C14-	of	dendro-datering	te	bepalen	waardoor	dit	spoor	niet	is	gedateerd.	

3.6 Vondstmateriaal
De	hoeveelheid	vondstmateriaal	in	de	Historiewijk	bedraagt	18571	fragmenten	met	een	

totaalgewicht	van	663	kilo.	De	omvangrijkste	groep	vondsten	wordt	gevormd	door	het	

aardewerk	en	de	overige	keramiek.	In	deze	paragraaf	wordt	volstaan	met	enkele	algemene	

opmerkingen	over	de	afzonderlijke	categorieën	vondsten	en	met	een	korte	bespreking	van	de	

bijzondere	vondsten.61

nummer afmetingen NAP-onderkant vorm bodem vulling inhoud datering

K20	 1,70	bij	?	meter	 ÷	1.74	NAP	 rond	 homogeen	 geen	vondsten	 nvt

K21	 0,30	bij	0,30	meter	 ÷1.50	NAP	 rond	 homogeen	 geen	vondsten	 nvt

K22	 0,50	bij	0,50	meter	 ÷1.57	NAP	 rond	 homogeen	 geen	vondsten	 nvt

K23	 1,70	bij	?	meter	 ÷1.10	NAP	 onregelmatig	 gelaagd	 geen	vondsten	 nvt

K24	 0,50	bij	0,65	meter	 ÷1.16	NAP	 rond	 homogeen	 geen	vondsten	 nvt

K25	 0,40	bij	0,50	meter	 ÷1.10	NAP	 rond	 homogeen	 botmateriaal	 nvt

K26	 1	bij	1,30	meter	 ÷1.85	NAP	 rond	 gelaagd	 hout,	middeleeuws	aardewerk	 vanaf	1350

K27	 1	bij	1,50	meter	 ÷1.30	NAP	 onregelmatig	 gelaagd	 geen	vondsten	 nvt

K28	 0,60	bij	0,80	meter	 ÷1.50	NAP	 rond	 homogeen	 geen	vondsten	 nvt

K29	 0,50	bij	0,80	meter	 nvt	 onregelmatig	 homogeen	 geen	vondsten	 nvt

K30	 0,50	bij	1,50	meter	 nvt	 rond	 homogeen	 geen	vondsten	 nvt

K31	 0.75	bij	0.95	meter	 ÷1.65	NAP	 vlak	 gelaagd	 middeleeuws	aardewerk,	 vanaf	Romeinse	tijd

	 	 	 	 	 Romeins	aardewerk	

Tabel 3.7. Overige kuilen  

in de Historiewijk.

Afb. 3.18. Overblijfselen van de 

mogelijke haard.

61  Zie de specialistenrapporten 
voor een meer gedetailleerde 
beschrijving.
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3.6.1 Romeins vondstmateriaal
Aardewerk
In	totaal	zijn	1239	scherven	aangetroffen	die	te	dateren	zijn	in	de	Romeinse	tijd	(40	kilo).	

Circa	93%	van	het	aardewerk	betreft	Romeinse	import,	7%	is	van	inheemse	makelij.	Daar-

naast	zijn	enkele	fragmenten	importmateriaal	met	lokale	versiering	aangetroffen.	De	datering	

van	het	Romeinse	aardewerk	ligt	in	de	periode	50-260.	Het	meeste	aardewerk	dateert	echter	

uit	de	tweede	eeuw.	

Het	aardewerkspectrum	is	vergelijkbaar	met	andere	delen	van	de	randzone	van	de	vicus	van	

Matilo,	en	vergelijkbare	vici	langs	de	Oude	Rijn.	Opvallend	is	echter	het	grote	percentage	

tafelaardewerk	dat	in	dit	onderzoeksgebied	is	aangetroffen.62

Overige vondsten
Twee	munten	uit	de	Romeinse	tijd	zijn	aangetroffen.	Eén	munt	is	gedateerd	tijdens	de	rege-

ring	van	Antoninus	Pius	(138-161).	De	andere	munt,	een	as,	dateert	uit	de	periode	100-300.	

Slechts	twee	fragmenten	Romeins	glas	zijn	gevonden.	Daarnaast	zijn	52	fragmenten	overige	

keramiek	aangetroffen,	met	een	gewicht	van	15	kilo.	Het	betreft	uitsluitend	dakpannen,	

waaronder	24	tegulae	en	14	imbrices.

3.6.2 13e / 14e eeuws vondstmateriaal
Aardewerk
Het	meeste	aardewerk	dat	in	de	Historiewijk	is	aangetroffen,	kent	een	ruime	datering	en	kan	

daardoor	zowel	in	de	tweede	als	de	derde	bewoningsfase	gedateerd	worden.	Het	aardewerk	

dat	met	zekerheid	aan	fase	2	gekoppeld	kan	worden,	is	ingedeeld	in	twee	perioden	namelijk	

1250-1350	en	1350-1450.	Het	aardewerk	uit	deze	fase	is	voornamelijk	in	het	noorden	van	

het	onderzoeksterrein	aangetroffen.

Overige vondsten
Over	het	algemeen	is	aan	het	metaal	geen	exacte	datering	toe	te	kennen.	De	grootste	hoe-

veelheid	metaal	is	te	dateren	in	de	gehele	(post-)middeleeuwen.	Uitzondering	hierop	is	de	

hanzeschotel	die	in	een	waterput	is	gevonden.	Deze	schotel	is	onversierd	en	behoort	tot	een	

laat	type	dat	voornamelijk	in	de	13e	eeuw	werd	geproduceerd.63

Slechts	twee	leervondsten	konden	aan	fase	2	worden	toegewezen.	Een	uitzonderlijk	gaaf	ba-

byschoentje	kan	in	de	14e	eeuw	gedateerd	worden.	Daarnaast	is	onder	in	gracht	2	een	leren	

armbeschermer	gevonden	die	in	de	periode	1380-1400	geproduceerd	is.	

3.6.3 1�e / 16e eeuws vondstmateriaal
Aardewerk
Het	meeste	aardewerk	uit	deze	periode	is	afkomstig	uit	de	grachten.	Opvallend	is,	dat	weinig	

huishoudelijk	afval	is	aangetroffen	en	juist	wel	veel	grote	vormen	zoals	voorraadpotten	en	grote	

kommen	en	aardewerk	dat	gebruikt	is	bij	het	verwarmen	van	ruimtes	zoals	komforen	en	stoven.

10%	van	het	aardewerk	uit	deze	periode	is	steengoed;	vergeleken	met	andere	opgravingen	

uit	deze	periode	in	Leiden,	blijkt	het	vondstcomplex	van	het	St.	Margarethaconvent	een	hoog	

percentage	steengoed	te	bevatten.

Overige vondsten
Aan	het	(post-)middeleeuwse	glas	kan	over	het	algemeen	geen	exacte	datering	worden	

toegekend.	Slechts	9	fragmentjes	kunnen	aan	de	3e	fase	worden	toegeschreven.	Het	betreft	3	

fragmenten	van	een	fles	en	1	fragment	van	een	drinkschaal.	Daarnaast	is	een	fragment	van	een	

beker	met	blauwe	draadversiering	gevonden	en	een	stukje	van	een	beker	met	emailversiering.64

Over	het	algemeen	is	ook	aan	het	metaal	geen	exacte	datering	toe	te	kennen.	De	grootste	

hoeveelheid	metaal	is	te	dateren	in	de	gehele	(post-)middeleeuwen.	In	totaal	zijn	19	fragmen-

ten	met	zekerheid	te	dateren	in	de	derde	fase.	Het	betreft	2	vingerhoedjes,	14	muntjes	en		

3	pelgrimsinsignes.	Tot	slot	zijn	14	(fragmenten	van)	leren	schoenen	aangetrofen,	die	uit	de		

3e	fase	dateren.	

62  Het aardewerk kan op grond 
van de functie worden onder-
verdeeld in tafelaardewerk, 
transportaardewerk en keuken-
aardewerk. 

63  Le Blanc 1979.
64  Resp. Henkes 1994, 26 en 180-187
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3.7 Synthese

3.7.1 Bewoning in de Romeinse tijd
Alhoewel	tijdens	het	onderzoek	in	2003	slechts	een	handvol	Romeinse	sporen	is	aangetrof-

fen,	heeft	deze	opgraving	een	aantal	nieuwe	gegevens	opgeleverd	die	een	ander	licht	werpen	

op	dit	deel	van	de	Romeinse	vicus.

Als	eerste	kunnen	we	ons	afvragen	hoe	gaaf	het	bodemarchief	ter	plaatse	nu	daadwerkelijk	is.	

Tot	nu	toe	werd	er	van	uitgegaan	dat	een	aanzienlijk	deel	van	het	Romeinse	niveau	door	latere	

bodemingrepen	verstoord	was.	Hierdoor	zouden	alleen	de	diepere	sporen	nog	bewaard	zijn	ge-

bleven	en	zijn	ondiepe	sporen	zoals	de	funderingen	van	gebouwen,	niet	meer	aanwezig.65	Het	is	

mogelijk	dat	de	bovenste	Romeinse	niveaus	veel	minder	zijn	afgegraven	dan	tot	nu	toe	gedacht.	

Dit	leiden	we	af	uit	drie	soorten	sporen	die	in	2003	maar	ook	in	1995-1997	zijn	aangetroffen.

Allereerst	de	drie	crematiegraven.	Als	we	er	van	uitgaan	dat	de	graven	in	situ	liggen	maar	

verstoord	zijn	dan	moeten	we	er	rekening	mee	houden	dat	er	ca.	50-60	cm	(de	gebruikelijke	

diepte	van	een	grafkuil66)	is	afgegraven.	

Ongeveer	25	meter	ten	noorden	van	de	drie	crematiegraven	is	in	1995-1997	een	opmerke-

lijke	verzameling	sporen	aangetroffen	(afb.	3.19,	C).	Het	betrof	“een houtskoolrijke kleilaag 
vol verbrand aardewerk met daaronder een kuiltje met verbrand dierlijk bot, gesmolten glas 
en verbrand aardewerk. Het aardewerk is vrijwel compleet en de kans is groot dat hier enkele 
borden in hun geheel verbrand zijn. Mogelijk is er sprake van een offerplaats.”67	Ingeval	we	

inderdaad	te	maken	hebben	met	een	offerplaats,	een	interpretatie	die	met	de	vondst	van	drie	

crematies	in	de	directe	omgeving	niet	onlogisch	is,	dan	is	het	onwaarschijnlijk	dat	deze	in	een	

diepe	kuil	lag;	een	situering	aan	of	vlak	onder	het	oppervlak	lijkt	een	logischer	scenario.	

Tot	slot	de	vele	perceleringsgreppels	die	zijn	aangetroffen.	De	gemiddelde	diepte	van	deze	

greppels	is	ongeveer	80	cm,	gemeten	vanaf	het	eerste	niveau	waarop	ze	tijdens	de	opgraving	

zichtbaar	werden.	Indien	deze	greppels	dienden	voor	de	afvoer	van	water	en	het	afbakenen	

van	verschillende	percelen,	is	een	veel	grotere	diepte	waarschijnlijk	overbodig	geweest.	Daar-

naast	is	het	graven	van	aanzienlijk	diepere	greppels	arbeidsintensief	en	is	het	de	vraag	of	men	

de	moeite	heeft	willen	nemen	om	de	perceleringsgreppels	dieper	aan	te	leggen	dan	nodig	

voor	hun	functie.	

Afb. 3.19. Overzicht van de 

belangrijkste genoemde structuren 

uit de Romeinse tijd op de locatie 

Historiewijk opgegraven in  

1995-1997 (wit) en 2003 (grijs).

A. oudste begrenzing van de vicus. 

B. nieuwe begrenzing van de vicus. 

C. offerplaats. D. crematiegraven. 

E. gebouwtje. F. greppel met palen-

rij. G. greppel.

6�  Hazenberg 2000, 23. Ten 
dele onderschrijven we deze 
conclusie: met name in de mid-
deleeuwen hebben ingrijpende 
bodemverstoringen plaatsge-
vonden. Aanwezige Romeinse 
sporen zijn hierbij deels of vol-
ledig oversneden of vergraven 
door greppels, grachten en 
funderingssleuven.

66  Mondelinge mededeling drs. 
W.A.M. Hessing.

67  Hazenberg 2000, 28-29.
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Het	is	de	vraag	of	we	op	basis	van	de	vondsten	iets	meer	kunnen	zeggen	over	de	functie	van	

de	vicus.	Of	het	opgegraven	deel	een	woonfunctie	heeft	gehad,	is	onduidelijk.	Dit	kan	alleen	

het	geval	zijn	wanneer	sprake	was	van	ondiep	gefundeerde	vicusbouw;	inheemse	gebouwen	

zouden	immers	gevonden	moeten	zijn.	Ook	de	vondst	van	de	drie	crematiegraven	geeft	

hierover	geen	uitsluitsel.	Graven	waren	doorgaans	gelegen	langs	de	uitvalswegen	buiten	een	

nederzetting.	Het	komt	echter	voor	dat	kleine	groepjes	graven	in	de	nederzetting	lagen.69	

Hebben	we	hier	te	maken	met	een	klein	aantal	geïsoleerde	graven	binnen	de	nederzetting	of	

vormen	deze	graven	de	rand	van	een	groter	grafveld	buiten	de	vicus	dat	zich	meer	naar	het	

westen	en	zuiden	toe	uitstrekte?	In	dat	laatste	geval	zal	het	daadwerkelijk	bewoonde	deel	

van	de	vicus	meer	naar	het	oosten	gelegen	hebben,	richting	het	castellum.	

Ook	ten	aanzien	van	de	fasering	en	ruimtelijke	inrichting	van	dit	deel	van	de	vindplaats	

kunnen	we	iets	meer	zeggen.	Zoals	al	is	aangegeven	is	uit	de	opgravingen	in	1995-1997	

geconcludeerd	dat	rond	het	jaar	100	een	uitbreiding	van	de	vicus	naar	het	westen	toe	heeft	

plaatsgevonden.70	Tijdens	het	onderzoek	in	2003	zijn	geen	sporen	aangetroffen	die	in	tegen-

spraak	zijn	met	deze	datering.

Bij	het	opschuiven	van	deze	grens	kwam	de	oude	begrenzing	(afb.	3.19,	A)	te	vervallen,	

zoals	blijkt	uit	de	vele	oversnijdingen	van	jongere	(eind	eerste	eeuwse/begin	tweede	eeuwse)	

sporen	met	de	oudste	greppel.	Eind	eerste	eeuw,	begin	tweede	eeuw	ontstond	een	nieuw	

perceleringssysteem	ter	plaatse	van	het	opgravingsterrein.	Dit	perceleringssysteem,	dat	

georiënteerd	was	op	het	Corbulokanaal,	is	niet	strak	en	planmatig	te	noemen	wat	wel	de	

verwachting	is	in	het	bewoonde	deel	van	de	vicus.	Binnen	een	van	deze	percelen	bevond	zich	

mogelijk	een	offerplaats	(datering	tweede	eeuw)	en	25	meter	ten	zuiden	hiervan	minimaal	

drie	crematiegraven	(datering	eerste	helft	tweede	eeuw)	(afb.	3.19,	C	en	D).	

Rest	ons	te	zoeken	naar	een	structurerend	element	voor	deze	ruimtelijke	inrichting.	Graf-

velden	ontstonden	doorgaans	langs	de	uitvalswegen	van	een	nederzetting.	Wanneer	de	

drie	crematiegraven	tot	de	randzone	van	een	groter	grafveld	behoren,	hoeft	deze	weg	niet	

noodzakelijk	in	de	opgravingsputten	gelopen	te	hebben.	Mogelijk	hebben	we	in	de	opgra-

vingsplattegrond	uit	1995-1997	toch	een	aanwijzing	voor	een	weg	gevonden.	Ter	plaatse	

van	de	graven	vertoonde	de	greppel	die	is	aangemerkt	als	de	oudste	vicusbegrenzing	een	

opening.	Nu	was	deze	greppel	ten	tijden	van	de	graven	niet	meer	in	gebruik	maar	precies	ter	

plaatse	van	deze	opening	bevindt	zich	een	greppel	met	daarin	een	palenrij	die	haaks	staat	

op	de	oude	begrenzing	(afb.	3.19,	F).71	Helaas	is	de	datering	van	deze	greppel	niet	bekend	

en	is	hij	slechts	over	een	lengte	van	30	m	te	volgen	waarna	hij	wordt	vergraven	door	een	

middeleeuwse	gracht.	De	greppel	loopt	vanuit	het	oosten	in	westelijke	richting	precies	tus-

sen	de	offerplaats	en	de	graven	door.	Circa	30	m	ten	westen	hiervan	is	in	2003	een	greppel	

aangetroffen	met	een	vergelijkbare	oriëntatie	die,	wanneer	we	hem	naar	het	oosten	toe	

doortrekken,	op	ongeveer	7	à	8	meter	afstand	parallel	aan	de	greppel	met	palen	loopt	(afb.	

3.19,	G).	Overigens	bevatte	de	in	2003	gevonden	greppel	geen	palen	in	de	bodem	en	kon	de	

greppel	naar	het	oosten	toe	niet	worden	gevonden	omdat	hij	hier	volledig	vergraven	is	door	

een	middeleeuwse	gracht.	

Hebben	we	hier	te	maken	met	twee	bermgreppels	van	een	weg?	Dit	is	allerminst	zeker	maar	

wel	een	intrigerende	hypothese.	Het	zou	niet	eens	een	onlogische	mogelijkheid	zijn.	De	lijn	

van	de	mogelijke	weg	sluit	dan	wel	niet	geheel	aan	op	de	projectie	van	het	(derde	eeuwse)	

Wat	zegt	een	dergelijk	uitgangspunt	nu	over	de	conclusies	van	de	voorgaande	opgavingen?	

Tot	nu	toe	gingen	we	er	van	uit	dat	de	ondiepe	sporen	zoals	paalsporen	etc.	verdwenen	wa-

ren	met	het	afgraven	van	de	Romeinse	toplaag.	Hierdoor	waren	alleen	de	diepst	ingegraven	

sporen	nog	aanwezig	en	kon	de	afwezigheid	van	de	ondiepe	sporen	van	huizen	hiermee	wor-

den	verklaard.	Als	we	uitgaan	van	een	afgegraven	toplaag	van	slechts	50-60	cm	dan	kunnen	

we	concluderen	dat	bepaalde	typen	gebouwen	inderdaad	archeologisch	niet	meer	zichtbaar	

kunnen	zijn.	De	typische	eenschepige	vicusgebouwen	zijn	ondiep	gefundeerd.	De	ook	in	vici	

in	deze	regio	voorkomende	inheemse	drieschepige	bouwstijl	laat	echter	veel	diepere	sporen	

na.	Deze	huizen	waren	t.o.v.	het	toenmalige	maaiveld	ongeveer	80-100	cm	diep	gefundeerd	

en	zouden	archeologisch	wel	zichtbaar	geweest	moeten	zijn.68

68  Therkorn 1987.
69  Vergelijk Leidschendam, Voor-

burg, Valkenburg.
70  Hazenberg 2000, 29ff.
71  Hazenberg 2000, 24 en afb. 12 

en 17 (greppel 10). 
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castellum,	zoals	in	1999/2000	middels	geofysisch	en	proefsleuvenonderzoek	is	aangetrof-

fen,72	maar	komt	wel	in	de	buurt	ervan.	Ook	zou	een	tracé	van	de	mogelijke	weg	via	een	

vrij	rechte	lijn	naar	en	langs	de	zuidelijke	oever	van	het	Corbulokanaal	lopen.	Het	aanwijzen	

van	een	mogelijk	tracé	van	de	westelijke	weg	vanuit	het	castellum	is	in	ieder	geval	een	extra	

reden	om	het	onderzoek	naar	de	locatie,	oriëntatie	en	fasering	van	de	verschillende	fases	van	

het	castellum	voort	te	zetten.	

3.7.2 Vroege middeleeuwen
Doordat	in	het	verleden	in	de	directe	omgeving	van	de	onderzoekslocatie	vondsten	uit	de	

vroege	middeleeuwse	zijn	gedaan,	was	de	verwachting	om	sporen	of	vondsten	uit	deze		

periode	aan	te	treffen	voorafgaand	aan	de	opgraving	hoog.	Tijdens	de	opgraving	in	2003		

zijn	echter	geen	resten	uit	de	vroege	middeleeuwen	aangetroffen.	

De	kern	van	de	bewoning	zal	in	de	vroege	middeleeuwen	vooral	op	het	archeologisch	monu-

ment	en	nabij	het	Corbulokanaal	hebben	gelegen	waar	de	meeste	vondsten	uit	die	periode	

zijn	aangetroffen.

3.7.3 Bewoning in de 13e en 14e eeuw
Uit	historische	bronnen	is	bekend	dat	de	landerijen	ter	plaatse	van	de	onderzoekslocatie	in	

de	13e	en	14e	eeuw	door	boeren	zijn	gepacht	van	de	kasteelheer	van	Rodenburg.	Hoeveel	

boerenerven	aanwezig	zijn	geweest,	waar	deze	gelegen	hebben	en	hoe	het	gebied	in	die	tijd	

was	ingericht,	was	niet	bekend.	Tijdens	het	onderzoek	zijn	enkele	tientallen	sporen	aange-

troffen,	zoals	een	aantal	grachten,	kuilen,	greppels,	een	waterput	en	een	takkenpad,	die	uit	

deze	periode	dateren.	Hoewel	geen	resten	van	gebouwen	zijn	aangetroffen,	kan	desondanks	

op	basis	van	de	aanwezige	sporen	worden	geconcludeerd	dat	in	deze	eeuwen	een	woonerf	

aanwezig	is	geweest	op	het	opgegraven	terrein.	Gezien	de	ligging	van	het	bewoonde	areaal,	

moeten	sporen	uit	deze	periode	ook	in	de	aangrenzende	werkputten	hebben	gelegen,	die	in	

de	jaren	1995-1997	zijn	aangelegd.

Het	erf	lag	op	het	terrein	ten	zuidwesten	van	de	grachten.	Dit	zelfde	terrein	werd	in	de	hierop	

volgende	conventfase	geheel	omgracht.	Aspecten	die	hierop	wijzen,	zijn:

•		Een	tweetal	greppels	(G3	en	4)	heeft	dezelfde	oriëntatie	en	ligging	als	het	latere		

grachtenstelsel.

•		De	humeuze	vierkante	kuilen	bevinden	zich	vrijwel	allen	netjes	op	een	rij	buiten	het	latere	

grachtenstelsel.	We	gaan	er	van	uit	dat	deze	kuilen	niet	op	het	erf	werden	aangelegd.

•		Vrijwel	alle	sporen	uit	deze	fase	liggen	op	het	terrein	dat	door	het	latere	grachtenstelsel	

wordt	afgebakend.	Een	voorbeeld	is	de	waterput,	waarvan	wordt	aangenomen	dat	deze	

nabij	de	boerderij	gesitueerd	was.

De	bewoners	van	het	erf	zijn	vermoedelijk	vrij	welgesteld	geweest.	Historische	bronnen	

vermelden	dat	voordat	het	St.	Margarethaconvent	naar	Roomburg	verhuisde,	de	landerijen	in	

gebruik	waren	door	enkele	welgestelde	boeren.	Ook	enkele	bijzondere	vondsten	wijzen	op	

enige	welstand	van	de	14e-eeuwse	bewoners	van	het	erf.	De	hanzeschotel	uit	de	waterput	is	

hiervan	een	goed	voorbeeld,	maar	ook	het	uitzonderlijk	mooi	afgewerkte	babyschoentje	dat	

in	een	greppel	op	het	erf	werd	gevonden.

3.7.4 Bewoning in de 1�e en 16e eeuw

3.7.4.1 De inrichting van de kloosterboerderij: de opgraving en de  
cartografische bronnen
Aan	de	hand	van	de	opgegraven	sporen	en	vondsten	kan	een	beeld	worden	geschetst	van	de	

inrichting	van	de	kloosterboerderij	van	het	St.	Margarethaconvent.	

De	voornaamste	overblijfselen	uit	deze	periode	zijn	de	grachten.	Tijdens	het	onderzoek	van	

de	jaren	’90	kon	weinig	onderzoek	plaatsvinden	naar	de	(post-)middeleeuwse	sporen	waar-

door	de	fasering	in	het	grachtenstelsel	niet	is	vastgelegd.73	Met	de	opgraving	in	2003	is	meer	

inzicht	gekregen	in	de	ligging	van	de	verschillende	grachten	en	is	het	duidelijk	geworden	dat	

het	grachtenstelsel	uit	meerdere	fasen	bestaat:	een	aantal	grachten	was	al	in	de	13e	en	14e	

eeuw	aanwezig.	Dit	betekent	dat	tijdens	de	verhuizing	van	het	convent	van	de	stad	Leiden	

naar	Roomburg	de	inrichting	van	het	gebied	niet	wezenlijk	veranderd	is,	maar	dat	men	ge-
72  Polak et.al. 2004.
73  Hazenberg 2000, 38.
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bruik	heeft	gemaakt	van	een	al	bestaande	percelering.	Het	feit	dat	men	de	kloosterboerderij	

gebouwd	heeft	op	de	plaats	waar	daarvoor	al	een	boerenerf	aanwezig	was,	past	in	dit	beeld.	

Het	grachtenstelsel	uit	de	2e	fase,	de	13e	en	14e	eeuw,	is	in	de	15e	eeuw	wel	wat	aangepast:	en-

kele	grachten	zijn	door	middel	van	beschoeiingen	afgedamd,	terwijl	een	aantal	nieuwe	grachten	

is	gegraven.	Daarnaast	werden	meerdere	grachten	voorzien	van	beschoeiingen	en	werd	langs	

een	deel	van	het	terrein	een	muur	gebouwd	die	mogelijk	als	kademuur	heeft	gediend.	

Het	grachtenstelsel	diende	ongetwijfeld	voor	het	afbakenen	van	percelen	en	de	ontwate-

ring	van	het	gebied.	De	terreinen	aan	weerszijden	van	de	grachten	konden	worden	bereikt	

via	een	aantal	bruggen	die	tijdens	het	onderzoek	zijn	aangetroffen.	Plaatselijk	zal	transport	

over	het	water	mogelijk	geweest	zijn.	De	meeste	grachten	waren	in	ieder	geval	breed	en	

diep	genoeg	om	er	met	kleine	bootjes	over	te	varen.	Men	deed	er	veel	aan	om	de	grachten	

open	en	bevaarbaar	te	houden.	Door	beschoeiingen	aan	te	leggen	in	de	grachten	werden	de	

oevers	verstevigd	en	de	grachten	werden	meerdere	keren	uitgebaggerd.	Dit	is	te	zien	aan	de	

verschillende	insnijdingen	en	opvullingen	van	de	grachten	en	de	hoge	fragmentatiegraad	van	

de	vondsten.	Over	het	water	konden	agrarische	producten	worden	vervoerd	van	en	naar	de	

kloosterboerderij.	Ter	hoogte	van	de	brug	over	gracht	4	is	transport	over	het	water	echter	niet	

mogelijk	geweest.	De	funderingen	van	de	brug	staan	hier	zo	dicht	op	elkaar	dat	er	onvol-

doende	ruimte	geweest	zal	zijn	voor	een	vaartuig.

Op	het	omgrachte	terrein	waren	waarschijnlijk	meerdere	gebouwen	aanwezig.	In	de	jaren	

1995-1997	was	in	het	noordoosten	van	het	terrein	al	een	deel	van	een	gebouw	opgegraven	

dat	is	aangeduid	als	het	melkhuis.	Dit	gebouw	is	gelijktijdig	met	de	muur	langs	de	ooste-

lijke	gracht	gebouwd	en	dateert	uit	de	periode	1400	–	1550.	Naast	het	melkhuis	stond	een	

waterput	en	meer	naar	het	zuiden	toe	lag	een	beerput	die	voorafgaand	aan	de	sloop	van	het	

convent	al	in	onbruik	is	geraakt.	Het	idee	was	aanvankelijk	dat	de	beerput	mogelijk	ouder	

was	dan	de	gracht	die	er	direct	naast	ligt.74	Dit	lijkt	echter		niet	aannemelijk,	aangezien	deze	

gracht	in	fase	2	is	aangelegd	en	vrij	snel	in	fase	3	is	verland.	De	beerput,	die	uit	oranje-gele	

baksteen	is	opgebouwd,	dateert	zeker	niet	uit	fase	2,	maar	uit	de	conventfase75	en	is	daar-

mee	jonger	dan	de	gracht.	

In	het	zuidoosten	van	het	terrein	zijn	in	1995-1997	de	funderingen	van	een	boogvormige	poort	

gevonden.	Aangezien	deze	funderingen	aan	weerszijden	van	de	toegang	tot	het	omgrachte	

terrein	liggen,	hebben	we	hier	waarschijnlijk	te	maken	met	een	poortgebouw.	Dit	poortgebouw	

is	later	gebouwd	dan	het	melkhuis	en	de	kademuur	wat	blijkt	uit	het	kleinere	baksteenformaat	

van	de	funderingen	van	het	poortgebouw.	In	het	westelijk	deel	van	het	terrein	stond	waar-

schijnlijk	nog	ten	minste	één	gebouw	waarvan	grote	hoeveelheden	puin	in	de	grachten	zijn	

aangetrofen.	Op	de	kaart	van	Coenraedts	uit	1574	staat	op	deze	plaats	echter	geen	gebouw	

afgebeeld	dus	de	functie	hiervan	kunnen	we	niet	achterhalen.	Buiten	het	omgrachte	terrein	

heeft	waarschijnlijk	ook	een	gebouw	gestaan,	zoals	blijkt	uit	de	vondst	van	een	enkele	muur	

en	het	puin	in	de	grachten.	Op	de	kaart	van	Coenraedts	staat	hier	ongeveer	het	brouwhuis	

afgebeeld.	Tijdens	de	opgraving	zijn	helaas	onvoldoende	sporen	en	vondsten	aangetroffen	om	

de	functie	van	dit	gebouw	te	bepalen.	In	het	algemeen	kan	nog	worden	toegevoegd	dat	de	

funderingen	die	tijdens	het	onderzoek	zijn	aangetroffen,	dermate	summier	waren	dat	het	niet	

mogelijk	was	iets	te	zeggen	over	de	constructie	van	de	verschillende	gebouwen.

Vergelijken	we	de	opgravingsgegevens	met	de	kaart	van	Coenraedts	uit	1574	dan	zien	we	

overeenkomsten	maar	ook	grote	verschillen.	De	kaart	laat	zich	redelijk	goed	projecteren	op	de	

huidige	topografie	omdat	de	percelering	en	enkele	straten	al	sinds	die	tijd	ongewijzigd	zijn.	

Een	groot	verschil	is	de	ligging	van	de	grachten	op	het	terrein.	Deels	is	dit	te	verklaren	doordat	

tijdens	de	opgraving	grachten	uit	meerdere	fasen	zijn	aangetroffen	terwijl	op	de	kaart	de	situatie	

uit	1574	wordt	afgebeeld.	Wanneer	we	de	oudere	grachten	weglaten	(de	grachten	3	en	6	die	

tijdens	de	conventfase	verland	zijn)	komen	de	opgravingsplattegrond	en	de	kaart	meer	overeen.	

Met	enige	moeite	kunnen	we	de	grachten	2,	4	en	5	op	de	kaart	terugvinden	maar	verder	blijven	

er	aanzienlijke	verschillen	aanwezig.	Ook	ten	aanzien	van	de	bebouwing	wijkt	de	kaart	af	van	de	

aangetroffen	situatie.	Het	poortgebouw	dat	in	1995-1997	is	aangetroffen,	is	bijvoorbeeld	niet	

74  Hazenberg 2000, 39.
7�  In de 13e en 14e eeuw werd 

buiten de steden in West-Ne-
derland vrijwel geen baksteen 
gebruikt.
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afgebeeld	op	de	kaart	terwijl	deze	vrijwel	zeker	tot	de	sloop	van	het	convent	aanwezig	moet	zijn	

geweest.	Misschien	heeft	dit	poortgebouw	onderdeel	uitgemaakt	van	het	bakhuis	dat	op	de	kaart	

iets	naar	het	oosten	toe	is	weergegeven	maar	dat	is	helaas	niet	meer	te	achterhalen.	Ook	het	ui-

terlijk	van	het	melkhuis	is	moeilijk	in	overeenstemming	te	brengen	met	de	aangetroffen	funderin-

gen	alhoewel	de	locatie	ervan	op	de	kaart	overeenkomt	met	de	opgravingsresultaten.	De	bruggen	

daarentegen	staan	wel	beiden	weergegeven	op	de	kaart.	Op	basis	van	wat	tijdens	de	opgraving	

is	aangetroffen,	leek	brug	1	op	een	gegeven	moment	in	onbruik	te	zijn	geraakt,	maar	op	de	kaart	

zien	we	ongeveer	op	die	plaats	nog	wel	een	brug	liggen	wat	het	tegendeel	doet	vermoeden.	

Uit	al	deze	zaken	kunnen	we	concluderen	dat	de	kaart	uit	1574	ten	aanzien	van	de	inrichting	

van	de	kloosterboerderij	eerder	een	schets	dan	de	werkelijke	maatverhoudingen	weergeeft.	

Dit	is	op	zich	ook	niet	zo	vreemd	aangezien	de	kaart	is	gemaakt	vlak	voor	of	tijdens	de	sloop	

van	het	convent.	Op	dat	moment	had	het	convent	al	enkele	jaren	verlaten	gelegen	en	waren	

de	opstallen	geplunderd	en	vernield.	Aangezien	veel	aspecten	van	de	inrichting	van	het	ter-

rein	slechts	globaal	staan	weergegeven,	is	het	des	te	opvallender,	dat	de	bruggen	over	de	

grachten	wèl	zijn	afgebeeld.	Dit	getuigt	van	het	feit	dat	de	maker	van	de	kaart	wel	degelijk	

belang	hechtte	aan	het	afbeelden	van	de	aanwezige	elementen	maar	dat	hij	het	in	het	geval	

van	de	kloosterboerderij	niet	erg	nauw	genomen	heeft	met	de	exacte	plaats	ervan.	

3.6.4.2 Het leven in het convent en de kloosterboerderij
Het	St.	Margarethaconvent	was	een	vrouwengemeenschap	die	was	aangesloten	bij	het	kapit-

tel	van	Utrecht	en	leefde	volgens	de	derde	regel	van	St.	Fransiscus.	Aanvankelijk	verplichtte	

deze	regel	tot	een	goed	christelijk	leven	en	niet	tot	het	afleggen	van	de	drie	geloften.76	Bin-

nen	het	convent	was	dan	ook	geen	verplichting	tot	persoonlijke	armoede.	Pas	in	1487	werd	

het	afleggen	van	de	drie	geloftes	verplicht.	De	zusters	van	de	derde	orde	hadden	een	andere	

leefwijze	dan	de	meeste	reguliere	kloosterlingen.	Hoewel	het	gebed	een	belangrijk	deel	uit-

maakte	van	de	dagelijkse	bezigheden,	was	een	groot	gedeelte	van	de	tijd	bestemd	voor	han-

denarbeid.	Men	beschouwde	dit	als	een	wijze	om	luiheid	tegen	te	gaan,	innerlijke	zuiverheid	

te	bereiken	en	goede	gedachten	te	stimuleren.	In	eerste	instantie	werden	de	opbrengsten	

van	deze	handenarbeid	gebruikt	om	in	het	eigen	onderhoud	te	voorzien.	Toen	het	convent	in	

latere	tijden	meer	rijkdom	bezat,	was	dit	niet	meer	noodzakelijk.

Onder	handenarbeid	werden	de	werkzaamheden	verstaan	die	in	andere	kloosters	ook	wer-

den	gedaan,	zoals	het	bakken	van	brood	en	de	zorg	voor	armen	en	zieken.	Daarnaast	werd	

nijverheid	bedreven	zoals	het	weven	van	linnen	dat	op	de	markt	mocht	worden	verhandeld	

en	het	weven	van	het	grijsgrauwe	laken	dat	uitsluitend	door	kloosterlingen	werd	gedragen.	

Op	de	kloosterboerderij	vonden	allerlei	agrarische	en	industriële	activiteiten,	waaronder	het	

brouwen	van	bier,	plaats.77

De	vondsten	die	tijdens	de	opgraving	in	2003	in	de	kloosterboerderij	zijn	aangetroffen,	pas-

sen	in	dit	beeld	en	bieden	aanvullende	informatie	over	de	activiteiten	die	er	plaatsvonden.	

Analyse	van	het	dierlijk	botmateriaal	heeft	uitgewezen	dat	een	groot	aantal	van	de	runderen	

die	op	de	boerderij	werden	gehouden	als	trekdier	gebruikt	is.	Ook	zijn	er	aanwijzingen	dat	in	

of	vlak	bij	de	kloosterboerderij	trekpaarden	zijn	gefokt.	

Het	gebruiksaardewerk	dat	is	aangetroffen	vertoont	een	grote	mate	van	slijtage.	Met	name	

de	grote	voorraadkannen	van	steengoed	zijn	zeer	intensief	gebruikt.	In	een	rijke	gemeen-

schap	als	het	St.	Margarethaconvent	lijkt	dit	opmerkelijk,	maar	het	komt	overeen	met	het	

industriële	karakter	van	de	werkzaamheden	die	op	de	boerderij	plaatsvonden.	Onder	het	aar-

dewerk	bevonden	zich	veel	voorraadkannen	en	de	al	eerder	genoemde	melkteilen	die	werden	

gebruikt	voor	de	opslag	en	verwerking	van	melkproducten.	

Onder	de	kleinere	vondsten	bevond	zich	een	spinkruikje,	dat	bij	het	spinnen	werd	gebruikt	

om	de	wol	gladder	te	maken.	Ook	weefgewichten	en	spinklosjes	zijn	aangetroffen	waaruit	

we	kunnen	opmaken	dat	deze	werkzaamheden	niet	alleen	in	het	hoofdgebouw	van	het	com-

plex	plaatsvonden	maar	ook,	wellicht	op	wat	kleinere	schaal,	op	de	kloosterboerderij.	

Ter	plaatse	van	de	kloosterboerderij	is	relatief	weinig	huishoudelijk	materiaal	aangetroffen.	

Dit	wijst	erop	dat	op	het	terrein	niet	op	grote	schaal	bewoning	heeft	plaatsgevonden,	wat	

76  De drie geloften betroffen 
armoede, zuiverheid en gehoor-
zaamheid.

77  Van Luijk 200�.
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overeenkomt	met	het	idee	dat	op	de	boerderij	de	nadruk	heeft	gelegen	op	industriële	en	

agrarische	activiteiten.	De	woon-	en	leefvertrekken	van	de	zusters	van	het	convent	lagen	in	

het	hoofdgebouw	van	het	convent.	

Een	aantal	van	de	vondsten	past	in	een	gemeenschap	zoals	het	convent.	Op	vier	fragmen-

ten	aardewerk	(15e	en	16e	eeuw)	is	graffito	te	zien.	Graffito	werd	dikwijls	aangebracht	als	

eigendomsmerk.	In	een	conventgemeenschap,	waar	meerdere	personen	gebruik	maken	van	

hetzelfde	serviesgoed,	kan	een	dergelijk	fenomeen	uitstekend	worden	geplaatst.

Een	vondst	die	daarentegen	opmerkelijk	is	voor	een	convent	is	het	skelet	van	een	pas-	of	te	

vroeg	geboren	baby.	De	skeletdelen	(delen	van	de	schedel,	de	onderkaak	en	delen	van	de	

rechterarm)	werden	aangetroffen	in	een	15e	of	16e-eeuwse	laag	in	de	kloosterboerderij.	Een	

ongebruikelijke	plaats,	maar	ook	een	opmerkelijke	vondst	voor	een	convent,	al	kwam	het	

vaker	voor	dat	vrouwen	tot	een	gemeenschap	toetraden	terwijl	ze	al	kinderen	hadden.	Het	is	

evengoed	mogelijk	dat	het	om	een	kind	gaat	van	iemand	van	het	ondersteunend	personeel	

die	op	de	kloosterboerderij	woonde	of	werkte.78

78  Brandenburgh & Hessing 200�.
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4 Torens I

4.1 Inleiding 
Het	onderzoek	op	deellocatie	Torens	I	vond	plaats	van	14	juli	t/m	31	juli	2003,	gedurende	

een	periode	van	5	werkdagen.	De	omvang	van	het	onderzoeksterrein	bedroeg	1680	m².	

Overeenkomstig	het	projectplan	is	gestart	met	een	inventariserend	veldonderzoek.79	Indien	

noodzakelijk	zou	een	vlakdekkend	definitief	archeologisch	onderzoek	worden	uitgevoerd	op	

de	gedeelten	van	het	terrein	waar	archeologische	waarden	aan	het	licht	zouden	komen.	Daar	

dit	laatste	niet	het	geval	was	en	delen	van	het	terrein	in	hoge	mate	verstoord	waren,	is	het	

onderzoek	op	dit	terrein	beperkt	gebleven	tot	een	inventariserend	veldonderzoek.

4.2 Resultaten
Op	basis	van	eerder	onderzoek	in	respectievelijk	1994	en	2003	was	geconcludeerd	dat	op	de	

locatie	Torens	I	een	Romeinse	cultuurlaag	aanwezig	zou	kunnen	zijn.80	Deze	hypothese	was	

gebaseerd	op	de	resultaten	van	de	boringen	op	het	terrein.	In	deze	boringen	waren	frag-

mentjes	houtskool	en	aardewerk	gevonden	en	een	donkergrijze	laag	waarvan	werd	aange-

nomen	dat	het	een	cultuurlaag	betrof.	Daarnaast	waren	er	aanwijzingen	dat	een	deel	van	

het	Corbulokanaal	door	het	onderzoeksterrein	zou	lopen.	Het	kon	echter	ook	een	natuurlijke	

waterloop	zijn,	die	onderdeel	uitmaakte	van	het	Corbulokanaal,	maar	niet	verstevigd	of	

verder	uitgegraven	was.	

In	tegenstelling	tot	de	verwachtingen	ontbraken	op	dit	onderzoeksterrein	echter	sporen	van	

menselijke	activiteiten.	Bovendien	zijn	slechts	enkele	fragmentjes	vondstmateriaal	aangetrof-

fen.	Delen	van	het	onderzoeksgebied	bleken	ernstig	verstoord.	In	de	drie	proefsleuven	die	op	

het	niet-verstoorde	deel	van	het	terrein	zijn	aangelegd,	is	slechts	één	verkleuring	aangetrof-

fen,	wat	een	natuurlijk	fenomeen	bleek	te	zijn.

Afb. 4.1. Torens I

79  Brandenburgh 2003; Stronkhorst 
2003.

80  Oude Rengerink 1994; Deun-
houwer 2003.
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In	eerste	instantie	was	niet	duidelijk	of	een	concentratie	hout	uit	de	naastgelegen	bouwput	

wellicht	een	gedeelte	van	een	veenpad	of	beschoeiing	van	het	Corbulokanaal	zou	kun-

nen	zijn.	Bij	het	vrijleggen	van	het	hout	bleek	dat	er	geen	samenhang	in	de	houtresten	te	

onderscheiden	was	en	dat	het	hout	geen	bewerkingssporen	vertoonde.	Fysisch	geografisch	

onderzoek	wees	uit	dat	het	hout	een	onderdeel	vormde	van	de	natuurlijke	gelaagdheid	van	

de	bodem.

Uit	bovenstaande	is	geconcludeerd	dat	het	zeer	onwaarschijnlijk	is	dat	op	de	locatie	Torens	I	

overblijfselen	van	menselijke	bewoning	aanwezig	zijn	(geweest).

Fysisch geografische opbouw van het terrein 81

Op	deellocatie	Torens	I	zijn	natuurlijke	geulafzettingen	van	de	Oude	Rijn	aangetroffen.	De	

bodem	bestond	uit	blauwgrijze	klei,	afgewisseld	door	zones	met	een	roodbruine	kleur	die	

zijn	ontstaan	onder	invloed	van	oxidatie.	Daarnaast	waren	crevasse-afzettingen	zichtbaar	die	

zijn	afgezet	na	een	korte	maar	krachtige	doorbraak	van	een	oeverwal.	De	opeenhoping	van	

houtresten	is	ontstaan	tijdens	de	doorbraak	van	de	oeverwal,	waarbij	een	houtophoping	in	

het	waterlichaam	tot	stilstand	is	gekomen.	Het	hout	maakte	onderdeel	uit	van	een	bosveen-

pakket	dat	op	deze	plaats	ontstaan	is.	Dat	er	ondanks	de	afwezigheid	van	antropogene	

sporen	toch	enkele	vondsten	zijn	aangetroffen,	is	eveneens	te	verklaren	door	de	hierboven	

beschreven	crevasse-afzettingen.	Het	materiaal	is	niet	achtergelaten	op	deze	locatie,	maar	

door	natuurlijke	processen	van	elders	aangevoerd.	

4.3 Vondstmateriaal
De	hoeveelheid	vondstmateriaal	is	zeer	gering.82	In	totaal	zijn	42	fragmenten	aangetroffen,	

met	een	totaal	gewicht	van	circa	750	gram.	Dertien	fragmenten	inheems-Romeins	aardewerk	

zijn	geborgen,	die	behoren	tot	3	individuen.	Twee	daarvan	kunnen	worden	getypeerd	als	

Bloemers	IV	A1.1.83	Het	inheemse	aardewerk	kan	worden	gedateerd	in	de	3e	eeuw	voor	Chr.	

tot	de	derde	eeuw	na	Chr.	Naast	het	handgevormde	aardewerk	zijn	18	fragmenten	aarde-

werk	uit	de	middeleeuwen	en	nieuwe	tijd	aangetroffen.	Deze	vondsten	kunnen	vrijwel	allen	

gedateerd	worden	in	de	de	15e	en	16e	eeuw,	de	periode	waarin	het	St.	Margarethaconvent	in	

Roomburg	gevestigd	was.

81  Het fysisch geografisch onder-
zoek is uitgevoerd door drs. R. 
Schrijvers. 

82  De determinatielijsten zijn op 
cd-rom bijgevoegd. 

83  Bloemers 1978, 3��ff.
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5. AZC

5.1 Inleiding
Het	onderzoek	op	locatie	AZC	vond	plaats	van	1	september	t/m	22	september	2003.	De		

omvang	van	het	terrein	bedroeg	1125	m².	In	eerste	instantie	heeft	een	inventariserend		

veldonderzoek	plaatsgevonden,	waarbij	twee	proefsleuven	zijn	aangelegd.	Hieruit	bleek		

dat	de	archeologische	resten	een	zeer	hoge	waarde	hadden	en	daarom	is	een	vlakdekkend	

archeologisch	onderzoek	uitgevoerd.

Naar	aanleiding	van	het	booronderzoek	dat	in	2003	op	dit	terrein	heeft	plaatsgevonden,	was	

de	verwachting	dat	voornamelijk	bewoningssporen	uit	de	Romeinse	tijd	aanwezig	zouden	

zijn.84	Dit	vermoeden	is	juist	gebleken:	naast	de	Romeinse	overblijfselen	is	slechts	één	middel-

eeuwse	greppel	aangetroffen.	

5.2 Romeinse sporen & structuren
Het	aantal	sporen	uit	de	Romeinse	tijd	was	vrij	beperkt.	Dit	kan	worden	verklaard	doordat	het	

terrein	waarschijnlijk	in	de	randzone	van	de	vicus	lag	en	het	niet	zeker	is	of	er	in	de	Romeinse	

tijd	intensief	gebruik	van	is	gemaakt.	Daarnaast	is	het	bovenste	gedeelte	van	het	bewoningsni-

veau	afgetopt	waardoor	de	ondiepe	sporen	niet	bewaard	zullen	zijn.	Hoeveel	van	het	Romeinse	

niveau	verdwenen	is,	is	op	deze	locatie	niet	vast	te	stellen.

Tijdens	de	opgraving	zijn	geen	resten	van	gebouwen	aangetroffen.	Desondanks	kon	een	

aantal	greppels,	kuilen	en	een	enkel	paalspoor	worden	onderscheiden	(afb.	5.1).	

Niet	alle	sporen	worden	in	deze	paragraaf	besproken.	Onduidelijke	sporen,	die	slechts	op		

één	vlak	licht	zichtbaar	waren,	zijn	buiten	beschouwing	gelaten.	

�.2.1 Greppels
Op	het	AZC-terrein	zijn	11	Romeinse	greppels	en	delen	van	greppels	te	onderscheiden	(afb.	

5.1	en	tabel	5.1).	De	greppels	zijn	op	basis	van	het	vondstmateriaal	en	onderlinge	oversnijdin-

gen	in	de	Romeinse	tijd	te	plaatsen.	De	meeste	greppels	konden	niet	in	zijn	geheel	worden	

blootgelegd,	daar	ze	buiten	het	opgravingsterrein	doorliepen	of	door	recentere	ingravingen	

waren	verstoord. 84  Deunhouwer 2003.

Afb. 5.1 Sporen uit de Romeinse 

tijd op het AZC-terrein.
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De	gemiddelde	breedte	van	de	greppels	op	het	opgravingsvlak	bedraagt	1	meter	en	varieert	

van	0,5	tot	2	meter.	De	bodems	van	de	greppels	bevinden	zich	op	1.30	-	1.74	÷NAP,	gemid-

deld	op	1.47	÷NAP.	De	bodem	is	tot	een	niveau	van	1,20	÷NAP	verstoord:	dit	betekent	dat	de	

greppels	gemiddeld	minimaal	27	cm	diep	zijn	geweest.	Slechts	in	zes	gevallen	kon	de	vorm	

van	de	bodem	worden	bepaald.	Het	betrof	2	vlakke,	2	ronde	en	2	onregelmatige	bodems.85	

Alle	greppels	bevatten	een	homogene	vulling,	waaruit	geconcludeerd	kan	worden	dat	ze	

waarschijnlijk	in	korte	tijd	zijn	opgevuld.	In	sommige	greppels	werd	veel	vondstmateriaal	

aangetroffen,	terwijl	andere	greppels	juist	vrijwel	leeg	waren.	

De	greppels	kunnen	in	twee	fases	worden	ingedeeld:

1.		Van	het	einde	van	de	eerste	tot	het	begin	of	midden	van	de	tweede	eeuw	

2.		Van	het	begin	of	midden	van	de	tweede	tot	het	begin	van	de	derde	eeuw.86

Vier	greppels	kunnen	worden	gedateerd	in	de	eerste	fase	(G2,	3,	6	en	11).	Drie	andere	greppels	

kunnen	iets	later	worden	gedateerd,	in	de	tweede	en	het	begin	van	de	derde	eeuw	(G7,	8	en	

10).	Eén	greppel	(G5)	bevatte	dermate	weinig	materiaal	dat	slechts	een	datering	in	de	Romeinse	

tijd	toegekend	kan	worden.	Drie	greppels	zijn	door	het	ontbreken	van	vondstmateriaal	niet	te	

dateren	(G1,	9	en	12).	Op	basis	van	oversnijdingen	met	andere	greppels	en	het	feit	dat	ze	onder-

deel	lijken	uit	te	maken	van	het	perceleringssysteem,	zijn	ze	echter	in	de	Romeinse	tijd	geplaatst.	

De	greppels	zijn	onderdeel	van	een	perceleringssysteem	met	een	noordwest-zuidoost	/	noord-

oost-zuidwest	oriëntatie.	De	percelering	ligt	hiermee	ongeveer	evenwijdig	aan	het	(derde	

eeuwse)	castellum.	Naar	Romeins	gebruik	is	de	percelering	planmatig	georganiseerd	en	heeft	

het	een	gesloten	vorm.	De	vicus	gaat	derhalve	niet	automatisch	over	in	het	omliggende	land-

schap,	maar	blijft	een	gesloten	geheel.	

Op	het	opgegraven	terrein	zijn	minimaal	vier	delen	van	percelen	aangetroffen.	Doordat	het	

terrein	vrij	klein	was,	is	niet	duidelijk	geworden	wat	de	breedte	en	lengte	van	de	percelen	is.	

Opvallend	is	dat	de	percelering	in	de	opeenvolgende	fases	min	of	meer	gelijk	is	gebleven.

�.2.2 Kuilen
In	totaal	zijn	14	Romeinse	of	vermoedelijk	Romeinse	kuilen	aangetroffen	(afb.	5.1,	tabel	5.2).	

De	meeste	kuilen	zijn	rond	(K1,	3,	4,	5,	9,	11,	12);	zes	kuilen	zijn	langwerpig	(K6,	7,	8,	13,	

14,	10)	en	één	kuil	is	veelvormig	(K2).	De	ronde	kuilen	variëren	van	40	cm	tot	1,25	meter	in	

8�  De vlakke bodems zijn aange-
troffen bij de greppels G9 en 
G12, de ronde bij G7 en G11 en 
de onregelmatige bij G� en G8.

86  Wanneer fase 1 eindigt en fase 
2 begint, is niet precies bekend. 
Mogelijk hebben de veranderin-
gen binnen de vicus in het begin 
van de tweede eeuw plaatsge-
vonden. Het is echter eveneens 
mogelijk dat deze wijzigingen 
pas een halve eeuw later heb-
ben plaatsgevonden (zie ook 
paragraaf �.�.2).

nummer breedte NAP onderkant vulling datering fasering

G1	 1	m	 ÷	1.50	NAP	 nvt	 onbekend	 1

G2	 1	à	1,5	m	 ÷1.60	NAP	 bot	 2e	eeuw	 2

G3	 0,8	m	 ÷1.60	NAP	 Romeins	aardewerk,	bot	 2e	eeuw	(o.a.	Stuart	201A,	blauwgrijs,	

	 	 	 	 Brunsting	22B)	 1

G4	 0,5	m	 ÷1.50	NAP	 nvt	 recente	zandbaan?	

G5	 1	m	 ÷1.74	NAP	 weinig,	bot	 Romeins	

G6	 1	m	 ÷1.40	NAP	 Romeins	aardewerk,	keramiek,	bot	 2e	eeuw	(o.a.	brunsting	b)	 1

G7	 0,75	a1,25	m	 ÷1.42	NAP	 inheems-Romeins	aardewerk,		 2e	eeuw	-	begin	3e	eeuw	(o.a.	Dragendorff

	 	 	 Romeins	aardewerk,	keramiek,	bot	 45,	Holwerda	160,	Niederbieber	32c,	

	 	 	 	 Brunsting	22B,	Brunsting	b	+	c,	blauwgrijs,	

	 	 	 	 kustrood)	 1

G8	 0,5	m	 ÷1.30	NAP	 Romeins	aardewerk,	handgevormd		 2e	eeuw	-	begin	3e	eeuw	(o.a.	TS	uit	oost

	 	 	 aardewerk,	keramiek	 en	midden-Gallië,	Niederbieber	89)	 2

G9	 0,75	m	 ÷1.60	NAP	 bot	 onbekend	 1

G10	 2	m	 ÷1.36	NAP	 Romeins	aardewerk,	keramiek	(veel),	bot	 2e	eeuw	-	begin	3e	eeuw	(o.a.	Holwerda	

	 	 	 	 142,	Dragendorff	43,	Niederbieber	32,	

	 	 	 	 Brunsting	b	+	c)	 2

G11	 0,5	m	 ÷1.30	NAP	 handgevormd	aardewerk,		 2e	eeuw	(o.a	Dragendorff	137,	blauwgrijs)	 1

	 	 	 Romeins	aardewerk,	keramiek,	steen	

G12	 2	m	 ÷1.40	NAP	 nvt	 onbekend

G13	 2,5	m		 ÷1.84	NAP	 Keramiek,	Middeleeuws	aardewerk,	steen,	bot	 Middeleeuws	(Conventfase)	 3

Tabel 5.1 Greppels op  

het AZC-terrein.
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doorsnede.	De	gemiddelde	doorsnede	is	80	cm.	De	breedte	van	de	overige	kuilen	varieert	van	

0,5	tot	1,5	meter,	de	lengte	van	1	tot	10	meter.	De	vorm	van	de	bodem	van	de	kuilen	is	in	zes	

gevallen	rond	(K2,	6,	7,	9,	13	en	14),	in	twee	gevallen	recht	(K4	en	5),	in	één	geval	onregelmatig	

(K10)	en	in	vijf	gevallen	onbekend.	De	meeste	kuilen	zijn	slechts	op	het	eerste	vlak	aangetrof-

fen.	De	diepte	varieert	van	1.30	-	2.28	÷NAP.	De	kleine	gemiddelde	diepte	(1,60	÷NAP)	heeft	

wederom	te	maken	met	het	deels	ontbreken	van	het	Romeinse	bewoningsniveau	op	dit	terrein.

De	oriëntatie	van	de	langwerpige	kuilen	komt	in	vrijwel	alle	gevallen	overeen	met	die	van	de	

greppels	en	derhalve	met	de	richting	van	de	percelen.	Vrijwel	alle	kuilen	hadden	een	homo-

gene,	maar	qua	kleur	en	textuur	zeer	diverse,	vulling.	Slechts	in	één	kuil	konden	meerdere	

lagen	worden	onderscheiden	(K5).	Daar	aan	het	vondstmateriaal	wat	uit	de	verschillende	

lagen	afkomstig	was	slechts	een	ruime	datering	toegekend	kon	worden	(150-200),	kan	over	

de	fases	van	opvulling	van	deze	kuil	niets	worden	gezegd.

De	meeste	kuilen	zijn	gelegen	in	het	noordoosten	van	het	onderzoeksterrein.	Een	vijftal	kuilen	

ligt	bijeen	in	het	zuidoosten	van	het	terrein.87

De	datering	van	de	kuilen	is	verschillend.	Het	cluster	van	vijf	kuilen	in	het	zuidoosten	van	het	ter-

rein	kan	in	de	2e	en	het	begin	van	de	3e	eeuw	worden	gedateerd,	evenals	kuil	5.	Kuil	3	daarente-

gen,	kan	toegeschreven	worden	aan	de	eerste	helft	van	de	tweede	eeuw.	Kuil	2	kan	slechts	ruim	

worden	gedateerd	van	100	tot	260.	Kuil	8	kan	in	de	tweede	eeuw	worden	gedateerd.	Twee	

kuilen	(K6	en	9)	kunnen	aan	de	hand	van	het	vondstmateriaal	slechts	in	de	Romeinse	tijd	wor-

den	geplaatst.	Twee	kuilen	bevatten	zelfs	(post-)middeleeuwse	vondsten	(K11	en	K14).	Beiden	

hebben	een	vergelijkbare	oriëntatie	als	de	overige	Romeinse	kuilen	en	worden	daarom	aan	deze	

periode	toegeschreven.	De	drie	overige	kuilen	bevatten,	zoals	reeds	eerder	aangegeven,	geen	

vondstmateriaal	en	kunnen	derhalve	niet	worden	gedateerd.	Op	grond	van	vulling,	stratigrafie,	

situering	en	oriëntatie	kunnen	deze	echter	tot	de	Romeinse	tijd	worden	gerekend.	De	kuilen	

kunnen	in	twee	fases	worden	ingedeeld,	respectievelijk	van	het	einde	van	de	eerste	tot	het	einde	

van	de	tweede	eeuw	en	van	de	tweede	tot	het	begin	van	de	derde	eeuw.	

In	negen	kuilen	is	veel	tot	zeer	veel	Romeins	vondstmateriaal	aangetroffen.	Deze	kuilen	heb-

ben	een	secundaire	functie	als	afvalkuil	gehad.88	Analyse	van	botanische	resten	uit	twee	van	

deze	kuilen	(kuil	5	en	11)	heeft	

uitgewezen	dat	in	de	onderste	

vullingen	mestschimmels	aanwezig	

zijn.	In	kuil	5	werden	daarnaast	

grote	hoeveelheden	kaf,	het	

afval	van	het	dorsen	van	graan	

voorafgaand	aan	de	consumptie,	

aangetroffen.	De	kuilen	hebben	

vermoedelijk	gediend	voor	de	op-

slag	van	afval	van	huishoudelijke	

activiteiten	(het	dorsen	van	graan)	

maar	ook	afval	van	de	erven	is	in	

de	kuilen	terecht	gekomen.	Kuil	

4	is	mogelijk	een	paalspoor.	Kuil	

8	tenslotte	wijkt	sterk	af	van	de	

overige	kuilen	op	het	terrein	(afb.	

5.2).	Om	deze	ondiepe,	langwer-

pige	kuil,	gevuld	met	bruingrijze	

zandige	klei	en	zeer	veel	ijzercon-

creties,	ligt	een	donkere	band.	In	

de	kuil	is	zeer	weinig	vondstma-

teriaal	aangetroffen.	Analyse	van	

de	botanische	resten	uit	deze	kuil	

geeft	een	afwijkend	beeld	van	de	

overige	onderzochte	kuilen	(o.a.	

beduidend	minder	mestschimmels)	

maar	kan	geen	uitsluitsel	geven	

over	de	functie	van	de	kuil.89

Afb. 5.2 Kuil 8.

87  Kuil 10, 11, 12, 13 en 14.
88  Kuil 2, 3, �, 6, 9, 10, 11, 12 en 13. 
89  Zie voor een uitgebreidere ver-

slaglegging van het botanisch 
onderzoek uit deze kuilen 
het artikel ‘Plantenresten in 
de randzone van de vicus bij 
Matilo’ 
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5.3 (Post-)middeleeuwse sporen
Op	het	onderzoeksterrein	is	slechts	één	middeleeuws	spoor	aangetroffen,	greppel	13	(tabel	

5.1).	Deze	greppel	loopt	dwars	door	de	opgravingsputten	van	noordoost	naar	zuidwest	en	is	

op	het	eerste	vlak	circa	2,5	meter	breed	en	0,5	meter	diep.	Ook	hier	moet	rekening	worden	

gehouden	met	het	feit	dat	het	bovenste	gedeelte	van	het	spoor	afgetopt	is.	De	greppel	heeft	

een	rechte	bodem	en	is	opgevuld	met	verschillende	lagen	waaruit	kan	worden	geconcludeerd	

dat	hij	gefaseerd	is	opgevuld.	Uit	de	vulling	is	zeer	veel	middeleeuws	aardewerk,	keramiek	

en	steen	geborgen.	De	greppel	kan	op	basis	van	het	vondstmateriaal	worden	gedateerd	in	

dezelfde	periode	als	het	St.	Margarethaconvent	(1464	–	1572	na	Chr.).	Het	onderzoeksterrein	

bevindt	zich	in	het	zuidoosten	van	het	terrein	dat	tot	het	St.	Margarethaconvent	behoorde.	

Op	deze	plaats	waren	de	bleekvelden	gelegen;	mogelijk	hebben	we	te	maken	met	een	perce-

leringsgreppel	rondom	een	dergelijk	bleekveld.	

Greppel	4	is	opgevuld	met	geel	zand	en	bevat	geen	vondstmateriaal.	Omdat	dit	spoor	geen	

andere	sporen	oversnijdt	en	niet	oversneden	wordt,	is	hieraan	geen	datering	toe	te	kennen.	

Mogelijk	betreft	het	echter	een	post-middeleeuwse	kleiwinningsbaan.

nummer afmetingen NAP onderkant vorm vulling datering fasering

K1	 40	cm	doorsnede	 nvt	 rond	 	 	

K2	 1	bij	3	m	 ÷1.30	NAP	 veelvormig	 keramiek,	slak,	Romeins		 100-260	(o.a.Brunsting	b,	Brunsting	c,

	 	 	 	 aardewerk	(weinig),	bot	 Niederbieber	32,	Niederbieber	33d,

	 	 	 	 	 Niederbieber	89	en	Brunsting	17A.)

K3	 1m	 ÷1.55	NAP	 halfrond	 handgevormd,	Romeins		 eind	1e	eeuw	-	1e	helft	2e	eeuw	 1

	 	 	 	 aardewerk,	keramiek,	steen,		 (o.a.	Brunsting	a,	Brunsting	b,	Brunsting

	 	 	 	 bot	 ab,	Holwerda	140)	

K4	 25	cm	doorsnede	 ÷1.57	NAP	 rond	 	 	

K5	 0,80	m	doorsnede	 ÷2.28	NAP	 rond	 keramiek,	Romeins	aardewerk,	 150-200	(o.a.	Dragendorff	37	

	 	 	 	 steen,	bot	 (150-161),	kustgrijs,	Niederbieber	89)	

K6	 0,5	bij	2,5	m		 ÷1.43	NAP	 langwerpig	 Romeins	aardewerk,	keramiek		 onbekend

	 	 	 	 (weinig	materiaal)	 	

K7	 3	bij	1	m	 ÷1.35	NAP	 veelvormig	/		 	 	

	 	 	 langwerpig

K8	 1,5	bij	10	m	 ÷1.73	NAP	 langwerpig	 handgevormd	aardewerk,		 2e	eeuw	(o.a.	gladwandig)	 2

	 	 	 	 Romeins	aardewerk,	keramiek,	

	 	 	 	 steen,	bot	 	

K9	 75	cm	doorsnede	 	 rond	 inheems-Romeins	aardewerk		 onbekend

	 	 	 	 (weinig)	 	

K10	 3	bij	0,5m	 ÷1.40	NAP	 langwerpig	 handgevormd	aardewerk,		 eind	1e	eeuw	-	begin	3e	eeuw		 2

	 	 	 	 steen,	keramiek,	Romeins		 (o.a.	Brunstying	a,	b	en	c,	Niederbieber	

	 	 	 	 aardewerk	(veel),	bot	 112A,	Niederbieber	30,	Niederbieber	32C,	

	 	 	 	 	 Dragendorff	45)

K11	 1	bij	1,5	m	 ÷1.86	NAP	 rond	 keramiek,	steen,	Romeins		 2e	eeuw	met	middeleeuwse	nazak		 2

	 	 	 	 aardewerk,	2	18e	eeuwse		 (o.a.	Brunsting	B,	Brunsting	20,	

	 	 	 	 muntjes(veel	materiaal),	bot	 kustgrijs,	Stuart	210)	

K12	 1	m	doorsnede	 ÷1.68	NAP	 rond	 keramiek,	steen,	handgevormd		 2e	eeuw	-	begin	3e	eeuw	(o.a.	Nieder-	 2

	 	 	 	 aardewerk,	Romeins	aardewerk		 bnieber	89,	Holwerda	160,	Brunsting	b,

	 	 	 	 (zeer	veel	materiaal),	bot	 Niederbieber	32c)	

K13	 0,5	bij	4,5	m	 ÷1.47	NAP	 langwerpig	 keramiek,	steen,	Romeins		 2e	eeuw	(o.a.	Brunsting	b)

	 	 	 	 aardewerk	(veel	materiaal),	bot	 	

K14	 75	cm	breed		 ÷1.54	NAP	 langwerpig	 middeleeuws	aardewerk	hand-	 eind	1e	eeuw	tot	late	middeleeuwen

	 &	2,5	m	lang	 	 	 gevormd	aardewerk,	keramiek,		 (o.a.	Niederbieber	112,	Dragendorff

	 	 	 	 veel	steen	(lang	opengelegen),		 27,	Holwerda	142)	

	 	 	 	 bot

Tabel 5.2 Romeinse kuilen  

op het AZC-terrein.
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5.4 Vondstmateriaal
De	hoeveelheid	vondstmateriaal	op	het	AZC-terrein	bedraagt	5138	fragmenten	met	een	

totaalgewicht	van	166	kilo.	De	omvangrijkste	groep	vondsten	wordt	gevormd	door	het	

aardewerk	en	de	overige	keramiek.	In	deze	paragraaf	wordt	volstaan	met	enkele	algemene	

opmerkingen	over	de	afzonderlijke	categorieën	vondsten	en	met	een	meer	gedetailleerde	

bespreking	van	bijzondere	vondsten.90

�.4.1 Romeins aardewerk
In	totaal	zijn	3110	Romeinse	scherven	aangetroffen	(67	kilo).	De	datering	van	het	Romeinse	

aardewerk	ligt	in	de	periode	tussen	het	einde	van	de	1e	tot	halverwege	de	3e	eeuw	na	Chr.	

Het	meeste	aardewerk	is	echter	afkomstig	uit	de	2e	eeuw	na	Chr.	Tweede-eeuwse	vormen	

(waaronder	ruwwandige	borden)	zijn	het	meest	voorhanden,	terwijl	van	het	typische	1e	

eeuwse	aardewerk	(zoals	terra	nigra	en	terra	sigillata	uit	Zuid-Gallië)	weinig	is	aangetroffen,	

evenals	het	karakteristieke	3e-eeuwse	materiaal	(geverfde	waar	Brunsting	c	en	d).	

Naast	het	kenmerkende	Romeinse	gedraaide	materiaal	is	inheems-Romeins,	handgevormd	

aardewerk	aangetroffen.	4%	Van	het	aardewerk	dat	in	de	Romeinse	tijd	gedateerd	kan		

worden	is	handgevormd.

�.4.2 (Post-)middeleeuws aardewerk
In	totaal	zijn	240	aardewerkfragmenten	aangetroffen	die	gedateerd	kunnen	worden	in	de	mid-

deleeuwen	en	nieuwe	tijd	(2,5	kilo).	Dit	materiaal	is	vrijwel	uitsluitend	afkomstig	uit	de	bouw-

voor	en	de	middeleeuwse	greppel	13	(tabel	5.1).	In	een	enkel	geval	zijn	(post-)middeleeuwse	

vondsten	in	de	nazak	van	een	kuil	of	greppel	terechtgekomen.	De	fragmentatiegraad	van	dit	

aardewerk	is	vrij	groot;	aan	slechts	14%	van	de	fragmenten	kon	een	functie	worden	toegekend.

�.4.3 Overige vondsten
Slechts	19	glasfragmenten	zijn	aangetroffen	(87	gram).	Drie	fragmenten	kunnen	met	zeker-

heid	in	de	Romeinse	tijd	worden	gedateerd.	In	twee	van	deze	gevallen	betrof	het	een	frag-

ment	van	een	beker	of	een	fles.	Er	is	weinig	metaal	aangetroffen,	waaronder	geen	Romeinse	

vondsten.	Het	meeste	metaal	is	afkomstig	uit	de	bouwvoor.	Drie	muntjes	uit	de	tweede	helft	

van	de	18e	eeuw	zijn	geborgen.	Eén	van	deze	is	afkomstig	uit	de	bouwvoor.	De	overige	twee	

zijn	afkomstig	uit	de	nazak	van	een	Romeinse	afvalkuil.91

In	totaal	zijn	861	botfragmenten	op	het	AZC-terrein	geborgen	(19	kilo).	Slechts	360	fragmen-

ten	zijn	met	zekerheid	aan	de	Romeinse	tijd	toe	te	schrijven	(bijna	10	kilo).	In	veel	gevallen	

betreft	het	overblijfselen	van	een	rund	of	ander	groot	zoogdier.	In	mindere	mate	zijn	frag-

menten	van	een	varken,	schaap/geit,	paard	en	vogel	aangetroffen.	

Er	zijn	761	stuks	overige	keramiek	aangetroffen	met	een	gewicht	van	55	kilo.	20%	Hiervan	is	

uit	de	bouwvoor	afkomstig.	In	totaal	betreft	het	29	pijpfragmenten,	3	delen	van	weefgewich-

ten,	6	slingerkogels,	1	knikker,	2	brokken	leem	en	102	fragmenten	van	dakpannen.	Van	de	

dakpannen	konden	44	fragmenten	worden	gedetermineerd	als	imbrex	en	56	als	tegula.

Naast	de	hierboven	vermelde	bouwmaterialen	van	gebakken	klei	zijn	146	fragmenten	van	

natuursteen	geborgen	(19	kilo).	Het	gaat	voornamelijk	om	onbewerkte	stukken	zandsteen.	

Daarnaast	zijn	enkele	fragmenten	lei,	tefriet,	tufsteen	en	kalksteen	aangetroffen.	Het	meeste	

natuursteen	is	gebruikt	als	bouwmateriaal,	17	fragmenten	behoren	tot	maalstenen	en	één	

vondst	betreft	een	wetsteen.

5.5 Synthese

�.�.1 De ruimtelijke indeling en aard van de vicus
Op	de	locatie	AZC	is	een	klein	deel	van	de	randzone	van	de	vicus	opgegraven.	Tijdens	het	

onderzoek	zijn	de	greppels	van	een	viertal	percelen	aangetroffen.	Deze	percelen	vormen	een	

gesloten	geheel	en	hebben	een	oriëntatie	die	evenwijdig	loopt	aan	het	(derde-eeuwse)	castel-

lum.	Deze	oriëntatie	wijkt	af	van	de	percelen	die	dichter	bij	het	kanaal	van	Corbulo	zijn	opge-

graven.92	Waarschijnlijk	was	daar	de	ligging	van	het	kanaal	meer	bepalend	voor	de	oriëntatie	

van	de	percelen	in	de	vicus	dan	het	castellum,	waarvan	vermoed	wordt	dat	ook	de	vroegste	

fases	een	zelfde	oriëntatie	hebben	gehad	als	het	derde-eeuwse	castellum.93

90  Zie de specialistenrapporten 
voor een uitgebreide beschrij-
ving en catalogus van de vonds-
ten. De determinatielijsten zijn 
op cd-rom bijgevoegd.

91  Kuil 11.
92  Hazenberg 2000.
93  Polak et.al. 2004.
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De	grens	van	de	vicus	lijkt	halverwege	het	onderzoeksterrein	te	lopen:	in	het	noordoosten	van	

het	terrein	bevond	zich	de	grootste	concentratie	sporen.	In	het	zuidwestelijke	gedeelte	zijn	

daarentegen	weinig	sporen	aangetroffen.	Of	en	op	welke	wijze	de	grens	van	de	vicus	in	de	

Romeinse	tijd	zichtbaar	is	gemaakt,	is	onduidelijk.	Afgezien	van	de	perceleringsgreppels	zijn	

van	de	begrenzing	van	de	vicus	geen	sporen	teruggevonden.

Tijdens	het	onderzoek	zijn	geen	overblijfselen	van	huizen	of	bijgebouwen	aangetroffen.	

Paalkuilen	en	dus	gebouwen	kunnen	aanwezig	zijn	geweest,	maar	doordat	het	niet	duide-

lijk	is	hoeveel	van	het	Romeinse	niveau	in	het	verleden	is	afgegraven,	kunnen	hierover	geen	

uitspraken	worden	gedaan.	

De	vondst	van	relatief	grote	hoeveelheden	dakpanfragmenten	op	het	terrein	doet	vermoeden	

dat	gebouwen	met	pannendaken	in	de	nabijheid	aanwezig	zijn	geweest.	Uit	het	botanisch	

onderzoek	blijkt	dat	dit	deel	van	de	vicus	open	gronden,	paden,	gestoorde	milieus	en	minder	

gebruikte	hoeken	met	ruigtevegetatie	kende.	Deze	beschrijving	past	niet	bij	een	dichtbe-

woond	terrein	maar	duidt	meer	op	erven	of	braakliggende	gronden.	Waarschijnlijk	heeft	

ter	plaatse	van	de	onderzoekslocatie	her	en	der	bewoning	plaatsgevonden.	Het	afval	van	

deze	huizen	en	erven	is	aangetroffen	in	enkele	kuilen	op	het	onderzochte	terrein.	Uit	het	

botanisch	onderzoek	is	gebleken	dat	spelttarwe	de	belangrijkste	graansoort	was	en	dat	dit	

graan	is	geïmporteerd.	Tevens	zijn	de	resten	aangetroffen	van	groenten	en	tuinkruiden	zoals	

biet,	bonenkruid,	gewone	pastinaak,	koriander,	slaapbol,	selderij	en	wijnruit	die	in	of	in	de	

nabijheid	van	de	vicus	werden	verbouwd.94	In	tegenstelling	tot	voorgaand	onderzoek	op	de	

terreinen	dichtbij	het	kanaal	van	Corbulo,	zijn	op	de	huidige	onderzoekslocatie	geen	sporen	

aangetroffen	van	ambachtelijke	activiteiten	of	specifieke	handelscontacten.	

In	de	Middeleeuwen	is	het	terrein	niet	op	grote	schaal	in	gebruik	geweest.	Slechts	één	grep-

pel	uit	de	periode	van	het	convent	(1464-1572)	is	aangetroffen.	Het	gaat	hier	om	een	greppel	

die	aan	het	terrein	van	het	St.	Margarethaconvent	heeft	toebehoord.	Waarschijnlijk	heeft	

deze	gediend	als	perceleringsgreppel	rondom	de	bleekvelden.

�.�.2 De fasering
Bewoning	op	het	terrein	kan	op	grond	van	oversnijdingen	en	vondstmateriaal	in	drie	fases	

worden	onderverdeeld.

1.		Eind	1e	eeuw	–	begin	2e	eeuw.	Tot	deze	fase	behoren	de	greppels	1,	3,	6,	7,	9	en	11	en	

kuil	3.	Het	betreft	de	eerste	fase	van	het	perceleringssysteem	op	dit	terrein.	Het	begin	van	

de	bewoning	op	het	onderzoeksterrein	houdt	waarschijnlijk	verband	met	de	eerste	uit-

breiding	van	de	vicus	naar	het	westen.	Deze	uitbreidingsfase	is	in	eerder	onderzoek	reeds	

aangetroffen.95

2.		Begin	2e	eeuw	–	260.	Daar	het	aangetroffen	vondstmateriaal	een	ruime	datering	kent,	

kan	geen	exacte	scheidingsdatum	worden	verkregen.	Zeker	is	dat	deze	tweede	fase	heeft	

plaatsgevonden	in	de	tweede	eeuw.	De	greppels	2,	8	en	10	kunnen	aan	deze	fase	worden	

toegeschreven,	evenals	de	kuilen	8,	10,	11	en	12.	Het	perceleringssysteem	wordt	in	deze	

fase	vernieuwd,	maar	verschilt	wat	betreft	inrichting	weinig	van	het	eerste	systeem.	Daar-

naast	is	in	deze	fase	een	cluster	kuilen	in	de	zuidoost	hoek	van	het	onderzoeksterrein	in	

gebruik	geweest.	Tenslotte	kan	de	opmerkelijke	greppel	18	in	deze	fase	worden	geplaatst.

3.		1464-1572,	conventfase.	Eén	spoor,	greppel	13,	kan	aan	deze	fase	worden	toegekend.	

Het	betreft	hier	een	perceleringsgreppel	rondom	de	bleekvelden.

Greppel	4,	een	gele	zandbaan	zonder	vondstmateriaal,	kan	aan	de	hand	van	vondstmateriaal	

of	oversnijdingen	niet	worden	gedateerd.	Ook	oversnijdingen	met	andere	sporen	ontbreken.	

Een	vergelijking	met	eerder	onderzoek	uit	2000	leert	echter	dat	het	hier	mogelijk	een	post-

middeleeuwse	kleiwinningsbaan	betreft.96

De	veranderingen	binnen	de	vicus	aan	het	begin	van	de	tweede	eeuw	zouden	verband	kunnen	

houden	met	de	steenbouwactiviteiten	binnen	het	castellum	onder	keizer	Trajanus	(98-117).	

Hoewel	bekend	staat	dat	de	castella	langs	de	Limes	over	het	algemeen	aan	het	einde	van	de	

tweede	eeuw	in	steen	zijn	opgebouwd,	is	uit	bouwinscripties	bekend	dat	in	Matilo	steenbouw-

activiteiten	onder	Trajanus	hebben	plaatsgevonden.97	Het	is	uiteraard	denkbaar	dat	in	diezelfde	

periode	ook	aan	veranderingen	in	de	vicus	is	gewerkt	al	kan	dit	ook	hebben	plaatsgevonden	in	

de	tweede	helft	van	de	tweede	eeuw.98

94  Zie het artikel van L.I. Kooistra 
in dit rapport voor meer details 
over de aangetroffen voedsel-
bronnen.

9�  Hazenberg 2000.
96  Polak et al. 2004, 84.
97  Hazenberg 2000, �0.
98  Brandenburgh & Hessing 200�.
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6. A4/W4

6.1 Inleiding
Het	onderzoek	op	deellocatie	A4/W4	vond	plaats	van	29	september	tot	en	met	2	oktober	

2003.	Het	terrein	beslaat	een	smalle	strook	van	circa	145	meter	lengte	en	ca.	40	meter	

breedte	die	naar	het	westen	toe	puntvormig	toeloopt.	Aangezien	tijdens	booronderzoek	

Romeinse	vondsten	waren	aangetroffen99	is	een	inventariserend	veldonderzoek	uitgevoerd	

om	de	eventuele	aanwezigheid	en	behoudenswaardigheid	van	deze	archeologische	resten	te	

kunnen	vaststellen.	Door	beperkte	betredingsmogelijkheden	kon	slechts	op	een	paar	plaatsen	

op	het	terrein	onderzoek	plaatsvinden.

6.2 Resultaten

6.2.1 De limesweg
In	het	zuidwesten	van	het	onderzoeksterrein	zijn	in	het	profiel	op	een	diepte	van	ca.	1.20	

÷NAP	twee	grindlaagjes	aangetroffen,	die	samen	ongeveer	30	cm	dik	waren	en	veel	Romein-

se	vondsten	bevatten	(afb.	6.2).	In	de	lagen	hieronder	en	boven	is	eveneens	veel	aardewerk,	

steen	en	puin	aangetroffen.	Het	vondstmateriaal	in	de	grindrijke	lagen	heeft	een	brede	date-

ring:	tussen	50	en	260	na	Chr.	De	breedte	van	de	grindlagen	was	niet	te	achterhalen	daar	het	

pakket	aan	weerszijden	verstoord	is	door	recente	ingravingen.	Desalniettemin	was	het	pakket	

over	een	lengte	van	ca.	15	meter	te	volgen.	

Het	vermoeden	is	dat	het	om	de	basis	van	een	Romeinse	weg	gaat.	Een	andere	interpretatie	

zou	zijn	dat	het	puinrijke	ophogingslagen	of	afvalpakketten	betreffen	maar	dit	is	niet	waar-

schijnlijk	daar	je	in	dergelijke	pakketten	geen	grind	zou	verwachten.	

Hoewel	de	limesweg	idealiter	uit	een	dik	grindpakket	bestond,	is	het	niet	duidelijk	hoe	hij	

in	West-Nederland	was	opgebouwd.	Op	enkele	plaatsen	langs	de	Limes	zijn	waarnemingen	

gedaan	van	de	vermoedelijke	Romeinse	weg.	Hiervan	was	in	de	meeste	gevallen	slechts	een	

aantal	dunne,	niet	compacte	grindlagen,	vermengd	met	puin,	steen	en	aardewerk	aanwezig.100	

Over	het	algemeen	waren	de	grindlagen	20	à	30	cm	dik	en	was	de	breedte	in	de	meeste	geval-

len	niet	vast	te	stellen.	Ook	zijn	overblijfselen	van	de	limesweg	aangetroffen	in	de	castella.101		

De	grindrijke	lagen	die	in	Roomburg	zijn	aangetroffen,	zijn	vergelijkbaar	met	de	eerdere	waar-

nemingen	van	de	Limesweg	in	West-Nederland.	

Ingeval	het	daadwerkelijk	om	de	weg	gaat,	is	hij	waarschijnlijk	schuin	aangesneden.	Berm-

greppels	zijn	niet	waargenomen	maar	dit	kan	worden	verklaard	door	de	aanwezigheid	van	

recente	verstoringen	en	de	beperkte	omvang	van	de	proefsleuf.

De	vondst	van	een	deel	van	de	limesweg	op	het	huidige	onderzoeksterrein	is	op	zich	niet	on-

verwacht	aangezien	hij	niet	ver	van	de	Rijn	en	door	de	poorten	van	het	castellum	moet	heb-

99  Deunhouwer 2003.
100  Grindpakketten die vermoe-

delijk overblijfselen van de 
Limesweg zijn, zijn onder meer 
aangetroffen in Zwammer-
dam en tussen Bodegraven en 
Zwammerdam (Putker z.j., 2�ff, 
Beunder 1974, Ploegaert 2006, 
Vos & Blom 2004).

101  De via principalis als onderdeel 
van de Limesweg is onder meer 
aangetroffen in het castellum te 
Zwammerdam (Putker z.j., 27).

Afb. 6.1. Sporenoverzicht 

A4/W4.



�9

ben	gelopen	(afb.	6.3).	Ook	aan	de	andere	zijde	van	het	castellum,	aan	de	overzijde	van	het	

kanaal	van	Corbulo	is	een	stukje	van	het	tracé	van	de	limesweg	bekend.	Tijdens	onderzoek	in	

de	jaren	’60	zijn	enkele	Romeinse	crematiegraven	aangetroffen	die	langs	de	uitvalsweg	van	

het	castellum	gelegen	moeten	hebben.

Afb. 6.2. De grindrijke lagen die 

mogelijk onderdeel vormen van 

de Romeinse weg.

Afb. 6.3. De projectie van  

de bekende onderdelen van 

de Romeinse bewoning in 

Roomburg op de huidige 

topografische kaart (projectie 

castellum naar Polak et.al. 2004), 

(R.Schrijvers, Vestigia b.v.).
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6.2.2 Overige resultaten
Verspreid	over	het	terrein	zijn	vondsten	aangetroffen	uit	de	Romeinse	tijd.	Het	meeste	materiaal	is	

afkomstig	uit	het	zuidwesten	van	het	onderzoeksgebied.	Sporen	werden	niet	gevonden	al	kunnen	

hier	door	de	zeer	beperkte	omvang	van	de	proefsleuven	moeilijk	conclusies	aan	worden	verbonden.	

Een	deel	van	het	terrein	is	in	het	recente	verleden	verstoord	(zie	afb.	6.1).	In	de	bovenste	50	tot	

75	cm	zijn	veel	spoellaagjes	waargenomen	waaruit	we	opmaken	dat	de	top	van	het	oorspronke-

lijk	bodemprofiel	is	verdwenen.	De	meeste	vondsten	zijn	afkomstig	uit	deze	spoellagen.

6.3 Vondstmateriaal
De	hoeveelheid	vondstmateriaal	op	het	terrein	A4/W4	bedraagt	850	fragmenten	met	een		

totaalgewicht	van	36	kilo.	De	omvangrijkste	groep	vondsten	wordt	gevormd	door	het		

Romeinse	importaardewerk.	In	deze	paragraaf	wordt	volstaan	met	enkele	algemene	opmer-

kingen	over	de	afzonderlijke	categorieën	vondsten	en	met	een	meer	gedetailleerde	bespreking	

van	vondsten	die	een	bijzondere	waarde	hebben.102	

Het	vondstmateriaal	is	redelijk	goed	geconserveerd.	Relatief	weinig	organisch	en	botanisch	ma-

teriaal	in	de	vorm	van	leer	en	hout	zijn	aangetroffen	vanwege	de	weinig	vochtige	en	zuurstofar-

me	condities.	Glas	is	slechts	sporadisch	aangetroffen	(7	fragmentjes)	en	is	sterk	gefragmenteerd.	

De	kwaliteit	van	het	botmateriaal	is	redelijk	tot	goed.	De	materiaalcategorieën	overige	keramiek,	

natuursteen	en	aardewerk	zijn	goed	geconserveerd.	

6.3.1 Romeins aardewerk
In	totaal	zijn	677	Romeinse	scherven	aangetroffen	(10,8	kilo).	Het	grootste	percentage	Ro-

meins	aardewerk	wordt	gevormd	door	het	importmateriaal.	Slechts	6%	bestaat	uit	inheems-

Romeins	aardewerk,	wat	lokaal	is	geproduceerd.	De	datering	van	het	Romeinse	aardewerk	

beslaat	de	periode	van	halverwege	de	eerste	eeuw	tot	halverwege	de	derde	eeuw	na	Chr.	Het	

meeste	aardewerk	is	afkomstig	uit	de	tweede	eeuw.	Ook	uit	de	eerste	eeuw	is	een	relatief	

grote	hoeveelheid	aardewerkfragmenten	(zoals	terra	sigillata	uit	Zuid-Gallië)	geborgen.	Het	

materiaal	uit	de	derde	eeuw	is	in	minder	grote	hoeveelheden	aangetroffen.	Het	typische	derde	

eeuwse	materiaal	ontbreekt	vrijwel	(geverfde	waar	Brunsting	c	en	d),	terwijl	voornamelijk	de	

tweede	eeuwse	vormen	vertegenwoordigd	zijn	(onder	meer	ruwwandige	borden).	

6.3.2 Post-)middeleeuwse aardewerk
Het	(post-)middeleeuwse	materiaal	is	voornamelijk	afkomstig	van	de	stort	of	uit	de	bouwvoor.	

In	totaal	zijn	slechts	14	scherven	(post-)middeleeuws	aardewerk	aangetroffen.	Het	betreft	hier	

vrijwel	uitsluitend	roodbakkend	aardewerk	met	een	datering	vanaf	1350.

6.3.3 Overige vondsten
In	totaal	zijn	slechts	7	fragmentjes	glas	aangetroffen	(totaal	6	gram).	Alle	fragmenten	kunnen	

met	zekerheid	in	de	Romeinse	tijd	worden	gedateerd	maar	aan	geen	enkel	fragment	kon	een	

typering	of	meer	exacte	datering	worden	toegekend.	Op	het	terrein	A4/W4	zijn	2	fragmentjes	

metaal	aangetroffen,	die	beiden	uit	de	bouwvoor	of	van	de	stort	afkomstig	zijn	(35	gram).	Het	

betreft	een	slak	en	een	plaatje	van	een	koperlegering.	Aan	geen	van	beide	fragmentjes	is	een	

datering	of	nadere	typering	toe	te	kennen.

In	totaal	zijn	53	botfragmenten	op	het	onderzoeksterrein	aangetroffen	(4	kilo).	Het	is	echter	ondui-

delijk	of	het	hier	Romeins	of	(post-)middeleeuws	materiaal	betreft.	Daar	de	botfragmenten	vrijwel	

allen	in	het	gebied	van	de	grindlagen	zijn	aangetroffen,	is	het	aannemelijk	dat	het	voornamelijk	

om	Romeinse	materiaal	gaat.	Het	grootste	percentage	is	afkomstig	van	het	rund	(60%).	Voorts	zijn	

fragmenten	van	schaap	/	geit	(8%),	paard	(6%),	hond	(3%)	en	varken	(2%)	aangetroffen.	

In	totaal	zijn	55	fragmenten	overige	keramiek	aangetroffen,	met	een	totaal	gewicht	van	5,7	

kilo.	Hiervan	is	het	grootste	gedeelte	afkomstig	uit	de	bouwvoor.	Het	betreft	13	Romeinse	

dakpanfragmenten,	waarvan	10	tegulae	en	3	imbrices.	Daarnaast	zijn	5	fragmenten	van	

plavuizen	aangetroffen.	

Naast	de	hierboven	vermelde	bouwmaterialen	van	gebakken	klei	zijn	30	fragmenten	natuur-

steen	geborgen	(1,5	kilo).	In	15	gevallen	betreft	het	tufsteen,	wat	voornamelijk	als	bouw-

materiaal	wordt	gebruikt.	In	6	gevallen	betreft	het	zandsteen	waarvan	één	fragment	mogelijk	

als	slijpsteen	heeft	gediend.

102  Zie voor een uitgebreidere 
beschrijving de specialistenrap-
porten. De determinatielijsten 
zijn op cd-rom bijgevoegd.
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6.4 Waardestelling & Selectieadvies
De	waardestelling	van	de	vindplaats	wordt	bepaald	aan	de	hand	van	de	volgende	criteria:

1.		Belevingsaspecten	waarbij	zaken	als	schoonheid	en	herinneringswaarde	een	rol	spelen.

2.		Fysieke	criteria	zoals	de	gaafheid	en	conservering	van	de	sporen	en	vondsten.

3.		Inhoudelijke	criteria	zoals	zeldzaamheid,	informatiewaarde,	ensemblewaarde	en	represen-

tativiteit	van	de	vindplaats.

De	fysieke	en	inhoudelijke	kwaliteiten	van	de	vindplaats	worden	hieronder	kort		

behandeld.	De	belevingswaarde	is	op	dit	terrein	niet	van	toepassing.

6.4.1 Fysieke kwaliteiten van de vindplaats
Onder	fysieke	kwaliteiten	vallen	meerdere	factoren.	De	gaafheid	van	de	vindplaats	wordt	

bepaald	a.d.h.v.	een	aantal	parameters	zoals	de	aanwezigheid	en	gaafheid	van	de	sporen,	

de	intactheid	van	de	stratigrafie,	of	mobilia	in	situ	zijn	aangetroffen,	de	ruimtelijke	relatie	

tussen	de	mobilia	onderling	en	tussen	sporen	en	mobilia,	de	aanwezigheid	van	antropogeen	

biochemisch	residu	en	de	stabiliteit	van	de	natuurlijke	omgeving.	Onder	de	conservering	van	

de	vindplaats	valt	de	conditie	van	zowel	de	vondsten	als	de	sporen.

Het	bepalen	van	de	gaafheid	van	de	vindplaats	A4/W4	is	slechts	voor	een	deel	van	het	ter-

rein	mogelijk.	Doordat	de	percelen	beperkt	betreedbaar	waren,	kon	alleen	in	het	westelijk	

deel	een	voldoende	groot	oppervlak	worden	vrijgelegd	op	basis	waarvan	een	waardestelling	

kan	worden	gemaakt	(tabel	6.1).	Voor	het	oostelijke	gedeelte	van	het	terrein	kan	alleen	een	

uitspraak	worden	gedaan	over	de	mate	van	verstoring	van	de	zone	waar	de	proefsleuven	zijn	

aangelegd.	Tabel	6.1	is	dan	ook	alleen	van	toepassing	op	het	westelijk	deel	van	het	terrein.

De	sporen	en	vondsten	die	in	het	westelijk	deel	van	het	terrein	zijn	aangetroffen,	de	grindrijke	

lagen	en	de	vondsten	daarin,	zijn	gaaf	en	redelijk	goed	geconserveerd.	De	aanwezigheid	

van	spoellagen	boven	het	grindpakket	duidt	erop	dat	de	top	van	het	archeologisch	niveau	

verdwenen	is.	De	stratigrafie	is	op	meerdere	plaatsen	vergraven	maar	over	het	algemeen	is	de	

bodem	in	dit	deel	van	het	terrein	weinig	verstoord.	De	meeste	mobilia	zijn	aangetroffen	in	de	

spoellagen	boven	het	grindpakket,	maar	ook	veel	vondsten	lagen	nog	in	situ	in	de	onderlig-

gende	onverstoorde	lagen.	

Het	oostelijk	deel	van	het	terrein	is,	ter	plaatse	van	de	proefsleuven,	deels	verstoord:	er	zijn	re-

latief	veel	recente	verstoringen	en	verspoelde	lagen	aangetroffen.	Deze	lagen	zijn	waarschijnlijk	

veroorzaakt	door	overstromingen	van	de	Rijn	in	de	laat-Romeinse	tijd	en	vroege	middeleeuwen.	

Het	vondstmateriaal	ligt	niet	in	situ	maar	is	waarschijnlijk	wel	afkomstig	van	het	castellum-terrein	

of	de	omringende	vicus.	Het	is	niet	duidelijk	of	we	te	maken	hebben	met	een	‘ruis’	van	vondsten	

buiten	de	vicus	of	een	verstoord	deel	van	de	vicus.	

6.4.2 Inhoudelijke kwaliteiten van de vindplaats
Onder	inhoudelijke	kwaliteiten	vallen	de	zeldzaamheid,	informatiewaarde,	ensemblewaarde	

en	representativiteit	van	de	vindplaats.	Dit	kan	worden	bepaald	voor	het	westelijke	deel	van	

het	terrein	waar	het	proefsleuvenonderzoek	een	voldoende	groot	oppervlak	beslaat.	

Wanneer	het	grindpakket	inderdaad	onderdeel	is	van	de	Romeinse	weg	dan	is	de	zeldzaam-

heid	van	de	vindplaats	hoog.	In	West-Nederland	zijn	slechts	enkele	waarnemingen	gedaan	

waarbij	resten	van	de	limesweg	zijn	aangetroffen	en	een	groot	deel	van	het	tracé	zal	inmid-

dels	verdwenen	zijn.

Ook	ten	aanzien	van	de	informatiewaarde	scoort	de	vindplaats	hoog.	Nader	onderzoek	naar	

de	weg	is	noodzakelijk	voor	het	verkrijgen	van	meer	inzicht	in	de	opbouw,	datering	en	fasering	

van	deze	belangrijke	verkeersader	uit	de	Romeinse	tijd.	Bovendien	is	informatie	over	de	limes-

weg	van	belang	voor	de	kennis	van	de	Romeinse	bewoning	in	Roomburg.

Er	is	sprake	van	zowel	synchrone	als	diachrone	archeologische	context:	meerdere	elementen	

van	de	limes	zoals	het	castellum	Matilo,	de	vicus	en	het	kanaal	van	Corbulo	zijn	in	het	gebied	

aanwezig	en	ook	zijn	bewoningssporen	uit	de	vroege	middeleeuwen	aangetroffen.	Op	basis	

hiervan	kan	de	ensemblewaarde	van	de	vindplaats	hoog	genoemd	worden.	
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6.4.3 Selectieadvies
Op	basis	van	de	fysieke	en	inhoudelijke	kwaliteiten	zijn	de	sporen	van	de	Romeinse	weg	

behoudenswaardig.	Aangezien	het	slechts	een	klein	stukje	van	de	weg	betreft	(maximaal	10	

meter	van	het	tracé)	en	een	aanzienlijk	groter	deel	onder	vergelijkbare	omstandigheden	nog	

onder	het	archeologisch	monument	behouden	blijft,	is	het	niet	nodig	dit	deel	in	situ	te	be-

houden.	Aanvullend	archeologisch	onderzoek	van	de	weg	heeft	in	dit	geval	meer	nut	omdat	

het	ons	in	staat	stelt	om	informatie	te	verkrijgen	over	het	tracé	van	de	weg	en	de	conserve-

ring	ervan	waardoor	ook	het	behoud	van	de	archeologische	waarden	onder	het	monument	

beter	gerealiseerd	kan	worden.	Daarnaast	kan	een	kleinschalige	opgraving	veel	toevoegen	

aan	de	kennis	over	de	limesweg.

Het	oostelijk	deel	van	het	terrein	is	tijdens	het	proefsleuvenonderzoek	onvoldoende	onderzocht	

om	een	waardering	van	het	terrein	mogelijk	te	maken.	Alhoewel	ter	plaatse	van	de	proefsleu-

ven	veel	verstoringen	zijn	aangetroffen,	is	het	niet	duidelijk	of	deze	verstoringen	het	gehele	

oostelijk	deel	van	het	terrein	beslaan.	De	verstoringen	liepen	bovendien	niet	allemaal	tot	grote	

diepte	en	de	proefsleuven	zijn	niet	dieper	aangelegd	dan	1.00	meter	–	maaiveld.	Het	is	dan	ook	

mogelijk	dat	er	nog	sporen	uit	de	Romeinse	tijd	aanwezig	zijn	op	het	terrein,	al	zijn	deze	tijdens	

het	beperkte	proefsleuvenonderzoek	niet	aangetroffen.	Langs	de	uitvalswegen	uit	het	castellum	

hebben	immers	vaak	activiteiten	plaatsgevonden	waaronder	het	begraven	van	de	doden,	waar-

van	de	sporen	op	dit	terrein	kunnen	worden	verwacht.	Aanvullend	archeologisch	onderzoek	is	

dan	ook	zinvol	om	een	waardestelling	van	het	terrein	te	kunnen	maken.

Het	perceel	ten	oosten	van	de	huidige	onderzoekslocatie	was	ten	tijde	van	het	onderzoek	niet	

betreedbaar.	Of	dit	terrein	eveneens	(deels)	verstoord	is	en	of	hier	nog	archeologische	resten	

aanwezig	zijn,	is	niet	duidelijk.	Inventariserend	veldonderzoek	op	deze	locatie	is	daarom	

eveneens	nodig.

Tabel 6.1 Waarderingstabel  

voor het westelijke deel van 

vindplaats A4/W4.

Waarden Criteria Scores

Beleving	 Schoonheid	 nvt

	 Herinneringswaarde	 nvt

Fysieke kwaliteit	 Gaafheid	 3

	 Conservering	 2-3

Inhoudelijke kwaliteit	 Zeldzaamheid	 3

	 Informatiewaarde	 3

	 Ensemblewaarde	 3

	 Representativiteit	 nvt

Afb. 6.4 Het selectieadvies  

voor locatie A4/W4.
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7 Archeologische begeleiding

Op	een	drietal	plaatsen	in	Roomburg	heeft	archeologische	begeleiding	van	bouwwerk-

zaamheden	of	(milieukundig)	booronderzoek	plaatsgevonden	(afb.	7.1).103	Het	doel	van	de	

begeleiding	op	het	Hettingaterrein	was	een	indicatie	te	verkrijgen	van	de	verspreiding	van	de	

Romeinse	vondstlaag.	Op	locatie	Torens	II	was	al	een	inventariserend	booronderzoek	uitge-

voerd	waarbij	tevergeefs	gezocht	was	naar	het	Corbulokanaal	dat	op	deze	plaats	vermoed	

werd.	De	begeleiding	is	uitgevoerd	om	de	aan-	of	afwezigheid	van	het	kanaal	op	deze	locatie	

zeker	te	stellen.	Op	het	archeologisch	monument	is	zettingsonderzoek	begeleid	om	de	diepte	

en	dikte	van	de	daar	aanwezige	archeologische	lagen	te	identificeren	op	basis	waarvan	het	

zettingsonderzoek	verder	kon	worden	uitgevoerd.

7.1 Hettinga-terrein 
In	het	noorden	van	het	Hettinga-terrein,	nabij	de	Vliststraat,	heeft	archeologische	begeleiding	

plaatsgevonden	bij	een	milieukundig	booronderzoek,	waarbij	de	mate	van	verontreiniging	is	

getoetst.104	Op	het	Hettinga-terrein	heeft	in	de	periode	1995-1997	al	een	proefsleuvenonder-

zoek	plaatsgevonden.105	Deze	proefsleuven	zijn	aan	beide	zijden	van	het	terrein	aangelegd,	

daar	het	centrale	gedeelte	van	het	terrein	destijds	nog	niet	voor	onderzoek	toegankelijk	was.	

Tijdens	dit	onderzoek	is	een	gedeelte	van	het	Corbulokanaal	aangetroffen.

In	2003	zijn	in	totaal	15	boringen	gezet	waarvan	de	meeste	tot	circa	0,50	meter	onder	maai-

veld.	In	een	zestal	gevallen	is	de	boring	tot	op	het	grondwaterniveau	gezet.	Na	het	zetten	van	

de	boring	is	het	gat	met	de	schep	verbreed	tot	een	omvang	van	30	bij	30	cm	en	verdiept	tot	

0,50	meter	onder	maaiveld.	

De	bovenste	30	à	50	cm	betreft	de	bouwvoor.	Uit	de	lagen	daaronder	is	veel	Romeins	en	

(post-)middeleeuws	aardewerk	afkomstig	maar	ook	puin.	Of	het	hier	één	of	meerdere	lagen	

betrof,	is	uit	de	boringen	niet	duidelijk	geworden,	maar	het	Romeinse	niveau	lijkt	dicht	onder	

de	bouwvoor	te	zitten.	Tussen	1,50	en	1,80	÷NAP	begon	de	onverstoorde	ondergrond,	be-

staande	uit	anaerobe	blauwe	klei.	

103  Het betreft resp. het Hettinga-
terrein, Torens II en het zet-
tingsonderzoek op de locaties 
busbaan & woonwagenkamp.

104  Het betrof voornamelijk asbest-
verontreiniging.

10�  Hazenberg 2000, �7.

Afb. 7.1 Terreinen waar de 

archeologische begeleiding heeft 

plaatsgevoanden:  

het Hettinga-terrein, de locatie 

Torens II, het woonwagenkamp 

en de busbaan.
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7.2 Zettingsonderzoek archeologisch monument  
(woonwagenlocatie en busbaan)
Op	een	tweetal	locaties	is	in	opdracht	van	de	gemeente	Leiden	door	Geodelft	een	zettingson-

derzoek	uitgevoerd.106	Het	onderzoek	vond	plaats	op	het	zuidelijk	deel	van	het	archeologisch	

monument	waar	woonwagenstandplaatsen	gerealiseerd	moeten	worden	en	de	noord-

westelijke	hoek	van	het	monument	waar	een	talud	met	daarop	een	busbaan	zal	worden	

aangelegd.	Verwacht	werd	dat	de	(Romeinse)	cultuurlaag	door	deze	oppervlaktebelasting	

zou	worden	samengedrukt	of	vervormd,	waardoor	de	in	de	bodem	aanwezige	overblijfselen	

verloren	zouden	kunnen	gaan.	Het	doel	van	het	zettingsonderzoek	was	vast	te	stellen	welke	

geotechnische	gevolgen	de	aanleg	van	de	woonwagenstandplaatsen	en	de	busbaan	op	de	

archeologische	cultuurlaag	zouden	hebben.	Daarnaast	moest	het	uitsluitsel	geven	over	wat	

de	dikte	van	het	ophogingspakket	zou	moeten	zijn	om	te	voorkomen	dat	schade	aan	de	

archeologische	resten	zou	worden	toegebracht.	

7.2.1 Woonwagenlocatie
In	1994	heeft	reeds	booronderzoek	op	dit	terrein	plaatsgevonden.	Ook	zijn	in	1995-1997	en-

kele	proefsleuven	aangelegd.	Uit	beide	onderzoeken	is	geconcludeerd	dat	overblijfselen	van	

de	Romeinse	vicus	aanwezig	kunnen	zijn.	Daarnaast	is	gebleken	dat	de	bouwvoor	circa	30	tot	

60	cm	dik	is.	Direct	onder	de	bouwvoor	zijn	archeologische	indicatoren	aangetroffen.107

Voor	het	zettingsonderzoek	zijn	2	sonderingen108	uitgevoerd	en	3	Begemann	boringen.	Uit	

het	onderzoek	bleek	onder	meer	dat	de	cultuurlaag	plaatselijk	dikker	was	dan	in	eerder	

onderzoek	werd	vermoed.	De	bovenzijde	van	deze	cultuurlaag	is	aangetroffen	op	0,30	÷NAP:	

de	dikte	ervan	bedroeg	1,4	meter.	De	laag	bestond	uit	klei	met	hier	en	daar	veenresten,	

schelp	en	zandlaagjes.	Het	maaiveld	lag	ten	tijde	van	het	onderzoek	ongeveer	rond	NAP.		

Uit	de	samendrukkingsproeven	bleek	dat	op	de	plaats	van	het	toekomstige	woonwagenkamp	

de	samendrukkingseigenschappen	van	de	cultuurlaag	sterk	variëren.	Door	het	aanbrengen	

van	een	ophogingslaag	ten	behoeve	van	de	herinrichting	wordt	verwacht	dat	de	cultuurlaag	

0	tot	7%	samendrukt.	

7.2.2 Busbaan
De	busbaan	zal	het	kanaal	van	Corbulo	ongeveer	haaks	oversnijden	en	vervolgens	over	een	

deel	van	de	vicus	worden	aangelegd.	Eerder	booronderzoek	ter	plaatse	heeft	aangetoond	

dat	de	bouwvoor	hier	varieert	van	30	tot	50	cm.	De	Romeinse	bewoningslaag	bevindt	zich	

hieronder	en	is	ter	plaatse	van	de	vicus	circa	20	tot	40	cm	dik.	De	vondstlagen	in	het	kanaal	

van	Corbulo	zijn	vele	malen	dikker.

Voor	het	onderzoek	zijn	2	sonderingen	uitgevoerd	en	2	Begemann	boringen.	Uit	het	onderzoek	

blijkt	dat	op	het	terrein	2	cultuurlagen	aanwezig	zijn.	De	bovenzijde	van	cultuurlaag	1	is	aange-

troffen	op	0,50	÷NAP:	de	dikte	bedroeg	0,80	meter.	De	laag	was	opgebouwd	uit	zwak	zandige	

klei	met	enkele	puinstukjes.	Cultuurlaag	2	is	anagetroffen	tussen	1,60	en	3,00	÷NAP.	Deze	

laag	bestond	uit	zwak	zandige	klei	met	veen	en	puinstukjes.	Het	maaiveld	lag	ten	tijde	van	

het	onderzoek	ongeveer	rond	NAP.	Geconcludeerd	is	dat	door	het	afgraven	van	de	toplaag	en	

het	vervolgens	aanbrengen	van	de	ophoging	voor	de	busbaan	wordt	verwacht	dat	de	samen-

drukking	van	de	bovenste	cultuurlaag	0	tot	6%	bedraagt.	De	samendrukking	van	de	onderste	

cultuurlaag	bedraagt	4	tot	7%.	

7.3 Begeleiding Torens II
Bij	de	aanleg	van	een	waterpartij	op	de	locatie	Torens	II	heeft	archeologische	begeleiding	

plaatsgevonden.	Begeleiding	was	wenselijk,	daar	op	deze	locatie	overblijfselen	van	het	kanaal	

van	Corbulo	aanwezig	konden	zijn.	Tijdens	de	werkzaamheden	zijn	echter	geen	resten	

hiervan	aangetroffen.	Ook	werden	geen	andere	sporen	of	vondsten	gedaan	die	duiden	op	

menselijk	handelen.	

106  Knoeff 2003.
107  Oude Rengerink 1994.
108  De draagkracht van de 

ondergrond wordt bepaald 
door middel van sonderingen. 
Bij een sondering wordt de 
indringingsweerstand in de 
grond gemeten (Berendsen 
1997, 201).
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Bijlage 2 concordantielijsten  

(AZC + Historiewijk)

Concordantielijst AZC

Structuur  type oud nummer 
nummer
K1	 kuil	 wp13	S15

K2	 kuil	 wp14	S21

K3	 kuil	 wp14	S36,	wp12	S18,	wp12	S19

K4	 kuil	 wp14	S38

K5	 kuil	 wp14	S32,	wp14	S11.3

K6	 kuil	 wp	15	S34

K7	 kuil	 wp15	S5

K8	 kuil	 wp	15	S33

K9	 kuil	 wp15	S1

K10	 kuil	 wp15	S20

K11	 kuil	 wp15	S16

K12	 kuil	 wp15	S18

K13	 kuil	 wp15	S19

K14	 kuil	 wp15	S21

G1	 greppel	 	wp13	S17,	wp13	S39,	wp13	S45	(deels),	wp13	S48,	wp12	S3,	

wp13	S19

G2	 greppel	 	wp	13	S10,	wp12	S6

G3	 greppel	 	wp13	S43,	wp13	S45	(deels),	wp14	S25,	wp12	S10

G4	 greppel	 	wp13	S29

G5	 greppel	 	wp	13	S47,	wp14	S40

G6	 greppel	 	wp14	S37,	wp12	S13,	wp12	S14,	wp12	S15,	wp12	S16,		

wp12	S20,	wp12	S21,	wp12	S22

G7	 greppel	 	wp14	S24,	wp14	S35

G8	 greppel	 	wp14	S20

G9	 greppel	 	wp14	S14,	wp12	S24

G10	 greppel	 	wp14	S1,	wp14	S29,	wp14	S30,	wp14	S6,	wp14	S7,	wp12	S26

G11	 greppel	 	wp15	33.1,	wp12	S30,	wp14	S4

G12	 greppel	 	wp15	S10,	wp15	S12,	wp15	S25,	wp15	S27,	wp15	S37

G13	 greppel	 	wp13	S37,	wp13	S52,	wp14	S15,	wp15	S15

Concordantielijst Historiewijk

Structuur  type oud nummer Fase 
nummer
GR1	 gracht	 	wp1	S18.4,	wp1	S11,	wp1	S16,	wp1	S29,		 2,3	

wp1	S30,	wp1	S31,	wp1	S32,	wp1	S36,wp1	S38,		

wp1	S46,	wp1	S47,	wp1	S52,	wp1	S53,	wp1	S54,		

wp1	S55,wp1	S56,	wp1	S58,wp1	S59,	wp1	S63,		

wp1	S64,	wp1	S65,wp1	S70,	

GR2	 gracht	 	wp1	S5,	wp1	S6,	wp1	S48,	wp1	S49,	wp1	S50,		 3	

wp1	S51,	wp3	S1(deel),	wp3	S15,	wp3	S30,	wp5	S9,		

wp5	S10,	wp5	S12,	wp5	S13,	wp5	S14

GR3	 gracht	 	wp1	S18.1,	wp1	S18.2,	wp1	S27,	wp1	S42,	wp1	S43,		 2	

wp1	S44,	wp1	S45
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Structuur  type oud nummer Fase 
nummer
GR4	 gracht	 	wp3	S1	(deels),	wp3	S16,	wp3	S20,	wp3	S21,		 3	

wp3	S22,	wp3	S23,	wp3	S24,	wp3	S25,	wp3	S26,		

wp4	S8	(deel),	wp4	S52,	wp6	S5,	wp6	S73

GR5	 gracht	 	wp4	S8,	wp4	S51,	wp4	S91,	wp7	S7	 3

GR6	 gracht	 	wp4	S1,	wp4	S2,	wp4	S3,	wp4	S32,	wp4	S33,	wp4	S34,		 2	

wp4	S38,	wp4	S39,	wp4	S64,	wp4	S92,	wp7	S10

GR7	 gracht	 	wp2	S2,	wp2	S23,	wp2	S24,	wp2	S47,	wp2	S48,		 2,3	

wp2	S86,	wp2	S87,	wp2	S88

M1	 muur	 	wp2	S21	 3

M2	 muur	 	wp7	S6,	wp4	S11	 3

M3	 muur	 wp1	S7,	wp5	S16	 3

M4	 muur	 wp2	S9		 3

M5	 muur	 wp2	S58	 3

M6	 muur	 wp2	S11		 3

M7	 muur	 wp2	S14	 3

M8	 muur	 wp2	S15	 3

M9	 muur	 wp1	S21	

M10	 muur	 wp8	S6	

M11	 muur	 wp2	S85	(deels)	 3

K1	 kuil	 wp1	S57	 2

K2	 kuil	 wp1	S26,	wp1	S41	 2

K3	 kuil	 wp1	S3,	wp1	S22,	wp1	S39,	wp1	S40	 2

K4	 kuil	 wp5	S5	 2

K5	 kuil	 wp3	S55,	wp3	S79,	wp3	S138	 2

K6	 kuil	 wp6	S62	 2

K7	 kuil	 wp4	S48	 2

K8	 kuil	 wp1	S73,	wp5	S40,	wp5	S41	 2

K9	 kuil	 wp2	S29	 2

K10	 kuil	 wp2	S	89,	wp2	S90	 2

K11	 kuil	 wp2	S92,	wp2	S93	 2

K12	 kuil	 wp3	S67,	wp3	S34	 2

K13	 kuil	 wp3	S108,	wp3	S149	 2

K14	 kuil	 wp3	S35	 2

K15	 kuil	 	wp2	S16,	wp2	S75,	wp2	S76,	wp2	S77,	wp2	S79,		 1	

wp2	S110	

K16	 kuil	 wp2	S43	 1

K17	 kuil	 wp4	S94	 2

K18	 kuil	 wp5	S29	 1

K19	 kuil	 wp4S76,	wp4	S77	 1

K20	 kuil	 wp1	S66,	wp1	S35	

K21	 kuil	 wp1	S68	

K22	 kuil	 wp1	S61	

K23	 kuil	 wp1	S9,	wp1	S10	

K24	 kuil	 wp3	S37	

K25	 kuil	 wp3	S36	

K26	 kuil	 wp3	S66	

K27	 kuil	 wp3	S49	

K28	 kuil	 wp4	S78	

K29	 kuil	 wp8	S8	

K30	 kuil	 wp8	S9	

K31	 kuil	 wp7	S24	
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Structuur type oud nummer Fase 
nummer
G1	 greppel	 	wp2	S30,	wp2	S31,	wp2	S32,	wp2	S51,	wp2	S52,		 2	

wp2	S53,	wp2	S54,	wp2	S55,	wp2	S56,	wp2	S89,		

wp2	S90,	wp2	S91,	wp2	S94,	wp2	S95,	wp2	S96

G2	 greppel	 	wp2	S62,	wp2	S63,	wp2	S64,	wp2	S65,	wp2	S66,		 2	

wp2	S67,	wp2	S68,	wp2	S69,	wp2	S71,	wp2	S72,		

wp2	S102,	wp2	S103,	wp2	S104,	wp2	S105,	wp2	S106,		

wp2	S107,	wp2	S108

G3	 greppel	 	wp4	S24,	wp4	S26,	wp4	S27,	wp4	S53,	w4	S54,		 2	

wp4	S55,	wp4	S70,	wp4	S71,	w4	S72,	wp4	S73,		

wp7	S11,	wp7	S12,	wp7	S13,	wp7	S14,	wp7	S15,		

wp6	S39	

G4	 greppel	 	wp6	S24,	wp6	S25,	wp6	S26,	wp6	S27,	wp6	S28,		 2	

wp6	S29,	wp6	S30,	wp6	S50,	wp6	S51,	wp6	S52,		

wp6	S56,	wp6	S58,	wp6	S31,	wp6	S32,	wp6	S33,		

wp6	S34,	wp6	S53,	wp6	S54	

G5	 greppel	 wp1	S75	 1

G6	 greppel	 wp5		S30,	wp5	S31,	wp5	S59	 1

G7	 greppel	 wp	3	S111	 1

G8	 greppel	 wp3	S100	 1

G9	 greppel	 wp3	S40	 1

G10	 greppel	 wp4	S81,	wp4	S82,	wp4	S83	 1

G11	 greppel	 wp4	S	87,	wp4	S88,	wp4	S65,	wp4	S35	 1

G12	 greppel	 wp4	S90	 1

G13	 greppel	 wp4	S89	 1

G14	 greppel	 wp4	S21	 1

G15	 greppel	 wp4	S19	 1

G16	 greppel	 wp3	S112	 1

G17	 greppel	 wp3	S44,	wp3	S45,	wp3	S130	

G18	 greppel	 wp3	S46	

G19	 greppel	 wp3	S47	

G20	 greppel	 wp6	S20,	wp8	S27	

WG1	 weg	 	wp1	S33,	wp1	S72,	wp5	S39,	wp5	S49,	wp5	S50,		 2	

wp5	S51,	wp5	S52,	wp5	S53,	wp5	S54,	wp5	S55

W1	 waterput	 wp2	S114	 2

X1	 onbekend	 wp5	S44	 2

X2	 onbekend	 wp5	S46,	wp5	S47	 2

X3	 onbekend	 wp2	S46,	wp2	S85	 2

X4	 onbekend	 wp3	S4	 2

X5	 onbekend	 wp3	S17	 2

X6	 onbekend	 wp3	S32	 2

X7	 onbekend	 wp3	S5		 2

X8	 onbekend	 wp3	S10		 2

X9	 onbekend	 wp8	S16	

X10	 onbekend	 wp8	S18	

C1	 crematie	 wp	2	S41	 1

C2	 crematie	 wp2	S40	 1

C3	 crematie	 wp2	S49	 1

P1	 paalkuil	 wp7	S20	

O1	 oven	 wp3	S131	

B1	 brug	 wp7	S7.7,	wp7	S7.6	 3

B2	 brug	 wp3	S18,	wp3	S42,	wp3	S152,	wp6	S72,	wp6	S8	 3



70



71

Geologisch en geomorfologisch onderzoek 

tijdens de opgraving Roomburg 2003

R. Schrijvers

1.  Geologische en geomorfologische ontwikkeling van het kustgebied  
tijdens het Holoceen

Na de laatste koude periode tot nu toe – het Weichselien – begon ongeveer 10.000 jaar 

geleden het Holoceen, gekenmerkt door een belangrijke temperatuurstijging. Het landijs uit 

het Weichselien begon te smelten, waardoor de zeespiegel met name in het begin van het 

Holoceen sterk steeg. De dikte van de afzettingen die in dit tijdvak gevormd zijn varieert van 

slechts enkele meters landinwaarts tot meer dan 20 meter in de kustzone. De zeespiegelstijging 

zorgde (als onderdeel van de veranderende waterhuishouding) voor het ontstaan van vochtiger 

omstandigheden; van het Basisveen (uit de formatie van Nieuwkoop1) wordt aangenomen dat 

het onder deze omstandigheden tot ontwikkeling is gekomen. Met de verdergaande zeespie-

gelstijging (afb.1) ontstond een milieu waar afzetting van klastisch materiaal plaatsvond. 

De omstandigheden waaronder dit sediment werd afgezet (laagpakket van Wormer) varieer-

den van lacustrien tot getijde-beïnvloed lagunair of estuarien. Naar boven toe (naar steeds jon-

gere sedimenten) is met behulp van de schelpinhoud de verandering in afzettingsmilieus af te 

lezen. In de landwaartse delen van de kustvlakte werd materiaal variërend van fijn zand tot klei 

afgezet, beïnvloed door de getij-werking. In de zeewaartse delen werden wad- en getijgeulaf-

zettingen gevormd. De opeenvolging in verticale zin - de opeenvolging van sediment op een 

specifieke locatie, afgezet onder omstandigheden die geleidelijk verschuiven van fluviatiel naar 

marien - is tevens een indicator voor de zeespiegelstijging2. De kustlijn verlegde zich tijdens 

deze periode steeds verder naar het oosten, totdat zij haar meest ‘landwaartse’ positie innam 

rond 5500 jaar geleden voor het zuidelijk kustgebied en zo’n 4500 tot 3700 jaar geleden voor 

het noordelijk kustgebied. 

Vanaf dat moment (tijdens het Subboreaal) was er sprake van een minder snel stijgende 

zeespiegel. Onder deze omstandigheden verzandden de getij-systemen en slibden zeegaten 

dicht. De daaropvolgende kustuitbreiding (of Progradatie) duurde voort tot ongeveer 2500BP 

(BP = ‘before present’, waarbij present vast is gelegd op 1950 AD). Ten westen van het 

huidige Leiden onderbrak het systeem van de Rijn de vorming van strandwallen. Er was hier 

sprake van een zeewaartse afbuiging van de strandwallen en –vlaktes; daartussen vormde 

zich een door golfwerking beïnvloede rivierdelta3. De strandwallen zorgden voor een bescher-

ming tegen inbraken van de zee, waardoor er een verzoeting van de lagune optrad. Zo kon 

opnieuw veenvorming plaatsvinden (Hollandveen uit de Formatie van Nieuwkoop). 

1 Weerts e.a., 2000
2 Cleveringa, 2000
3 Galloway, 1975

Afb. 1. Curve van de relatieve  

zeespiegelstijging in Nederland  

(naar Jelgersma, 1979)
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De uitbouw van de kust wordt waarschijnlijk bepaald door de volgende factoren4:

-  Vermindering van het zandverlies van de binnengaatse getijsystemen. De aan de zeewaartse 

kant van de barrière gelegen buitendelta’s namen in betekenis af. Het zand waaruit zij wa-

ren opgebouwd werd zo vanuit dieper water naar de kust getransporteerd.

-  Aanvoer van zand uit diepere wateren door golfwerking.

-  Zandtransport door de grote rivieren. De verlegging van de hoofdtak van de Rijn naar het 

noorden (locatie van de huidige Oude Rijn), ongeveer 5500 jaar geleden (zie afb. 2), valt 

ongeveer samen met het begin van de kustuitbouw. Dit doet vermoeden dat sedimenttrans-

port door rivieren meespeelt in het progradatie-proces. 

Door de verdergaande invloed van de zeespiegelstijging, verplaatste de grens tussen sedimen-

tatie en insnijding zich steeds verder naar het oosten. Hierdoor verschoof ook de oostgrens 

van het gebied waar avulsies mogelijk waren.5 De condities voor een verschuiving van de 

hoofdafvoer van de Rijn werden gunstiger waardoor een afvoer richting het huidige Leiden 

mogelijk werd. De duur van de bewoning op een en dezelfde plaats bleef tot dit moment 

(laat Neolithicum) beperkt; men was sterk afhankelijk van de voortgaande veranderingen in 

het landschap. 

Van ongeveer 4000 tot 3500 jaar BP was langs de gehele kustlijn sprake van een sterke 

progradatie. Brede strandwallen aan beide zijden van de monding van de Oude Rijn suggere-

ren een groter wordende invloed van deze riviertak, waarschijnlijk zelfs als enige afvoerroute 

van de Rijn. De strandwallen, duinen en de stroomrug van de Oude Rijn vormden gedurende 

deze periode de meest geschikte bewoningsplaatsen. De locatie van deze Rijntak is gedu-

rende zeer lange tijd ongeveer gelijk gebleven; het veen dat zich hier langs de stroomgordel 

bevindt was minder gemakkelijk te eroderen (zeker na het optreden van compactie) dan de 

zandige stroomgordelafzettingen zelf. Daarnaast was er weinig gradiëntvoordeel te halen bij 

het aannemen van een nieuwe route (door een gebrek aan reliëf – een indicatie hiervoor is de 

aanwezigheid van een bosveenpakket in het gebied).6

De grote invloed van de Rijn zorgde mede voor een uitbreiding van het estuarium in dit 

gebied, waardoor een groter oppervlak onder invloed kwam van getijwerking en erosie.7  De 

mariene afzettingen die het Hollandveen laagpakket bedekken bestaan uit kreekopvullingen, 

kleidekken en kwelderafzettingen en worden gerekend tot het Laagpakket van Walcheren 

(Formatie van Naaldwijk).8

Na deze periode van kust-uitbouw ontwikkelde zich, nog steeds onder invloed van een 

(weliswaar in snelheid afnemende) stijging van de zeespiegel, een steiler kustprofiel. Een deel 

4 Berendsen, 1996
5 Berendsen & Stouthamer, 2000
6 Berendsen & Stouthamer, 2000
7 Van Staalduinen, 1979
8 Weerts, 2000

Afb. 2. Paleogeografie rond 

5000 BP (naar Berendsen & 

Stouthamer, 2000). Rond 5500 

BP vond een zeer ingrijpende 

avulsie plaats nabij het hui-

dige Wijk bij Duurstede. Een 

gradiëntvoordeel zorgde voor de 

verschuiving van de hoofdafvoer 

naar het noorden. Deze Rijntak 

bleef actief tot 1122AD.
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van de strandwallen werd geërodeerd en dit zand kwam vrij voor transport; een deel werd 

opgenomen in de vorming van de Jonge Duinen (Laagpakket van Schoorl) tijdens het Subat-

lanticum (2700BP tot heden – zie afb. 3). Het vrijkomen van sediment werd mede veroor-

zaakt door de verder afnemende invloed van de Oude Rijn (zelfs tot vrijwel een afwezigheid 

van sedimenttransport, zeker na het afdammen van de Oude Rijn bij Wijk bij Duurstede in 

1122). De zuidelijker gelegen takken van het Rijn-systeem namen een steeds groter deel van 

de afvoer voor hun rekening; daardoor raakte het evenwicht tussen fluviatiele sedimentatie 

en de erosieve krachten van de Noordzee verstoord. Het sediment van de getijdendelta van 

de Oude Rijn kon deels gebruikt worden voor de opbouw van de Jonge Duinen.9

Pas tijdens de IJzertijd (900 – 50 v.Chr.) werden de omstandigheden voor bewoning langs de 

Oude Rijn gunstiger; zelfs de randen van het veengebied werden in gebruik genomen door 

de verbeterde ontwatering die het gevolg was van de zee-inbraken. Na de Romeinse periode 

kwam daar verandering in door de toegenomen overstromingsfrequentie. Tijdens de Late 

Middeleeuwen (1000-1500 n. Chr.) werd het gebied op grote schaal in gebruik genomen; 

ontginning van de veengebieden kwam tijdens deze periode tot stand.

De verlaging van de grondwaterstand (in verband met de in gebruik name als landbouw-

grond) heeft verdroging en vervolgens inklinking van het veen tot gevolg gehad. De voorheen 

lagere delen in het landschap (zoals de stroomruggen) kwamen zo hoger te liggen dan het 

omringende veen. Ook de stroomgordel van de Oude Rijn is op deze wijze als rug in het 

 landschap te herkennen.

2. Bodem

De bodemkaart geeft voor Roomburg de aanwezigheid van Poldervaaggronden aan. In het 

oostelijk deel zijn zij kalkrijk, in het westelijk deel (verder van de Oude Rijn verwijderd) kalk-

arm met een zware ondergrond. De zware ondergrond duidt op knip(pige) kenmerken10, die 

waarschijnlijk samenhangen met een slechtere interne drainage.11 Dit houdt in dat de gron-

den dichter bij de Oude Rijn geschikter waren voor landbouw en bewoning dan verder van de 

rivier vandaan waar de gronden moeilijker te bewerken waren en zelfs tot ver in de 20e eeuw 

alleen als grasland in gebruik waren.12

9  Zagwijn, 1984.
10  Knip geeft kenmerkende  

eigenschappen als een grauwe 
vlekkige kleur onder de boven-
grond, een afwijkende verdeling 
en kleur van de roest en een 
wat labiele structuur.

11  Stiboka, 1983
12  De Bakker & Edelman-Vlam, 1981

Afb. 3. Paleogeografie rond 

2500 BP (naar Berendsen & 

Stouthamer, 2000). Afname 

van de invloed van de Oude 

Rijn (verminderd sedimenttrans-

port): het ontstaan van nieuwe 

afwateringsmogelijkheden ten 

noorden (Vecht) en ten zuiden 

van de Oude Rijn in samenhang 

met de kustuitbouw zorgde voor 

een afbraak van de Rijn-delta ten 

westen van Leiden.
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3. Profielbeschrijvingen

3.1 Methoden

Op de opgraving Roomburg 2003 zijn profielbeschrijvingen gemaakt van de werkputten  

1, 4, 6 (locatie Historiewijk), 13, 15 (locatie AZC) en 16 (locatie A4/W4). De profielen zijn  

beschreven volgens de methode van De Bakker & Schelling (1966, 1989). Daarbij is onder 

meer gelet op verschillen in textuur, kleur, gehalte organische stof, oxydatie-reductie ver-

schijnselen en ijzergehalte. 

De textuurindeling is gebaseerd op lutumgehalte en indeling naar mediaan van de  

zandfractie. De lithostratigrafische indeling volgt de indeling zoals opgesteld door  

TNO-NITG (2000, bijlage 1).

3.2 Profielen

Het profielverloop volgt in alle putten een vergelijkbare opbouw. 

De oudste beschreven afzettingen zijn matig zware zavels, met een fijne parallelle laminatie. 

Dit materiaal is afgezet onder een relatief laag energieniveau, waarbij iets hoger energetische 

omstandigheden (waaronder lichte zavels tot fijn zand werd afgezet) afgewisseld werden met 

lager energetische omstandigheden (afzetting van matig zware zavel). Het gaat hier om een 

getij-beïnvloed milieu, waarbij de aanwezigheid van de hoofdafvoer van de Rijn zorgt voor 

brakwater-omstandigheden (het voorkomen van hydrobia-schelpen wijst daarop14). 

Eenheid nr. 16 in put 13 (AZC-terrein) vormt een uitzondering op deze beschrijving. De 

periode van vorming kan als overeenkomend worden verondersteld, echter de ontstaanswijze 

verschilt. Er lijkt hier sprake van een langer aanhouden van hogere energieomstandigheden; 

de gevormde set van parallel gelamineerd sediment is dikker dan de eerder genoemde lagen 

op overeenkomstige diepte, en met name de coarsening upwards (grovere textuur naar 

boven toe in de laminatie) verloopt relatief snel waardoor het grootste deel van één zo’n 

sequentie bestaat uit grover materiaal dan matig zware zavel (namelijk lichte zavel tot fijn 

zand). Mede aangezien in de nabijgelegen put 15 geen sporen van deze opeenvolging terug 

zijn gevonden, kan worden aangenomen dat het hier gaat om een wat dieper gelegen deel 

van het toenmalige intergetijde-gebied (ondiep geultje) van beperkte omvang, dat zich bij 

overstroming sneller kon opvullen. Daar deze geul slechts op één plaats is aangetroffen kon 

de oriëntatie en het verloop ervan niet worden vastgelegd.

In de noordelijk gelegen putten 1, 4 en 6 is op het hierboven beschreven sedimentpakket 

(de top van het laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk) een laagje (niet meer dan 

10cm) humeuze zware tot matig zware zavel, rijk aan plantenresten, afgezet. Een afname 

van de sedimentatie(snelheid) zorgde voor gunstiger condities voor vegetatie-ontwikkeling. 

De ligging komt overeen met de overgang in de oudere afzettingen van het laagpakket van 

Wormer naar de meest recente vertegenwoordiger van het Hollandveen laagpakket (Formatie 

van Nieuwkoop, zie afb. 6 en 7). Een 14C-datering in de nabijheid van de Oude Rijn15, geeft 

een indicatie van de ouderdom van deze veenlaag (namelijk 3420 ± 55 BP, overeenkomend 

met de midden-bronstijd periode). 

13  voor uitleg zie bijlage 1
14 Berendsen, 1996
15 Zagwijn, 1986

Lutumfractie (%) Zandmediaan Benaming

<8 420-2000 µm Grof zand

  210-420 µm Matig grof zand

  50-210 µm Fijn zand

8-12  Lichte Zavel

12-17,5  Matig Zware Zavel

17,5-25  Zware Zavel

25-35  Lichte Klei

35-50  Matig Zware Klei

>50  Zware Klei

Tabel 1. Textuurindeling volgens 

De Bakker&Schelling (1989).13
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Hierna volgde een periode met een toename in de sedimentatiesnelheid (afzetting van matig 

zware tot zware zavel, plaatselijk nog met herkenbare laminatie). Een nieuwe transgressiefase 

(tijdens het vroeg-Subatlanticum; bekend als de Duinkerke 0 transgressie) zorgde voor een 

vergroting van de zee-invloed (met name getijwerking) in het gebied. De sedimentatie tot en 

met deze Duinkerke 0 transgressiefase bestond voor het noordoostelijk deel van Roomburg 

(het huidige archeologisch Monument en de zones die tijdens de opgravingen in 2003 zijn 

onderzocht) uit sterk siltig materiaal dat een betere drainage kent dan het veen en de zware 

kleien uit de verder van de Rijn gelegen komgebieden. Daarnaast was het niet klink-gevoelig 

zodat het als een wat hoger gelegen rug in het landschap kwam te liggen. Beide eigenschap-

pen geven aan dat dit terrein (samen met de buiten Leiden gelegen strandwallen) beter 

geschikt was voor bewoning dan de omringende komgebieden.

Een geleidelijke afname van de zee-invloed volgde, waardoor sedimentatie sterk afnam. 

Eerdere afzettingen (uit de Duinkerke 0 transgressie-fase) bleven langer aan het oppervlak 

liggen.16 Een indicatie voor het afnemen van de waterwerking is de verandering van kleur: 

grijze klei lager in het profiel, bruingrijs tot bruin naar boven toe. Langere perioden van 

droogligging hadden een sterkere aanwezigheid van vegetatie als gevolg. Een hoger gehalte 

aan organische stof ligt ten grondslag aan de bruinere kleur van het sediment. De omstandig-

heden voor bewoning werden op deze wijze steeds gunstiger.

Een hernieuwde mariene invloed (Duinkerke 1 transgressie) zorgde voor een periode van ster-

kere sedimentatie, hoewel de kracht relatief beperkt bleef; er was voornamelijk sprake van 

een afzetting van kleiige sedimenten. Op de hoger gelegen gebieden zoals Roomburg had de 

zee tijdens de hierna volgende transgressiefasen beduidend minder invloed.

De hierop volgende geleidelijke ontwikkeling naar een meer gesloten kust zorgde, samen 

met de relatief hoge ligging van het gebied tegen de Rijnoever en een afname van de invloed 

van de Oude Rijn zelf, voor een steeds lagere overstromingsfrequentie. De afzettingen uit de 

latere transgressiefases (met name in het geval van Duinkerke II, maar ook Duinkerke III) zijn 

daardoor in dit deel van het voormalige Oude Rijn estuarium van beperkte omvang.17

Locatie Torens
Op ‘locatie Torens’ is op een beperkt en scherp begrensd deel van het terrein een laag met 

een sterke houtopeenhoping aangetroffen. Mogelijk is hier sprake van een korte maar 

krachtige doorbraak van een oeverwal (crevasse) waarbij een houtopeenhoping in het water-

lichaam direct en massaal tot stilstand kwam (daarbij een verdere (ver)spreiding uitsluitend). 

De ligging op de flank van een ‘rivierinversierug’ (code 3K26 op de geomorfologische kaart) 

sluit dit zeker niet uit. Er zijn twee pakketten zichtbaar. Het eerste is een kleiig veenpakket dat 

veel hout bevat (een typering als bosveen is het meest waarschijnlijke). Het tweede pakket is 

een humeuze lichte zavel. Deze is mogelijk vanuit een crevassegeul op dan wel in de veenlaag 

afgezet. 

16  Zoals eenheden 4 en 5 uit het 
profiel van werkput 1, en 4 uit 
werkput 6.

17  Zagwijn, 1986; Pruissers & De 
Gans, 1988. Zie ook figuur 4.
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Bijlage 1

Lithostratigrafie TNO-NITG, 2000

Voor het mariene en perimariene gebied werd een grondige herindeling van de afzettingen 

noodzakelijk geacht. Uitgangspunt van deze herindeling is de stratigrafie zoals opgesteld door 

Doppert et al. (1975). In de nieuwe lithostratigrafische indeling van TNO-NITG18 zijn onder 

meer aanpassingen gemaakt op sedimentpakketten die niet op puur lithostratigrafische gron-

den maar ook op lithogenetische en chronostratigrafische gronden werden onderscheiden. 

De onderverdeling door Doppert et al (1975) is, in het geval van de daarin onderscheiden 

afzettingen van Calais en Duinkerke, gebaseerd op stratigrafische positie, geholpen door 

de aanwezigheid van scheidende veenpakketten (het Hollandveen, behorend tot dezelfde 

formatie als de afzettingen van Calais en Duinkerke, namelijk de Westland formatie (afb. 4)). 

Er is echter geen lithologisch onderscheid tussen de verschillende perioden die binnen deze 

afzettingen worden onderscheiden. 

18 Weerts et al., 2000

Afb. 4. Van Westland Formatie 

(cf. Doppert et al., 1975) naar  

de Formaties van Naaldwijk, 

Nieuwkoop en Echteld  

(cf. Weerts et al., 2000).

Afb. 5. Verschillen in transgres-

siefasen langs de Nederlandse 

kust (naar Berendsen, 1982; ver-

melding “Calais” en “Duinkerke” 

transgressies, en Hollandveen 

fasen cf. Roeleveld (1974) en 

Griede (1978)).
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Daarnaast wordt aangenomen dat er een synchroniciteit in sedimentatie bestaat; bijvoorbeeld 

de aanname dat afzettingen van een Duinkerke I transgressie op verschillende plaatsen wel in 

dezelfde tijd zijn gevormd. Onderzoek met behulp van 14C-dateringen van de top en basis van 

de scheidende veenlagen (waar aanwezig) toont echter aan dat dit niet volledig volgens de 

waarheid is (afb. 5). 

Hieronder volgt een beschrijving vanaf de top van het pleistocene oppervlak,  

ter hoogte van Leiden (geïllustreerd met behulp van afb. 6 en 7). 

De top van het Pleistocene pakket (hier niet nader onderverdeeld) wordt grotendeels bedekt 

door een veenlaag, de Basisveen Laag (Formatie van Nieuwkoop). Op dit basisveen werden 

kleiige en zandige mariene sedimenten neergelegd, in meerdere perioden, vaak (maar niet 

noodzakelijk – zie afb. 6 en 7) gescheiden door veenlagen. Het klastische materiaal maakte 

voorheen deel uit van de Afzettingen van Calais; hier worden zij gerekend tot het Laagpak-

ket van Wormer (Formatie van Naaldwijk). Het onderscheid in meerdere perioden wordt met 

betrekking tot Leiden en omgeving sterk bemoeilijkt (zo niet onmogelijk gemaakt) door de 

nabijheid van een stroomgordel waar door sterke sedimentatie geen of nauwelijks veenvor-

ming mogelijk is. De veenlagen die zich in dit pakket klastisch materiaal bevinden, worden 

gerekend tot het Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop). Op dit veen werden 

vervolgens weer mariene afzettingen gevormd, voorheen bekend als Afzettingen van Duin-

kerke. Daar er bij deze eenheid nog sterker sprake was van het ontbreken van scheidende 

veenlagen, zijn de verschillende 

perioden vaak niet van elkaar te 

onderscheiden. In de hier gebruikte 

stratigrafie zijn de mariene afzet-

tingen opgenomen als Laagpakket 

van Walcheren in de Formatie van 

Naaldwijk. De fluviatiele sedimen-

ten uit het perimariene deel van 

de Rijn-Maas delta (afb. 4) zijn 

lithologisch, en tevens in stratigrafi-

sche positie, gelijk aan de fluviatiele 

Betuwe Formatie (cf. Doppert et 
al. (1975)). Deze beide fluviatiele 

componenten zijn samengevoegd 

in de Formatie van Echteld. De 

fluviatiele invloed bleef nabij Leiden 

beperkt tot de directe omgeving 

van de Oude Rijn.

Afb. 6. Profiel door het  

mondingsgebied van de  

Oude Rijn, naar Zagwijn (1986). 

Lithostratigrafie volgens  

Doppert et al. (1975).

Afb. 7. Profiel door het  

mondingsgebied van de  

Oude Rijn dat de veranderingen 

in lithostratigrafie  

(volgens Weerts et. al.  

(TNO-NITG, 2000) illustreert.
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Het Romeinse aardewerk van de opgraving 

Roomburg 2003 (03RMB)

K.M. van Domburg

1. Inleiding

In dit rapport wordt het Romeinse aardewerk van de opgraving Roomburg 2003 (03RMB) 

besproken. In het eerste hoofdstuk zal enige achtergrondinformatie worden gegeven over de 

opgraving. Daarnaast komen in dit hoofdstuk de doelstellingen van het aardewerkonderzoek 

en de methoden van onderzoek en registratie aan bod. In hoofdstuk twee wordt aandacht 

besteed aan het aardewerkspectrum om meer duidelijkheid te scheppen omtrent de gehan-

teerde indeling, waarna de resultaten zullen worden behandeld. Het rapport wordt beëindigd 

met een samenvatting. De complete determinatielijst is op cd-rom bijgevoegd.

1.1 De opgraving
Tijdens het onderzoek, dat heeft plaatsgevonden in de maanden juli t/m september van 

2003, zijn middeleeuwse en Romeinse sporen aan het licht gekomen. Het in dit rapport 

behandelde aardewerk is afkomstig van verschillende locaties, te weten: locatie Historiewijk, 

locatie AZC en de locaties Torens I en A4/W4. Op de locatie Historiewijk zijn voornamelijk 

laat-middeleeuwse sporen aangetroffen, bestaande uit overblijfselen van het St. Margaretha-

convent. Locatie AZC is een Romeinse vindplaats waar een gedeelte van de vicus, die bij het 

castellum Matilo heeft gehoord, is opgegraven. Locatie Torens I en A4/W4 tenslotte betreffen 

percelen waar proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd.  

1.2 Doelstellingen
De doelstellingen van het aardewerkonderzoek waren:

1.  het dateren van de vondsten en de sporen.

2.  het verkrijgen van een overzicht van:

•  de aanwezige aardewerktypen

•  de aanwezige vormen

•  overige aspecten van het aardewerk, zoals gebruikssporen, graffito, versiering etc.

•  de verschillen tussen het aardewerk dat afkomstig is van de verschillende terreinen  

(historiewijk, AZC en A4/W4) t.a.v. aardewerktypen en aardewerkvormen

Speciale aandacht is uitgegaan naar het onderzoek van het aardewerk dat afkomstig is van 

de locatie AZC. Daar op dit terrein uitsluitend Romeinse sporen zijn aangetroffen, kan nader 

onderzoek (waaronder spoordateringen) van dit aardewerk bijdragen aan het begrip van de 

Romeinse bewoning in dit gebied. 

Het aardewerkonderzoek past binnen de doelstellingen van het project. Deze hebben  

betrekking op het verkrijgen van inzicht in de volgende aspecten:

•  de aard, omvang, datering en condities van aanwezige archeologische resten.

•  de chronologische relatie tussen de bewoningssporen en de fasering/datering.

•  de aard van de nederzetting.

•  de aard en de omvang van eventuele handels- en nijverheidsactiviteiten.

1.3 Methoden van onderzoek en registratie
Methoden van onderzoek
Tijdens de opgraving 03RMB zijn 4810 scherven Romeins aardewerk aangetroffen (ca. 118 

kilo). Gedurende de opgraving zijn de vondsten zoveel mogelijk per put, vlak en spoor ver-

zameld. Door vrijwilligers en medewerkers van het Archeologisch Centrum van de gemeente 

Leiden is het aardewerk na de opgraving gewassen, genummerd en per vondstnummer 

gepast en geplakt. Bovendien is het laat-middeleeuws en Romeinse aardewerk van elkaar 

gescheiden. Tijdens het gepresenteerde onderzoek is niet meer getracht scherven uit één of 

verschillende sporen aan elkaar te passen. 
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Het importaardewerk is onderzocht door achtereenvolgens dhr. J. de Voogd en mw. K.M. van 

Domburg.1 Het handgevormde materiaal is door de auteur op hoofdlijnen onderzocht. 

Het aardewerk is zoveel mogelijk gedetermineerd en gedateerd aan de hand van de bestaan-

de literatuur. De gegevens zijn (per vondstnummer) in de database vermeld. Het bijzondere 

materiaal is gefotografeerd of getekend. Het betreft hier aardewerk waarvan in de literatuur 

geen parallellen zijn aangetroffen (voornamelijk handgevormd materiaal), bijzondere voor-

werpen, aardewerk met een leesbare stempel, graffito of een versiering (voornamelijk vormen 

van terra sigillata). 

Alle jaartallen die in dit rapport en de database zijn opgenomen zijn na Chr., tenzij anders 

aangegeven.

Opbouw van de database
De database (zie cd-rom) is opgebouwd uit de volgende velden:

•  vondstnummer: Dit bestaat uit een jaarcode van twee cijfers, een locatiecode van drie 

hoofdletters, de letter V (Vondst), het putnummer bestaande uit twee cijfers en het volg-

nummer bestaande uit vier cijfers. Wanneer één exemplaar uit scherven van meerdere vondst-

nummers bestaat, is dit onder het laagste vondstnummer in de database opgenomen.

•  type: De typen aardewerk waarin onderscheid is gemaakt. De verschillende aardewerk-

typen worden in paragraaf 2.1 nader beschreven.

•  techniek: Verdere detaillering van het materiaaltype. Dit komt tevens in paragraaf 2.1  

aan de orde.

•  vorm: de vorm/functie van het object (bijvoorbeeld beker, kookpot).

•  typering: een verwijzing naar de standaardliteratuur. Deze typeaanduidingen vormen 

onder meer de basis voor de datering (bijlage I). Wanneer het baksel van het aardewerk 

niet overeenkomt met het type (zoals in de standaardliteratuur is omschreven), is het type 

aangeduid met de afkorting ‘vgl.’ (vergelijk). 

•  fragment: het deel van het object dat wordt beschreven. De term ‘compleet’ duidt op 

een archeologisch complete vorm. (dwz. dat de gehele vorm zichtbaar is. Het object hoeft 

hiervoor niet compleet te zijn.)

•  aantal: het totaal aantal aardewerkfragmenten dat onder dit volgnummer wordt beschreven. 

De scherven die reeds aan elkaar geplakt waren, zijn tot één scherf gerekend.

•  gewicht: gewicht van het aardewerk in grammen.

•  datering min: de begindatering van het aardewerk. 

•  datering max: de einddatering van het aardewerk. 

•  versiering: versiering, graffito of stempels op het aangetroffen aardewerk.

•  plaats versiering: de plaats op het voorwerp waar de versiering zich bevindt.

•  opmerkingen: eventuele bijzonderheden. Het betreft hier tevens relevante gegevens die 

niet in een andere rubriek konden worden ondergebracht. Het gaat om aspecten als de 

mate van fragmentatie of verwering van het materiaal, etc. 

2. Het aardewerkspectrum

2.1 Beschrijving typen aardewerk
Slechts de aardewerktypen die in het Roomburgcomplex voorkomen, worden in deze para-

graaf behandeld. Deze beschrijving is dan ook niet uitputtend. Een dergelijke paragraaf is 

echter van belang om de indeling en daarmee de onderzoekswijze te verantwoorden.

Door verschillende onderzoekers wordt en werd gebruik gemaakt van een verschillende  

indeling in bakseltypen.2 Dit wordt mede veroorzaakt doordat tot op heden in Nederland 

relatief weinig aandacht is besteed aan het interpreteren en beschrijven van Romeins aarde-

werk. Nieuwe indelingen van het materiaal zijn momenteel in opkomst, maar zijn (nog) niet 

uniform. De resultaten moeten gekoppeld kunnen worden aan eerdere onderzoeken naar  

het castellum- en vicusterrein. 

Duidelijk is, zoals ook Van Enckevort3 meldt, dat het noodzakelijk is om in de toekomst te 

streven naar een betere opzet bij de typering van het aardewerk. Het kan derhalve voor-

komen dat de hier gebruikte indeling afwijkt van andere indelingen.4

1  In de tweede fase is een deel van 
het aardewerk opnieuw bekeken 
en is de database waar mogelijk 
aangevuld. Hierbij zijn niet alle 
variabelen van het aardewerk 
vastgelegd (zoals bijvoorbeeld 
het MAE, de rand- en bodem-
doorsnede), daar deze aanvul-
ling teveel tijd zou kosten in 
verhouding tot de informatie die 
dit zou opleveren. Om dezelfde 
reden is in een aantal gevallen 
het veld ‘techniek’ niet ingevuld 
waar dit wel mogelijk zou zijn 
geweest. Het betreft hier de 
technieken o.a. behorend bij de 
typen handgevormd, ruwwandig 
en gladwandig. (De Voogd 2004)

2  Het betreft de kolom ‘typen’ in 
de bijgevoegde database.

3  Van Enckevort 2000, 89
4  Bovendien geldt ook hier dat 

gebruik is gemaakt van de basis 
die dhr. De Voogd heeft gelegd. 
Niet al het aardewerk is opnieuw 
bekeken en sommige velden 
konden derhalve niet worden 
gevuld.
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2.1.1 handgevormd aardewerk
Bij de determinatie van het materiaal is een aantal aspecten van belang:

•  is het materiaal oxiderend of reducerend gebakken of betreft het briquetageaardewerk?

•  de magering

•  potgeleding

•  afwerking & versiering

Of het materiaal reducerend of oxiderend is gebakken, is aangegeven in de kolom ‘techniek’:

•  oxiderend. Aardewerk met een rode of lichte kleur, die is ontstaan door de toevoer van 

zuurstof tijdens de bakprocedure. Wanneer het een reducerende scherf met een lichte 

buitenzijde betreft, is deze onder de categorie oxiderend meegerekend. 

•  reducerend. Aardewerk met een grijze tot zwarte kleur, die is ontstaan door het  

ontbreken van zuurstof tijdens de bakprocedure. 

•  Briquetageaardewerk. Dit zacht gebakken aardewerk met een lichte kleur is verschraald met 

plantaardig materiaal en werd waarschijnlijk gebruikt voor het vervoer van zeezout.5

Een tweede categorie briquetageaardewerk is dun met een zwarte kern en oranjerode  

buitenzijde. Dit morini-aardewerk is in dit complex niet aangetroffen.6

Bij de determinatie van de potvormen is gebruik gemaakt van de publicatie van Bloemers.7

2.1.2 terra sigillata
Dit aardewerk met zijn karakteristieke rode, glanzende deklaag is bedekt met een met water 

verdunde kleipap. De categorie wordt ook wel ‘gestempeld aardewerk’ genoemd.8 Het aarde-

werk is afkomstig uit diverse productiecentra. De vroegste sigillata is afkomstig uit Arezzo.  

Deze sigillata is in het vondstenspectrum niet aangetroffen. Vervolgens werd het materiaal 

geproduceerd in respectievelijk Zuid-Gallië, Midden-Gallië en Oost-Gallië. De jongste sigillata  

is afkomstig uit de Argonne. Afzonderlijke productiecentra hebben dikwijls maar gedurende 

een beperkte periode geproduceerd, waardoor van de terra sigillata een vrij exacte datering 

mogelijk is. Het herkomstgebied is, indien bekend, aangegeven in de kolom ‘techniek’. 

Over het algemeen gaat het om onversierd tafelaardewerk, maar versierde schalen  

komen ook voor. Meestal wordt dit materiaal als luxe-artikel beschouwd.9

2.1.3 ruwwandig
Het ruwwandige aardewerk is vervaardigd uit een sterk grof gemagerde klei, waardoor het op-

pervlak ruw aanvoelt en aan hoge temperaturen blootgesteld kan worden. Over het algemeen 

betreft het vormen die voor het transport van voedsel en gebruik in de keuken dienden.10

Momenteel is nog niet veel onderzoek gedaan naar de verschillende baksels in de regio, maar 

de indruk bestaat dat er diverse productiecentra vertegenwoordigd zijn. Het betreft voorna-

melijk Rijnlandse producten. 

Het aardewerk kan in enkele ‘technieken’ worden onderverdeeld, afhankelijk van de kleur 

van het baksel en daarmee dikwijls van het productiegebied: grijs, wit-geel, oranje-bruin en 

Urmitzer Ware. Deze laatste techniek wijst niet zozeer op de kleur van het baksel, als wel op de 

productieplaats (Urmitz). Dit baksel heeft een wit-gele breuk en een groen-achtige deklaag.

2.1.4 gladwandig
Zoals de naam reeds aangeeft, betreft het glad aanvoelend aardewerk. Dit is bereikt door 

aan de klei voor het bakken geen of weinig magering toe te voegen. Dikwijls is het oppervlak 

geglad met behulp van een polijstinstrument. Het vormenspectrum bestaat voornamelijk uit 

kruiken en kruikamforen. In minder grote hoeveelheden komen honingpotten voor. Kelkbak-

jes zijn zeldzamer.11 Deze categorie kan in twee technieken worden onderscheiden, te weten 

wit-geel en roodbruin, aan de hand van de kleur van het baksel.

2.1.5 geverfde waar
Onder geverfde waar wordt materiaal verstaan dat voorzien is van een gekleurde deklaag  

of engobe. De voorwerpen zijn voor het bakken ofwel in een kleipapje gedompeld, ofwel  

beschilderd.12 Een aantal verschillende technieken, die achtereenvolgens in gebruik zijn  

5  Van den Broeke 1986
6  Mondelinge mededeling drs. C.G. 

Wiepking
7  Bloemers 1978
8  Vanderhoeven 1985, 5
9  van Enckevort et al. 2000, 92
10  Blomsma & Brouwer 1989, 72
11  Van Enckevort et al. 2000
12  Blomsma & Brouwer 1989
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geweest, wordt onderscheiden:13

a) Brunsting a: wit aardewerk met oranje deklaag

b) Brunsting b: wit aardewerk met een donkere deklaag

c) Brunsting c: rood aardewerk met doffe of matglanzende deklaag

d)  Brunsting d: rood aardewerk met een metaalachtige, glanzende, zwarte deklaag,  

de zogenoemde Qualitätsware. Deze producten zijn dun en hard gebakken. 

De productiewijze is echter anders dan die van het overige geverfde aardewerk, waardoor 

deze categorie momenteel steeds meer onder een nieuwe categorie wordt geschaard, de 

metaalglanzende waar. Er komen tevens vormen voor met zowel een oranje als een donkere 

deklaag op het witte aardewerk. Daar deze in de overgangsperiode zijn geproduceerd tussen 

het gebruik van de technieken a en b, wordt deze techniek aangeduid met Brunsting ab.

2.1.6 dikwandig
Zoals de naam reeds doet vermoeden, is aardewerk dat binnen deze categorie valt dik en grof. 

De vormen zijn van grof formaat, de wanden en bodems zijn bijzonder dik. Het vormenspec-

trum bestaat uit amforen, dolia en wrijfschalen. Dergelijke vormen komen ook voor in het 

Waaslandse aardewerk, maar worden onder die categorie beschreven (zie paragraaf 2.1.8).  

Het dikwandige aardewerk kan in twee technieken worden onderverdeeld:

a)  Het ‘klassieke’ dikwandige aardewerk, dat wit-geel van kleur is.

b)  Het bruine dikwandige aardewerk, gemagerd met dakpangruis. Hoewel in de literatuur 

geen parallellen zijn aangetroffen, komt dit materiaal veelvuldig voor in het West-Neder-

landse kustgebied.14

Tot voorkort werden de amforen, wrijfschalen en dolia onder het dikwandige aardewerk 

geplaatst. De huidige tendens is, om de groepen afzonderlijk te beschrijven.15

In dit rapport worden de dolia, wrijfschalen en amforen echter nog wel onder het dikwan-

dige aardewerk geschaard. In de database, is onder ‘functie’ aangegeven of het een dolium, 

wrijfschaal of amfoor betreft.

2.1.7 Belgische waar
Dit aardewerktype is een verzamelnaam van verscheidene typen, die binnen het veld ‘tech-

nieken’ kunnen worden aangeduid. Overeenkomstig is het productiegebied, wat gevonden 

moet worden in het Nederlandse en Belgische kustgebied. Onder dit type vallen de volgende 

technieken:

a)  terra rubra: dit aardewerk is in de Leidse vicus niet aangetroffen.

b)  terra nigra: het type dankt zijn naam aan zijn zwarte kleur. 

Dit ‘zwarte aardewerk’ is door en door reducerend gebakken aardwerk, waarvan de buiten-

zijde voor het bakken is gepolijst. Enkele vormen zijn voorzien van een glanzend zwarte dek-

laag. Het vormenspectrum is overeenkomstig het scala aan vormen binnen de terra sigillata. 

De herkomst van deze waar moet voornamelijk worden gezocht in de Belgische provincies 

Henegouwen en Namen en het aansluitende Franse gebied.16

Dit aardewerk kan worden beschouwd als het eerste eeuwse aardewerk, maar komt nog voor 

tot in het eerste kwart van de tweede eeuw

c)  gebronsd: dit aardewerk is in de Leidse vicus niet aangetroffen

d)   kurkurnen. Deze groep dankt zijn naam aan het kurkachtige baksel en bestaat voorname-

lijk uit kleine potten die op urnen lijken met een naar binnen gebogen rand.17

2.1.8 Waaslands Aardewerk
Dit aardewerk wordt ook wel kustaardewerk of Rupeliaans aardewerk genoemd. Momenteel 

wordt studie naar deze materiaalcategorie gedaan.18 Het is vervaardigd van zgn. Rupeliaanse 

klei, een tertiaire klei die afkomstig is uit de Schelde-Durme vallei (huidige België)19 Mogelijk 

werd het aardewerk tevens in Zuid-Holland of Zeeland geproduceerd.20

a)  Kustrood aardewerk: het vormenspectrum blijft voornamelijk beperkt tot grote voorraad-

potten en kommen. Vormen als deksels, borden en kookpotten komen minder vaak voor, 

en moeten waarschijnlijk later gedateerd worden. 

b)  Blauwgrijs aardewerk: het vormenspectrum in het blauwgrijze aardewerk bestaat  

voornamelijk uit kommen, voorraadpotten (Holwerda 140 en 142) en borden. 

13  Brunsting 1937
14  Mondelinge mededeling drs. C. 

Wiepking
15  Van Enckevort 2004 
16  Van Enckevort et al. 2000
17  Van Enckevort 2004, 8
18  Universiteit van Gent
19  Blomsma & Brouwer 1989
20  Van Enckevort 2004, 316
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c)  Scheldevalleiamforen: deze aardewerkcategorie wordt soms onder het kustrode aardewerk 

geschaard. Het betreft hier uitsluitend amforen, gemaakt van hetzelfde materiaal als het 

kustrode materiaal. Het productiegebied komt tevens overeen.21

2.1.9 Holdeurns
Holdeurns aardewerk: dit oranje-rode aardewerk werd vanaf 70 geproduceerd in Nijmegen. 

In de Leidse vicus is zeer weinig van dit materiaal aangetroffen. In de opgraving van 2003 is 

zelfs geen enkel fragment hiervan gevonden. Een aantal scherven kon wellicht worden gety-

peerd als ‘Holdeurn-achtig’. Deze scherven zijn in de database echter wel onder de categorie 

Holdeurns geschaard. In de kolom techniek staat aangegeven dat het hier echter waarschijn-

lijk om Holdeurn-achtig materiaal gaat. 

Alleen in Woerden is dit materiaal aangetroffen. Haalebos veronderstelde dat de Cohors XV 

ofwel dit aardewerk produceerde, ofwel toegang tot dit aardewerk heeft gehad.22

Het is onzeker of het hier daadwerkelijk om op Holdeurns gelijkend materiaal gaat. In de toe-

komst zal aan deze kleine categorie aardewerk nader aandacht moeten worden besteed, ook 

in vergelijking met het onderzoek dat in 1995-1997 op het vicusterrein heeft plaatsgevonden. 

2.2 Typen aardewerk in 03RMB
In deze paragraaf wordt het aardewerk van de opgraving 03RMB behandeld. Bij elke aarde-

werkcategorie zal een aantal aspecten aan de orde komen: hoeveelheden waarin het materi-

aal voorkomt binnen de opgraving, het vormenspectrum, de bijzonderheden en de datering 

die deze aardewerkcategorie geeft aan de vindplaats. 

Datering van het aardewerk vindt voornamelijk plaats aan de hand van vormen (op basis 

van randfragmenten) en versieringen (waaronder ook stempels worden gerekend). Voor elke 

afzonderlijke categorie kunnen hiernaast andere aspecten van belang zijn voor de datering, 

zoals de techniek (geverfde waar, terra sigillata).

2.2.1 handgevormd aardewerk
In totaal zijn 259 scherven handgevormd aardewerk aangetroffen, waaronder 14 randen van 

13 exemplaren. Het materiaal is getypeerd m.b.v. de publicatie van Bloemers die aan de hand 

van het materiaal van de opgraving Rijswijk – de Bult een typologie heeft gepresenteerd.23 

Het handgevormde aardewerk van Roomburg is hierbinnen uitstekend te plaatsen (tabel 1). 

De scherven waaraan een vorm te herkennen was, zijn voornamelijk fragmenten van drie-

ledige potvormen.

11 Fragmenten konden worden toegewezen aan het zgn. briquetageaardewerk, waarvan zout-

cilinders werden vervaardigd. Aan deze objecten, waarin zout werd vervoerd, kan slechts een 

ruime datering worden toegekend van de eerste tot het einde van de derde eeuw (tabel 1).

De magering van het handgevormde aardewerk bestaat voornamelijk uit plantaardig mate-

riaal (129 fragmenten), wat veel voorkomt in de Romeinse tijd. Opvallend is het voorkomen 

van 61 fragmenten die met potgruis gemagerd zijn. Deze scherven, afkomstig uit de Histo-

riewijk, dateren waarschijnlijk uit de ijzertijd. Gezien de kleine hoeveelheid van dit materiaal 

typering vorm datering aantal

Blm. IB pot 50-200 1

Blm. IB nr. 335/5386 pot 75-100 1

Blm. ID nr. 303 pot 0-300 2

Blm. ID nr. 530/5630 pot 0-300 1

Blm. III pot 0-300 3

Blm. IV A1.1 pot 0-300 2

Blm. IV A1.1a nr. 897/6002 pot 0-300 1

Blm. IV A1.1.2c pot 0-300 1

Blm. IV B1.2.3 pot 0-300 1

Blm. IX indet 0-300 1

Tabel 1: Handgevormde typering 

in vorm, datering en aantal.

21  Van der Werff et al., 1997
22  Mondelinge mededeling drs. 

M. Polak
23  Bloemers 1978



84

kunnen we niet spreken van een pre-Romeinse voorganger van de vicus. Het aardewerk komt 

uitsluitend samen met Romeins importmateriaal en middeleeuws aardewerk voor in sporen 

en is waarschijnlijk inspit of vervuiling van de Romeinse of middeleeuwse sporen. De vondst 

van deze scherven zou echter wel kunnen duiden op menselijk handelen in de ijzertijd. 

Naast plantaardige en potgruismagering is, in beperkte hoeveelheden, aardewerk met een 

afwijkende magering aangetroffen. Het betreft een combinatie potgruis / plantaardig (15 

fragmenten), een steenmagering (13 fragmenten) en een kalkmagering (2 fragmenten). In de 

gevallen dat het profiel van de potten voldoende aanwezig is, is sprake van drieledige vormen.

Op de fragmenten is weinig versiering waargenomen. In drie gevallen zijn nagelindrukken op 

de wand aangetroffen, wat kan wijzen op een herkomst uit de ijzertijd. In een aantal gevallen 

zijn besmeten wandfragmenten aangetroffen. Gezien de dikte van de scherven lijkt het in de 

meeste gevallen om de onderste gedeelten van de potten te gaan. Dit fenomeen komt in de 

Romeinse tijd voor. 

Het aardewerk is voornamelijk reducerend gebakken, en heeft een beige laagje aan weers-

zijden. (in de database is dit aardewerk ‘oxiderend’ genoemd)

De datering van het handgevormde materiaal biedt over het algemeen weinig aanknopings-

punten voor een strakkere datering van de vindplaats dan in de Romeinse tijd. 

2.2.2 terra sigillata
In totaal zijn 476 fragmenten van terra sigillata aangetroffen. Aan 216 stuks kon een typering 

worden toegekend en in 100 gevallen betreft het een fragment dat versierd is met stempel of 

graffito.

Het versierde aardewerk
Aan acht versierde exemplaren konden een pottenbakker en / of productieplaats worden 

toegekend. Het overige versierde aardewerk was in de meeste gevallen te verweerd of ge-

fragmenteerd. 

De gedetermineerde versierde fragmenten zijn allen afkomstig uit Trier. In het onderstaande over-

zicht worden de afzonderlijke decoratiemotieven beschreven en wordt verwezen naar parallellen. 

1.  Een randfragment van een schaal, Dragendorff 37. Decoratie: op grond van de linker 

vrouw toe te schrijven aan een Trierse pottenbakker. Fölzer Tafel XXIX nr. 480. Datering:  

125-233/260 (afb. 2).24

2.  Een wandfragment van een schaal, Dragendorff 37. Decoratie: op grond van de kippen 

toe te schrijven aan de Censor-stijl (Oswald nr. 2358). Ook het dubbelblad linksom is toe te 

schrijven aan de Censor-stijl (Fölzer nr. 904; Haalebos nr. 664. Datering: 170-190 (afb. 3).25

3.  Een wandfragment van een schaal, Dragendorff 37. Decoratie: op grond van het onderste 

fries (een dubbelblad naar links) toe te schrijven aan een pottenbakker van de Alpinius-

groep, die onder meer te Trier heeft geproduceerd (Butzbach nr. 1204; Fölzer nr. 903). 

Datering: 117-161 (afb. 4).26

4.  Een wandfragment van een schaal, Dragendorff 37. Decoratie: op grond van het afslui-

tende fries van plantenbladeren toe te schrijven aan de Censor-stijl (dubbelblad, Fölzer nr. 

904; Haalebos nr. 664). Datering: 170-190 (afb. 5).27

24  vondstnummer 03RMBV120003
25  vondstnummer 03RMBV140003
26  vondstnummer 03RMBV140023
27  vondstnummer 03RMBV140037

Afb.1: Handgevormde 

randfragmenten. Van links 

naar rechts de vondstnum-

mers: 03RMBV140048, 

03RMBV140037, 

03RMBV060077 en 

03RMBV150002.
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5.  Een wandfragment van een schaal, Dragendorff 37. Decoratie: op grond van een stempel 

van CENSOR op de buitenwand toe te schrijven aan Censorinus, die in de laat-Antonijnse 

periode in Trier actief is geweest.  De letters E en N vormen samen een allitteratie (samen-

smelting) (Fölzer tafel XVI nr. 2). Datering: 170-190 (afb. 6).28

6.  Een wandfragment van een schaal, Dragendorff 37. Decoratie: op grond van het  

spitse blad toe te schrijven aan de Maiiaaus-groep uit Trier (Haalebos nr. 330).  

Datering: 150-300 (afb. 7).29

7.  Een wandfragment van een schaal, Dragendorff 37. Decoratie: op grond van de leeuw  

toe te schrijven aan de pottenbakker Comitialis uit Trier (Haalebos nr. 360).  

Datering: 150-161 (afb. 8).30

8.  Een wandfragment van een schaal, Dragendorff 37. Decoratie: op grond van het fries (een 

dubbelblad linksom) toe te schrijven aan een Trierse pottenbakker (Butzbach nr. 1449). Ook 

het dubbelblad rechtsom (Butzbach 1450) is aan een Trierse pottenbakker toe te schrijven. 

Datering: 125-233/ 260 (afb. 9).31

Afb. 2 t/m 9: versierde  

terra sigillata.

28  vondstnummer 03RMBV140042
29  vondstnummer 03RMBV150002
30  vondstnummer 03RMBV150044
31  vondstnummer 03RMBV160005

afb. 2  vondstnummer 03RMBV120003 afb. 3  vondstnummer 03RMBV140003

afb. 4  vondstnummer 03RMBV140023 afb. 5  vondstnummer 03RMBV140037

afb. 6  vondstnummer 03RMBV140042 afb. 7  vondstnummer 03RMBV150002

afb. 8 vondstnummer 03RMBV150044 afb. 9  vondstnummer 03RMBV160005
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Gestempeld aardewerk
Drie stempels konden (deels) worden gelezen en / of aan een pottenbakker worden toege-

schreven. Vijf andere stempels waren ofwel verweerd, ofwel bij lange na niet compleet.

1.  Een bodemfragment van een bord bevat een stempel: ]MAR. Deze is mogelijk afkomstig 

van de pottenbakker Martialis, die tussen 100 en 130 heeft geproduceerd in Chèmery-

Faulquemont.32

2.  Een bodemfragment van een bord Dragendorff 31 met de stempel VIDUCUS.FE. Deze 

stempel is afkomstig van Viducus uit Lubié. De datering van dit bord is derhalve 81-117 

(afb. 10).33

3.  Een bodemfragment van een bord Dragendorff 31 met de stempel OFVIT. Deze stempel is 

afkomstig (officium) van Vitalis, een pottenbakker die eind tweede en derde eeuw heeft 

geproduceerd in Trier (afb. 11).34

Overige terra sigillata met versiering 
In zeven gevallen is graffito op een terra sigillata fragment aangetroffen. Objecten werden 

met letters of symbolen bekrast om het eigendom aan te geven. Aan graffito is geen datering 

toe te kennen (afb. 12, tabel 2).

Het vormenspectrum dat in terra sigillata is aangetroffen, beslaat de normale reeks. Het 

betreft hele serviezen die in terra sigillata zijn geproduceerd, waaronder schalen, kommen, 

napjes (in dit rapport onder kommen geschaard) en borden.

De versierde terra sigillata is afkomstig uit Trier en is te dateren tussen 125-233/260. De 

nadruk ligt rond het midden van de tweede eeuw. De datering van de gestempelde sigillata is 

zeer divers. Het betreft hier echter maar 3 fragmenten. De onversierde terra sigillata dateert 

de vindplaats breder. Het meeste materiaal is geproduceerd in Oost- of Midden Gallië (res. 

100-150 en 120-233/260). 18% Is afkomstig uit Zuid-Gallische pottenbakkerijen (40-100). 

Dit aardewerk kan echter ook aan het einde van de productietijd of zelfs later in de vicus zijn 

beland. De onversierde sigillata legt de nadruk van de bewoning op de tweede eeuw. Andere 

aardewerkcategorieën moeten bijdragen aan de datering van de vicus, omdat terra sigillata 

een luxeproduct was dat mogelijk langer in gebruik is geweest dan het gebruiksaardewerk en 

omdat het materiaal vaak van grotere afstand afkomstig is.

2.2.3 ruwwandig aardewerk
Van dit aardewerk zijn 1346 fragmenten aangetroffen. Slechts 2% kon niet gedetermineerd 

en gedateerd worden. 

Afb. 10: Stempel VIDUCUS.FE 

(03RMBV120003)

Afb. 11: Stempel OFVIT 

(03RMBV150002)

vondstnummer graffito

03RMBV000000  X

03RMBV120002  IIV

03RMBV140042  X

03RMBV140062  XXXX + II IIII

03RMBV140069  IIV

03RMBV150002 V

03RMBV150003 X

Tabel 2: terra sigillata  

met graffito

Afb.12: terra sigillata met  

graffito (03RMBV120002)

32  vondstnummer 03RMBV040036
33  vondstnummer 03RMBV120003
34  vondstnummer 03RMBV150002
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Over het algemeen blijft het vormenspectrum van het ruwwandige aardewerk beperkt tot 

borden, kookpotten en deksels. Het betreft voornamelijk vormen die voor gebruik in de 

keuken dienden. 

Datering aan de hand van het ruwwandige aardewerk 

is voornamelijk gebaseerd op typeringen. De borden 

Brunsting 20 (100-150), Brunsting 22B (100-200) 

en Holwerda 160 (100-200) wijzen voornamelijk op 

een tweede eeuwse datering. Ook het voorkomen 

van de kom Niederbieber 104 (150-200), de kookpot 

Niederbieber 89 (120-260 met nadruk 140-260) en de 

urn Brunsting 4B (100-200) wijzen op bewoning van 

het opgegraven terrein in de tweede eeuw, met een 

nadruk op de tweede helft van de tweede eeuw. De 

kookpotten Stuart 201A en 201B kennen een brede 

datering, resp. 40-260 en 40 – eind tweede eeuw.

Over het algemeen kan worden gesteld dat het 

ruwwandige aardewerk de opgegraven vicusgedeelten dateert in de tweede eeuw. Eerste en 

derde eeuwse aanwezigheid kan op basis van dit materiaal niet worden uitgesloten. Typisch 

eerste en derde eeuwse vormen zijn echter niet aangetroffen. Eén fragment bevatte een  

opgelegde band met indrukken (afb. 13).35

2.2.4 gladwandig aardewerk
Hoewel 1006 fragmenten gladwandig aardewerk zijn aangetroffen, vallen hieronder slechts 

27 randen. Van de randen kon 85% gedetermineerd en gedateerd worden. Ook dit materiaal 

draagt weinig bij aan de datering van de vindplaats, aangezien dit materiaal in de gehele Ro-

meinse tijd in gebruik is geweest. Het vormenspectrum beperkt zich voornamelijk tot kruiken 

en kruikamforen. Een aantal fragmenten verdient extra aandacht:

1.  Twee fragmenten betreffen waarschijnlijk delen van een wierookkelk.36  

Deze typisch Romeinse vorm is in Nederland vrij zeldzaam (afb. 14).

2.  Eén fragment is afkomstig van een kandelaar (afb. 15).37

3.  Eén vorm betreft waarschijnlijk een deksel. Dit is uitzonderlijk voor gladwandig  

materiaal (afb. 16).38

4.  Een wandfragment bevat sporen van graffito (afb.17).39

De algemene datering van het gladwandige aardewerk draagt weinig bij aan de datering van 

het vicusgedeelte. De datering van de afzonderlijke types kunnen echter wel van belang zijn. 

De diversiteit in vormen en dateringen is vrij groot. De kruik Hofheim 50/51 dateert uit de 

eerste eeuw (40-eind eerste eeuw) en de kruiken Stuart 106 (eind eerste eeuw – begin twee-

Afb. 14: fragmenten van  

een wierookkelk

35  vondstnummer 03RMBV140041
36  vondstnummer 03RMBV140042
37  vondstnummer 03RMBV020081
38  vondstnummer 03RMBV080013
39  vondstnummer 03RMBV150047

Afb.15: fragment van een 

kandelaar

Afb.16: gladwandige deksel

Afb.17: sporen van graffito op 

gladwandig aardewerk

Afb. 13: ruwwandige  

scherf met versiering 
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de  eeuw) en Stuart 109 (105-125) uit het einde van de eerste en het begin van de tweede 

eeuw. De kruikamfoor Stuart 129A heeft een brede datering (eind eerste eeuw –260), terwijl 

de kruik Stuart 111 pas uit het einde van de tweede en het begin van de derde eeuw dateert. 

Het gladwandige aardewerk geeft, in tegenstelling tot het ruwwandige, een vroeger beeld 

van de nadruk van de bewoning aan het einde van de eerste en het begin van de tweede 

eeuw. Ook tweede en begin derde eeuwse vormen komen echter voor. 

2.2.5 geverfde waar
Dit type aardewerk, in de database aangeduid als ‘geverfd’ wordt gerepresenteerd door  

753 fragmenten, verdeeld over de diverse technieken (grafiek 1):

Brunsting a (datering eerste en begin tweede eeuw): 87 fragmenten

Brunsting b (datering vanaf het einde van de eerste eeuw): 505 fragmenten

Brunsting c (datering vnl. eind tweede eeuw en derde eeuw): 102 fragmenten

Brunsting d (datering vnl. in de derde eeuw): 13 fragmenten

Daarnaast wordt de overgang tussen techniek a en b gerepresenteerd door 39 fragmenten.

Het vondstenspectrum bestaat voornamelijk uit bekers (77%), hoewel borden tevens voorko-

men (22%, vooral in Brunsting a).

De onderverdeling in technieken kan bijdragen aan de datering van dit materiaal op  

het opgegraven vicusterrein. Techniek b is het meeste aangetroffen. Dit is echter een  

algemeen beeld dat op veel vindplaatsen in Zuid-Holland geconstateerd kan worden. Het lijkt 

erop dat deze techniek lang in gebruik is geweest.40 Deze techniek wordt voornamelijk in de 

tweede eeuw geproduceerd. Techniek a en c zijn in mindere mate aangetroffen, maar in die 

mate vertegenwoordigd om overtuigd te zijn van aanwezigheid in de eerste en derde eeuw.

De borden Brunsting 17A (100-20) wijzen op een datering in de tweede eeuw. Typisch eerste 

eeuwse vormen zijn afwezig. Alleen de beker Stuart 2 kan aan het einde van de eerste eeuw 

en begin van de tweede eeuw worden gedateerd (80-150). Vormen die uit het einde van de 

tweede en het begin van de derde eeuw dateren zijn echter wèl aanwezig. De bekers Nieder-

bieber 32 (vanaf 150, in techniek c vanaf het einde van de tweede eeuw) en Niederbieber 33 

(eind tweede eeuw – derde eeuw, vrijwel uitsluitend in techniek d) zijn aangetroffen. 

Over het algemeen kan dus worden gesteld dat de geverfde waar het opgegraven gedeelte 

van de vicus dateert in de tweede eeuw en het begin van de derde eeuw. 

2.2.6 dikwandig aardewerk
149 fragmenten dikwandig aardewerk zijn aangetroffen, die voor het grootste deel afkomstig 

zijn van dolia, amforen en wrijfschalen. Aan 41% hiervan kon een type worden toegekend.

Over het algemeen draagt dit aardewerk niet bij aan een nauwe datering van de vindplaats, 

aangezien het vanaf de eerste tot het einde van de derde eeuw voorkomt. Slechts in een 

beperkt aantal gevallen kon een meer exacte datering worden toegekend, te weten van 100 

tot 260 (wrijfschalen type Stuart 148). 

Twee opvallende fragmenten zijn aangetroffen. Vondstnummer 03RMBV060053 bevatte 

een rand/wand/oor van een amfoor type Dressel 20. Dit type amfoor werd geproduceerd 

in Baetica (Zuid-Spanje) van 40 tot 260 en werd gebruikt voor het vervoer en de opslag van 

olijfolie. Op het oor is een stempel zichtbaar met de letters PORRS (afb. 18). Vondstnummer 

03RMBV140002 bevat een dikwandig wandfragment met rijen indrukken (afb. 19).

Grafiek 1: Verhoudingen  

geverfde waar.

40  De Bruin 2002, 5
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2.2.7 Belgische waar
a)  terra rubra. Dit aardewerk is in het vondstenspectrum niet aangetroffen.

b)  terra nigra. Vijf fragmenten terra nigra zijn aangetroffen, afkomstig van 3 exemplaren. Over 

het algemeen dateert dit aardewerk uit de eerste eeuw, hoewel ook latere vormen bekend 

zijn. Gezien de zeer minimale hoeveelheid van dit materiaal mag worden aangenomen dat 

de nadruk van de bewoning op deze vindplaats niet in de eerste eeuw heeft gelegen.

c) gebronsd. Dit aardewerk is niet aangetroffen. 

d)  kurkurn. Vier fragmenten van kurkurnen kunnen worden onderscheiden.

Gezien de kleine hoeveelheid kan het materiaal weinig bijdragen aan de algehele  

datering van de vicus.

2.2.8 Waaslands aardewerk
a)  blauwgrijs. Dit materiaal beslaat het hoogste percentage van het Waaslands  

aardewerk (65%). Het vormenspectrum bestaat voornamelijk uit voorraadpotten  

en kommen. Een enkele keer komen borden, dolia of amforen voor.  

De datering van dit type is evenals het kustrode aardewerk zeer breed, van 70 tot 260, 

alhoewel er aanwijzingen zijn dat we hier te maken hebben met tweede eeuws aardewerk. 

Uitsluitend de typering van de voorraadpotten Holwerda 140 (100-150) en 142 (100-200) 

kan wellicht iets bijdragen aan de datering van de vicus.

b)  kustrood. 26% van de Waaslandse Waar is kustrood aardewerk. Eenderde hiervan kan 

nader worden gedetermineerd. Naast de gebruikelijke vormen, zoals voorraadpotten en 

borden, zijn in dit aardewerkspectrum ook typisch Romeinse vormen aangetroffen, zoals 

deksels, een kruikamfoor Stuart 129A en kookpotten Niederbieber 89. 

Brouwer dateert dit aardewerk in de periode 70-260.41 Momenteel lijkt het echter steeds 

aannemelijker dat het kustrode aardewerk een datering in de laat tweede en voornamelijk 

derde eeuw kent.42 Dit idee is bevestigd door latere uitwerkingen: op vindplaatsen die 

slechts tot het einde van de tweede eeuw dateren wordt over het algemeen een kleinere 

hoeveelheid kustrood aardewerk aangetroffen dan blauwgrijs.43

c)  scheldevalleiamforen. Van dit type zijn 53 fragmenten aangetroffen. De 3 randfragmenten 

konden allen getypeerd worden aan de hand van de publicatie van Van der Werff.44 

Zoals de naam reeds aangeeft bestaat het vormenspectrum uitsluitend uit amforen. 

De datering is vergelijkbaar met het kustaardewerk, in de periode 70-260.

Aan de hand van het Waaslandse aardewerk (65% blauwgrijs en 26% kustrood) kan worden 

gesteld dat de bewoning in het gebied vanaf 70 tot in de derde eeuw heeft plaatsgevon-

den. Het grootste gedeelte van het aardewerk is echter in de tweede eeuw te dateren. Het 

voorkomen van een redelijke hoeveelheid kustrood, en het voorkomen van Romeinse vormen 

in deze laatste aardewerkcategorie, wijst er echter op dat de vicus tevens in de derde eeuw 

bewoning heeft gekend.

2.2.9 Holdeurns aardewerk
Binnen de opgraving 03RMB zijn 12 fragmenten Holdeurn-achtig aardewerk aangetroffen. 

Waarschijnlijk gaat het hier niet daadwerkelijk om het Nijmeegs-Holdeurns aardewerk, maar 

41  Blomsma & Brouwer 1989, 95ff
42  De Bruin 2003, 46
43  Van Domburg 2004, 25
44  Van der Werff et al. 1997

Afb.18: stempel op oor  

van een amfoor 

Afb.19: versiering op  

dikwandig aardewerk



90

om een imitatie. In vrijwel alle gevallen gaat het om kleine fragmenten, waaraan geen vorm 

en zeker geen typering kan worden toegekend. Drie zeer gefragmenteerde randen zijn aan-

getroffen, die waarschijnlijk afkomstig zijn van een kom, schaal en bord.

Nader onderzoek naar deze fragmenten zou wellicht andere inzichten kunnen opleveren. 

De datering van dit aardewerk draagt weinig bij aan de datering van de vicus. 

3. Resultaten

3.1 Algemene datering vindplaats
De datering van het opgegraven gedeelte van de vicus van Matilo kan, aan de hand van het 

Romeinse aardewerk, gesteld worden op de periode 70-260. Vormen en aardewerk van voor 

het jaar 70 zijn niet aangetroffen. Terra nigra komt vrijwel niet voor, en de relatief kleine hoe-

veelheid Zuid-Gallische terra sigillata kan ook pas aan het einde van de productietijd of zelfs 

later in de grond zijn terechtgekomen. Gezien de aanwezige vormen en het aardewerk, kan 

de begindatering waarschijnlijk aan het einde van de eerste eeuw worden gesteld.

De einddatering van het geheel is onzeker. Het voorkomen van de geverfde waar brunsting c 

en d, de geverfde bekers Niederbieber 32 en 33, het voorkomen van ‘Romeinse’ vormen  

in het kustrood aardewerk en diverse vormen in verschillende aardewerkcategorieën  

(o.a. Stuart 111) wijzen erop dat in de derde eeuw zeker activiteiten hebben plaatsgevonden. 

De resultaten van dit onderzoek zijn overeenkomstig die van eerdere onderzoeken naar het 

aardewerk van de vicus van Roomburg.45 Bovendien passen ze uitstekend in het historische 

beeld: de Limes vormde in de periode 50-260 de noordgrens van het Romeinse Rijk. Hierna vindt 

slechts nog op zeer kleine schaal Romeinse bewoning in Nederland plaats. 

Het aardewerk geeft het opgegraven gedeelte een vrij brede datering. Koppeling aan sporen 

en structuren kan mogelijk iets zeggen met betrekking tot de fasering.

3.2 Datering per spoor
In tabel 3 is een datering opgenomen die op basis van het Romeinse aardewerk aan ieder 

spoor van de opgravingslocatie Roomburg-AZC kan worden toegekend. Op andere opgegra-

ven terreinen komen vrijwel geen sporen voor die uitsluitend in de Romeinse tijd gedateerd 

kunnen worden. Ze zijn dusdanig vermengd met Middeleeuwse overblijfselen, dat een spoor-

datering op basis van uitsluitend het Romeinse aardewerk niet juist zou zijn.  

spoor aantal scherven datering betrouwbaar opmerkingen

11 24 0-begin 2e eeuw ja 

14 20 eind 1e eeuw - 150 ja 

15 9 0 - 200 ja 

18 68 0 -150 ja 

20 98 50 - 260 ja  lange gebruiksduur 

spoor. Aardewerk uit  

alle perioden aanwezig

21 45 50 - 260 ja  lange gebruiksduur 

spoor. Aardewerk uit  

alle perioden aanwezig

24 20 100 - 200 ja 

26 109 100 - begin 3e eeuw ja 

29 54 1e eeuw -  ja lange gebruiksduur

   begin 3e eeuw   spoor. Aardewerk uit  

alle perioden aanwezig

32 9 100 - 200 ja 

36 80 50 - 200 ja 

42 10 70 - 260 nee  te brede datering.  

Te weinig aardewerk

Tabel 3: datering van sporen  

op de locatie Roomburg-AZC 

waarin Romeins aardewerk is 

aangetroffen

45  Polak et al. 2004
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3.3 Vergelijking tussen aardewerktypen

Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen de verschillende aardewerkcategorieën, 

valt een aantal aspecten op (grafiek 2). De verhoudingen tussen de diverse categorieën is 

overeenkomstig de verwachting. In Romeinse nederzettingen, zoals deze deels onderzochte 

vicus, is het percentage importmateriaal over het algemeen het grootst. Het is een normaal 

patroon dat de categorieën ruwwandig en gladwandig aardewerk een grote plaats in het 

geheel innemen. De categorieën Holdeurns, Belgische Waar en handgevormd aardewerk zijn, 

tevens gebruikelijk, klein. Dit is te verklaren doordat het Holdeurn-achtige aardewerk wat in 

de vicus is aangetroffen weinig in dit gebied voorkomt. Kurkurnen, terra rubra en gebronsd 

aardewerk komen over het algemeen weinig in Nederland voor. Handgevormd aardewerk valt 

niet in grote getale in Romeinse nederzettingen te verwachten. Terra nigra heeft een vroege 

datering en wordt slechts in kleine hoeveelheden in Nederland aangetroffen. 

Opvallend is het kleine percentage dikwandig aardewerk (3%). Over het algemeen wordt in 

Romeinse nederzettingen een hoger percentage van dit materiaal aangetroffen. Het lijkt erop 

dat dit zware, grove materiaal van de vicus is afgevoerd en elders is weggegooid.46

Binnen de categorie Waaslands aardewerk is een voor een vicus normaal patroon te zien 

(grafiek 3). De grote hoeveelheid Waaslands aardewerk t.o.v. ander gedraaid aardewerk is 

echter wel een opvallend verschijnsel binnen de vicus. Hoewel dit patroon tevens in andere 

opgravingen in Roomburg47 aanwezig is, en dit in West-Nederland gebruikelijk is, wordt een 

dergelijke hoeveelheid eigenlijk niet verwacht in een vicus. Het betreft namelijk geen Romeins 

importmateriaal, maar het werd in de Nederlandse en Belgische kuststreek geproduceerd. 

De grote hoeveelheid kan worden verklaard doordat de Romeinen niet alleen gebruik heb-

ben gemaakt van geïmporteerd aardewerk, maar tevens van locale bronnen en eventueel de 

locale bevolking. De Romeinse vormen in het Waaslandse aardewerk  

zouden verklaard kunnen worden door de Romeinse en locale ‘samenwerking’. 

3.4 Vergelijking van de diverse aardewerkvormen en functies
Hoewel de aard van de nederzetting reeds bekend is (het betreft immers een vicus) is het 

interessant om een overzicht te hebben van de functies van het aardewerk dat op deze 

Grafiek 3: verhoudingen  

in techniek binnen het  

Waaslands aardewerk

46  Opgravingen van een deel van 
de randzone van het kanaal van 
Corbulo leverden juist een te-
gengesteld beeld op. Hier wer-
den opvallend grotere hoeveel-
heden dikwandig aardewerk 
aangetroffen. Mogelijk werd dit 
aardewerk hier weggegooid ter 
versteviging van de oevers.

47  De opgravingen Roomburg 2004 
fase 1 en 2.

Grafiek 2: verhoudingen  

aardewerktypen
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vindplaats is aangetroffen. Ten eerste kan worden onderzocht of het vormenspectrum over-

eenkomt met het gebruikelijke vormenspectrum binnen een vicus. Bovendien kan in een later 

stadium, wanneer meerdere opgravingen binnen de vicus met elkaar worden vergeleken, 

onderzocht worden of er een differentiatie van het voorkomende vormenspectrum bestaat  

in verschillende delen van de vicus (grafieken 4 & 5).

Voor de indeling van de verschillende typen en vormen in functiecategorieën is de  

volgende indeling aangehouden48: 

I.  Tafelaardewerk: terra sigillata (m.u.v. wrijfschalen), bekers, borden  

(m.u.v. ruwwandige borden), kruiken en kommen (m.u.v. ruwwandige kommen)

II.  Transportaardewerk: amforen, kruikamforen,  voorraadpotten en dolia

III.  Keukenaardewerk: kookpotten, potten, wrijfschalen, deksels, ruwwandige borden  

en ruwwandige kommen

Opvallend is het voorkomen van veel bekers. Daarentegen zijn weinig dolia en amforen aan-

getroffen. Dit heeft direct gevolgen voor de indeling van het materiaal in functiecategorieën. 

Opvallend is het grote percentage tafelaardewerk en het kleine percentage transportaarde-

werk. Dit is tevens terug te vinden in de kleine hoeveelheid dikwandig aardewerk, waarvan 

voornamelijk dolia en amforen gemaakt zijn, die tot het transportaardewerk behoren. 

Voor een vicus is deze verdeling niet gebruikelijk: over het algemeen bestaat er een gelijke 

verdeling van het aardewerk over de drie functiecategorieën. 

Dit kan mogelijk worden verklaard door een differentiatie van het voorkomende vormenspec-

trum op verschillende delen van de vindplaats. Tijdens het onderhavige onderzoek is deze 

differentiatie echter niet aangetoond: alle drie onderzochte locaties geven een zelfde beeld 

van de verdeling van het aardewerk in functiecategorieën. Een tweede verklaring voor de 

kleine hoeveelheid transportaardewerk kan zijn, dat een vertekend beeld kan zijn opgetre-

den. (Kook-)potten en kommen die van elders zijn aangevoerd kunnen in eerste instantie een 

transport- en later een opslagdoel hebben gediend. Deze kunnen bijvoorbeeld met deksel 

zijn vervoerd. Ze worden in dit geval echter allen onder het keukenaardewerk gerekend. Om 

de inhoud van het getransporteerde te verwarmen kunnen de potten en kommen in tweede 

instantie zijn verwarmd.49
48  Van Enckevort 2000, 144.
49  Van Enckevort 2000, 144.

Grafiek 4: verhouding van de 

verschillende vormen binnen het 

aardewerkspectrum.

Grafiek 5: de indeling van  

de typen en vormen in  

functiecategorieën.
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3.5 Vergelijking van het aardewerkspectrum op de verschillende terreinen
Zoals reeds in paragraaf 1.1 is aangegeven, is het behandelde materiaal afkomstig van  

vier verschillende locaties, te weten locatie Historiewijk (werkput 1 t/m 8), locatie Torens I 

(werkput 9 t/m 11) locatie AZC ( werkput 12 t/m 15) en locatie A4/W4 (werkput 16 t/m 22). 

Locatie Torens I wordt in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten omdat hier slechts 

enkele fragmenten aardewerk zijn aangetroffen.

Wanneer de aardewerktypen per terrein tegen elkaar worden uitgezet (grafiek 6), is een  

gelijke verdeling van het materiaal zichtbaar. Het enige opvallende aspect is de grotere  

hoeveelheid gladwandig aardewerk in de Historiewijk. 

Kijkend naar het onderscheid naar functiecategorieën is ook geen onderscheid op te  

merken (grafiek 7). Op alle drie locaties is het percentage tafelaardewerk het grootst,  

overeenkomstig het algemene beeld dat in paragraaf 3.4 is gegeven. 

Een kleine afwijking op dit beeld is het lagere percentage transportaardewerk op de locatie 

A4/W4 (5% tegen 9% in de Historiewijk en 13% op het AZC-terrein).

Ten aanzien van de datering van het aardewerk kunnen geen verschillen tussen de drie  

terreinen worden onderscheiden. 

Grafiek 6: de verhoudingen van 

de aardewerktypen afkomstig 

van de terreinen Historiewijk, 

AZC en A4/W4.

Grafiek 7a t/m 7c: de verhouding 

van de functiecategorieën op de 

drie onderzochte locaties
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4. Samenvatting

In dit rapport is het aardewerk van de opgraving 03RMB besproken, afkomstig van drie  

terreinen van de vicus van Roomburg. In totaal betreft het 4810 scherven die samen circa  

118 kilo wegen.

Het aangetroffen aardewerkspectrum is over het algemeen overeenkomstig dat van verge-

lijkbare vici en andere opgravingen op het vicusterrein. Het percentage importaardewerk 

bedraagt 93%, het handgevormde 7%.  Ruwwandig, gladwandig en Waaslands aardewerk 

vormen de grootste groepen in het spectrum. Dikwandig aardewerk is slechts in kleine  

hoeveelheden aangetroffen (3%). Dit kan mogelijk verklaard worden doordat het zware, 

logge aardewerk buiten de vicus werd gedeponeerd.

De indeling van de typen aardewerk in functiecategorieën levert een afwijkend beeld op: 

het percentage tafelaardewerk is hoger dan verwacht. Dit kan mogelijk worden verklaard 

door een differentiatie van het voorkomende vormenspectrum op verschillende delen van de 

vindplaats. Tijdens het onderhavige onderzoek is deze differentiatie echter niet aangetoond: 

alle drie onderzochte locaties geven een zelfde beeld van de verdeling van het aardewerk in 

functiecategorieën. Een tweede verklaring voor de kleine hoeveelheid transportaardewerk  

kan zijn, dat een vertekend beeld kan zijn opgetreden. (Kook-)potten en kommen die van 

elders zijn aangevoerd kunnen in eerste instantie een transport- en later een opslagdoel 

hebben gediend. Deze kunnen bijvoorbeeld met deksel zijn vervoerd. Ze worden in dit geval 

echter allen onder het keukenaardewerk gerekend. Om de inhoud van het getransporteerde 

te verwarmen kunnen de potten en kommen in tweede instantie zijn verwarmd. 

Wanneer het aardewerk van de locaties Historiewijk, AZC en A4/W4 met elkaar wordt vergele-

ken, kunnen op geen enkel terrein noemenswaardige discrepanties worden ontdekt. Daar op 

de locatie AZC uitsluitend Romeins materiaal is aangetroffen, is het materiaal dat hiervan af-

komstig is, van groot belang voor de datering en fasering van dat gedeelte van de nederzetting.

De determinatie van het Romeinse aardewerk is van belang voor het beantwoorden van de 

doelstellingen van het archeologisch onderzoek (paragraaf 1.2).

De datering van het opgegraven gedeelte van de vicus kan worden gesteld op de periode  

70-260. De begindatering kan echter, gezien de aanwezige vormen, waarschijnlijk vanaf het 

einde van de eerste eeuw worden gesteld.  De exacte einddatering is onzeker. Duidelijk is wel, 

dat de menselijke aanwezigheid tot in de derde eeuw heeft voortgeduurd. 

Voor het opstellen van een eventuele fasering, zal het aardewerk gekoppeld moeten worden 

aan de aangetroffen sporen.
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Het middeleeuwse aardewerk van de  

opgraving Roomburg 2003

R.M.R. van Oosten

1 Inleiding
De opgraving Roomburg 2003 heeft ruim 100 kilo aardewerk opgeleverd, gefragmenteerd in 

ruim 4100 scherven. Het middeleeuws aardewerk wordt besproken in drie periodes:

1. De periode 1250-1450.

2. De periode 1464-1574 (de conventfase)

3. De periode na 1600. 

Aardewerk uit de periode 1250-1450 is aangetroffen op locatie Historiewijk in de werkputten 

1, 2, en 5. Het aardewerk uit de conventfase concentreert zich in de werkputten 1 tot en met 

8 (eveneens locatie Historiewijk) en vondsten uit de periode na 1600 zijn aangetroffen in de 

werkputten 8 (Historiewijk) tot en met 22 (locaties Torens I, AZC en A4W4). 

De doelstelling van het middeleeuws aardewerkonderzoek is meerledig: 

1.  De resultaten van het aardewerkonderzoek zijn gebruikt om de sporen te dateren. 

2.  Aan de hand van de verspreiding van de verschillende functies van het aardewerk is getracht 

de (plaats van) activiteiten die in de nederzetting hebben plaatsgehad, vast te stellen. 

3.  Een vergroting van het Leids middeleeuws aardewerk repertoire, in aanvulling op de artikelen 

voornamelijk verschenen in de serie Bodemonderzoek in Leiden in de periode 1979-1993.1

2  Methodiek
Het aardewerk is bekeken op een aantal kenmerken, zoals het baksel, het type additief (oor of 

handvat) en het type bodem.2 Deze gegevens zijn ingevoerd in een database. Er is vastgesteld 

dat het totaal aantal scherven (4100) minimaal 1566 stuks aardewerk vertegenwoordigen  

(verder te noemen Minimaal Aantal Exemplaren MAE).3 Slechts 23 exemplaren zijn compleet, 

dat wil zeggen dat het volledige profiel aanwezig is (rand-hals-schouder-buik en bodem). 

3  Het aardewerk uit de periode 1250-1450 
In de werkputten 1, 2 en 5 zijn sporen aangetroffen met aardewerk uit deze fase. De  

dateringen van de sporen zijn onder te verdelen in de periode 1250-1350 en de periode 

1350-1450 al is deze tweede periode enigszins onzeker. Het aardewerk wordt zoveel mogelijk 

per spoor(groep) besproken en is onderverdeeld in verschillende functiecategorieën.

3.1 Greppels 1 en 2
In werkput 2 zijn twee greppels aangetroffen (G1 en 2) waarin relatief veel aardewerk  

(49 MAE) is aangetroffen, bestaande uit grote stukken, waaronder drie complete exemplaren. 

Gezien de grootte zal het aardewerk in de nabije omgeving gebruikt zijn. Het is opvallend 

dat de vondsten uit de beide greppels sterk van elkaar verschillen. Greppel 1 bevat vrijwel 

enkel proto-steengoed en weinig steengoed. Greppel 2 daarentegen bevat vrijwel geen 

proto-steengoed, maar voornamelijk steengoed (tabel 3.1).4 Greppel 1 kan daarom mogelijk 

vroeger gedateerd worden (1250-1300) dan greppel 2 (1300-1350). 

  G1 N=14 G2 N=29 Totaal

proto-steengoed 35,7% 3,4% 14,0%

bijna-steengoed 0,0% 3,4% 2,3%

steengoed 7,1% 44,8% 32,6%

roodbakkend 28,6% 48,3% 41,9%

kogelpot 14,3% 0,0% 4,7%

grijsbakkend 7,1% 0,0% 2,3%

onbekend 7,1% 0,0% 2,3%

Tabel 3.1. Aardewerk-

verhoudingen greppel 1 en 2
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3.1.1 Voedselbereiding
Eén van de vondsten uit de greppels is een vetvanger (afb. 3.1 en 3.6). Een vetvanger is een 

bak die onder het spit staat en het vet dat van het vlees afdruipt, opvangt, zodat het weer 

over het vlees gegoten kan worden. Eén zijde van de vetvanger stond naar het vuur gericht 

en heeft vaak roetsporen. Slechts één zijde had een pootje, zodat de vetvanger altijd schuin 

stond. Aan die zijde zit doorgaans ook een steel. Aan het oog kon de vetvanger opgehangen 

worden en middels het gootje kon het vet afgegoten worden. 

Het opvallende aan deze vetvanger is dat, in tegenstelling tot de latere vetvangers, een steel 

ontbreekt. Hoewel de vetvanger slechts voor de helft is aangetroffen, is het onwaarschijnlijk 

dat aan de ontbrekende zijde een steel heeft gezeten, daar deze meestal aan de kant van het 

pootje van de vetvanger zat. De rand van de vetvanger is versierd met inkrassingen. De vorm 

en de versiering doen denken aan een vis; dergelijke vormen worden ook wel visschotels 

genoemd. Een vrijwel identiek exemplaar, eveneens zonder steel en met versiering op de rand 

is aangetroffen in Rotterdam bij Huis ter Woude (datering 14e eeuw).5

Er zijn in greppel 1 twee MAE aangetroffen van een bakpan met een holle steel (afb. 3.3).  

In deze holle steel werd een houten stok gestoken, zodat de pan boven het vuur gehouden 

kon worden. Bij deze bakpannen is de steel zodanig aan de pan vastgemaakt dat de wand 

geperforeerd is. Dit is een kenmerk voor de vroegere variant holle stelen; bij de latere exem-

plaren is de wand niet langer doorboord.6 In Leiden is een dergelijk exemplaar bekend van 

het pottenbakkersafval van de Stille Mare (1275-1350).7 Deze bakpanstelen kunnen  

ook gedateerd worden in de periode 1275-1300. 

In dezelfde greppel is daarnaast een bakpan met een platte steel aangetroffen. In hetzelfde 

spoor bevond zich een vrij groot gedeelte van een roodbakkende pot, helaas zonder bodem 

(afb. 3.5).8 Gezien de sterke roetaanslag kan een kookfunctie verondersteld worden. In het me-

rendeel van de gevallen betreft het dan een pot op drie massieve poten, een grape. In de vroege 

14e eeuw komen echter ook kookpotten voor met drie lobvinnen of een standvlak. Tot slot zijn 

twee MAE kogelpot aangetroffen (afb. 3.11).9 Helaas ontbreekt een randvorm, enkel de bodem 

is aanwezig. De bodem is handgevormd en opvallend genoeg niet kogelrond, maar plat. 

3.1.2 Tafelgerei
Tot de proto-steengoed vondsten behoort een complete kan (afb. 3.2).10 Hiernaast zijn  

10 MAE steengoed drinkkannen gevonden, waarvan helaas geen enkel compleet exemplaar. 

Deze kannen hebben één of meer van de volgende vroeg 14e-eeuwse kenmerken: de vormen 

van het steengoed zijn redelijk recht; de geknepen standringen zijn matig afgewerkt en de 

randen zijn glad.11 Eveneens zijn fragmenten van een roodbakkende ongeglazuurde kan 

gevonden met een gelobde standring.12 Vergelijkbare exemplaren uit Leiden zijn bekend uit 

het pottenbakkersafval op de hoek Haarlemmerstraat-Stille Mare.13 Doordat de randvorm 

ontbreekt is een objectdatering niet met zekerheid te bepalen, al moet in elk geval aan de 

periode vóór 1450 gedacht worden. 

3.1.3 Verwarming
Eén randfragment van een vuurklok is aangetroffen (afb. 3.7).14 De binnenzijde is zwaar 

beroet. Een vuurklok diende om het vuur ’s avonds af te dekken, maar niet om het vuur  

te doven. Daarom bevatte een vuurklok altijd ventilatiegaten. Deze gaten zitten niet op dit 

fragment, maar daar is het fragment ook te klein voor.

Afb. 3.1 14e-eeuwse vetvanger 

die ook wel ‘visschotel’ wordt 

genoemd.
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3.1.4 Onbekend
Tot slot is een bodemfragment aangetroffen van een onbekend type baksel (afb. 3.10).15 Aan 

de buitenzijde bevindt zich een spetter glazuur, zodat hiermee een Romeinse herkomst in elk 

geval uitgesloten kan worden. De bodem is opvallend plat en vertoont aan de binnenzijde 

sporen van een snelle draaischijf. 

3.2 Waterput
In werkput 2 is een waterput aangetroffen waarin helaas weinig aardewerk aanwezig was.16 

Eén roodbakkende scherf bevat gaten; waarschijnlijk is dit een fragment van een gatenpot.17 

Een gatenpot was een ronde, bolle pot met een hengsel, die op bodem, wand en schouder 

doorboord was. Een gatenpot werd gebruikt voor het vervoeren van brandende kooltjes of 

om het vuur te reactiveren, door de pot heen en weer te slingeren.18 De enige vondst die 

uitsluitsel geeft voor de datering van de waterput is een ongeglazuurde scherf van steengoed 

uit Siegburg. Deze kan duiden op een datering in de eerste helft van de 14e eeuw.19

3.3 Kuil 8
Op de grens tussen werkput 1 en 5 is een kuil met grote hoeveelheden mest aangetrof-

fen (kuil 8). In deze kuil is een fragment hoogversierd roodbakkend aardewerk gevonden, 

vermoedelijk van een kan (afb. 3.8).20 Het hoogversierde aardewerk was, zoals de naam al 

aangeeft, in hoge mate versierd met gele slibversiering. Het komt voor in de periode  

1250-1350. In Leiden zijn eerder fragmenten van dit baksel aangetroffen.21 

Hiernaast zijn in kuil 8 fragmenten van een bakpan aangetroffen die aan de binnenzijde 

spaarzaam geglazuurd is en aan de buitenzijde zwaar beroet;22 enkele roodbakkende  

scherven en twee fragmenten steengoed.23

3.4 De sporen X7 en X8
In de sporen X7 en X8 is slechts weinig aardewerk aangetroffen (1 MAE per spoor en enkele 

wandfragmenten). Het materiaal bestaat enkel uit roodbakkende scherven. De scherven zijn 

niet bijzonder gefragmenteerd, noch bijzonder groot. Het materiaal is qua datering redelijk 

homogeen: 1350-1450.

3.5 Overige vondsten
In werkput 5 zijn bij de aanleg van het vlak en in spoor X2 twee complete steengoed kannen 

aangetroffen, daterend uit de periode eind 13e/begin 14e eeuw (afb. 3.9).24

In dezelfde werkput is nog een andere vrij complete vorm aangetroffen: een aspot.25 Een 

aspot werd naast de haard vaak ingegraven om de gloeiende kooltjes van het smeulende 

haardvuur in te kunnen doven en te bewaren. De aanwezigheid van een aspot kan een indi-

catie zijn voor de nabijheid van een haard. 

In werkput 4 is bij de aanleg van het vlak een roodbakkende complete waterkan met een 

versiering van een schubbenbandje (afb. 3.4). Een schubbenbandje komt frequent voor bij 

kleine kommetjes uit de 14e eeuw.26

Afb. 3.2 kannen,  

(proto-)steengoed.
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Afb. 3.4 Kan; roodbakkend aardewerk

Afb. 3.6 Vetvanger; roodbakkend aardewerk.

Afb. 3.3 Bakpan; roodbakkend aardewerk

Afb. 3.5 Pot; roodbakkend aardewerk.
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Afb. 3.10 Bodem; onbekend baksel.

Afb. 3.8 Wandscherf; hoogversierd aardewerk (1:1)

Afb. 3.9 Kan; steengoed Afb. 3.11 Kogelpot.

Afb. 3.7 Vuurklok; roodbakkend aardewerk
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Afb. 4.1 De gracht is bij de  

aardewerkanalyse in vakken 

ingedeeld om een patroon in 

ruimtelijke verspreiding van 

functiecategoriën te kunnen 

aangeven.

4 Het aardewerk uit de periode 1464-1574
De opgraving Roomburg 2003 heeft plaatsgevonden op de lokatie waar in de periode 1464-

1574 de kloosterboerderij van het St.Margaretha-convent heeft gestaan. Aardewerk uit deze 

fase is aangetroffen in de werkputten 1 tot en met 8. 

Het aardewerk wordt wederom zoveel mogelijk per spoor(groep) besproken en is onderver-

deeld in verschillende functiecategorieën De volgende spoorgroepen worden besproken:

1.  De grachten (de grachtvulling en/of demping)

2.  De beschoeiing in de grachten 

3.  De bruggen. 

4.1 De grachtvulling
Het aardewerk dat afkomstig is uit de gracht is ingedeeld in functiecategorieën die verdeeld 

zijn in zeven hoofdgroepen. Het doel hiervan is een patroon bloot te leggen waarbij een 

concentratie van aardewerk met dezelfde functie kan duiden op een nabijgelegen activiteit. 

Keukengerei kan duiden op de nabijheid van een keuken,27 een hoge concentratie pispotten 

op de nabijheid van het slaapvertrek,28 tafelgerei op een meer representatief vertrek en voor-

raadpotten op een kelder. Aan deze methode kleven haken en ogen. Ten eerste is de indeling 

grof en kunstmatig en zijn er tientallen uitzonderingen te bedenken, zoals het feit dat pan-

nen en borden niet alleen in de keuken dienden, maar ook als tafelgerei.29 Hier kan dan nog 

aan toegevoegd worden dat het hergebruik of oneigenlijk gebruik archeologisch vaak niet te 

traceren is.

De volgende hoofdgroepen kunnen worden onderscheiden:

1.  Voedselbereiding/koken30: bakpan, grape, steelpan, vetvanger

2.  Voedselbereiding algemeen31: kom; melkteil

3.  Verwarming/verlichting:  komfoor, olielamp, pot; aspot, test; vuurtest, vuurklok

4.  Tafelgerei:  bord, beker, drinkschaal, kan; drinkkan, kop, schaal

5.  Sanitair: pispot

6.  Voorraad/transport: potten; voorraad32, kan; voorraadkan, kan; waterkan

7.  Overig: deksel, bloempot, zalfpot33

Ten behoeve van de aardewerkanalyse is het grachtenstelsel kunstmatig in vakken ver-

deeld, A t/m P (afb. 4.1. Deze indeling correspondeert niet met de indeling die in het 

sporen&structurenverslag is aangehouden). In het veld was een duidelijke verschil in gracht-

vulling waar te nemen tussen een gedeelte dat met puin was gevuld en een gedeelte waar 

geen puin is aangetroffen (de vakken A, O en P). 
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Ten aanzien van de verspreiding van het aardewerk in de gracht is het relevant de manier van 

opgraven te vermelden. De gracht is enkel volledig handmatig uitgegraven in werkput 2 door 

de deelnemers van twee NJBG-zomerkampen. In de overige putten zijn de vondsten verza-

meld bij de aanleg van het vlak en bij de aanleg van een coupe of profiel. Het is geenszins uit 

te maken of méér vondsten uit een bepaald deel in de gracht ook wijst op een concentratie 

van vondsten of dat toevalligerwijs hier meer tijd en aandacht voor is geweest. Wat wel naar 

voren komt, is dat de grachtdelen zonder puinvulling ook nauwelijks vondsten bevatten. De 

vondsten uit deze grachten hebben overigens niet een specifiek oudere datering. Het ontbre-

ken van puin en vondsten kan ook duiden op afwezigheid van bebouwing in de directe nabij-

heid. De vakken B, E, K en L zijn leeg omdat hier geen vondsten verzameld zijn (afb. 4.2).

Twee zaken vallen aan het aardewerk in de gracht op: 

1)  Er is geen enkele ‘vervuiling’ van aardewerk uit de latere periode in de grachtvulling  

aanwezig; vrijwel al het aardewerk kan gedateerd worden in de periode 1464-1574. 

2)  Het merendeel van het materiaal is gefragmenteerd; slecht zes complete vormen zijn in de 

gracht aangetroffen. Aardewerk uit grachtvullingen van kastelen is daarentegen doorgaans 

wel vrijwel compleet. Dit verschil heeft twee oorzaken: het afval bij kasteelgrachten werd 

rechtstreeks vanuit het raam van het kasteel geworpen (het betreft primair afval), terwijl 

het materiaal uit het grachtenstelsel in Roomburg mogelijk voordat het in de gracht raakte 

al eerder elders is verzameld (het betreft secundair afval). Ten tweede is het grachtenstelsel 

een water dat, in tegenstelling tot een kasteelgracht, diende voor de aan- en afvoer van 

goederen naar de kloosterboerderij en goed bevaarbaar moest blijven. In de profielen is 

zichtbaar dat de grachten enkele malen zijn uitgebaggerd. Het materiaal in de grachten is 

hierbij gefragmenteerd en verspreid geraakt. 

De fragmentatiegraad heeft twee gevolgen: de functie van het aardewerk is vaak niet  

(met zekerheid) vast te stellen. Ten tweede kunnen uit de verspreiding van de verschillende 

functies van het aardewerk niet al te precieze conclusies getrokken worden. Het materiaal is 

immers waarschijnlijk verplaatst. Een concentratie van een bepaalde functiecategorie aarde-

werk geeft dan ook enkel een grove indicatie voor de locatie van een nabijgelegen vertrek. 

4.1.1 Verhouding verschillende baksels
De verdeling van de verschillende baksels is weergegeven in afb. 4.3. Wat opvalt is dat het 

percentage roodbakkend aardewerk zeer hoog is, op grote afstand gevolgd door het steen-

goed en het witbakkend aardewerk. Om deze percentages in perspectief te kunnen plaatsen 

worden de typen baksels in Leiden en West-Nederland besproken.

Een interessante vergelijking kan gemaakt worden met het vondstcomplex van het archeo-

logisch onderzoek van het Huis Steneveld aan de westzijde van de Zijloever te Leiden. Huis 

Steneveld was een luxueuze burgerlijke buitenwoning die in verband met de oorlogvoering 

rondom het beleg van Leiden is afgebroken. In 1989 zijn vondsten verzameld uit de voorma-

lige gracht die om het huis heeft gelegen. De datering van het aardewerk ligt in de periode 

1475-1574: een periode die overeenstemt met de grachtvulling van de kloosterboerderij in 

Roomburg (1464-1574).34

Afb. 4.2 De verspreiding van  

de opgegraven Minimum Aantal 

Eenheden per vak in de  

gracht. Vak G en F springen  

eruit omdat dit gedeelte  

intensiever is opgegraven.

1 0
12 5 0

39

142

11

39

18

0 0

28

0 0

33

0

50

100

150

A B C D E F G H I J K L M N O P
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Wanneer beide vondstcomplexen vergeleken worden, dan valt op dat er grote overeen-

komsten zijn. Het percentage roodbakkend aardewerk is bij Steneveld hoog en het aandeel 

witbakkend aardewerk gering. Bovendien ontbreken andere typen baksels, zoals majolica. 

Bij Roomburg valt op dat het roodbakkende aardewerk een iets minder dominante positie 

inneemt en dat witbakkend aardewerk in een iets grotere mate aanwezig is.35 Een verschil  

is dat in Roomburg het percentage steengoed bijna tweemaal zo hoog is als bij Steneveld 

(afb. 4.4). Dit percentage wordt in paragraaf 4.1.2 in een bredere context geplaatst. 

4.1.2 Het percentage steengoed
Vergelijken we Roomburg met twee andere opgravingen uit dezelfde periode in Leiden, dan 

heeft Roomburg het hoogste percentage steengoed (tabel 4.1).36

Wanneer de Leidse percentages steengoed echter met het gemiddelde percentage steengoed 

van West-Nederland vergeleken worden, dan hebben Roomburg en de andere Leidse opgra-

vingen juist een opvallend laag percentage steengoed. Een ‘normaal’ gemiddelde voor West-

Nederland valt tussen 9,8% en 28,6%. Roomburg valt met slechts 10% net binnen deze 

marge. Opgraving Steneveld en het Ir. Driessenplein zouden ten opzichte van het regionale 

gemiddelde als een ‘afwijkend’ vondstcomplex beschouwd kunnen worden. Het percentage 

steengoed in Leiden wijkt dus af van het regionaal gemiddelde. Het lijkt erop dat Leiden in de 

15e en 16e eeuw in mindere mate dan het omringende gebied afnemer was van steengoed.

 
Ste ne v e ld

s te e n g o e d

5 %

r o o d b a kke n d

9 4 %

witb a kke n d

1 %

R oomburg

s tee n g o e d

1 0 %

r o o d b a kke n d

8 4 %

witb akke n d

6 %

Afb. 4.4 De verdeling van de 

bakseltypen binnen de vondst-

complexen van Roomburg en 

Steneveld (afgerond op hele 

procenten).

Opgraving 1450-1550/1574 Percentage steengoed

Steneveld 5,5%

C&A-complex 9,5%

Ir. Driessenplein 7%

Roomburg 10%

Tabel 4.1. Percentage steengoed 

van vier opgravingen te Leiden 

(afgerond op een half procent).

Afb. 4.3 De verhouding tussen 

de verschillende baksels per 

cluster vakken.
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4.1.3 Voedselbereiding /Koken
Er zijn twee soorten pannen aangetroffen: grapen en bakpannen. Een groot gedeelte van het 

vondstenspectrum bestaat uit grapen (58 MAE), waaronder één compleet exemplaar (afb. 

4.5 en 4.27).37 Enkele grapen hebben een dekselgeul en een manchetrand, iets dat als een 

kenmerk voor de periode 1475-1575 gezien kan worden (afb. 4.25).38

Bakpannen zijn aanzienlijk minder aangetroffen (vijf MAE met steel, zoals onder andere afb. 

4.16).39 De vorm van de steel is licht samengeknepen, wat kan duiden op een datering vanaf 

de laat 15e-eeuw.40 Eveneens is een bakpan op pootjes aangetroffen (afb. 4.17).41 De bakpan 

is voorzien van een ingekraste ster als merkteken. 

4.1.4 Voedselbereiding algemeen
Tot de functiecategorie voedselbereiding kunnen de kommen en de melkteilen gerekend 

worden. Van de melkteilen is een groot aantal fragmenten gevonden, maar helaas geen enkel 

compleet exemplaar (afb. 4.29).42 Overigens zijn deze kommen niet alleen in de grachtvulling, 

maar ook in enkele sporen en als vlakvondsten aangetroffen. Het verschil tussen een melkteil en 

een kom is doorgaans op basis van enkel de randvorm of bodem niet te maken, zodat een groot 

aantal scherven die nu als kommen zijn geïnterpreteerd, mogelijk melkteilen betreffen. Kenmer-

kend voor melkteilen zijn twee horizontale worstoren, een snap en het grote formaat. Melkteilen 

dienen om melk in op te slaan en om de melk te scheiden van room. Ze worden in het bijzonder 

geassocieerd met het maken van kaas. In een rurale context worden deze melkteilen doorgaans 

vaker aangetroffen dan in stedelijke omgevingen.43 In de context van de kloosterboerderij is dit 

type vondsten te verwachten. Opmerkelijke kenmerken van de aangetroffen melkteilen zijn de 

sporen van slijtage en een enkel geval van roetaanslag aan de buitenzijde.44

Kommen komen ook in andere varianten voor. Eén exemplaar is een roodbakkende open plat-

te vorm met een horizontaal worstoor (afb. 4.30).45 Qua vormgeving van de rand lijkt het op 

een bakpan, maar het horizontale worstoor sluit deze functie uit. De vorm doet ook denken 

aan een test. Aan de binnenzijde zijn echter geen brandsporen aangetroffen en ook aan de 

buitenzijde ontbreken roetsporen. Een kookfunctie kan hierdoor eveneens worden uitgesloten. 

Een functie bij voedselbereiding lijkt het meest waarschijnlijk. 

4.1.5 Tafelgerei
Tot het drinkgerei behoren vijf steengoed bierpullen van het type ‘baardmannen’ dat vooral in 

de 16e eeuw populair was. Een baardman is een kan waarvan de hals versierd is met een baar-

dige kop. Op de buik is vaak een versiering aangebracht van eikenbladeren.46

Diverse kommen zijn in de gracht aangetroffen, die gediend kunnen hebben als eetkommen. 

Van één type eetkom zijn twee exact zelfde exemplaren aangetroffen.47 Een witbakkende kom is 

voorzien van een fel egaal glazuur (afb. 4.33).48 Weinig aanwezig zijn koppen met één of twee 

oren, (afb. 4.36).49 Tot het tafelgerei behoort een bord met een sgrafitto (slibkras) versiering 

waarvan vijf fragmenten zijn aangetroffen (afb. 4.7, 4.22 en 4.23).50 Deze versiering komt vooral 

voor in de periode 1450-1550.51 Helaas is de vorm van het bord, noch de voorstelling exact te 

reconstrueren. Een ander bord is bijzonder klein, de maximale randdiameter is slechts 14 cm 

(afb. 4.6 en 4.21).52 Deze schotel is versierd met een gele slibversiering in gebogen cirkels.

Afb. 4.5 Grape; roodbakkend 

aardewerk.
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4.1.6 Verwarming
Onder de categorie verwarming valt een gangbare vuurtest (afb. 4.45) van ongeglazuurd 

roodbakkend aardewerk.53 De binnenzijde van de test bevat roetsporen. Een iets minder 

gangbare vorm, die wellicht niet onder de categorie vuurtest moet worden geplaatst, is een 

pot met ter hoogte van de schouder een dubbele rij gaatjes, die dienden voor de luchtcircula-

tie (afb. 4.44).54 Dit voorwerp kan eveneens dienst hebben gedaan om gloeiende kooltjes wat 

aan te wakkeren.55 Twee zaken spreken een interpretatie van vuurtest echter tegen. Ten eer-

ste is dit exemplaar volledig geglazuurd aan de buiten- en aan de binnenzijde, iets wat voor 

een test niet gebruikelijk is. Ten tweede heeft de pot geen brandsporen aan de binnenzijde, 

wat erop lijkt te duiden dat de test niet in gebruik is geweest. Aan de standring is echter toch 

een duidelijk slijtage te zien. De pot is dan wel niet als vuurtest in gebruik geweest, maar 

heeft wel op enigerlei wijze een functie gehad.56

Hiernaast zijn diverse komforen aangetroffen (afb. 4.35)57, diverse voornamelijk ongeglazuur-

de testen van een aanzienlijke grootte (afb. 4.42 en 4.43)58 en een aspot met een schulpver-

siering onder de rand (afb. 4.41).59

4.1.7 Sanitair
In de onderste laag in vak D is een pispot aangetroffen met gele slibboogversiering (afb. 

4.38).60 De 15e-eeuwse pispotten zijn vaker voorzien van gele slibboogjes. De gebogen lijntjes 

zijn een symbool van vruchtbaarheid en nakomelingschap en komen vooral voor in Zuid-Ne-

derland.61 Dit versieringsmotief komt ook in Leiden voor en werd hier lokaal vervaardigd, wat 

blijkt uit het pottenbakkersafval van de opgraving op het Ir. Driessenplein.62 Hiernaast zijn vele 

randvormen aangetroffen die kunnen behoren tot pispotten. 

4.1.8 Voorraad
Tot de functie voorraad behoort een roodbakkende voorraadpot (afb. 4.40).63 Hiernaast zijn 

fragmenten van een grote roodbakkende kan aangetroffen, die ook tot de functie voorraad/ 

transport gerekend kan worden (afb. 4.28).64 Het merendeel van deze functiecategorie wordt 

vertegenwoordigd door grote steengoed kannen. Wat opvalt bij verschillende bodems van 

roodbakkend aardewerk, maar vooral bij steengoed voorraadkannen, is dat deze enorm zijn 

Afb. 4.6 Bord met gele slibversie-

ring in gebogen cirkels, roodbak-

kend aardewerk.

Afb. 4.7 Fragmenten van een 

bord met sgrafitto versiering; 

roodbakkend aardewerk.
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afgesleten.65 Steengoed is een uitermate hard materiaal, waar niet snel slijtsporen op te zien 

zullen zijn. Dit betekent dan ook dat deze kannen waarschijnlijk zeer lange tijd en/of zeer 

intensief in gebruik zijn geweest. Bij een intensief gebruik kan gedacht worden aan potten 

die regelmatig over een tegelvloer gesleept werden. Hoe lang, ‘een lange tijd’ is, is niet te 

bepalen. De gemiddelde levensduur van aardewerk is niet bekend. Slijtage van aardewerk 

doet armoedig aan en lijkt niet in verband te staan met het ‘rijkste’ convent van de stad. 

Toch moet deze slijtage niet als een teken van armoede gezien worden, maar in de context 

geplaatst worden van de agrarische en industriële activiteiten die op de kloosterboerderij 

plaatsvonden.

4.1.9 Overige functies
In put 7 is een klein steengoed kruikje aangetroffen dat doorgaans een spinkruikje wordt 

genoemd (afb. 4.8).66 In dit potje zat olie dat bij het spinnenwiel werd gebruikt om de wol 

gladder te maken. Of ‘spinkruikjes’ hier inderdaad voor dienden, is echter niet zeker. Andere 

interpretaties zijn onder andere dat het een pelgrimssouvenir of een wijwaterkruikje is.67 Ook 

deze functies zouden in de context van het St. Margarethaconvent niet vreemd zijn. 

Afb. 4.8 Spinkruikje; steengoed

Tabel 4.2 Functieoverzicht  

van het aardewerk uit de  

grachtvulling (MAE)
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4.1.10 Verspreiding van ‘industrieel’ aardewerk in de grachten
Uit historische bronnen is bekend dat op de kloosterboerderij agrarische en ‘industriële’ activitei-

ten, zoals het brouwen van bier, hebben plaatsgevonden. Het is lastig om dit industriële karakter 

terug te zien in het aardewerkspectrum omdat onvoldoende bekend is welke typen aardewerk 

kenmerkend zijn voor een industriële context. Door beerputtenonderzoek is wel bekend welke 

voorwerpen tot de huiselijke context gerekend kunnen worden. Het aardewerk van Roomburg 

is hiermee vergeleken om aan te geven in hoeverre deze vindplaats afwijkt van een normale 

huiselijke context en om iets te zeggen over (industriële) activiteiten in de kloosterboerderij. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens van Carmiggelt.68 Hij onderscheidt zeven functie-

categorieën die ietwat afwijken van de in dit artikel gebruikte categorieën. We kunnen dan ook 

alleen een vergelijking maken met de categorieën die wel overeenstemmen, te weten tafelgerei, 

sanitair, verwarming en voorraad. Carmiggelt geeft per honderd jaar - in ons geval 1450-1550 

- zowel het gemiddelde weer als de bijbehorende standaarddeviatie. De functie sanitair maakt 

bijvoorbeeld in de periode 1450-1550 gemiddeld 20,5% van het vondstenspectrum uit. Een 

vondstcomplex kan als afwijkend worden beschouwd als het buiten de grenzen van de stan-

daarddeviatie valt, in dit geval is de ondergrens 13,9% en de bovengrens 27,1%.

Als het aardewerk uit de grachten van de kloosterboerderij vergeleken wordt met de cijfers van de 

huishoudelijke context, dan blijkt dat vrijwel alle categorieën buiten de standaarddeviatie vallen.

Opvallend is dat sanitair en tafelgerei minder aanwezig zijn dan in de huishoudelijke context en 

dat de groep voorraad en - verrassend genoeg - ook verwarming juist meer aanwezig zijn. Wat 

niet uit bovengenoemde cijfers blijkt, maar wel hier genoemd moet worden, als industriële ken-

merken in het vondstenspectrum, is de hoeveelheid grote vormen, het relatief veel voorkomen 

van melkteilen, en de enorme slijtage die op enkele vormen aanwezig is (afb. 4.10). 

Dit zou een gevolg kunnen zijn van industriële activiteiten of van het feit dat het een klooster-

gemeenschap betreft en geen kleinschalig huishouden. Omdat de spreiding van de verschil-

lende functies over de gracht verschilt, duidt dit logischerwijs op een verschil in activiteiten 

over het terrein. Vervolgens is gekeken op welke plaatsen de afwijkingen het grootst zijn.69 

De vakken HIJ vertonen de grootste afwijking van het gemiddelde, gevolgd door de vakken 

N en M. De vakken H, I en J bevonden zich mogelijk het dichts bij de ruimtes waar industriële 

activiteiten plaatshadden, al zijn op deze plaats geen resten van gebouwen aangetroffen.

Afb 4.9: Percentages van de 

functiecategorieën in de  

grachten in Roomburg

Afb 4.10 De onderkant van  

een kom waarvan de lobvoeten 

helemaal weggesleten zijn.
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4.2 Beschoeiing gracht
Slechts op een tweetal plaatsen zijn vondsten verzameld tussen en achter de beschoeiingen. Het 

gaat in beide gevallen om grachten die al in de voorafgaande periode (de 13e en 14e eeuw) in 

gebruik waren. In de overige grachten is alleen uit de grachtvulling vondstmateriaal verzameld. 

In werkput 2 zijn twee beschoeiingen aangetroffen: een aan de zijde van de mogelijke 

kademuur en een als afdamming tussen twee grachten. In de tussenruimte is aardewerk 

aangetroffen dat dateert uit de eerste helft van de 14e eeuw. Aan de kant van de kademuur 

zijn twee beschoeiingspalen door/in een pot geslagen. Logischerwijs duidt dit erop dat dit 

aardewerk dus eerst aanwezig was waarna de beschoeiing is aangebracht. 

De twee vormen waar beschoeiingspalen in zijn geslagen zijn de volgende: een roodbakkende 

kom (afb. 4.32)70 en een steengoed voorraadkan afkomstig uit het Rijnland (afb. 4.11).71 De 

kom is van een in de periode 1350-1450 veelvuldig voorkomend type bereidingskom.72 Het 

opvallende aan deze kom is dat deze sterk versleten is. De lobvoeten zijn volledig weg tot het 

niveau van de bodem en zelfs een deel van de bodem is weggesleten. Ook de bovenrand van 

de kom lijkt slijtage te vertonen. De steengoed kan vertoont eveneens enorme slijtage.73 Deze 

uitzonderlijke slijtage én het voorkomen van een grote steengoed voorraadkan lijken te wijzen 

op oud ‘bedrijfsafval’ van het convent of mogelijk van de oudere bewoners van het terrein.

Tot de vondsten achter de beschoeiing in werkput 2 behoren ondermeer een grape met een 

haakoor, drie bodems met lobvoeten, spaarzaam geglazuurd roodbakkend materiaal, enige 

grijsbakkende wandscherven, een fragment van een zuigflesje van steengoed uit Langerwehe 

(afb. 4.46)74, een steengoed drinkbeker met twee grepen75, een roodbakkend bord (afb. 

4.18)76, en een complete roodbakkende pispot (4.12 en 4.39).77

Eveneens in werkput 2 zijn de fragmenten van een vuurklok aangetroffen.78 De ventilatiega-

ten van deze vuurklok zijn versierd met duimindrukken die waarschijnlijk de balderikbloem 

voorstellen, een symbool van afweer tegen vuur.79 Op dezelfde locatie bevonden zich twee 

driepoten met zogenaamde klauwpoten, een kenmerk voor een datering van vóór 1450.80 

Een ander fragment van een grape valt om een andere reden op. Deze grape heeft een zeer 

scherpe knik op de overgang van schouder en buik (afb. 4.26).81 Bij 17e-eeuwse grote Leidse 

grapen komt dit model met scherpe knik vaker voor.82 Bij deze modellen heeft de knik een 

duidelijk verband met de productiewijze: de pottenbakker maakte een grote grape in twee 

delen, waardoor de overgang tussen beide delen scherper was.83 In dit geval is de datering 

echter aanzienlijk eerder dan de 17e eeuw. Tot slot is een majolica beker gevonden die vrij bij-

zonder is omdat deze tot de oudste Noord-Nederlandse majolica uit Bergen op Zoom behoort 

(1517-1550) (afb. 4.47).84

De vondsten achter de beschoeiing in werkput 1 dateren eveneens uit de eerste helft  

15e eeuw, maar deze bevatten ook wat meer latere vondsten. In werkput 6 staken enkele 

complete vondsten door de beschoeiingen heen. Het gaat om een kom op drie poten  

met de aanzet tot een snap en een witbakkend bord (afb. 4.20).85 

Afb. 4.11 Een beschoeiingspaal 

is dwars door een steengoed  

kan geslagen

Afb. 4.12 Pispot;  

roodbakkend aardewerk.
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4.3 Brugfunderingen
Bij de gracht zijn de funderingen van een houten brug (brug 1) aangetroffen en de houten 

funderingen en de bakstenen bruggenhoofden van een tweede brug (brug 2). Het aardewerk 

tussen de houten funderingen van beide bruggen dateert van 1500 tot 1550/1575, het mate-

riaal in de insteek van de stenen bruggenhoofden dateert in de periode 1450-1550. 

Het materiaal bevat een sterk afgesleten steengoed kan, een bodem van een melkteil, een 

zeer grote vuurtest (of vuurbak),86 een rechthoekige vorm (afb. 4.24)87, een witbakkend bord 

(afb. 4.19)88, de rand van een kop (afb. 4.37)89, een kom90, twee fragmenten van een melk-

teil, een komfoor91, een klein randfragment (3 g.) van een majolicascherf behorend bij een 

klein bordje en een spaarzaam geglazuurde grape met een aanzet tot een dekselgeul.92

4.4 Overige vondsten
Vier voorwerpen zijn voorzien van graffiti (afb. 4.14 en 4.15).93 Graffiti zijn krassen in het aar-

dewerk, vaak bedoeld als eigendomsmerken. Dit kan zeer goed geplaatst worden in een con-

ventgemeenschap, waar meerdere mensen in één ‘huishouden’ gebruik maken van hetzelfde 

soort serviesgoed94, wat zou kunnen duiden op privé-bezit.95 Bij andere conventopgravingen is 

ook graffiti aangetroffen, bijvoorbeeld bij de opgraving St. Agnietenconvent in Leiden.96

Naast het gebruiksaardewerk is een deel van een pijpaarden beeldje van een Christusfiguur 

gevonden (afb. 4.13).97 Het beeldje is hol en werd vervaardigd in twee mallen. Deze twee 

delen zijn, nogal amateuristisch, aan de onderzijde aan elkaar gezet. Het beeldje vertoont 

enkele krimpscheurtjes van de pottenbakkersoven.98

Afb. 4.13 Pijpaarden beeldje  

van Christusfiguur.

Afb. 4.14 - 4.15 Roodbakkend 

aardewerk met graffiti.
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Afb. 4.16 Bakpan; roodbakkend aardewerk. 

Afb. 4.17 Bakpan; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.18 Bord; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.19 Bord; witbakkend aardewerk

Afb. 4.21 Bord; roodbakkend aardewerkAfb. 4.20 Bord; witbakkend aardewerk.

Afb. 4.22 en 4.23 Borden met sgrafitto versiering; roodbakkend aardewerk
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Afb. 4.28 Kan; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.25 Grape; roodbakkend aardewerk 

Afb. 4.24 Grape; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.26 Grape; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.27 Grape; roodbakkend aardewerk.
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Afb. 4.29 Kom; melkteil; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.30 Kom; melkteil; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.33 Kom; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.31 Kom; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.32 Kom; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.34 Kom; roodbakkend aardewerk.
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Afb. 4.39 Pispot; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.37 Kop; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.35 Komfoor; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.38 Pispot; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.40 Pot; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.36 Kop; roodbakkend aardewerk.
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Afb. 4.41 Pot; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.45 Test; roodbakkend aardewerk.Afb. 4.44 Test; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.42 Test; roodbakkend aardewerk.

Afb. 4.43 Test; roodbakkend aardewerk.
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5 Het aardewerk uit de periode na 1600
Alhoewel redelijk veel materiaal uit deze periode is aangetroffen, is het meeste afkomstig uit 

de bouwvoor. De volgende vondsten zijn hier noemenswaardig: een olielampje (afb. 5.1)99, 

een fragment van een Noord-Hollands slibversierd aardewerken papkom (afb. 5.2) en een 

fragment van een papkom met een horizontaal worstoor.100

Afb. 5.1 Olielampje. Afb. 5.2 Papkom Noord-Hollands slibversierd aardewerk.

Afb. 4.46 Zuigflesje; steengoed (1:1).

6 Conclusie
Het aardewerk uit de periode 1250-1450 duidt erop dat in de tweede helft van de 13e eeuw en 

het begin van de 14e eeuw dit terrein bewoond is geweest. In de periode 1350-1450 hebben 

mogelijk activiteiten op dit terrein plaatsgevonden, maar zeker is dit niet. 

Ten aanzien van het aardewerk uit de periode 1464-1574 (de conventfase) valt het volgende op:

-  Er zijn meer aardewerkvormen die tot de functiecategorie voorraad/transport en verwarming 

gerekend kunnen worden. Bovendien zijn er veel grote kommen aangetroffen, waarvan het 

merendeel waarschijnlijk mekteilen betreft.

-  Het aardewerk is soms opvallend versleten, vooral op de bodem.

-  Het percentage steengoed is, net als in de rest van Leiden, ten opzichte van het regionaal 

gemiddelde opvallend laag.

-  Op vier voorwerpen is graffiti aangetroffen dat vaak bedoeld was als een eigendomsteken. 

In de periode na 1600 hebben, afgaande op het aardewerk, geen bewoning en nauwelijks 

activiteiten op dit terrein plaatsgevonden.

Afb. 4.47 Beker; Majolica (1:1)
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1  Suurmond-van Leeuwen (1983, 1984), Van  
Heeringen (1985), Bitter (1986, 1988, 1990, 
1992), Den Hollander (2000).

2  De verwerking en de analyse van het mid-
deleeuws aardewerk is uitgevoerd door de 
vrijwilligers van het Archeologisch Centrum, 
drs. R.M.R. van Oosten en dhr. L. den Hollander.

3  Om het MAE te bepalen is gelet op het aantal 
verschillende randen, bodems en additieven.

4  De datering van dit spoor is in grote mate afhan-
kelijk van de datering van het vroegste Siegburg 
steengoed in Nederland. Janssen (1988) stelt dat 
dit in de periode tussen ca. 1295 en 1325 valt, 
waarbij deze eerste datering waarschijnlijker is 
dan de tweede. Deze stelling is herhaald in Van 
de Vrie en Janssen (1997) 88. Anderen stellen 
de introductie van het Siegburg steengoed 15 
jaar eerder. Bartels (1999) hanteert een datering 
van 1280, op basis van het artikel Van Alders 
(1988). Een discussie over dit onderwerp is hier 
niet op zijn plaats is; er is gekozen voor de eerste 
genoemde, ‘voorzichtige’ datering.

5  Renaud (1976) 75.
6  Janssen (1984) 159.
7  Land (1984), Janssen (1983) 143, 1275-1350.
8  Vondstnummer 03RMBV020201.01.
9  vondstnummers 03RMBV020054.07  

en 03RMBV020029.03.
10  Vondstnummer 03RMBV020011.01
11  Vondstnummers 03RMBV020088.05, 

03RMBV020101.05, 03RMBV020109.04. Opval-
lend genoeg is deze laatste voorzien van een 
ijzerengobe en een ‘rode blos’, iets wat normali-
ter behoort tot de latere Siegburg productie uit 
de 15e eeuw. Gezien de vondstomstandigheid 
‘machinaal couperen’ wordt aan deze vondst 
verder geen aandacht besteed. Een gladde rand 
heeft o.a. vondstnummer 03RMBV020101.04.

12  Vondstnummer 03RMBV020053.03. 
13  Land (1984) 54-5.
14  Vondstnummer 03RMBV020088.03.
15  Vondstnummer 03RMBV020054.08.
16  Roodbakkend aardewerk: 54 gram,  

6 wandscherven; ongeglazuurd Siegburg kan: 
1 wandscherf; totaal 3 MAE.

17   Vondstnummer 03RMBV020103.01.
18  Bruijn (1979) 79, 82-3. 
19  Vondstnummer 03RMBV020107.01.
20  Vondstnummer 03RMBV010047.02
21  In het recentste ophogingspakket (E) zijn  

11 scherven aangetroffen van dit baksel.  
Hallewas (1982) 36, Bitter (1992) 90.

22  Vondstnummer 03RMBV010047.03
23  Roodbakkend aardewerk:134 gram, 4 MAE; 

steengoed 44 gram, 2 MAE.
24  Vondstnummers 03RMBV020060.05  

(aanleg vlak) en 03RMBV050007.01 (spoor X2).
25  Vondstnummer 03RMBV050006.01.
26  Vondstnummer 03RMB040057.01, Bitter  

(1986) 119 type 40 en noot 67 met verwijzin-
gen; Bitter (1992) 88-9 N, O, P. 

27  Dit is onder andere het geval bij de opgraving 
van het kasteel van Eindhoven. Arts (1992) 141.

28  Bij de opgraving van het St. Agnietenconvent 
(1983) is op basis van een groot percentage pis-
potten het nabijgelegen vertrek als slaapkamer 
geïnterpreteerd. Van Heeringen (1985) 110.

29  Door middel van het systematisch nalopen van 
boedelinventarissen is dit uit te zoeken, ook al 
zijn aardewerken gebruiksvoorwerpen zelden 
gespecificeerd in deze inventarissen. Uit de 
opmaak van een boedelinventaris (1566) van 
een vrouwenconvent te Amsterdam blijkt dat 

de keuken ook slechts keukengerei bevatte. Er 
wordt verondersteld dat het tafelgerei in de 
eetzaal of in eigen beheer werd bewaard.  
Van der Ploeg en Van den Bos (1997) 50.

30  Voor de naamgeving van het aardewerk is 
aansluiting gezocht bij het Deventersysteem. 
Als deze naamgeving voor meerdere functies 
gebruikt kon worden is deze specifieke functie 
achter deze hoofdbenaming aangegeven. 

31  Er is gekozen om de functie ‘koken’ en ‘berei-
ding’ te scheiden, omdat grote kommen ook 
buiten de keuken een functie gehad kunnen 
hebben. 

32  Grote potten zijn geïnterpreteerd als  
voorraadpot.

33  Er is getracht aansluiting te zoeken bij de 
‘Leidse’ indeling van P. Bitter. Bitter (1986, 
1988, 1990). Er circuleren ook andere inde-
lingen, Arts (1992) 141, 146, Den Hollander 
(1994) Kleij (2001) 241 Baart, e.a. (1977) 253.

34  Voor de vergelijking is gebruik gemaakt van 
de aardewerktabel in Bitter (1990) 127. 

35  Het kleine percentage vervuiling/opspit is 
buiten beschouwing gelaten; dit betreft in 
Roomburg: faience 0,3% paffrath 0,6 % en 
grijsbakkend 0,3%.

36  Percentages steengoed Ir. Driessenplein en  
het C&A-complex zijn ontleend aan:  
Bitter (1988a) 123, noot 57.

37  Vondstnummer 03RMBV030069.03.
38  Vgl. Bitter (1986) 111-2 type 5 en 6,  

Bitter (1990) 119.
39  Vondstnummer 03RMBV020057.09.
40  Bitter (1986) 110 en 113, beerput 4Y  

datering 1425-1475. 
41  Vondstnummer 03RMBV020193.17; De vroeg-

ste bakpan op pootjes is in Leiden 1550-1600, 
Bitter (1988) 96. Pottenbakkersafval toont dat 
dit in de 17de eeuw wel een populair product 
was. Den Hollander (2000) 197, Bitter (1992) 24

42  Respectievelijk vondstnummer 
03RMBV060062.02 S72 en 03RMV060051.02 S32.

43  Verhaeghe (1983) 78.
44  Vondstnummer 03RMBV060051.02.
45  Vondstnummers 03RMBV020159.19, 

03RMBV020193.14.
46  Vondstnummers 03RMBV010027, 

03RMBV020189, 03RMBV020158, 03RMBV060001, 
03RMBV010013, 03RMBV070046.

47  Vondstnummers 03RMBV020198.16, 
03RMBV020189.09. 

48  Vondstnummer 03RMBV020158.11.
49  Vondstnummers 03RMBV020158.26 en 

03RMBV060075.07
50  Vondstnummers 03RMBV020086.06, 

03RMBV020170.07, 03RMBV020171.03, 
03RMBV020185.07, 03RMBV020189.12.

51  Verhoeven (2001) 47.
52  Vondstnummer 03RMBV040008.05.
53  Vondstnummers 03RMB020196.04 en 

03RMB0200189.23.
54  Vondstnummer 03RMBV020158.18 Zie bij-

voorbeeld een afbeelding van een komfoor. 
Groeneweg (1992) 215, afb. 139 C 16de eeuw; 
Mars (1991) 98-99,129, 18de eeuw.

55  Groeneweg (1992) 177. 
56  Eerder is een dergelijk pot geïnterpreteerd  

als een bloempot Renaud, (1959) 206.
57  Vondstnummer 03RMBV060074.14.
58  Vondstnummer 03RMBV040008.03 en 

03RMBV040008.04. 03RMBV060075.05
59  Vondstnummer 03RMBV060074.06.
60  Vondstnummer 03RMBV010117.02.

Noten
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61  Groeneweg, (1992) 23, 43. 
62  Bij het pottenbakkersafval van het Ir.  

Driessenplein is een grape en een pispot  
aangetroffen met een slibboogversiering.  
Bitter, ‘Pottenbakkersafval’.

63  Vondstnummer 03RMBV020057.06.
64  Vondstnummer 03RMBV030068.01.
65  Extreem veel slijtage is waargenomen  

op de volgende vondsten. Roodbakkend: 
03RMBV054.07, steengoed: 03RMBV06043.01, 
03RMBV06020.01, 03RMBV02173.07, 
03RMBV03069.08, 03RMBV04008.02, 
03RMBV02189.01 03RMBV05028.

66  Vondstnummer 03RMB070057.02
67  Groeneweg (2001).
68  Carmiggelt (1993).
69  Voor de verspreiding van de functies in het 

grachtenstelsel is de bovengenoemde vakinde-
ling iets gewijzigd. Enkele vakken zijn hierbij 
samengevoegd. A, B, C, D en E zijn samenge-
voegd maar zelfs dan is de populatie slechts  
18 MAE, waarvan slechts de helft te deter-
mineren was. Dit vak telt daarom niet mee  
bij de verspreiding van de functies. 

70  Vondstnummer 03RMBV020185.01 passer 
met scherven van achter de beschoeiing nl. 
03RMBV0175.08.

71  Vondstnummer 03RMB020173.07 en passer 
met scherven van achter de beschoeiing  
nl. 03RMB02174.02.

72  Vgl. Bitter (1988b) 142, Suurmond van  
Leeuwen (1984) 30.

73  Het betreft waarschijnlijk steengoed uit het 
productiecentrum Langerwehe. Voor een 
gelijk exemplaar Bartels (1999) deel II 168  
datering: 1425-1475. Het Langerwehe aarde-
werk is op de Nederlandse markt afwezig in 
de periode 1475-1675. Verhoeven (2001) 55. 
De restanten van de bodem zijn achter de  
beschoeiing aangetroffen. De datering van 
deze kan zal tussen 1400 en 1475 liggen

74  Vondstnummer 03RMBV020194.04.
75  Vondstnummers 03RMBV020194, 

03RMBV020206 vgl. voor de drinkbeker Bartels 
(1999) II 18, datering 1450-1475 en een verwij-
zing naar een contextdatering van 1420-1486. 

76  Vondstnummer 03RMBV020206.02.
77  Vondstnummer 03RMBV020208.01.
78  Vondstnummers 03RMBV02069.08 en 

03RMBV020193.08.
79  Alders (1992) 21. Een vergelijkbaar exemplaar 

is aangetroffen bij het convent Mariendael. 
Renaud (1959a) 216, afb. 19.

80  Vondstnummers 03RMBV020197.05, 
03RMBV020197.06.

81  Vondstnummer 03RMBV020159.12.
82  Bitter (1993) Den Hollander (2000).
83  Bitter (1993).
84  Vondstnummer 03RMBV020159.04 Groene-

weg (1992) afb. 12, 37 en 39. Bij de opgraving 
Kamerlingh Onnes Laboratorium te Leiden 
is eveneens een majolica aangetroffen die 
behoort tot deze vroege productie in Bergen 
op Zoom. Van Oosten (2003).

85  Vondstnummers 03RMBV060079.01 (kom) 
03RMBV060079.03 (bord)

86  Sterk afgesleten steengoed bodem 
03RMBV070077.01, bodem melk-
teil 03RMBV070077.08, vuurkom 
03RMBV070077.06 grape 03RMBV070079.01.

87  Vondstnummer 03RMBV070079.01  
Bitter (1990) 122 (1475-1574).

88  Vondstnummer 03RMBV060079.03.
89  Vondstnummer 03RMBV070077.10
90  Vondstnummers 03RMBV070077.03, 

03RMBV070077.10, 03RMV070077.14
91  Vondstnummers 03RMBV06062.02 (2 MAE)  

en 03RMBV06062.01.
92  Vondstnummers 03RMBV060012.02 en 

03RMBV060008.01.
93  bakpan 03RMBV02193.17, kom 

03RMBV03178.04, 03RMBV02158.24, drinkbeker 
03RMBV0198.15, grape 03RMBV020198.15.

94  Bartels (1999) 130, noot 74. 0 Groeneweg (1992).
95  De gedachte hierbij is dat eetgerei privébezit 

is. Toch is ook op kookgerei (een bakpan) een 
eigendomsmerk aangetroffen. De bakpan 
lijkt echter, gezien het kleine formaat, meer 
geschikt voor individueel gebruik dan voor 
grotere groepen.

96  Van Heeringen (1985) afb. 14, beerwerkput IV. 
convent Mariendal te Utrecht Renaud,(1959) 
211, St. Agnietenconvent te Kampen. Van Gena-
beek (1994) 40 en bijlage I op citaat uit: Van der 
Ploeg en van der Bos (1997) 50 noot 8 en 9.

97  Vondstnummers 03RMBV02063.10, 
03RMBV02041.08.

98  Anno 1990 waren 44 pijpaarden beeldjes 
bekend die opgegraven zijn in Leiden,  
Henry-Buitenhuis (1990).

99  Vondstnummer 03RMBV070011.10
100  Vondstnummers 03RMBV070006.01, 

03RMBV010007.04.
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De ledervondsten van Roomburg- 

Historiewijk (03RMB)

C. van Driel-Murray

1. Catalogus
Vondstnummer Beschrijving (schoentypes volgens Goubitz 2001)

03RMBV010017.1  Complete rechter loopzool, met een reparatiezool onder de voorvoet, 

bevestigd met houten pennen. Pennen van een soortgelijke reparatie zijn 

zichtbaar bij de hiel. Afgeronde zoolvorm, laat 16e / vroeg 17e eeuw, (R). 

 23/10.5/4.8/6.0 cm: voetmaat ca. 34.

03RMBV010017.2  Totaal uit elkaar gevallen zool, paar met 17.1, loopzool met verschil-

lende reparatiestukken, bevestigd met houten pennen. Laat 16e / 

vroeg 17e eeuw, (R), (bijlage 3).

03RMBV010036  Trip. Lengte 27 cm, bij trede 9 cm breed, versmalling tot een taille  

van 3.7 en 4.9 bij de hiel (afb. 2). 

03RMBV020089 Leer fragment, kalf.

03RMBV020096  Linker loopzool, met fragmenten zeer dun bovenleer, kalf? Veterslui-

ting op een wreefsplit, Goubitz 70, blz 196, fig. 3b, (T), (bijlage 3).

03RMBV020101  Zijfragment van een schoen met hielnaad en een driehoekig contrafort 

(6 x 7.5 cm). Twee fragmenten van andere schoenen. Allen rundleer.

03RMBV020102  Prachtig compleet bewaarde linker babyschoen, knoopsluiting met 

twee rolknoopjes boven 2 knoopveters. Fraai gemaakt, met gezwaai-

de zool, compleet omgeven door tussenranden en afgewerkt met een 

biesje rond de schacht en de vooropening. Voetje 9 cm lang, met een 

schachthoogte van 8.5 cm. Begin 15e eeuw, mogelijk eind 14e eeuw 

(cf. Goubitz 75, 204, fig. 9a, vrijwel exact hetzelfde, maar in een 

volwassen maat), (T) (afb. 1 en bijlage 1).

03RMBV020151 Fragmentje kalfsleer.

03RMBV020177  Hiel van een binnenzool met grote gaten voor houten pennen die een 

hak bevestigden, eind 17de/18de eeuw. (R) (12.5) x (7) cm

03RMBV020194  Vierkant tussenstuk van een hoge schoen/laars met hielnaad.  

Stug rundleer, 10.5 x 8 cm. 

03RMBV020203  Rechterzool met fragmenten van vergaan bovenleer, met resten van 

een dubbele veter en de tegenoverliggende vetergatversterking, (T) 

(cf. Goubitz 70), (bijlage 3).

03RMBV030072  Fragment van linkerschoen met zijnaad, voorkant met sluitingen   

verloren gegaan. Hard, stug rundleer, niet geglad. Klein volwassen, 

(T), (30) x 10 cm (hoofdfragment).

03RMBV040052 Middenstuk zool, slanke vorm, (T).

03RMBV040078  Vergaan voorfragment van een schoen met gerepareerd bovenleer,  

zool uit twee lagen, (R).

03RMBV040091 Fragment loopzool met houten pennen, (R).

03RMBV050034  Vrijwel compleet bovenleer van een linker knoopschoen met de  

voorste helft van de zool. Zeer brede tussenranden. De hele voorkant 

is weggesneden, en twee grote gaten zijn ingestoken om een alterna-

tieve sluiting te maken, waarschijnlijk een riem. Hard, stug rundleer, 

niet geglad, met fijn stiksel. Het driehoekig bovenstukje  

met 3 veterknopen is daarentegen van week, gerimpelde huid,  

(T), (cf. Goubitz 75, blz. 202, fig. 4), (bijlage 2).

03RMBV060077 Fragmentje rundleer (4) x (5) cm.

03RMBV060071 Fragment rundleer (10) x (11) cm.

03RMBV999999  Rechter schoenvoorblad met aan weerskanten zijnaden. Ronde neus, 

vetersluiting op wreef met een split waarin een driehoekige tong ge-

naaid is. Laat 16e / vroeg 17e eeuw, (Cf Goubitz blz 199, Fig. 16), (R).
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2. Toelichting

De ledervondsten van de opgraving Roomburg 2003 (03RMB) zijn allen afkomstig van de 

locatie Historiewijk; op de overige terreinen zijn geen lederen objecten gevonden. Het leer is 

allemaal afkomstig van schoeisel maar is over het algemeen in slechte staat en zeer fragmen-

tarisch. De vondsten vallen in drie groepen uiteen:

1.  Laat 16e / vroeg 17e eeuw: de zolen bestaan uit meerdere lagen en het bovenleer is beves-

tigd door middel van een rand. Dit is in de catalogus aangegeven door (R). De zolen zijn vaak 

opgelapt met reparatiestukken die met houten pennen aangebracht zijn. Op grond van de 

afgeronde zoolvorm is een datering van na het beleg van Leiden (1573) waarschijnlijk. 

2.  Laat 15e eeuw: de zool bestaat uit een enkele laag en is met het bovenleer verbonden  

in de retourné methode met tussenstukjes (T) .

3.  De baby schoen (03RMBV020102) is waarschijnlijk eerder te dateren, misschien zelfs in  

de late 14e eeuw.

De baby schoen is uitzonderlijk: hij is bestemd voor een voetje van slechts 9 cm lang, dus 

voor een baby jonger dan 12 maanden, die onmogelijk al lopen kon. Toch is het wel gebruikt, 

getuige de reksporen bij de sluiting en rondom de enkel. Het schoentje moet dus slechts voor 

de schijn aangetrokken zijn. Opvallend is dat het met evenveel zorg gemaakt is als een volwas-

sen model en dat er geen enkele concessie gedaan is voor een babyvoetje. Het sluiten van de 

knoopjes was al een heel gepriegel, maar nog moeilijker moet het voor de schoenmaker zijn 

geweest om zo’n klein model binnenste buiten te naaien, met tussenstukjes en afwerkingsbies-

jes die nauwelijks praktische nut hebben. 

Het schoentje komt uit een gewone greppel, 

dus het gaat niet om een bijzondere deposite. 

Toch zijn dergelijke zeer kleine schoentjes 

nogal zeldzaam, zelfs in grote, stedelijke 

schoencomplexen, en een babyschoen van 

deze kwaliteit is niet geheel verwacht in een 

boerennederzetting. 

De houten trip is zeer fragiel en vervormd 

door natuurlijke trek in het hout. De vorm is 

getailleerd (3.5 cm) uitlopend tot een brede 

voorvoet (9cm) en met een scherpe 5 cm 

lange punt. Bij de voorvoet is het bovenvlak 

iets uitgehold, en op de punt is een kleine 

inkeping zichtbaar, zodat een lederen schoen 

goed op de trip aansloot. Onder zowel de 

voorvoet als de hiel zijn verhoogde blokken 

uitgespaard, om de voet ca. 3 cm boven de 

straat te verheffen. Beide blokken zijn sterk 

afgesleten zodat de hele trip naar rechts helt: een teken van langdurig gebruik. Ook is slijtage 

te zien onder de punt, waar deze de grond raakt bij het lopen. De twee driehoekige slui-

tingstukken van rundleer resteren in fragiele staat. Zij zijn onversierd, bevestigd door 3 of 4 

ijzeren spijkers (waarvan resten bij de voorvoet van de trip zichtbaar zijn) en werden waar-

schijnlijk vast gemaakt met een metalen pin (Goubitz 2001, 258, fig. 16c).

De trip is te fragiel om te tekenen, maar goed vergelijkbare voorbeelden worden door Olaf 

Goubitz (2001) afgebeeld: blz 275, fig. 12c (vorm verhogingsblokken), en fig. 12b (smalle 

taille). Als de inkeping op de punt de plaats van de teen van de bijbehorende schoen 

aangeeft (vergelijk afbeelding Goubitz 2001, 255, fig. 2) dan is de trip gemaakt voor een 

persoon met voetmaat 36 (24.5cm). In de middeleeuwen is dit een mannenmaat, zoals de 

breedte van de voorvoet ook doet vermoeden.

Afb. 1. Complete baby-

schoen (vondstnummer 

03RMBV020102).



125

De schoen met vondstnummer 03RMBV050034 werd bijgewerkt voor iemand met een zeer 

pijnlijke – misschien wel gezwachtelde – voorvoet. Het hele voorblad is weggesneden, en de 

losse zool moet wel met een riem aan de voet gebonden zijn, getuige de twee ruw ingesto-

ken gaten (bijlage 2).

Literatuur
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Afb. 2. Trip (vondstnummer 

03RMBV010036).

Bijlage 1

Babyschoen (vondstnummer 03RMBV020102).

	 Tekenaar: Archeoplan Cultuurbehoud, Delft.

	 Verkleining: 1:2

Legenda:
A. Bovenleer
B.  Aanzetstuk bovenleer, om de schacht te completeren.
C.  Hielversteviging
D.  I. Gedeelte van de afzetrand die aan de bovenkant van de schacht  

genaaid zit; II. Ontbrekende deel van de afzetrand (=bijgemaakt).
E.  Zool.
F.  Tussenrand (ontbrak = bijgemaakt)
G.  I. Twee maal knoopveter; II. Twee maal rolveter
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Bijlage 2

Schoen (vondstnummer 03RMBV050034)

Tekenaar: C. van Driel-Murray.

Verkleining: 1:4

Bijlage 3

Lederfragmenten (vondstnummers 03RMBV020203,  
03RMBV010017.2 en 03RMBV020096).

Tekenaar: C. van Driel-Murray.

Verkleining: 1:4
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Een zeldzame leren armbeschermer  

uit Roomburg

C.R. Brandenburgh

1. Inleiding
In de onderste laag van een van de grachten van de kloosterboerderij van het St. Margaretha-

convent (1464-1574) werd een zeer uitzonderlijke vondst gedaan: een leren armbeschermer. 

Alhoewel uit historische bronnen bekend is dat men in het verleden gebruik maakte van leren 

harnasonderdelen, zijn tot nu toe slechts enkele exemplaren bekend. Bij het schrijven van dit 

artikel is gebruik gemaakt van de informatie die door enkele wapenspecialisten over dit on-

derwerp is verstrekt. Bijzondere dank gaat uit naar dhr. C. Dobson (Clare, UK) met wiens hulp 

het mogelijk was te achterhalen hoe en wanneer de armbeschermer gemaakt is. Daarnaast 

gaat mijn dank uit naar dhr. J.P. Puype van het Legermuseum te Delft die zo vriendelijk was om 

literatuur te verschaffen over het onderwerp en ons in contact te brengen met dhr. Dobson. 

2. Het gebruik van leren harnassen
Vanaf de 12e eeuw vinden we in historische bronnen vermeldingen van leren harnasonderde-

len. Het gebruik van leer ter bescherming van het lichaam tijdens krijgshandelingen dateert 

echter al van veel eerder. Zo zijn vondsten bekend van leren onderdelen van helmen die 

gebruikt zijn in de eerste eeuwen voor Christus. In de middeleeuwen werden leren bescher-

mers aanvankelijk gedragen over maliënkolders ter bescherming van de torso en de ledema-

ten. Voorbeelden hiervan zijn bekend van schilderijen, grafstenen en enkele archeologische 

vondsten. Toen in de loop van de 14e eeuw steeds vaker metalen harnassen werden gemaakt, 

werden maliën en leer alleen nog gebruikt voor de bescherming van armen en benen. Van 

afbeeldingen is bekend dat vanaf het einde van de 14e eeuw de leren harnasonderdelen wer-

den versterkt met metalen strips. Deze vernieuwing valt ongeveer samen met het verder in 

onbruik raken van maliën. De met metalen strips verstevigde leren harnassen waren blijkbaar 

sterk genoeg om de klappen van slagwapens op te vangen. In de 15e eeuw bepaalden meta-

len harnassen door de toegenomen productie en verwerking van ijzer het krijgsbeeld. Leren 

Afb. 1: De armbeschermer  

uit Roomburg: binnenarm  

(boven) en buitenarm (onder).



128

beschermers werden vanaf toen meestal niet meer in de strijd gedragen. Ze kunnen echter 

nog tot ver in de 15e eeuw tijdens oorlogshandelingen gebruikt zijn, mits ze in goede staat 

verkeerden. We zien dat leren beschermers in ieder geval tot in de 16e eeuw gebruikt werden 

tijdens toernooien. Ook is het niet uit te sluiten dat ze in die tijd werden gedragen tijdens 

oefensessies terwijl men in de strijd de zwaardere maar veiliger metalen harnassen droeg.

3. Experimenten in het maken van cuir bouilli 
De armbeschermer van Roomburg is gemaakt van zeer hard leer dat cuir bouilli wordt 

genoemd. Heden ten dage weten we niet meer precies welke technieken en grondstoffen 

gehanteerd werden bij het maken van cuir bouilli. Het gebruikte leer was meestal ongeveer 3 

tot 4 mm dik, soms werden ook meerdere lagen op elkaar gelijmd waardoor het geheel nog 

sterker en harder werd. Alhoewel de naam suggereert dat het leer tijdens het bewerkingspro-

ces ‘gekookt’ werd (bijvoorbeeld in water, olie of was), hebben experimenten uitgewezen dat 

dit niet het geval kan zijn geweest. Een dergelijke behandeling maakt het leer namelijk bros 

en breekbaar en het is daarmee in het geheel niet meer geschikt om als lichaamsbescherming 

dienst te doen. Ook het verhitten van leer in een oven is experimenteel onderzocht maar het 

hiermee bereikte resultaat was tot voor kort niet vergelijkbaar met de uit musea bekende 

voorwerpen van cuir bouilli.1 Een recentelijk uitgevoerd experiment behelsde het impregneren 

van leer met een mengsel van was, hars en roet waarna het boven een vuur werd verhit. Het 

resultaat hiervan was een zeer hard voorwerp dat ogenschijnlijk redelijk overeenkwam met de 

bekende middeleeuwse voorwerpen van cuir bouilli.2 Onlangs is echter beargumenteerd dat 

deze bewerkingsprocedure in de middeleeuwen niet toegepast kan zijn. De bekende harnas-

onderdelen van cuir bouilli zijn namelijk bedekt (geweest) met gesso, een grondverf die ook 

werd gebruikt bij het maken van fresco’s. Gesso moet worden aangebracht op een schoon 

oppervlak en zal niet blijven zitten op een met wax geïmpregneerd voorwerp.3

Enkele jaren geleden is opnieuw een experiment uitgevoerd met het bewerken van leer tot 

een op cuir bouilli gelijkend product. Dit experiment heeft tot nu toe het meest geslaagde 

resultaat opgeleverd. In dit geval is gebruik gemaakt van leer dat slechts ten dele gelooid 

was: binnen in het leer was nog een wit laagje ongelooide huid aanwezig. Dit leer is stugger 

dan volledig gelooid leer en is compacter waardoor het na het bewerken harder is. Het leer is 

enkele uren geweekt in water en vervolgens met spijkers op een mal vastgezet. Hierna is het 

leer gedroogd en gedurende vier tot vijf uur op 70-80 °C verhit. Het verhitten veroorzaakte 

een verdichting van de structuur van het leer waardoor het eindresultaat uitzonderlijk hard en 

in het geheel niet bros was. Tijdens het verhitten vertoonde het leer de neiging tot krimpen 

maar doordat het was vastgezet op de mal was dit niet mogelijk en bleef de oorspronkelijke 

vorm behouden.4 Alhoewel het experiment is uitgevoerd met behulp van een oven, is beargu-

menteerd dat het verhitten ook zonder een oven, op een beschutte plek in de volle zon, kan 

hebben plaatsgevonden.5

Vaak werden, op het moment dat het leer nog nat was, versieringen gegraveerd in het leer. 

Voorbeelden van rijk gedecoreerde harnasonderdelen zijn bekend van afbeeldingen maar ook 

van een enkele archeologische vondst. Zoals hierboven al gezegd zijn de meeste bekende 

harnasonderdelen van cuir bouilli voorzien van dikke lagen gesso. Slechts op een enkele 

archeologische vondst is geen gesso aangetroffen maar dit kan er door post-depositionele 

processen in de bodem vanaf zijn gegaan. Nadat de lagen gesso waren aangebracht kon het 

oppervlak worden verfraaid met schilderingen. 

4. De armbeschermer van Roomburg
De Roomburgse armbeschermer is een goed geconserveerde vondst. We kunnen aan de vele 

bewerkingssporen in het leer afleiden hoe hij vervaardigd is. Analyse van deze vondst kan 

daarmee bijdragen aan de kennis over de productie van dit type harnassen. 

De armbeschermer is gemaakt van twee lagen runderleer van elk 2-3 mm dikte die aan  

elkaar zijn gelijmd met beenderlijm. Resten van de lijm waren nog aanwezig tussen de  

twee lagen leer. 

1 Cameron 2000, 29.
2 Ibidem, 31, 32.
3 Dobson 2003, 89.
4 Ibidem, 89-98.
5 Mond. med. Dhr. C. Dobson.
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De armbeschermer, ook wel vambrace of lower canon genoemd, is 28 cm lang en was bedoeld 

voor de rechteronderarm en elleboog. Er is veel aandacht besteed aan de pasvorm: hij paste 

precies rond de onderarm en aan de binnenzijde was ter hoogte van de pols voldoende ruimte 

uitgespaard, zodat deze vrij kon bewegen (afb. 1 boven). Om een mooie ronde pasvorm te 

maken rond de elleboog heeft men het leer op maat ingesneden en stotend tegen elkaar 

 aangenaaid, getuige de stikselgaten in de rand (afb. 2).

De armbeschermer werd aan de binnenzijde van de arm vastgemaakt met twee sluitingen 

(afb. 5). Helaas waren deze sluitingen niet meer aanwezig. De smalle bandjes van de gespen 

(10-13 mm breedte) zijn met klinknagels aan de binnenzijde van de armbeschermer vast-

gezet. Aan de afdrukken op het leer is te zien dat de ringetjes die aan de buitenzijde op de 

klinknagels werden geplaatst een achthoekige vorm hadden (afb. 6). De gaten waar de slui-

tingsbandjes door de armbeschermer heen gehaald zijn, zijn er in gemaakt toen het leer nog 

nat was. Het leer rondom de gaten is vervormd wat niet kan zijn gebeurd op het moment dat 

het leer al gehard was.

De bovenrand van de armbeschermer, rondom de elleboog, was voorzien van een metalen strip 

waarvan de afdruk in het leer zichtbaar is. Hiervan is nog een klein stukje bewaard gebleven 

(afb. 3 en 4). Het voorkomen van dergelijke strips is een bekend verschijnsel op metalen harnas-

sen gedurende de periode 1380-1390. De strips waren vaak gemaakt van messing en dien-

den ter decoratie van het harnas. Vrijwel alle bekende voorbeelden van metalen strips waren 

rijkelijk versierd. Leren harnassen met metalen versieringen waren tot nu toe alleen bekend uit 

historische bronnen: de Roomburgse armbeschermer is de eerste archeologische vondst waarop 

dit aanwezig is. De metalen strip op de armbeschermer is gemaakt van een koperlegering en 

vastgezet met klinknagels, eveneens van een koperlegering. Aan de buitenzijde zijn wat gro-

tere, mogelijk bloemvormige ringen aangebracht op de klinknagels. De onderrand, aan de kant 

van de pols, heeft over een breedte van slechts 2 mm een lichtere kleur. Of deze rand eveneens 

afgewerkt is geweest, is onduidelijk aangezien stikselgaten ontbreken. 

Afb. 2: Stikselgaten bij  

de elleboog.

Afb. 3 en 4: Details van de 

afdruk waar de decoratieve 

 metalen strip rondom  

de elleboog heeft vastgezeten. 

Aan de binnenzijde is nog  

een klein stukje metalen  

strip aanwezig. (zie pijl)
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Aan de binnenzijde van de armbeschermer zijn vijf metalen strips aanwezig geweest.  

De afdrukken hiervan, evenals die van de klinknagels waarmee de strips zijn vastgezet, zijn 

nog scherp zichtbaar (afb. 1 onder). Hieruit kunnen we afleiden dat ze al zijn aangebracht 

toen het leer nog nat was. Alhoewel de strips niet meer aanwezig zijn, kunnen we conclu-

deren dat ze van een non-ferro metaal gemaakt waren. Bij een ijzerhoudend metaal zou al 

tijdens het droogproces corrosie hebben plaatsgevonden waarbij het leer ernstig zou zijn 

aangetast. Bij de klinknagels hebben we vermoedelijk ook te maken met een koperlegering 

want het leer is nauwelijks aangetast als gevolg van corrosie.

De metalen strips hebben gediend ter versteviging van de armbeschermer en voor het verde-

len van de kracht van de klap van een slagwapen. De rijen dicht opeen geplaatste klinknagels 

droegen hier eveneens aan bij en zorgden ervoor dat een zwaard makkelijker afketste op de 

armbeschermer. 

Langs de randen zijn met intervallen van 2,5-3 cm gaten aanwezig (afb. 1 boven en 3). 

 Sommige hiervan zijn uitgescheurd, andere zijn opgevuld met een grijze substantie.  

De gaten lijken geen doel gediend te hebben tijdens het gebruik van de armbeschermer. Een 

van de gaten bevond zich zelfs onder de metalen strip aan de kant van de elleboog en zal 

daar geen functie hebben gehad. Waarschijnlijker is dat deze gaten in het leer zijn aange-

bracht toen de armbeschermer op een mal is vastgezet alvorens hij gedroogd en verhit werd. 

Aan de onderrand is slechts één nagelgat aanwezig waar omheen het leer sterk is opgerekt 

(afb. 7). Dit gegeven past in het beeld van drogend leer dat tijdens het verhitten krimpnei-

gingen vertoont. Mogelijk is de grijze vulling in de gaatjes langs de randen gesso, maar dit is 

vooralsnog niet nader onderzocht. De meeste objecten van cuir bouilli die de tand des tijds 

hebben doorstaan bevatten sporen van gesso en verf. Het is mogelijk dat ook de armbescher-

mer van Roomburg oorspronkelijk bedekt is geweest met gesso en vervolgens geverfd. Het 

langdurige verblijf in de bodem zal de meeste gesso en verfresten van het oppervlak hebben 

doen verdwijnen.

Afb. 5: De plaats waar de sluitin-

gen aan de binnenzijde van de 

arm bevestigd waren.  

Langs de randen zijn de gaten 

zichtbaar waar de armbescher-

mer op de mal is vastgezet  

tijdens het drogen.

Afb. 6: Detail van de afdruk  

van de achthoekige ringetjes  

op de plaats waar de bandjes  

van de sluitingen aan de arm-

beschermer bevestigd waren.
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De armbeschermer heeft oorspronkelijk onderdeel uitgemaakt van een drie-delige set be-

staande uit een beschermer voor de onderarm, de elleboog en de bovenarm. De verschillende 

delen zullen op de een of andere manier aan elkaar vastgemaakt moeten zijn geweest. Hoe 

dit in het geval van de armbeschermer van Roomburg is gedaan, is niet duidelijk. Waarschijn-

lijk zijn de verschillende onderdelen met stukjes leer aan elkaar vastgemaakt, maar hiervoor 

zijn geen bevestigingspunten aangetroffen.

5. De datering van de armbeschermer
De armbeschermer uit Roomburg is uniek in zijn soort. Alhoewel enkele voorwerpen van cuir 
bouilli door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven en nu in musea te bezichtigen zijn, is een 

dergelijke armbeschermer nog nooit gevonden. De vorm van de armbeschermer en het gebruik 

van metalen strips was tot nu toe alleen bekend uit enkele historische vermeldingen en afbeel-

dingen. Bij het ontbreken van vergelijkbare vondsten moeten we ons bij het dateren van de 

leren armbeschermer baseren op parallellen in metalen harnassen. De vorm en vooral de versie-

ring met metalen strips was een modeverschijnsel dat zijn hoogtepunt kende in de periode tus-

sen 1380 en 1390. In deze tijd werd de wapenmarkt beheerst door Italiaanse wapenmakers die 

zelfs toestemming hadden om in Nederland te werken en hier in wapens te handelen. Wanneer 

de Roomburgse armbeschermer in Italië gemaakt is dan zal hij ongeveer in de periode 1380-

1390 geproduceerd zijn. Het is echter waarschijnlijker dat hij in deze regio gemaakt is, waar 

men enkele jaren achter de mode aanliep. Dientengevolge is een iets latere datum mogelijk.

Deze productiedatum zegt echter niets over het moment waarop de armbeschermer in 

onbruik is geraakt en in de Roomburgse bodem terecht is gekomen. Alhoewel metalen har-

nassen al snel in de 15e eeuw voor iedereen beschikbaar waren, wil dit niet zeggen dat men 

om die reden oude harnassen afdankte, zeker niet wanneer ze nog goed functioneerden. Zo 

zijn afbeeldingen bekend waarop krijgslieden samengestelde harnassen droegen waarvan het 

oudste en jongste onderdeel 200 jaar in ouderdom van elkaar verschilden. Daarnaast is het 

niet uit te sluiten dat armere krijgslieden nog vele jaren gebruik bleven maken van verouderde 

harnasonderdelen. Het is dan ook goed mogelijk dat de Roomburgse armbeschermer nog ge-

ruime tijd dienst heeft gedaan: eerst in de strijd en later bij toernooien of tijdens oefeningen. 

De armbeschermer is gevonden in de onderste laag van een gracht van de kloosterboerde-

rij van het St. Margarethaconvent. Deze gracht bevatte alleen vondstmateriaal dat uit de 

periode van het convent stamt (1464-1574) en geen enkele vondst uit de periodes ervoor en 

erna. Zeer waarschijnlijk is ook de armbeschermer in deze fase in de gracht terecht gekomen. 

Gezien de stratigrafische positie van de vondst onderin de gracht, zal dit niet aan het einde 

van de conventfase zijn geweest maar enige tijd daarvoor.

Afb. 7: Gat aan de polszijde  

van de armbeschermer waar 

omheen het leer sterk is  

uitgerekt tijdens het drogen.
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6. Conclusie
De vraag is of we de armbeschermer kunnen koppelen aan specifieke krijgshandelingen  

die zich rondom het St. Margarethaconvent hebben afgespeeld. Afgezien van het beleg  

van Leiden zijn geen specifieke belegeringen of oorlogen bekend uit de periode dat het  

St. Margarethaconvent in Roomburg gevestigd was. Het lijkt onlogisch om de armbeschermer 

te koppelen aan het beleg van Leiden aangezien in die tijd het gebruik van metalen harnas-

sen gemeengoed was geworden. Een logischer verklaring zou zijn dat een van de bewoners 

van de kloosterboerderij de armbeschermer in eigendom had of dat hij is afgedankt door een 

bezoeker op het terrein.

De armbeschermer zelf ten slotte is een zeer belangrijke vondst die ons in staat stelt gaten in 

onze kennis over leren harnassen in te vullen. De Roomburgse armbeschermer is het eerste 

teruggevonden exemplaar van de variant waarbij leer wordt verstevigd met metalen strips. 

Dit type was tot nu toe alleen uit historische bronnen bekend. Daarnaast is dit exemplaar in 

dermate goede staat dat het zich uitstekend leent om de vervaardiging van harnassen van 

cuir bouilli te onderzoeken en de bestaande ideeën hierover te toetsen. 
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Plantenresten in de randzone van de vicus 

bij Matilo (Roomburg-AZC)

L.I. Kooistra

1. Inleiding
Sinds de start in 1995 van de herinrichting van de polder Roomburg voor woningbouw is 

deze wijk van Leiden opnieuw in de belangstelling van de archeologie gekomen in verband 

met de aanwezigheid van het castellum Matilo en de daarbij behorende vicus. Diverse onder-

zoeken door de gemeente en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) 

in de jaren negentig van de vorige eeuw hebben veel informatie over castellum, vicus en het 

zogenoemde Kanaal van Corbulo aan het licht gebracht.1 Het castellum is in de loop van de 

eerste eeuw gebouwd en bood plaats aan ca. 350 soldaten2. Net als rond andere castella 

ontwikkelde zich ook hier een kampdorp of vicus. In een vicus verbleven geen militairen maar 

burgers, ambachtslieden en kooplui.

Het castellum Matilo lag op de zuidoever van de Rijn net ten oosten van het complex aan 

strandwallen (zie afb. 1). Daarmee was het gesitueerd op de grens van verschillende land-

schapstypen: in het westen een kustgebied, ten noorden, oosten en zuiden van de Rijn uitge-

strekte veengebieden. Het castellum en de vicus zelf waren gebouwd op afzettingen van de 

Rijn. Rond 47 na Chr. groeven soldaten van de veldheer Corbulo een kanaal dat de Rijn met 

de Maas verbond. Hierdoor lag het castellum op een strategische positie, waarbij goederen 

en materialen niet alleen via de Rijn vanuit het oosten of westen konden worden aangevoerd, 

maar ook vanuit het zuiden.

Na de grootschalige opgravingen van de ROB in de jaren ‘90 van de vorige eeuw heeft het 

bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente Leiden in 2003 een opgraving uit-

gevoerd op enkele percelen in Roomburg, waaronder het azc-terrein. De centrumcoördinaat 

van de opgraving van dit laatste terrein is 95.492,5/462.517,5. Bij deze campagne zijn naast 

enkele middeleeuwse sporen ook kuilen uit de randzone van de vicus opgegraven. Van drie 

kuilen, die alledrie uit de tweede eeuw dateren, zijn grondmonsters genomen voor botanisch 

onderzoek. Doel van het botanisch onderzoek is het verkrijgen van informatie over:

•  de voedingsgewoonten en andere activiteiten van de bewoners van de vicus en

•  de vegetatie in en rond de vicus.

Afb. 1. Ligging van het castel-

lum Matilo (ster) in het Romeinse 

landschap. Naar Zagwijn 1986. 

Legenda: B1-B2-B3 = veen;  

C1-C2 = kwelders en kleidekken; 

D = rivierafzettingen;  

A = strandwallen en duinen.

1  Hazenberg 2000; Polak et al. 
2004.

2  In een castellum zou één cohort 
gelegerd zijn. Formeel bestond 
een gewoon cohort uit 480 man-
schappen, maar meestal waren 
het er minder.
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2. Methode

Door het veldteam zijn grondmonsters voor het botanisch onderzoek genomen uit de onder-

ste vullingen van drie kuilen. De monsters zijn op het laboratorium van BIAX Consult met lei-

dingwater gezeefd over een set zeven waarvan de onderste zeef een maaswijdte van 0,5 mm 

had. Van de monsters is ook steeds 0,5 of 0,6 liter gezeefd op een zeef met een maaswijdte 

van 0,25 mm. Ten behoeve van palynologisch onderzoek is voorafgaande aan het zeven van 

elk monster 1,5 tot 2 ml grond apart gehouden.

De grondmonsters zijn gewaardeerd op botanische macroresten (zie tabel 1). Dat betekent 

dat van elk monster de rijkdom, variatie en de conservering is vastgesteld om zo de beste 

monsters voor analyse te kunnen selecteren. Alle monsters bevatten onverkoolde plantenres-

ten, die redelijk tot goed zijn geconserveerd. De rijkdom en variatie aan plantenresten was zo 

groot, dat is besloten om alle drie de monsters te analyseren. Bij de analyse zijn de monsters 

systematisch onderzocht, waarbij alle herkenbare plantenresten zijn genoteerd en geteld. 

Wanneer een soort met veel resten aanwezig was, is een schatting van het aantal gemaakt. 

De waarderingen en analyses zijn uitgevoerd door mw. L. van Beurden met behulp van een 

opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 40 maal. Bij het determineren van planten-

resten is gebruik gemaakt van de geëigende determinatieliteratuur alsmede de vergelijkings-

collectie van BIAX Consult. De basisgegevens zijn ingevoerd in een Access-database conform 

module 1.0 van BIAX Consult. In bijlage 1 zijn de gevonden plantenresten ingedeeld in 

voedsel- en gebruiksplanten versus wilde planten. De wilde planten zijn vervolgens ingedeeld 

in ecologische groepen volgens Tamis e.a.3 Voor de naamgeving van de gevonden planten is 

de 22ste druk van de Heukels’ Flora van Nederland gebruikt.4

De uit de grondmonsters genomen submonsters van 1,5 tot 2 ml, zijn op de voor de palynologie 

gebruikelijke manier chemisch bewerkt om het aanwezige stuifmeel en de andere microfossielen 

uit de grond te isoleren.5 De bewerking is uitgevoerd door M. Konert van het Laboratorium voor 

Sedimentanalyse van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De submonsters uit kuil 5 en 11 wa-

ren rijk aan stuifmeel. Kuil 8 bevatte weinig stuifmeel, dat overigens goed was geconserveerd. 

Vanwege de goede conservering zijn alle drie de submonsters geanalyseerd. Omdat het hier 

gaat om materiaal dat van verschillende herkomst kan zijn, is bij de analyse uitgegaan van een 

totaalpollensom van tenminste 600 pollenkorrels per monster. Voor de analyse, die is uitgevoerd 

door D.G. van Smeerdijk, is een doorvallend-lichtmicroscoop gebruikt met vergrotingen tot 

1000 maal. Ook bij dit onderzoek zijn determinaties gecontroleerd met determinatieliteratuur en 

de vergelijkingscollectie van BIAX Consult. De gegevens zijn in Excel ingevoerd (zie bijlage 2), 

volgens dezelfde indeling als die van de botanische macroresten.

Tabel 1. Leiden-Roomburg, 

administratieve gegevens van de 

botanische monsters. Legenda: 

aantal G = 0 resten, V > 20 

resten; W = 1-5 resten;  

varia G = 0-1 taxa; V = >5   

taxa; cons. = conservering;  

G = goed; R = redelijk;  

anal. = analyse uitgevoerd.

vondstnr. context datering bodem volume

   na Chr. in m –NAP in l

140052 kuil 5 150-200 2,28 2,5

150065 kuil 11 100-200 1,86 0,6

150067 kuil 8 100-200 1,73 1,3

   

 verkoold onverkoold cons. anal.

 aantal varia aantal varia

140052 W G V V G Ja

150065 G G V V G Ja

150067 G G V V R Ja

3  Tamis et al. 2004.
4  Van der Meijden 1996.
5  Erdtman 1960, Fægri et al. 1989, 

met modificaties van Konert 2002.
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3. Resultaten

3.1  Botanische macroresten (bijlage 1)

3.1.1 Conservering
Onverkoolde plantenresten blijven in de gematigde klimaatzone alleen bewaard onder per-

manent waterverzadigde en daardoor zuurstofarme omstandigheden. Dat deze resten op de 

bodem van de onderzochte kuilen zijn aangetroffen, geeft dan ook aan dat hier al vanaf de 

Romeinse tijd waterverzadigde condities heersten. De conservering van de onverkoolde resten 

is met name in de kuilen 5 (vondstnr. 03RMBV140052) en 11 (vondstnr. 03RMBV150065) 

goed. Op de bodem van kuil 8 (vondstnr. 03RMBV150067) zijn minder onverkoolde planten-

resten teruggevonden, die evenwel nog goed op naam te brengen waren.

Buiten waterverzadigde omstandigheden kunnen plantenresten in verkoolde vorm bewaard 

blijven. In dat geval zijn resten onder zuurstofarme omstandigheden met vuur in aanraking 

geweest. De verkoling van plantenresten heeft meestal een menselijke handeling als oorzaak. 

Een kookvuur, het verbranden van afval en calamiteiten zijn vaak oorzaken dat plantenresten 

bewaard kunnen blijven. In de onderzochte kuilen komen maar weinig verkoolde plantenres-

ten voor en in kuil 8 zelfs helemaal geen. Het lijkt er daarmee op dat gedurende de gebruiks-

duur van de kuilen in de directe omgeving weinig vuurtjes gestookt zijn. 

3.1.2 Voedsel- en gebruiksplanten

3.1.2.1 Granen
In alle drie de kuilen zijn restanten van graan gevonden. Het gaat hier met name om kafres-

ten van spelttarwe (Triticum spelta, zie afb. 2) en in mindere mate van emmertarwe (Triti-
cum dicoccon). Beide tarwesoorten zijn bedekt. Dat wil zeggen dat het graan na de eerste 

dorsronde nog in het kaf verpakt zit. Pas bij een tweede keer dorsen, wat vroeger meestal pas 

plaatsvond vlak voor de consumptie van het graan, komen de korrels vrij uit het kaf. Het kaf 

van spelt en emmer is in alle drie de kuilen aangetroffen, waarbij de meeste resten uit kuil 5 

tevoorschijn kwamen. In de monsters van kuil 5 en 11 komen ook kafresten van tarwe (Triti-
cum) voor. Deze kafresten zijn zo klein dat een determinatie op soort niet meer mogelijk was. 

In kuil 5 is naast tarwe ook een verkoolde graankorrel van bedekte gerst (Hordeum spec. var. 

vulgare) gevonden. Emmer en bedekte gerst waren in de prehistorie de belangrijkste graan-

gewassen van het Nederlandse grondgebied. Spelttarwe was in de Romeinse tijd een gewas 

van grote betekenis, hoewel het al in de IJzertijd op bescheiden schaal werd verbouwd. In de 

Romeinse tijd waren de lössgronden van de Romeinse provincies Neder-Germanië en Gallia 

Belgica belangrijke productiecentra van dit gewas.6

6  Kooistra 1996, 117-128.

Afb. 2. Leiden-Roomburg,  

kafresten van spelttarwe 

(Triticum spelta) uit kuil 5. Maat-

streepje is 5 mm.  

Foto: M. van Waijjen  

(BIAX Consult).

 



136

3.1.2.2 Groenten, tuinkruiden en medicinale planten
Meestal is het moeilijk om te achterhalen welke planten als groenten, smaakmakende krui-

den of medicinale planten hebben gediend, omdat de door de mens gebruikte onderdelen 

van deze planten slecht bewaard blijven én slecht te identificeren zijn. Daarbij komt ook nog 

eens dat deze planten deel uit kunnen hebben gemaakt van de natuurlijke vegetatie rond 

een nederzetting. In de tabellen van archeobotanici staan ze dan bij de wilde planten. Feitelijk 

is dat correct, maar het is mogelijk dat hier planten genoemd zijn die bewust zijn verzameld 

voor hun medicinale betekenis of om te worden gegeten.

In de categorie ‘groenten, tuinkruiden en medicinale planten’ zijn zeven plantensoorten onder-

gebracht. Biet (Beta vulgaris) en selderij (Apium graveolens) zijn kwelderplanten en kunnen 

met wilde planten mee naar de vicus zijn gekomen (zie 3.1.3). In de Romeinse tijd waren biet 

en selderij echter in het Mediterrane gebied al bekend, de eerste als groente en de tweede 

als toekruid.7 Wat betreft selderij is er verwarring over de naamgeving, want in historische 

bronnen worden de namen Selinon / Apium gebruikt voor selderij, peterselie of andere ver-

wante schermbloemen. Er zijn verscheidene toepassingen voor Selinon / Apium naast die van 

toekruid. Zo speelde de plant een belangrijke rol in de dodencultus van de Romeinen en was hij 

gewijd aan Pluto, de heerser van de Onderwereld. De plant werd daarom bij dodenmaaltijden 

gegeten en ook wel aan de doden meegegeven. Daarnaast was, ogenschijnlijk heel tegenstrij-

dig, de plant een symbool voor overwinningen, de jeugd en nieuw leven.8 De meeste selderij is 

in kuil 11 aangetroffen, hoewel ook kuil 5 deelvruchten bevatte. Wat de betekenis van selderij 

was en of de historische bronnen ook echt selderij bedoelen en niet peterselie is voor nu on-

duidelijk. Wel is uit archeobotanische bronnen duidelijk geworden dat vanaf de Romeinse tijd 

selderij, en ook biet, voorkomen in nederzettingen buiten het kustgebied. De vicus van Matilo 

ligt weliswaar in de kuststrook, maar de aanwezige biet en selderij zouden dus, net als in de 

Romeinse nederzettingen buiten het kustgebied, in moestuinen gekweekt kunnen zijn.9 Indien 

deze veronderstelling juist is dan zouden de hier gevonden onderdelen van biet en selderij zelfs 

afkomstig kunnen zijn van rassen die oorspronkelijk in het Mediterrane gebied in cultuur zijn 

gebracht. Van biet zijn de niet eetbare vruchtkluwens gevonden. Als deze plant is gegeten dan 

at men de bladeren of de wortels. Een recept van de Romeinse meesterkok Apicius spreekt over 

de zwarte wortels van biet, die in water en olie gekookt moesten worden.10

Koriander (Coriandrum sativum), wijnruit (Ruta graveolens) en bonenkruid (Satureja hor-
tensis) zijn Mediterrane planten die hier door de contacten met de Romeinen zijn terecht-

gekomen. De wetenschappelijke naam Coriandrum werd al door Plinius gebruikt. De naam 

is afgeleid van het Griekse woord koris, wat bedwants betekent. De plant dankt deze naam 

aan de onaangename geur van de bladeren én de vruchten als die nog niet rijp zijn. Eenmaal 

rijp zijn de vruchten kruidig van smaak en al in de tijd van Cato (derde eeuw voor Chr.) werd 

koriander als toekruid in allerlei gerechten gebruikt.11

Bonenkruid was bij de Romeinen in trek als smaakmakend kruid en groente. Ook werd bo-

nenkruid met wijn vermengd tot saus, die tijdens feestmalen werd geserveerd.12

Wijnruit is een beetje een verhaal apart. Heden ten dage staat de plant als giftig te boek en 

het wordt afgeraden er al te veel van te proeven. Vaak wordt aan giftige planten een medi-

cinale werking toegeschreven. Dat geldt ook voor wijnruit, dat bekend stond als opwekkend 

middel. Ook zou het een vruchtafdrijvende werking hebben. In de Romeinse tijd zouden 

bladeren en zaden als toekruid gebruikt zijn en was men gecharmeerd van de stimulerende 

werking van het kruid.13 Hoewel de drie hier genoemde kruiden oorspronkelijk uit het Mid-

dellandse-Zeegebied komen, is het goed mogelijk dat de gevonden zaden in de kuilen 5 en 

11 afkomstig zijn van planten die op het vicus-terrein werden gekweekt.

Net als enkele hiervoor besproken soorten kent slaapbol (Papaver somniferum), ook wel 

maanzaad genoemd, meerdere toepassingen. Maanzaad is van oudsher in allerlei gerechten 

verwerkt. Zo werd maanzaad door broodmeel gemengd en beschreef Plinius een lekkernij 

samengesteld uit geroosterd maanzaad en honing.14 De zaden kunnen echter ook geplet 

worden om er olie uit te winnen. Naast de rol in de voeding heeft de plant een toepassing in 

de medische wetenschap en als verslavend middel. De stoffen waarom het hier gaat (opium 

en morfine) worden niet uit de zaden maar uit de zaaddozen gewonnen. Ook vroeger kende 

men deze toepassing en het is niet ondenkbaar dat het deze toepassing is, waarom zaden van 

slaapbol in kuil 5 van de vicus zijn aangetroffen.

7  Vehling 1977: 75, 84-85.
8  De Cleene & Lejeune 2000: 

972-973.
9  Knörzer 1991; Kooistra 1996: 

167, 325.
10  Vehling 1977: 75.
11  Rosengarten 1973: 138.
12  Rosengarten 1973: 80-81.
13  Stobart 1984: 264-265; Vehling 

1977: 104, 296.
14  Rosengarten 1973: 228-230.
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Van gewone pastinaak (Pastinaca sativa) is niet zeker of de plant is gegeten of dat deze in 

graslanden in of in de buurt van de vicus groeide. Heden ten dage kennen we gewone pas-

tinaak als de gele schermbloem in wegbermen. Daarmee lijkt het om een plant te gaan die 

van nature in Nederland voorkomt, maar dat was vroeger wellicht anders. Als we namelijk de 

archeobotanische gegevens op een rij zetten dan duikt gewone pastinaak pas in de Romeinse 

tijd voor het eerst op (zie tabel 2). De oudste vondsten die volgen op die uit de Romeinse 

tijd dateren van 1200 na Chr. Dit patroon met een onderbreking in tijd duidt eerder op een 

plant met een economische betekenis dan op een natuurlijk voorkomen, zeker ook gezien 

de huidige verspreiding van gewone pastinaak. Het is een plant die zich makkelijk vestigt op 

minerale grond in (half open) graslanden en ook wel in wat ruige vegetaties langs struwelen 

en bosranden. De Romeinse gewone pastinaak is van slechts vijf plaatsen bekend: Houten-

Tiellandt (agrarische nederzetting), Leiden-Roomburg (vicus), Valkenburg-Marktveld (vicus), 
Vleuten-De Meern-Veldhuizen (aanspoelsel bij Romeinse brug) en Voerendaal-ten Hove 

(Romeinse villa). Op deze plaatsen zijn ook andere voedselresten aangetroffen, die als typisch 

Romeins worden aangemerkt. Van gewone pastinaak werden net als biet de wortels gegeten, 

blijkens het kookboek van Apicius over de bereiding van groenten.15

3.1.2.3 Vruchten en noten
Schaaldelen van hazelnoot (Corylus avellana), een pitje van een vijg (Ficus carica), een schaal-

deel van walnoot (Juglans regia) en een pitje van framboos (Rubus idaeus) zijn in bijlage 1 

ondergebracht in de categorie ‘vruchten en noten’. Alleen hazelnoten en frambozen kunnen 

in de omgeving zijn verzameld. Het vijgenpitje is waarschijnlijk afkomstig uit een gedroogde 

vrucht, die over grote afstand is aangevoerd, want vijgenbomen kwamen in onze streken niet 

voor in de Romeinse tijd. Walnoten groeiden oorspronkelijk ook niet in onze gebieden, maar in 

de loop van de Romeinse tijd werden bomen vanuit het zuiden geïmporteerd.16

3.1.3 Wilde planten
In bijlage 1 zijn de gevonden wilde planten ingedeeld naar standplaats en milieu. Veel van 

de hier genoemde soorten staan op droge grond in een open vegetatie. Omdat het hier gaat 

om zogenaamde pioniers, planten die op vegetatieloze grond als eerste opkomen, zijn ze met 

name te vinden op akkers, in moestuinen of op erven. Een aantal van deze pioniers is zodanig 

gespecialiseerd dat ze ook op sterk betreden plaatsen goed kunnen overleven. Deze betreden 

Tabel 2. Vindplaatsen in Neder-

land waar gewone pastinaak 

(Pastinaca sativa) is gevonden.

vindplaats type vindplaats periode literatuur

Romeinse tijd

Houten-Tiellandtweg boerderij 12 v.Chr. tot 300 Kooistra 1996

Leiden-Roomburg vicus 12 v.Chr. tot 450 / 150-200  Van Amen & 

Brinkkemper (prep.)

Valkenburg-Marktveld vicus 50-100 / 90-250 Brinkkemper (prep.)

Vleuten-De Meern Romeinse brug 175-225  Van Haaster &  

Vermeeren 2000

Voerendaal-ten Hove Romeinse villa 50-100 / 100-400 Kooistra 1996

Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd

Dordrecht stad 1200-1250 Kooistra et al. 1998

Dokkum ophogingslagen 1200-1300  Van Haaster  

et al. 2003

Groningen stad 1200-1300 / 1550-1575 Van Zeist et al. 2000

Leeuwarden stad 1200-1400 Van Zeist et al. 1987

Heveskesklooster terp 1300-1610 Cappers 1994

Oldenzaal stad 1500-1600  Hänninen & Van  

Haaster 1998

Eindhoven stad 1650-1800 Luijten 1994

Riel waterput 1700-1775 Arts & Luijten 1994

15  Vehling 1977: 89-90.
16 Bakels 1996: 141.
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plaatsen zijn in nederzettingen en op erven te vinden. Niet alle plekken in een nederzetting 

of op een erf zijn doorgaans even intensief in gebruik. Ook zijn moestuinen of akkers niet 

altijd even goed onderhouden. Deze plaatsen raken op een goed moment begroeid met een 

zogenoemde ruigtevegetatie.

De vicus lag in een vrij vochtige omgeving en het is niet ondenkbaar dat de planten uit de 

volgende categorie van bijlage 1, de ‘planten van gestoorde plaatsen of open, vochtige tot 

natte, humusarme grond’, in of nabij de vicus groeiden. Voor de watervoorziening zal men 

over zoet water de beschikking hebben gehad. Daarom is de aanwezigheid van plantenresten 

van zoete wateren en oevers in de kuilen niet verwonderlijk.

Interessanter is het rijtje plantensoorten van kwelders en contactzones met zout en brak wa-

ter. Zelfs als we wat betreft biet en selderij een slag om de arm houden omdat deze soorten 

ook gekweekt kunnen zijn, dan is het brakke milieu nog goed vertegenwoordigd met zulte 

(Aster tripolium), strandmelde (Atriplex littoralis), melkkruid (Glaux maritima), zilte rus 

(Juncus gerardi) en schorrenzoutgras (Triglochin maritima). Overigens komen in de categorie 

‘planten van zoete wateren en oevers’ ook planten voor die tolerant zijn ten opzichte van 

brak water. Het gaat hier om bijvoorbeeld heen (Bolboschoenus maritimus) en de beide 

genoemde soorten waterbies (Eleocharis).
In de kuilen zijn voorts plantenresten gevonden die afkomstig zijn van planten uit de om-

geving. Het gaat hier om planten van graslanden, veengebieden, bossen en bosranden. De 

drie soorten die onder graslanden in bijlage 1 staan, komen in verschillende milieus voor. 

Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) is een plant van vochtige tot natte graslanden op 

vaak een venige ondergrond. Gewone brunel (Prunella vulgaris) staat vaak op een minerale 

ondergrond en doorgaans in een droger milieu dan de echte koekoeksbloem. Van de derde 

genoemde soort, gewone pastinaak, is het de vraag of deze in de Romeinse tijd in het wild 

voorkwam (zie 3.1.2). Indien dat het geval was dan stond gewone pastinaak op een minerale 

ondergrond in een licht verstoorde graslandvegetatie.

Het is mogelijk dat de onder ‘planten van heiden en venen’ genoemde tormentil (Potentilla 
erecta) en veenmos (Sphagnum) in hetzelfde vochtige, venige milieu als de echte koekoeks-

bloem stonden. In de standaardlijst van de Nederlandse flora, op basis waarvan de wilde 

planten van bijlage 1 zijn ingedeeld, kunnen soorten maar in één ecologische groep worden 

ingedeeld. Het milieu van de vochtige graslanden waarin echte koekoeksbloem voorkomt 

is echter vergelijkbaar met het milieu van vochtige veengebieden. Schapenzuring (Rumex 
acetosella) staat op de droogste delen van de veengebieden en komt voor in droge heiden 

op zure zandgrond. Aangezien er geen verdere aanwijzingen voor droge, zure zandgronden 

zijn, wordt verondersteld dat het hier gevonden zaadje van schapenzuring afkomstig is van 

een plant uit het veengebied in de omgeving van de vicus.
In alle drie de monsters zijn plantenresten van bomen gevonden. De monsters van kuil 5 en 

11 bevatten daarnaast plantenresten van struiken, kruidachtige planten en mos. Het is aan-

nemelijk dat de meeste planten in de buurt van de vicus voorkwamen. Het landschap rond 

de vicus zal sterk door de mens zijn beïnvloed en dat betekent dat de meeste vertegenwoor-

digers van bossen en bosranden eerder afkomstig zijn van bosschages of open bos dan van 

een gesloten bos. Toch zijn er aanwijzingen voor gesloten bos in de vorm van de gevonden 

blaadjes van groot kringmos (Neckera crispa) in kuil 11. Dit mos komt voor op stammen van 

oude, volgroeide bomen.17

Twee categorieën wilde planten uit bijlage 1 zijn nog niet besproken: de ‘akkerplanten van 

elders’ en ‘overige’. De categorie ‘overige’ bevat de plantenresten die niet tot op een zodanig 

niveau gedetermineerd konden worden dat ze waren in te delen naar standplaats of milieu. 

In dit rapport wordt niet nader op deze categorie ingegaan.

In kuil 5 zijn twee soorten planten gevonden die onder de noemer ‘akkerplanten van elders’ 

zijn gerubriceerd. Het gaat hier om straalscherm (Orlaya grandiflora) en getande veldsla 

(Valerianella dentata). De laatste, getande veldsla, is een plant van voedselrijke akkers in ge-

bieden met relatief warme zomers.18 Weeda meldt dat deze plant tegenwoordig in Nederland 

voorkomt in akkers op krijt, löss en zandige klei.19 Straalscherm komt tegenwoordig niet in 

Nederland voor, maar de Belgische flora vermeldt de plant als zeer zeldzaam voor graanak-

kers en bermen op kalkrijke bodem.20 Blijkens onderzoek van de auteur moet de grens van 

het verspreidingsgebied van straalscherm in de Romeinse tijd noordelijker hebben gelegen, 

17 Smith 1978, 506-507.
18 Haveman et al. 1998, 213-216.
19 Weeda et al. 1988, 279.
20 Lambinon et al. 1998, 470.
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want de plant groeide in de graanakkers van de Romeinse villa Voerendaal-ten Hove.21 

Guichelheil (Anagallis arvensis), die in bijlage 1 in de categorie ‘planten van akkers, erven 

en moestuinen’ staat zou ook een vertegenwoordiger van elders gelegen akkers kunnen zijn. 

Volgens de indeling van Haveman e.a. groeit guichelheil namelijk in het zelfde type akkers als 

getande veldsla. Guichelheil met zijn opvallend felgekleurde, stervormige, oranje bloemetjes 

is maar een klein plantje. Het blijft daarom op de akker achter en wordt niet mee geoogst. 

In tegenstelling tot getande veldsla en straalscherm is de kans relatief klein dat zaden van 

guichelheil in de graanoogst terecht komen. Deze kans is alleen aanwezig wanneer het graan 

met wortel en al wordt uitgetrokken of wanneer het onder aan de stengel is geoogst. Er zijn 

echter geen aanwijzingen voor deze oogstwijze gevonden en daarom wordt aangenomen dat 

guichelheil op kalkrijke klei in de vicus voorkwam. Weeda meldt weliswaar dat het zwaarte-

punt van de verspreiding op de löss in Zuid-Nederland ligt, maar dat de soort ook voorkomt 

op kalkrijke bodem in zeekleigebieden en in de duinstreek.22

3.2 Pollen en andere microfossielen (bijlage 2)
De drie pollenmonsters bevatten redelijk tot goed geconserveerd stuifmeel. De concentratie 

is het laagst in het monster uit kuil 8, hoewel de conservering hierin goed is. Het monster uit 

kuil 8 wijkt ook iets af van die uit de andere twee kuilen door de vele niet nader te identifice-

ren organische resten.

In alle drie de monsters is stuifmeel van graan aangetroffen. Het stuifmeel van granen is veel 

moeilijker te identificeren dan de graankorrels en er zijn enkele grassoorten met stuifmeel 

dat sprekend op dat van graan lijkt. Daarom wordt in bijlage 2 het graanstuifmeel van het 

achtervoegsel ‘type’ voorzien. Toch lijkt het er sterk op dat in kuil 5 en 11 een deel van het 

graanstuifmeel nog nader geïdentificeerd kon worden tot spelttarwe-type (afb. 3). Het gaat 

hier om donker gekleurde stuifmeelkorrels met een fijn oppervlak en met in clusters voorko-

mende donkere stippen.23

In de pollenmonsters ontbreekt informatie over andere 

voedsel- en gebruiksplanten. Dit zal voor een deel te 

maken hebben met het probleem dat stuifmeelkorrels 

minder goed tot op soortniveau zijn te determineren dan 

botanische macroresten. Zo is biet een vertegenwoordi-

ger van de ganzenvoet-familie (Chenopodiaceae) en zijn 

selderij, koriander en gewone pastinaak vertegenwoor-

digers van de schermbloemenfamilie (Apiaceae). In de 

kuilen 5 en 11 komt een redelijke hoeveelheid stuifmeel 

van ganzenvoeten en schermbloemen voor. Of hiertussen 

stuifmeel van de in de vorige paragraaf genoemde voed-

selplanten voorkomt is onbekend, maar wel mogelijk.

Bij de wilde planten zijn in kuil 11 de bomen en struiken met een kleine 47 procent redelijk 

vertegenwoordigd. Het leeuwendeel van het boompollen komt voor rekening van de els 

(Alnus), gevolgd door hazelaar en eik (Quercus). Beide laatstgenoemde boomtypen zijn, net 

als els, windbestuivers en produceren naar verhouding veel stuifmeel. Het werkelijke aandeel 

aan bomen en struiken op het vicus-terrein zal dan ook veel lager zijn. De lage waarden voor 

het pollen van bomen en struiken in kuil 5 en 8 versterken het idee van een boomarme om-

geving rond de vicus. Tussen het boompollen komt het stuifmeel van zilverspar (Abies), spar 

(Picea) en den (Pinus) voor. Deze naaldbomen produceren stuifmeel met luchtzakken. Door 

deze luchtzakken kan het stuifmeel door de lucht en over water grote afstanden afleggen. 

In veel palynologisch onderzoek komen deze pollentypen in lage aantallen voor, maar harde 

bewijzen voor lokaal groeiende bomen, zoals hout, kegelfragmenten en vruchten, zijn niet 

gevonden. Om deze reden wordt het voorkomen van deze boomsoorten in de omgeving van 

het vicus-terrein niet waarschijnlijk geacht.

Uit het pollenonderzoek komen aanwijzingen voor dezelfde vegetatietypen als uit het onder-

zoek aan botanische macroresten. Aanvullend zijn de aanwijzingen uit andere microfossielen 

dan stuifmeel en sporen. In de categorie ‘planten e.d. van zoete wateren en oevers’ zijn 

21 Kooistra 1996, 170.
22 Weeda et al. 1988, 69-70.
23 Beug 2004.

Afb. 3. Leiden-Roomburg, stuif-

meel van het spelttarwe-type 

(Triticum spelta). De stuifmeel-

korrel is 67 μm. Foto: M. van 

Waijjen (BIAX Consult).
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enkele groenwieren (Pediastrum, Spirogyra) en niet nader aan te duiden watertypen gevon-

den, die wijzen op zoet water ter plaatse. In dezelfde monsters komen diverse micro-organis-

men van zout water voor, zoals een kiezelwier (Podosire stelliger) en vertegenwoordigers van 

Foraminifera en Hystrichospheridae. Deze zoutwater-indicatoren kunnen met kwelderplanten 

meegekomen zijn. Een andere mogelijkheid is dat ze ouder zijn en uit de klei van het vicus-ter-

rein afkomstig zijn. Een aantal microfossielen is ondergebracht in de categorie ‘mestschimmels’. 

De meeste mestschimmels zijn met name in kuil 5 aangetroffen, maar ze komen ook in de 

monsters van de andere twee kuilen voor. Het is onduidelijk om welk type mest het hier gaat.

4. Discussie

4.1 Voedsel en voedselbereiding
In kuil 5 zijn veel kafresten van spelttarwe aangetroffen. Toch wordt aangenomen dat dit 

graan niet in de omgeving is verbouwd maar van elders is aangevoerd. Het belangrijkste 

argument daarvoor is de aanwezigheid van een tweetal akkeronkruiden (straalscherm en 

getande veldsla) die niet in de omgeving van de vicus voorkwamen. Ook ontbreken in de 

monsters stroresten en kafnaalden. Dit is het typische dorsafval van een eerste dorsronde, die 

op agrarische bedrijven plaatsvond.24 Uitgaande van deze stelling moet de grote hoeveelheid 

kaf in kuil 5 het afval van de tweede dorsronde zijn. Deze tweede dorsronde vond plaats vlak 

voor de consumptie van het graan en dit type dorsafval is te vinden op zogenoemde con-

sumptienederzettingen. De grote hoeveelheid graanstuifmeel spreekt, hoe tegenstrijdig ook, 

deze bewering niet tegen. Spelttarwe behoort tot de groep van graansoorten die voorname-

lijk zelfbestuivend zijn. Experimenteel onderzoek heeft aangetoond dat op de akkers weinig 

stuifmeel terecht komt. Het stuifmeel wordt met het graan meegeoogst en de grootste 

hoeveelheden komen pas bij de beide dorsronden vrij.25

Naast spelttarwe stonden emmertarwe en gerst op het menu. Spelttarwe is een goede graan-

soort om brood van te bakken. Van emmertarwe is dat minder bekend, maar onderzoek aan 

broodresten van de bij de vicus van Kesteren gelegen agrarische nederzetting heeft aange-

toond dat ook van emmer brood werd gebakken.26 Dat men van gerst brood bakte, is niet 

waarschijnlijk. Het meel van gerst heeft geen rijzend vermogen. Als dit graan voor menselijke 

consumptie diende, dan zal daarvan een zoete of hartige koek of brij zijn gemaakt. Of het 

werd gemengd met (spelt)tarwe en dan kon er alsnog brood van gebakken worden.

Op het menu van de bewoners van de vicus stonden naast meelproducten groenten, fruit, 

noten en kruiden. Er lijkt een zekere variatie in voedingsmiddelen te zijn geweest, die waar-

schijnlijk groter was dan die in de omliggende agrarische nederzettingen. Net als met het 

graan zijn er aanwijzingen voor de import van fruit (vijg) en noten (walnoot), maar werden 

deze ook in de omgeving verzameld, zoals waarschijnlijk hazelnoten en frambozen. De 

groenten en tuinkruiden zijn naar alle waarschijnlijkheid op of in de directe nabijheid van het 

vicus-terrein zelf verbouwd. In de kuilen is wellicht het afval van zaaigoed terecht gekomen, 

want van biet en gewone pastinaak zijn respectievelijk de vruchtkluwens en de deelvruchten 

gevonden, terwijl van deze groenten het blad en/of de wortels werden gegeten.

Het pakket aan voedsel- en gebruiksplanten is heel vergelijkbaar met dat van eerder onder-

zoek van Van Amen en Brinkkemper aan kuilen van een meer noordelijk deel van de rand-

zone van het vicus-terrein, dat dichter bij het kanaal van Corbulo lag.27 Het materiaal voor het 

onderzoek van Van Amen en Brinkkemper is verzameld in de opgravingscampagnes van 1995 

tot 1997. Spelttarwe is ook voor dat deel van het vicus-terrein de belangrijkste graansoort en 

ook in dit eerdere onderzoek zijn akkerplanten van elders aangetoond. Het gaat hierbij om 

straalscherm en bolderik. De beide onderzoeken versterken daarmee de gedachte dat het 

graan is aangevoerd. Daarmee levert het archeobotanisch materiaal van de vicus van Matilo 

een van de sterkste bewijzen voor de import van stapelvoedsel, zoals graan.

4.2 De vegetatie op en rond het vicusterrein
De gegevens over de wilde planten kunnen per kuil in cirkeldiagrammen worden weerge-

geven (zie afb.4).28 Het aantal soorten wilde planten is in vijf herkomstgebieden ingedeeld: 

akker elders, het vicus-terrein, oever en zoet water, kwelder en de wijdere omgeving. De 

planten van het vicus-terrein omvat de in bijlage 1 genoemde categorieën ‘akker, erf en 

24  Hillman 1984; Jones 1984; Jones 
1985; Kooistra 1996: 16-22.

25  Diot 1992; mondel. meded. mw. 
dr. J. Meurers-Balke (Universiteit 
van Keulen).

26  Kooistra & Van Haaster 2001: 
311-313, 317.

27  Van Amen & Brinkkemper (in 
prep.).

28  In afb. 4 zijn alleen de gegevens 
uit het onderzoek aan botani-
sche macroresten verwerkt.
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moestuin’, ‘tredplanten’, ‘ruigtekruiden’ en ‘planten van gestoorde plaatsen’. De planten van 

de wijdere omgeving omvat de soorten die onder de categorieën grasland, veengebied en 

bos staan. In afb. 3 is alleen het aantal soorten per categorie geteld en zijn de aantallen per 

soort buiten beschouwing gelaten. Het gaat hier dus om zogenoemde presentiediagrammen. 

Uit de figuur blijkt dat de meeste wilde planten van het vicus-terrein afkomstig zijn. In kuil 5 

en 11 is er daarnaast een sterk signaal van de planten uit de wijdere omgeving en met name 

die van bossen en bosranden. Het aandeel aan planten van oevers en zoet water alsmede die 

van kwelders is in deze beide kuilen vergelijkbaar groot, terwijl in kuil 8 de nadruk ligt op de 

planten van oevers en zoet water.

Als we afb. 1 bekijken, dan hoeft het gevonden assemblage aan wilde planten geen verba-

zing te wekken. Ten westen van de vicus kan men zich langs de Rijn kwelders voorstellen en 

ten noorden, oosten en zuiden laagveen met gesloten broekbossen. De vochtige en natte 

graslanden lagen wellicht op rivierafzettingen en op de overgangen naar het veengebied toe. 

4.3 De functie van de kuilen
De kuilen 5 en 11 lijken een vergelijkbare samenstelling te hebben. Kuil 8 wijkt daarvan af. 

Wellicht dat de vorm en daarmee de oorspronkelijke functie van de kuilen aan de verschil-

lende dichtheid en samenstelling ten grondslag ligt. Kuil 8 was langwerpig van vorm (tien bij 

anderhalve meter) en iets ondieper dan de beide andere kuilen, die een ronde vorm hadden 

(ca. één meter in diameter). Het is mogelijk dat de voornamelijk onverkoolde plantenresten in 

kuil 8 slechter bewaard gebleven zijn, omdat deze kuil ondieper was. De vrij goede conserve-

ring van de resten spreekt dit echter tegen. Misschien dat kuil 8 is schoongemaakt vlak voor 

deze buiten gebruik raakte. Hazenberg suggereert voor een ander deel van het vicus-terrein 

dat langwerpige kuilen voor het opkuilen van mest gebruikt zijn.29 De meeste mestschimmels 

zijn echter in de kuilen 5 en 11 aangetroffen, waardoor de suggestie van Hazenberg noch 

versterkt noch verzwakt wordt.

Wat de oorspronkelijke reden voor het graven van de kuilen is, kan niet aan de hand van de 

botanische vondsten worden vastgesteld. Het lijkt erop dat de kuilen in de laatste fase van 

hun bestaan voor de opslag van afval van huishoudelijke activiteiten dienden. In kuil 5 is met 

name dorsafval van spelttarwe gevonden. Het gaat hier om dorsmateriaal dat vrijkomt bij de 

tweede dorsronde, die voorafgaat aan de voedselbereiding. De aanwezigheid van planten die 

niet met de graanconsumptie te maken hebben en de gevonden mestschimmels, geven aan 

dat ook ander afval van de nederzetting (van het huishouden) in kuil 5 is terechtgekomen. 

Kuil 11 kan eenzelfde functie hebben gehad.

Afb. 4. Leiden-Roomburg, pre-

sentiediagrammen van soorten 

wilde planten ingedeeld naar 

standplaats, a. kuil 5 (N = 56), 

b. kuil 11 (N = 43), c. kuil 8 (N 

= 23).

akker elders

vicus-terrein

oever en zoet water 

kwelder

wijdere omgeving

a b

c

29   Hazenberg 2000, 45.
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5. Conclusie

Van de randzone van de vicus behorende bij het castellum Matilo zijn drie kuilen op botani-

sche resten onderzocht. Het materiaal was afkomstig van de opgravingscampagne uit 2003 

van de gemeente Leiden. Het onderzoek heeft geleid tot de hieronder genoemde uitspraken.

•  Spelttarwe was de belangrijkste graansoort.

•  De aanwezigheid van getande veldsla en straalscherm, alsmede het ontbreken van stro en 

kafnaalden maakt het aannemelijk dat spelttarwe is geïmporteerd.

•  In de categorie groenten, tuinkruiden en mogelijke medicinale planten komen biet, bonen-

kruid, gewone pastinaak, koriander, slaapbol, selderij en wijnruit voor.

•  Biet en selderij zijn wilde planten van het kustgebied. Gezien de aanwezigheid van Medi-

terrane tuinkruiden én de aanwezigheid van biet en selderij in nederzettingen buiten het 

kustgebied wordt aangenomen dat de hier gevonden biet en selderij tot de tuinkruiden 

gerekend moeten worden die op het vicus-terrein werden gekweekt.

•  Hoewel gewone pastinaak tegenwoordig een plant van graslanden en ruige vegetaties is, 

wordt aangenomen dat de gevonden zaden in kuil 5 van een gekweekte plant afkomstig 

zijn, want noch van de periode voor, noch van de periode na de Romeinse tijd is gewone 

pastinaak bekend. In de Romeinse tijd zelf komt de plant steeds voor in combinatie met 

Mediterrane tuinkruiden of medicinale planten. Pas vanaf 1200 komen deelvruchten voor in 

beerputten en ophogingspakketten.

•  Het grootste deel van de gevonden wilde planten is waarschijnlijk afkomstig van het 

vicus-terrein, dat open grond, paden, gestoorde milieus en minder gebruikte hoeken met 

ruigtevegetatie kende.

•  Op basis van het palynologisch onderzoek wordt aangenomen dat het vicus-terrein zelf vrij 

arm aan bomen en struiken was.

•  De planten van kwelders zijn waarschijnlijk afkomstig van terreinen ten westen van de vicus.
•  Gezien het voorkomen van planten van droge, vochtige en natte graslanden wordt aangeno-

men dat de graslanden op de overgang van rivierafzettingen naar de komgebieden lagen.

•  In het gebied kwamen nog gesloten bossen voor, waarin groot kringmos op de stammen 

van bomen groeide.
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Bijlage 1

Leiden Roomburg: basisgegevens onderzoek botanische macroresten. Tenzij anders vermeld 
zijn de plantenresten in onverkoolde vorm bewaard gebleven. 

Legenda: cf. = determinatie niet zeker; s.l. = inclusief ondersoorten; v = verkoold;  
* = komt ook voor in andere categorie.

vondstnr. 140052 150065 150067
context kuil 5 kuil 11 kuil 8
datering na Chr. 150-200 100-200 100-200
niveau in m -NAP 2,28 1,86 1,73
volume in liter 2,5 0,6 1,3
totaal aan resten ca. 6800 ca. 2100 ca. 4000

voedsel-	en	gebruiksplanten	granen
Hordeum spec. var. vulgare (v) 1 . . Bedekte gerst
Triticum dicoccon, kaf 16 1 3 Emmer
Triticum spelta, kaf 1370+1(v) 17+1(v) 62 Spelt
Triticum cf. spelta, kaf (v) 1 . . mogelijk Spelt
Triticum, kaf 1(v) 3 . Tarwe
Triticum, aarspilfragm. 1 . . Tarwe

groenten,	tuinkruiden	en	medicinale	planten
Apium graveolens* 11 216 . Selderij
Beta vulgaris*, vruchtkluwens 26 . . Biet s.l.
Coriandrum sativum 2 1 . Koriander
Papaver somniferum 2 . . Slaapbol
Pastinaca sativa* 3 . . Gewone pastinaak
Ruta graveolens 1 . . Wijnruit
Satureja hortensis . 1 . Bonenkruid

vruchten	en	noten
Corylus avellana, schaalfragm. 4 . . Hazelaar
Ficus carica . 1 . Vijgenboom
Juglans regia . . 1 Okkernoot/Walnoot
Rubus idaeus . 1 . Framboos

wilde planten 
akkerplanten van elders
Anagallis arvensis 1 . . Guichelheil
Orlaya grandiflora 7 . . Straalscherm
Valerianella dentata 1 . . Getande veldsla

planten	van	akkers,	erven	en	moestuinen
Chenopodium polyspermum 9 2 . Korrelganzevoet
Lamium amplexicaule 2 . . Hoenderbeet
Lamium cf. purpureum 8 1 . Paarse dovenetel
Solanum nigrum s.l. 2 . . Zwarte nachtschade/ 
     Beklierde nachtschade
Sonchus arvensis/oleraceus . 1 1 Akkermelkdistel s.l./
     Gewone melkdistel
Sonchus asper 2 5 2 Gekroesde melkdistel
Stellaria media 816 69 . Vogelmuur
Urtica urens . 6 . Kleine brandnetel

tredplanten	van	droge,	voedselrijke	grond
Capsella bursa-pastoris 12 1 . Gewoon herderstasje
Coronopus squamatus 1 . . Grove varkenskers
Poa annua (deels recent?) 16 . . Straatgras
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Polygonum aviculare . 7 1 Gewoon varkensgras
Plantago major s.l.* 1062 112 1761 Grote/Getande weegbree

planten	van	droge,	voedselrijke	ruigten
Arctium lappa 9 . . Grote klit
Atriplex patula/prostrata 1161 209 1 Uitstaande melde/Spiesmelde
Chenopodium album 2 . . Melganzenvoet
Chenopodium ficifolium 5 1 11 Stippelganzenvoet
Cirsium arvense/palustre 7 . . Akkerdistel/Kale jonker
Conium maculatum 1 . . Gevlekte scheerling
Malva sylvestris 2 18 . Groot kaasjeskruid
Persicaria lapathifolia 132 18 2 Beklierde duizendknoop
Rumex crispus/obtusifolius* 1 . . Krulzuring/Ridderzuring

planten	van	gestoorde	plaatsen	of	open,	vochtige	tot	natte,	humusarme	grond
Alopecurus geniculatus . 5 71 Geknikte vossenstaart
Bidens tripartita 1 . 4 Veerdelig tandzaad
Carex otrubae/vulpina . 6 14 Valse voszegge/Voszegge
Chenopodium glaucum/rubrum 62 100 . Zeegroene ganzenvoet/Rode ganzenvoet
Leontodon autumnalis 4 1 . Vertakte leeuwentand
Plantago major s.l.* 1062 112 1761 Grote/Getande weegbree
Potentilla anserina 20 10 166 Zilverschoon
Ranunculus repens type 23 1 . Kruipende boterbloem
Ranunculus sardous 3 5 6 Behaarde boterbloem
Ranunculus sceleratus 25 121 . Blaartrekkende boterbloem
Rumex crispus/obtusifolius* 1 . . Krulzuring/Ridderzuring
Rumex maritimus 317 2 2 Goudzuring

planten	van	zoete	wateren	en	oevers
Alisma 5 . . Waterweegbree
Alisma gramineum/lanceolatum 2 . . Smalle/Grote waterweegbree
Bolboschoenus maritimus 5 1 1 Heen
Damasonium alisma 3 . . Stervruchtige waterweegbree
Eleocharis palustris/uniglumis 217 42 468 Gewone waterbies/Slanke waterbies
Glyceria fluitans 2 . 169 Mannagras
Hippuris vulgaris 7 3 1 Lidsteng
Lemna . 1 . Eendekroos
Lycopus europaeus 1 . 1 Wolfspoot
Ranunculus aquatilis 9 8 . Fijne waterranonkel
Schoenoplectus lacustris/ 
tabernaemontani 54 12 7 Matten-/Ruwe bies
Typha . . ca. 100 Lisdodde

planten	van	zeeduinen,	zoute	wateren	en	kwelders
Apium graveolens* 11 216 . Selderij
Aster tripolium 9 8 . Zulte
Atriplex cf. littoralis 4 . . Strandmelde
Atriplex littoralis type 3 3 . Strandmelde
Beta vulgaris*, vruchtkluwens 26 . . Biet s.l.
Glaux maritima . 2 . Melkkruid
Juncus gerardi ca. 1000 ca. 1000 ca. 1000 Zilte rus
Triglochin maritima 3 7 40 Schorrenzoutgras

planten	van	graslanden	op	matig	voedselrijke,	vochtige	tot	natte	grond
Lychnis flos-cuculi . 4 . Echte koekoeksbloem
Pastinaca sativa* 3 . . Gewone pastinaak
Prunella vulgaris 1 . . Gewone brunel

planten	van	heiden	en	venen
Potentilla erecta 2 . . Tormentil
Rumex acetosella 1 1 . Schapenzuring
Sphagnum, blaadjes 1 2 . Veenmos
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planten	van	kaalslagen,	zomen	en	struwelen
Alnus 5 22 2 Els
Alnus, katje 2 2 . Els
Corylus avellana, schaalfragm. 4 . . Hazelaar
Galeopsis bifida type 1 . . Gespleten hennepnetel
Neckera crispa, blaadjes . 4 . Groot kringmos
Rubus idaeus . 1 . Framboos
Salix 2 2 . Wilg
Sambucus ebulus 1 . . Kruidvlier
Sambucus nigra 2 1 . Gewone vlier
Urtica dioica . 1 . Grote brandnetel

niet	in	te	delen	planten
Agrostis . ca. 10 . Struisgras
Apiaceae . 1 1 Schermbloemenfamilie
Carex 10 . . Zegge
Myosotis . 1 91 Vergeet-mij-nietje
Poa ca. 100 16 . Beemdgras
Poaceae . . 31 Grassenfamilie
Poaceae, stengelfragm. 1 . ca. 10 Grassenfamilie,  
     stengelfragm.
Rumex 227 12 11 Zuring

Indeterminatae 1 . . Niet te determineren 
Indeterminatae (v) 1 . . Niet te determineren
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Bijlage 2
Leiden Roomburg: basisgegevens palynologisch onderzoek.
Legenda: cf. determinatie niet zeker; + = aanwezig.

vondstnr. 140052 150065 150067
BIAX-nummer BX2819 BX2820 BX2821
context kuil 5 kuil 11 kuil 8
datering na Chr. 150-200 100-200 100-200
niveau in m -NAP 2,28 1,86 1,73

samenvatting
volume (ml) 2 1,5 1,5
toegevoegde sporen van exoot 25084 25084 25084
aantal teruggevonden exoten 86 206 87
pollenconcentratie (per ml) 123670 64699 11148
som boompollen 114 365 9
som niet-boompollen 736 415 56
totaal boom- & niet-boompollen 850 780 65
niet te determineren 22 33 1
percentage boompollen 13,4 46,8 13,8
percentage niet-boompollen 86,6 53,2 86,2

voedsel-	en	gebruiksplanten		-	granen
Cerealia type 24 16 8 Graan type
Triticum spelta type + + . Spelttarwe type

wilde	planten	
planten	van	akkers,	erven	en	moestuinen
Anthemis type 6 . . Schubkamille type
Persicaria maculosa type 1 1 . Perzikkruid type
tredplanten van droge, voedselrijke grond    
Plantago major s.l. . 4 2 Grote/Getande weegbree
Polygonum aviculare type 2 . . Varkensgras type

planten	e.d.	van	zoete	wateren	en	oevers
Cyperaceae 60 60 2 Cypergrasfamilie
Filipendula 1 . 5 (Moeras)spirea
cf. Iris pseudacorus 1 . . mogelijk Gele lis
Mentha type . . 1 Munt type
Pediastrum 2 + . Groenwier
Sparganium erectum 4 . . Grote egelskop
Spirogyra (T.315) . 1 . Draadwier
Spirogyra (T.132) 1 . . Draadwier
Type 119 . . 1 Watertype
Type 128A 2 1 1 Watertype
Typha latifolia . 1 . Grote lisdodde
Xanthium . 1 . Stekelnoot

planten	e.d.	van	zeeduinen,	zoute	wateren	en	kwelders
Culcitalna achraspora (T. 707) 3 2 . Schimmel op rottend hout in zeewater
Foraminifera . + . Gaatjesdragers
Hystrichospheridae (T. 704C) 2 8 . Dinophyceae
Podosire stelliger (T. 5085) . 1 . Kiezelwier
Spergularia maritima type 1 2 . Gerande schijnspurrie type
Triglochin 1 2 . Zoutgras

planten	van	graslanden	op	matig	voedselrijke,	vochtige	tot	natte	grond
Plantago lanceolata 1 2 . Smalle weegbree
Ranunculus acris type 2 5 . Scherpe boterbloem type
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Rumex acetosa type . 2 1 Veldzuring type
Trifolium repens 13 8 1 Witte klaver

planten	van	heiden	en	venen
Ericales 3 15 . Heideachtigen
Sphagnum 2 2 . Veenmos
Sphagnum cuspidatum type . . 1 Water-veenmos type

planten	van	kaalslagen,	zomen	en	struwelen
Acer campestre type . 1 . Spaanse aak type
Alnus 55 186 3 Els
Betula 8 19 2 Berk
Carpinus 4 . .

bomen	van	elders
Abies . 7 . Zilverspar
Picea . 1 . Spar
Pinus 4 21 1 Den

niet	in	te	delen	planten
Apiaceae 16 2 . Schermbloemenfamilie
Artemisia 1 2 . Alsem
Asteraceae liguliflorae 39 28 3 Lintbloemige Asterfamilie
Asteraceae tubuliflorae 26 11 . Buisbloemige Asterfamilie
Brassicaceae 1 . . Kruisbloemenfamilie
Campanula 1 . . Klokje
Capsella type . + . Herderstasje type
Caryophyllaceae . 3 . Anjerfamilie
Cerastium fontanum groep 3 . . Hoornbloem groep
Chenopodiaceae 294 84 2 Ganzenvoetfamilie
Dryopteris type 3 13 . Niervaren type
Fabaceae 7 4 . Vlinderboemenfamilie
Galium type 1 1 2 Walstro type
Poaceae 193 147 25 Grassenfamilie
Poaceae ≥ 40 µm 21 8 + Grote grassen (mogelijk graan)
Potentilla type 2 1 3 Ganzerik type
Rumex . 2 . Zuring
Sinapis type 12 3 1 Mosterd type
Pollen Indeterminatae 22 33 1,0 Niet te determineren stuifmeel

mestschimmels
Arnium imitans type (T. 262 2 . . Mestschimmel
Arnium type (T. 261) 1 . . Mestschimmel
Cercophora type (T. 112) 3 1 2 Mestschimmel
Podospora type (T. 368) 2 4 2 Mestschimmel?
Sordaria type (T. 55A) 25 14 4 Mestschimmel?
Sordaria type (T. 55A) met 2 poren 7 3 . Mestschimmel?
Sporormiella type (T.113) 2 . . Mestschimmel
Tripterospora type (T.169) 4 . . Mestschimmel

microfossielen	algemeen
Diporotheca rhizophila (T.143) 1 . . Parasitaire schimmel
Glomus cf. G. fasciculatum (T. 207) 1 2 . Bodemschimmel
Thecaphora (T.364) 1 . . Schimmel
Scaliforme zeefplaathout (T. 114) . 1  . Scalariforme zeefplaat hout
Type 171: 1 . . .
Dictyosporium (T.498) 1 . 1 Schimmel
Type 731: . + . .
Ustulina deusta (T. 44) 1 2 . Schimmel
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Het onderzoek naar dierlijk en menselijk 

bot van de opgraving Roomburg 2003

F.W. Schnitger

1. Materiaal en methoden
Het behandelde bot betreft voornamelijk handverzameld materiaal dat gewassen, gedroogd 

en ongenummerd is aangeleverd. De kwaliteit van het bot is redelijk tot goed. Het meeste 

materiaal is afkomstig van de locaties Roomburg-Historiewijk (voornamelijk middeleeuwse 

context) en Roomburg-AZC (Romeinse vindplaats met enkele middeleeuwse sporen). Enkele 

vondstnummers zijn afkomstig van de locaties Roomburg-Torens I en –A4/W4.

De resultaten van de determinaties en metingen zijn verwerkt in een zestal tabellen  

(zie cd-rom):

1. Botten de basis gegevens

2.  Gebitconfiguraties  de gebitsconfiguraties voor zover van toepassing 

3.  Epifysiaire vergroeiingen  epifysiaire vergroeiingsstadia 

4.  Maten  maten van vergroeide en meetbare elementen naar von den 

Driesch (1976).

5.  Bot Associaties beschrijving van (partiele) skeletten 

6.  BrandSnijHakVraatPath bijzonder verschijnselen

1.  Het materiaal is zoveel mogelijk tot op soort gedetermineerd. Waar het vaststellen van de 

soort niet mogelijk was is in ieder geval een uitspraak gedaan over de klasse en zo mogelijk 

over de relatieve grootte (klein, middel, groot). 

Al het materiaal is geteld en gewogen. Gedetermineerde stukken zijn individueel gewogen 

en beschreven (met uitzondering van rib fragmenten). Niet nader gedetermineerd materiaal 

is (binnen een vondstnummer) gewogen in groepen van fragmenten met globaal gelijke 

grootte. 

Aan elkaar passende fragmenten of fragmenten die duidelijk tot één gefragmenteerd  

element behoren zijn gezamenlijk gewogen. Het geschatte aantal oorspronkelijke  

elementen is vermeld als “aantal”, het aantal getelde fragmenten als “geteld” in de tabel 

“Botten”.

2.  Van de gebitselementen (zowel losse tanden en kiezen als gebitselementen in situ) is de 

aanwezigheid dan wel aantoonbare afwezigheid (lege alveolen) en de mate van slijtage 

vastgelegd in tabel “Gebitsconfiguraties”. Elk gebitselement is vertegenwoordigd met één 

record. Losse tanden en kiezen zijn in de tabel “Botten” vermeld als het dragende skelete-

lement (mandibula of maxilla). Alleen tanden en kiezen waarvan het dragende element 

niet kon worden bepaald zijn als “dentes”vermeld. Uitspraken over de gebitsleeftijden zijn 

gebaseerd op Higham (1967). 

3.  De epifysiaire vergroeiingsstadia van de onderzochte elementen zijn vastgelegd in de tabel 

“Epifysiaire vergroeiingen”. Uitspraken over vergroeiingsleeftijden zijn gebaseerd op Silver 

(1969).

4. De afmetingen van (delen van) elementen (voornamelijk pijpbeenderen) met vergroeide en 

vergroeiende gewrichtsuiteinden zijn, voor zover te meten, vastgelegd in de tabel “Maten”. 

De maten zijn genomen volgens Von den Driesch (1969). 

5. Partiële skeletten zijn vermeld in de tabel “Botassociaties”.

6.  In de tabel “BrandSnijHakVraatPathologie” zijn de verbrandingssporen, hak- en  

snijsporen, vraat en ziekteverschijnselen vermeld.
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2. Resultaten

2.1 Aantallen en gewichten

In totaal zijn 3761 botten geteld met een totaalgewicht van 106,5 kg. Ze z ijn toegewezen 

aan 2912 aparte vondstnummers. In aantallen kon iets minder dan de helft tot op soort wor-

den gedetermineerd; in gewicht meer dan 93 procent (tabel 1).

Het tot op soort gedetermineerde materiaal is afkomstig van maar een beperkt aantal soorten: 4 

(6) vogelsoorten, 10 verschillende zoogdieren (inclusief mens) en twee vissoorten. Het materiaal 

wordt gedomineerd door de botten van de soorten rund, paard, schaap/geit en varken (tabel 2).

In veel gevallen kunnen botfragmenten van de pijpbeenderen van runderen worden onderschei-

den van die van het paard op basis van het wel of niet aanwezig zijn van trabeculae resten. 

Gezien de inwendige structuur is het overgrote deel van de als “groot zoogdier” geregistreerde 

fragmenten (62% van het ongedetermineerde materiaal) niet afkomstig van paard en dus  

waarschijnlijk van rund. Formeel kunnen ze ook afkomstig zijn van andere grote zoogdieren. 

Tabel 1. Verdeling tot op soort 

gedetermineerd materiaal : niet 

nader gedetermineerd materiaal

Tabel 2. Belangrijkste soorten 

binnen het tot op soort gede-

termineerde botmateriaal

Tabel 3. Verdeling soorten

Soort aantal gewicht aantal % gewicht %

Gedetermineerd 1407 99073,4 48,3 93,1

ongedetermineerd 1505 7318,5 51,7 6,9

Soort aantal gewicht aantal %  gewicht %  Min. aantal  

      individuen

Rund 768 56700,5 54,6 57,2 15

Paard 265 37740,5 18,8 38,1 9

Schaap/geit 120 1515,4 8,5 1,5 10

Varken 114 2536,5 8,1 2,6 4

Kip 85 105,3 6,0 0,1 4

Konijn 18 16,4 1,3 0,0 3

Hond 10 195,9 0,7 0,2 3

Overige 27 262,9 1,9 0,3 

Totaal 1407 99073,4 100,0 100,0 

klasse Soort Nederlands aantal geteld gewicht

vogel Anas Penelope Smient 1 1 3,9

  Anas sp. Eend 5 5 8,1

  Anser domesticus tamme gans 2 2 11,1

  Anser sp. Gans 5 5 20,4

  Gallus domesticus Kip 85 85 105,3

  Phalacrocorax carbo aalscholver 1 1 1,9

  Aves vogel indet 31 31 47

zoogdier Bos Taurus rund 768 964 56700,5

  Canis familiaris hond 10 10 195,9

  Capra hircus geit 1 1 14,1

  Capreolus capreolus ree 1 1 20,4

  Cetacea walvisachtige 1 1 143,2

  Equus caballus paard 265 917 37740,5

  Felis catus kat 2 2 4,1

  Homo sapiens mens 5 5 35,8
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2.2 Bewerkingssporen

Ondanks het feit dat er weinig complete skeletelementen zijn gevonden (buiten de partiële 

skeletten) heeft maar 7% van de fragmenten aantoonbare bewerkingssporen (hak- en snij- 

en brandsporen, tabel 4). Het grootste deel van de elementen lijkt te zijn stukgeslagen zonder 

dat dit specifieke sporen heeft achtergelaten. De hoeveelheid vraat is beperkt (1%).

Er is één artefact geborgen: een glis gemaakt van een radius van een rund  

(03RMBV160008.OXB.236).

3 Soorten 

Het materiaal is handverzameld. Dit betekent vrijwel zeker een ondervertegenwoordiging van 

de kleinere skeletelementen en dus ook van de kleinere dieren. 

Het meest vertegenwoordigd zijn vee en pluimvee; in volgorde van belang: rund, paard, 

schaap/geit, varken en kip. Slechts 4% van het materiaal kan aan andere soorten worden 

toegeschreven. Weliswaar maakt het slechts tot op klasse gedetermineerde materiaal de helft 

Afb 1. Glis, gemaakt van een 

radius van een rund.

Tabel 4. Botfragmenten met 

bijzondere sporen

klasse Soort Nederlands aantal geteld gewicht

zoogdier Oryctolagus cuniculus konijn 18 18 16,4

  Ovis aries schaap 2 2 49,1

  Ovis/Capra schaap/geit 117 117 1452,2

  Sus domesticus varken 114 114 2536,5

  Large Mammal groot zoogdier 934 934 6433,2

  Mammal zoogdier 302 302 348,4

  Medium Mammal middelgr. zoogdier 233 233 486,1

Vis Pisces vis 5 5 3,8

  Pleuronectes sp. bot/schol 1 1 1,6

  Gadus morrhua schelvis 3 3 12,4

 Totaal  2912 3761 106391,9

bewerking Aantal Percentage van het totaal

artefact 1 0,0

pathologie 6 0,2

snijsporen 11 0,4

brandsporen 12 0,9

Vraat 29 1,0

gecalcineerd 62 2,1

haksporen 104 3,6

Totaal 225 8,2
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Tabel 5. Rund: verdeling van de 

vondsten over het skelet

Afb. 2 Rund: Cumulatieve leef-

tijds verdeling. N=91, vergroei-

ingsleeftijden + gebitsleeftijden, 

materiaal van partiele skeletten is 

als 1 geteld.

Tabel 6. Rund: bewerkingssporen

3.1 Rund (Bos taurus)

Meer dan de helft van het tot op soort gedetermineerde materiaal (zowel in aantal als in 

gewicht) is afkomstig van runderen. Het berekende minimale aantal individuen (MNI) dat aan 

de botassemblage ten grondslag moet hebben gelegen is 15. Het werkelijke aantal zal veel 

hoger liggen.

Meer dan 50% van de dieren heeft een leeftijd bereikt van minimaal 3,5 jaar maar er zijn ook 

twee min of meer complete skeletten gevonden van pas geboren runderen1 (afb. 2).

Van geen van de elementen kon het geslacht met zekerheid worden bepaald.

1  Put 4, spoor 14 en put 4,  
spoor 74/75

Skeletdeel Gewicht gr gewicht % aantal aantal % gem gewicht

cranium, maxilla, mandibula 12642 24,0 137 22,7 98

vertebra, costa 3984 7,6 95 15,7 46,9

scapula, pelvis 6640 12,6 64 10,6 105,4

humerus, femur 8318 15,8 61 10,1 136,4

radius,ulna,tibia 12376 23,5 105 17,4 117,9

capralia/tarsalia 1244 2,4 44 7,3 31,9

Metapodia 6945 13,2 68 11,3 105,2

Phalanges 528 1,0 30 5,0 17,6

 aantal aantal % bewerking

 1 0,2 brandsporen

 3 0,5 brandsporen (gecalcineerd)

 76 12,6 haksporen

 2 0,3 snijsporen

 19 3,1 Vraat

uit in aantallen, in gewicht is het maar ca. 6%. Het overgrote deel hiervan bestaat uit kleinere 

rib- en wervelfragmenten, ongetwijfeld van de soorten rund, paard, schaap/geit of varken, 

maar formeel niet verder in te delen dan groot of middelgroot zoogdier. Slechts ca. 300 gram 

niet nader gedetermineerd materiaal is niet afkomstig van wervels of ribben.

Het zijn de wilde soorten die een idee kunnen geven van de natuurlijke omgeving van de 

vindplaats. Bij het goeddeels ontbreken van deze categorie is het niet mogelijk hierover aan 

de hand van het botmateriaal een gefundeerde uitspraak te doen.



153

Ca. 17% van het skeletmateriaal van rund heeft aantoonbare bewerkingssporen (tabel 6). 

Het meest voorkomend zijn de haksporen, met name met betrekking tot de wervelkolom 

((para)mediaal doorhakken) en het elleboog- en kniegewricht (schuin doorhakken).

Eén bekkenfragment (vondstnummer 03RMBV010104.OXB.955) heeft een polijstvlakje in de 

gewrichtskom als gevolg van gedeeltelijk gedegenereerd kraakbeen.

Een (zeer forse) metatarsale van een rund is vergroeid met één van de tarsalia (vondstnummer 

03RMBV010014.OXB.78).

Tegenwoordig worden runderen eigenlijk alleen voor het vlees en de melk gehouden. In 

het verleden waren runderen bij uitstek multipurpose dieren. Naast voedsel was vooral de 

trekkracht een belangrijk item. Op basis van de lengtematen van de lange beenderen kan 

een schatting worden gemaakt van de schoft- of schouderhoogte van de gevonden dieren 

(tabel 7). De berekende schouderhoogte van de gevonden dieren varieert flink en loopt van 

109 cm (klein) tot 146 cm (zeer fors). Met betrekking tot trekdieren is er een voorkeur voor 

grote (zwaardere) beesten. Hoe groter hoe meer trekkracht. Bij het voortdurende inzetten als 

trekdier worden de onderpoten zwaar belast. Dit leidt bij de metapodia tot het dikker worden 

van de beenwand en een verbreding van de distale gewrichtsvlakken (onderkant). Bovendien 

kan overbelasting leiden tot pathologische vergroeiingen.

Van de gevonden metapodia vertonen alle exemplaren afkomstig van dieren met een bere-

kende schofthoogte van meer dan 125 cm aspecten die in verband gebracht kunnen worden 

met het gebruik als trekdier. Ze vertonen een verbreding van de distale gewrichtsvlakken 

en hebben relatief dikke beenwanden. Een groot metatarsale van een rund (vondstnum-

mer 03RMBV010014.OXB.78) met dikke beenwand is vergroeid met één van de tarsalia, 

een verschijnsel dat in verband gebracht kan worden met chronische (over)belasting van 

het gewricht. Dit alles maakt het aannemelijk dat in ieder geval een aantal van de runderen 

specifiek als trekdier is gebruikt.

De niet reproductieve mannelijk dieren hebben (anders dan tegenwoordig en in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld het schaap) als trekdier nog een belangrijke taak te vervullen. Veel minder 

dan bij schapen en varkens zal het bereiken van de volwassen leeftijd bij runderen (ca. twee 

en een half jaar) dan ook leiden tot een piek in de slacht van met name de mannelijk dieren.

Bij het in Roomburg geborgen materiaal is iets minder dan de helft van de dieren in ieder 

geval ouder geworden dan ca. 4 jaar (afb. 2). Gezien de slijtage van de gebitselementen zijn 

de meeste van deze dieren een paar jaar ouder geworden. Minder dan 10% is in ieder geval 

al voor het tweede levensjaar gestorven. Er lijkt wel sprake van een kleine “dip” in de curve 

rond een leeftijd van 24 maanden wat wijst op een consumptieve achtergrond.

De vondst van twee pasgeboren kalveren lijkt erop te wijzen dat er in de directe omgeving 

van de vindplaats runderen werden gehouden maar het leeftijdenspectrum als geheel geeft 

meer het beeld van een consumptiesite dan van een productiesite.

Tabel 7. Rund: schofthoogte 

in cm op basis van de grootste 

lengte (GL) van het skeletele-

ment in mm.

Vondstnummer.bot_ID Element Maat mm factor Schofthoogte in cm 

03RMBV040054.OXB.6 Metatarsale 201 5,45 109

03RMBV140048.OXB.1472 Metatarsale 203 5,45 111

03RMBV020089.OXB.980 Metatarsale 204 5,45 111

03RMBV010011.OXB.822 Metacarpale 189 6,15 116

03RMBV010011.OXB.823 Metacarpale 194 6,15 119

03RMBV150020.OXB.410 Metacarpale 201 6,15 124

03RMBV010023.OXB.845 Metatarsale 230 5,45 125

03RMBV150003.OXB.290 Tibia 364 3,45 126

03RMBV010023.OXB.844 Metatarsale 231 5,45 126

03RMBV150003.OXB.295 Metatarsale 243 5,45 132

03RMBV150003.OXB.294 Metacarpale 216 6,15 133

03RMBV150003.OXB.296 Metatarsale 246 5,45 134

03RMBV030060.OXB.723 Metacarpale 238 6,15 146
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Tabel 8. Paard: verdeling van de 

vondsten over het skelet.

Tabel 9. Paard:  

bewerkingssporen.

3.2 Paard (Equus caballus).

Meer dan 30% van het materiaal bestaat uit paardenbotten. Dat is in gewichtspercentage 

misschien minder dan rund maar het relatieve belang is veel groter. Er zijn minimaal 9 indi-

viduen geborgen, voor het grootste deel in de vorm van min of meer complete of partiele 

skeletten.Er zijn in ieder geval de volgende associaties vastgesteld:

Equus1:  Een min of meer compleet neonaat skelet (put 5 spoor 35);

Equus2:  partieel skelet van een paard tussen de 36 en 42 maanden oud  

(put 1 spoor 23/24);

Equus3:  partieel skelet van een paard ouder dan 3 jaar (put 2 spoor 87/89);

Equus4:  partieel skelet van een paard tussen de 36 en 42 maanden  

(put 2 spoor 43/45/47);

Equus5:  partieel skelet van een paard tussen de 26 en 42 maanden oud  

(put 1 spoor 30/31);

Equus6:  partieel skelet van een paard ouder dan 42 maanden (put 2 spoor 52/53);

Er zijn in ieder geval elementen aanwezig van 10 verschillende individuen.

Eén element (03RMBV030034.OXB.635) kon op basis van de aanwezigheid van een canine 

(zgn. wolfstand) met zekerheid als afkomstig van een hengst worden geclassificeerd.

Op basis van de “losse” skeletelementen (geassocieerd materiaal als 1 gerekend) is geconclu-

deerd dat ca. tweederde van de paarden ouder is geworden dan 3 jaar maar niet meer dan 

40% ouder dan 4 jaar. Er zijn resten van 3 neonate individuen aangetroffen.

Er komen bijna geen bewerkingssporen voor op de gevonden paardenbotten. De fragmenta-

tie van het materiaal is duidelijk kleiner dan bij de runderbotten (bij een vergelijkbare afmetin-

gen van de skeletelementen). De hoge fragmentatie van de kopdelen en de ribben lijkt vooral 

samen te hangen met postdepositionele processen.

Vier bij elkaar horende thoracale vertebra (associatie Equus4) vertonen spondylosis en “lip-

ping” (vaak geassocieerd met het berijden van paarden).

Vóór de uitvinding van het haam in de 9e of 10e eeuw werden paarden alleen gebruikt als 

rijdier of om lichte rijtuigen te trekken. Pas daarna konden ze ook als trekdier worden ingezet 

voor zwaardere lasten. Als groot voordeel boven een rund als trekdier geldt dan voor het 

paard vooral de snelheid. Een paard was (en is) in vergelijking tot een rund echter een kost-

baar dier. Het stelt relatief hoge eisen m.b.t. onderhoud, kan als rij- of trekdier pas effectief 

skeletdeel gewicht gewicht % aantal  aantal % gem gewicht

cranium, maxilla, 

mandibula 6761,2 19,9 15 8,5 450,7

vertebra, costae 4063,1 12,0 52 29,4 150,5

scapula, pelvis 2968,3 8,7 13 7,3 228,3

humerus, femur 7965,9 23,5 21 11,9 379,3

Redius,ulna,tibia 7574,4 22,3 27 15,3 280,5

capralia/tarsalia 411,1 1,2 14 7,9 58,7

Metapodia 3396,3 10,0 21 11,9 161,7

Phalanges 783,7 2,3 14 7,9 56

Element Aantal Bot_id bewerking

Tibia 1 03RMBV160005.OXB.209 haksporen

Humerus 1 03RMBV160006.OXB.241 vraat

Metatarsale 1 03RMBV010013.OXB.810 haksporen
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worden ingezet vanaf het tweede of derde levensjaar en het had na de dood, omdat het niet 

voor de menselijke consumptie werd gebruikt, nauwelijks restwaarde. Eigenlijk leverde een 

paard (buiten status) alleen wat op als zijn of haar “vervoerskracht” voldoende kon worden 

ingezet c.q. als vervoer tot de “core business” van de gebruiker behoorde (militair gebruik, 

handelsvervoer). In typisch rurale nederzettingen worden paarden in het algemeen ook maar 

mondjesmaat aangetroffen.

Hoewel elk paard in principe zowel kan worden ingezet als rij- en als tuigpaard is er toch sprake 

van een duidelijke differentiatie waar het gaat om afmetingen. Paarden die worden ingezet 

als trekdieren zijn/waren in het algemeen of forser bij gelijke grootte of groter. Voor rijpaarden 

wordt een gemiddelde schofthoogte van ca. 136-146 cm aangenomen.

De berekende schofthoogte van de gevonden dieren varieert van 1,26 m (klein) tot 1,71 m 

(uitzonderlijk groot). Het merendeel van de paarden is (veel) groter dan gemiddeld (tabel 10). 

Van de minimaal te onderscheiden 10 individuen zijn er 3 in een neonaat stadium gestorven 

(2 x een partieel skelet), 3 in de leeftijd tussen het 2e en 4e jaar. Eén is er in ieder geval ouder 

geworden dan 3 jaar en een in ieder geval ouder dan 4 jaar. Op basis van de losse elementen 

(partiele skeletten als 1 gerekend) is ook niet meer dan ca 40% ouder geworden dan ca. 4 jaar.

Uitgaande van een eerste effectieve inzet tussen het tweede en derde levensjaar hebben we te 

maken met een relatief jonge grafpopulatie (het grootste deel kan niet of maar korte tijd zijn 

ingezet). Samen met het voorkomen van neonate individuen zou dat kunnen wijzen op de fok 

van tuigpaarden (gezien de gevonden schofthoogten) in de directe omgeving van de vindplaats.

3.3 Schaap/geit (Ovis aries/Capra hircus).

Minder dan 10% van het tot op soort gedetermineerde botmateriaal kan worden toegewe-

zen aan schaap/geit (minimaal 10 individuen waarvan minstens 1 geit en 2 schapen). Er is één 

partieel foetaal/neonaat schapenskeletje gevonden.2

Ongeveer een kwart van de schapen is ouder geworden dan 24 maanden maar ca. 50% is 

niet ouder geworden 30 maanden. 8% van het botmateriaal heeft bewerkingssporen, er zijn 

geen pathologien (tabel 12).

Schapen werden bij leven als wol- en mestleverancier gebruikt en na de dood als vlees. 

Geiten werden, meer dan schapen, als individueel dier gehouden, vaak voor de melk. 2  Put 8 spoor 13

Tabel 10. Paard: schofthoogte 

in cm op basis van de Grootste 

lengte (GL) van het skeletele-

ment in mm (naar Vitt 1952).

Vondstnummer.Bot_id assoc_id Element Maat  factor Schoft-

    mm  hoogte cm

03RMBV020087.OXB.787 Equus3 Femur 356 3,51 124

03RMBV020054.OXB.985 Equus6 Radius 330 4,34 143

03RMBV020052.OXB.826 Equus6 Humerus 295 4,87 143

03RMBV020052.OXB.2890 Equus6 Metatarsale 272 5,33 144

03RMBV020045.OXB.2879 Equus4 Humerus 301 4,87 146

03RMBV020045.OXB.2807 Equus4 Metacarpale 232 6,41 148

03RMBV020045.OXB.2806 Equus4 Metacarpale 234 6,41 149

03RMBV020045.OXB.2809 Equus4 Radius 347 4,34 150

03RMBV020052.OXB.2825 Equus6 Tibia 354 4,36 154

03RMBV160005.OXB.209   Tibia 355 4,36 154

03RMBV010013.OXB.810   metatarsale 291 5,33 155

03RMBV020146.OXB.1012   metatarsale 292 5,33 155

03RMBV010007.OXB.834   metatarsale 294 5,33 157

03RMBV010024.OXB.947  metatarsale 296 5,33 158

03RMBV020087.OXB.2797   Tibia 367 4,36 160

03RMBV010023.OXB.847 Equus2 Tibia 394 4,36 171

03RMBV010023.OXB.924 Equus2 Tibia 394 4,36 171
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Onderscheid tussen schaap en geit is maar aan een paar skeletelementen mogelijk. Binnen 

het materiaal konden 2 schapenbotjes en 1 geitenbotje worden onderscheiden. De rest is als 

schaap/geit in de registratie terechtgekomen. In de levende schaapskudde zal het merendeel 

van de dieren (voornamelijk ooien) ouder zijn geworden dan ca. 3 jaar (dat is essentieel als 

de kudde als populatie zichzelf in stand moet houden). De op basis van het groeiverloop 

te verwachten optimale slachtleeftijd voor het niet reproductieve deel van de kudde (jonge 

 rammen) ligt rond de 2 tot 2,5 jaar.

Een kwart van het onderzochte materiaal is afkomstig van dieren die gestorven zijn tussen  

24 en 30 maanden. Ondanks het voorkomen van een partieel neonaat skelet lijkt het leeftijds-

spectrum meer te wijzen op een “commercieel” consumptie-afvalpatroon dan op het gebruik 

van de natuurlijke uitval van in de buurt gehouden schapenkudden (daarvoor is het percentage 

oudere dieren te laag). De totale hoeveelheid beoordeeld materiaal is beperkt (N=35).

Tabel 13. varken: verdeling  

skeletmateriaal over het skelet.

Tabel 14. varken:  

bewerkingssporen.

3  Put 4, spoor 61.
4  Put 4, spoor 74, deel van een 

voorpoot

relatieve positie gewicht gewicht % aantal aantal % gem_gewicht

Cranium, maxilla, 

mandibula 719,6 31,2 34 36,2 22,5

Vertebra, costae 53 2,3 3 3,2 17,7

Scapula, pelvis 370,3 16,1 16 17,0 23,1

Humerus, femur 575,1 24,9 14 14,9 41,1

Redius,ulna,tibia 569 24,7 23 24,5 24,7

Capralia/tarsalia 16,9 0,7 2 2,1 8,4

Metapodia 0,6 0,0 1 1,1 0,6

Phalanges 2,6 0,1 1 1,1 2,6

Aantal Bewerking

6 Haksporen

3 Vraat

1 Brandspoor (gecalcineerd)

1 Snijsporen

Tabel 11. Schaap/geit:  

verdeling van de vondsten  

over het skelet.

Tabel 12. schaap/geit:  

bewerkingssporen.

skeletdeel gewicht gewicht % aantal aantal % gem_gewicht

cranium, maxilla, 

mandibula 461 31,1 23 21,1 20,5

vertebra, costae 66,5 4,5 10 9,2 6,6

scapula, pelvis 178,7 12,1 17 15,6 10,5

humerus, femur 180,7 12,2 13 11,9 13,9

Redius,ulna,tibia 402,1 27,1 26 23,9 15,6

capralia/tarsalia 13,2 0,9 2 1,8 6,6

Metapodia 179,3 12,1 18 16,5 10,0

Phalanges 0 0,0 0 0,0 0,0

Aantal Bewerking

5 Haksporen

4 Vraat

1 snijsporen
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3.4 Varken (Sus scrofa) 

Ongeveer 8% van het tot op soort gedetermineerde materiaal is afkomstig van varkens. Bij 

het materiaal is ook een neonaat partieel skelet associatie Sus23.

Meer dan de helft is ouder geworden dan 1,5 jaar maar zeker een kwart is niet ouder gewor-

den dan 3 jaar. 9,5% Van het botmateriaal heeft bewerkingssporen, er zijn geen pathologien.

Waar bij andere dieren het vlees tot op zekere hoogte een restproduct is, is bij varkens vlees 

het primaire doel. Hoewel handig als levende afvalverwerkingseenheid en lopend voorraad-

kastje heeft het in de vroege ruilhandeleconomieën altijd maar een beperkte rol gepeeld. Pas 

in urbane en semi-urbane romeinse en later middeleeuwse context krijgt het varken als snelle 

vleesleverancier een belangrijker rol.

De rol van het varken in Roomburg was beperkt: niet meer dan ca. 8% van het bot kan  

aan deze soort worden toegewezen. Het merendeel van de dieren is gestorven rond de  

2 tot 2,5 jaar wat overeen komt met de optimale slachtleeftijd.

3.5 Overige huisdieren

Er zijn resten gevonden van minimaal drie middelgrote volwassen honden (10 fragmenten) 

waaronder drie onderkaakhelften. Daarnaast zijn twee botten van katten aangetroffen  

waaronder een ellepijp van een volwassen kat en een onderkaakhelft van een jong katje.

Het konijn is met minimaal drie individuen vertegenwoordigd (1,3% van het materiaal,  

18 fragmenten) waarvan één in de vorm van partieel skelet4. Het is mogelijk dat konijnen  

als huisdier werden gehouden maar het kunnen evengoed wilde dieren zijn geweest. 

In aantallen komt de kip met 85 fragmenten (6% van het gedetermineerde materiaal) op 

de vijfde plaats. Daarbij is één partieel skelet (associatie Gallus1: put 5 spoor 38) en in totaal 

minimaal 4 individuen. Buiten kip is er wat betreft pluimvee in ieder geval sprake van gans 

(minimaal 5 individuen waarvan twee met zekerheid konden worden toegewezen aan  

gedomesticeerde dieren) en mogelijk ook eend (5 fragmenten).

3.6 Wild

De hoeveelheid wilde dieren is zeer beperkt. Naast de al genoemde skeletdelen van konijn, 

gans en eend, die mogelijk afkomstig zijn van wilde dieren, is alleen een compleet midden-

voetsbeen gevonden van een ree (Capreolus capreolus).

De wilde avifauna wordt vertegenwoordigd door een onderkaakfragment van een  

aalscholver (Phalacrocorax carbo) en een ellepijp van een smient (Anas penelope).

3.7 Vis

Naast 5 niet nader te determineren stukjes is een anale gevonden van een platvis  

(bot of schol) en een drietal skeletdelen van de schelvis (Gadus morrhua). 

3.8 Walvisachtigen (Cetacea) 

Er is een bewerkt botfragment gevonden dat de typische spongieuse structuur heeft van het 

bot van een middelgrote- tot grote walvisachtige. De samenstelling van walvisbot leent zich 

niet echt voor bewerking in de zin van het creëren van objecten of gereedschappen (het is 

te zacht en spongieus). Het bevat echter wel vet. Mogelijk heeft men getracht het vet uit het 

bot te winnen door het bot in stukken te hakken en het uit te koken.

3.9 Mens

In put 4 spoor 58 is een partieel skelet gevonden van een laat foetaal/neonaat mensje. Het 

bestaat uit delen van de hersen- en aangezichtsschedel en de onderkaak met daar bij delen 
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van de rechterarm (schouderblad, sleutelbeen en opperarmbeen). Het botmateriaal is zeer 

fragiel maar wel compleet. Het is aannemelijk dat het hier gaat om de resten van een oor-

spronkelijk compleet skelet. Naar de achtergronden kan men slechts gissen. 

Uit spoor 41 en 49 in werkput 2 (resp. C1 en C3) zijn menselijke crematieresten geborgen. 

Bij spoor 41 gaat het om resten van een volwassen skelet (211 gram, 113 stuks). Er konden 

delen worden geïdentificeerd van het cranium, gebits elementen, proximale ulna, tibia diafyse 

en delen van het voetskelet. Spoor 49 bevatte 15 stukjes (13 gram) verbrand bot waaronder 

twee ribfragmenten en een deel van een verbrande menselijke halswervel. De afmetingen 

wijzen op een klein, mogelijk juveniel individu.

4 Depositie patronen 

De verdeling van de skeletelementen binnen het teruggevonden materiaal per diergroep  

is o.a. afhankelijk van de plaats van de depositielocatie in het verwerkingsproces, de tha-

phonomische processen en de manier van opgraven.

Het verwerkingsproces van vee is grofweg te verdelen in drie stappen: primaire slacht 

(“slachthuis”afval), secundaire slacht (slagerij-afval) en voedselbereiding (keuken- en tafel-

afval). In grote lijnen laat het zich, als het gaat om een min of meer georganiseerd proces, 

vooral door anatomische aspecten leiden. De processen van inheems Romeinse, West-Euro-

pees middeleeuwse en West-Europees hedendaagse verwerkingsmethodieken verschillen in 

principe niet van elkaar. 

Het materiaal is ter vergelijking verdeeld in de volgende skeletgroepen: kop (hoornpitten,  

hersenschedel, boven/onderkaak, gebitselementen), axiaal skelet (ribben en  wervels), 

 schouder en bekkengordel (scapula/pelvis), bovenpoten (femur/humerus), middenpoten 

(radius/ ulna/ tibia) en voet- en handwortelskelet( carpalia/tarsalia), middenhand en midden-

voetskelet (metapodia) en tenen (phalanx I, II en III).

Zoals al vermeld is een relatief groot deel van de wervel- en ribfragmenten niet op soort 

gebracht. Bij de hier gemaakte vergelijking zijn de als large en medium mammal gedetermi-

neerde wervel- en ribfragmenten toegewezen aan rund-paard resp. schaap/geit-varken op 

basis van de gewichtsverdeling van de overige elementen binnen die soortgroepen. 

De hoornpitten en in mindere mate de onderpoten van de herkauwers (rund, schaap, geit) 

blijven vaak achter in de huid bij het villen. Ze worden in de regel dan ook in overmaat terug-

gevonden op de plaats waar de huiden worden verwerkt. In Roomburg zijn maar erg weinig 

hoornpitten van runderen teruggevonden (2 complete en 6 fragmenten). Op grond van de 

grootte en de herkenbaarheid van de fragmenten en de ruime aanwezigheid van de overige 

kopdelen zou een veel groter aantal (minimaal een factor 10 hoger) worden verwacht. Het is 

daarmee aannemelijk dat het afval uit deze eerste stap van het verwerkings proces ontbreekt 

cq. dat er geen sprake is van grootschalige leerlooierij activiteiten in de directe omgeving van 

de vindplaats. 

De meeste haksporen zijn te vinden op de gewrichten en langs de wervelkolom en moe-

ten zijn ontstaan bij het verdelen van het karkas in grovere aan de anatomie gerelateerde 

delen (slagerij activiteiten). Er zijn geen haksporen aangetroffen die wijzen op het dwars 

doorhakken van de diafysen, dat wil zeggen sporen die wijzen op het segmenteren van de 

meest vleeshoudende delen (femur, humerus,tibia, radius/ulna) met het vlees er nog aan. De 

runderbotten, met name de merghoudende pijpbeenderen, lijken wel voor het grootste deel 

opzettelijk te zijn gebroken, hoogst waarschijnlijk om het merg toegankelijk te maken.

Paarden werden tot ver na de 16 eeuw in het algemeen niet gebruikt voor menselijke con-

sumptie. De verwerking van paarden vindt dan ook niet op dezelfde manier en via dezelfde 

kanalen plaats als die van het “eetbare” vee. Het feit dat paarden niet geschikt werden 

geacht voor menselijke consumptie wil niet wil zeggen dat de restanten niet voor andere 
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dingen werden gebruikt. Toch worden paardenkarkassen relatief vaak in hun geheel of in 

relatief grote stukken teruggevonden. De fragmentatiegraad van paardenbotten in archeolo-

gisch materiaal is in het algemeen ook kleiner dan die van grotere zoogdieren die wel werden 

gegeten (geen mergextractie).

Al deze aspecten komen tot uiting in het in Roomburg aangetroffen materiaal. Er is  

grotendeels sprake van geassocieerd skeletmateriaal, het gemiddeld fragmentgewicht is bij 

paarden veel groter dan bij het in grootte vergelijkbare rund (tabel 15) en er is nauwelijks 

sprake van snij- en haksporen. 

De plaats waar de skeletdelen het verwerkingsproces als afval verlaten is afhankelijk van de 

omvang en de hoeveelheden bruikbaar vlees die ze bevatten. Hoe groter de botten en hoe 

kleiner de hoeveelheid vlees, hoe eerder ze worden weggegooid. De meeste botten van 

volwassen runderen zullen de keuken en tafel niet hebben bereikt, met uitzondering wellicht 

van delen van de  pijpbeenderen (i.v.m. het merg). Dit in tegenstelling tot schaap/geit en var-

ken waar traditioneel specifieke delen van het skelet samen met het vlees worden opgediend. 

Dat zijn met name wervels en  ribben (karbonaden/koteletten) en in mindere mate humerus 

en femur, al dan niet in combinatie met delen van de radius/ulna en tibia als bouten. Daarbui-

ten zal de kans dat ook andere skeletdelen bij tijd en wijle op tafel terecht zijn gekomen veel 

groter zijn dan bij runderen.

Tabel 15. Gemiddeld fragment-

gewicht in grammen.

Tabel 16. Verdeling van de  

skeletelementen, percentages 

per elementgroep (aantallen)

Tabel 17. Verdeling van de 

skeletelementen, percentages 

per functionele elementgroep 

inclusief vertebra en costa  

van de categorieën large 

mammal en medium mammal 

(verdeeld naar gewichtsver-

houding van resp. rund-paard en 

schaap/geit-varken).

Skeletdeel rund paard schaap/geit varken

cranium, maxilla, mandibula 98 450,7 20,5 22,5

vertebra, costae 46,9 150,5 6,6 17,7

scapula, pelvis 105,4 228,3 10,5 23,1

humerus, femur 136,4 379,3 13,9 41,1

radius,ulna,tibia 117,9 280,5 15,6 24,7

capralia/tarsalia 31,9 58,7 6,6 8,4

Metapodia 105,2 161,7 10,0 0,6

Phalanges 17,6 56 0,0 2,6

Skeletdeel rund   paard  schaap/geit varken

Cranium, maxilla, mandibula 22,7 8,5 21,1 36,2

vertebra, costae 15,7 29,4 9,2 3,2

Scapula, pelvis 10,6 7,3 15,6 17,0

humerus, femur 10,1 11,9 11,9 14,9

radius,ulna,tibia 17,4 15,3 23,9 24,5

capralia/tarsalia 7,3 7,9 1,8 2,1

Metapodia 11,3 11,9 16,5 1,1

Phalanges 5,0 7,9 0,0 1,1

Skeletdeel rund   paard  schaap/geit varken

Cranium, maxilla, mandibula 23,3 19,3 29,4 29,5

vertebra, costae 10,4 14,6 9,7 7,6

Scapula, pelvis 12,2 8,4 11,4 15,2

humerus, femur 15,3 22,8 11,5 23,6

radius,ulna,tibia 22,8 21,7 25,6 23,4

Capralia/tarsalia 2,3 1,2 0,9 0,7

Metapodia 12,8 9,7 11,4 0,0

Phalanges 1,0 2,2 0,0 0,1
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Ondanks het feit dat er sprake is van een fundamenteel verschil in gebruik van dode runderen en 

paarden en een verschil in procesgang is er, al het materiaal bij elkaar genomen, geen sprake van 

belangrijke verschillen in de verhoudingen waarin de skeletelementen zijn teruggevonden. Er van 

uitgaande dat het paard min of meer compleet is teruggevonden betekent dat ook dat er bij het 

rund sprake is van een bijna volledig “restproduct” (buiten het primaire slachtafval van rund). 

De verdelingen van schaap/geit en varken vertonen ook grote overeenkomsten. Ze verschillen 

met rund en paard eigenlijk alleen in het (bijna) ontbreken van de kleinere onderpootelemen-

ten (koten, carpalia, tarsalia en varkensmetapodia). Waarschijnlijk speelt hier de afmeting een 

cruciale rol (sterke ondervertegenwoordiging van kleine skeletelementen).

De mate waarin de verschillende stappen van het verwerkingsproces te herkennen zijn binnen 

het opgegraven botmateriaal is mede afhankelijk van de mate van scheiding van de depositie 

van het afval uit de verschillende processtappen. Het grootste verschil in depositie is te ver-

wachten tussen materiaal afkomstig van de laatste stappen van het voedselverwerkingsproces 

en de partiële skeletten (en dan met name van de niet gegeten diersoorten).  

Op putniveau is er sprake een duidelijke differentiatie waar het gaat om geassocieerd materiaal. 

De putten met het meeste botmateriaal (put 2 en 1) bestaan voor bijna de helft uit paardenbot-

ten dat volledig kan worden toegewezen aan partiele skeletten (3 partiele skeletten in put 2 en 

2 in put1). Ook put 4 scoort goed in partiele skeletten: 2 maal een neonaat rund, een neonaat 

mens, een pasgeboren varkentje en een partieel konijn (in totaal bijna 30% van het skeletmateri-

aal), verder put 5 met 23% (neonaat paard en kip), put 13 27% (complete koeienkop) en put 15 

met 35% geassocieerd skeletmateriaal (twee min of meer complete achterpoten van een rund).

Als er sprake is van een gedifferentieerde verspreiding van verwerkingsafval zou dat het beste 

tot uiting moeten komen in de verdeling van grote en kleine dieren binnen het niet geas-

socieerde skeletmateriaal. De botten van kleine dieren hebben de grootste kans om pas aan 

de “tafelkant” van het verwerkingsproces te worden weggegooid. Er is echter geen duidelijk 

verschil waarneembaar in de relaties tussen groot en klein (afb. 5). De grootste verschillen  

treden op in de putten 11,17,18 en 22. Het zeer beperkte aantal botten uit deze putten 

(resp. 4,1,4 en 1) werpt hier waarschijnlijk roet in het eten.

Afb. 3. Relatieve gewichten van 

de skeletdelen per soort.

Afb. 4. Gewichtsverdeling 

geassocieerd: niet geassocieerd 

skeletmateriaal.
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Afb. 5. Totaal gewichten  

(logaritmisch weergegeven) 

niet geassocieerd skeletmate-

riaal grote dieren (rund paard) 

vs. kleine dieren (schaap/geit, 

varken, konijn, vogels, vis). 

Er is geen sprake van een duidelijke relatie tussen enerzijds de putten met veel en de putten 

met weinig geassocieerd en anderzijds het voorkomen van relatief veel of relatief weinig 

botmateriaal van kleine dieren. De deposities van het geassocieerde materiaal lijken daarmee 

onafhankelijk van de deposities uit het regulier voedselverwerkingsproces. 

Het aantal botten met tekenen van hondenvraat is erg klein. Er zijn geen sporen aangetroffen 

die wijzen op predepositionele verwering. Dit wijst op een kort depositie traject (cq primaire 

depositie).

5. Conclusies 

Het botmateriaal is voornamelijk afkomstig van de soorten rund en paard en in mindere  

mate van schaap/geit en varken. Paarden zijn voornamelijk in de vorm van partiele skeletten 

gedeponeerd, de overige soorten vertonen een “normaal” fragmentatiebeeld. 

Ondanks aannemelijke gebruiks- en verwerkingsverschillen lijkt er voor alle vier de soorten 

sprake van een min of meer evenredige en complete vertegenwoordiging van alle delen van 

het skelet met uitzondering van de hoornpitten van het rund welke duidelijk zijn onderver-

tegenwoordigd. De aanwezigheid van een leerlooierij in de buurt van de vindplaats is niet 

aannemelijk. Er kan vooralsnog geen depositionele differentiatie worden aangetoond met 

uitzondering van de verdeling van geassocieerd skeletmateriaal op putniveau.

De leeftijdsverdelingen van rund, schaap/geit en varken lijken te wijzen op belangrijke con-

sumptieve invloeden maar de aanwezigheid van relatief veel geassocieerd neonaat skeletma-

teriaal lijkt ook te wijzen op het houden van dieren in de directe omgeving van de vindplaats 

c.q. een semi-rurale omgeving. De runderonderpoten vertonen aanwijzingen die het specifiek 

gebruik van runderen als trekdieren voor een deel van de populatie aannemelijk maken. 

De relatief grote hoeveelheid paardenbotten in combinatie met het leeftijdsspectrum, lijkt te 

wijzen op paardenfok in de directe omgeving van de vindplaats. Het gaat daarbij om relatief 

grote paarden wat mogelijk in verband gebracht kan worden met het gebruik van paarden 

als trekdier.
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De overige vondsten van Roomburg 2003 

C.R. Brandenburgh & K.M. van Domburg

1. Overige keramiek
Onder overige keramiek wordt al het materiaal verstaan dat van gebakken klei is vervaardigd, 

met uitzondering van het aardewerk. In totaal zijn bij de opgraving Roomburg 2003 1276 

fragmenten overige keramiek aangetroffen (136 kilo). Aan slechts 20% hiervan kan een 

datering worden toegekend: 13% kan in de Romeinse tijd gedateerd worden en 7% in de 

(post-)middeleeuwen (tabel 1). 

De meeste objecten zijn gebruikt als bouwmateriaal. Bakstenen, dakpannen, brokken leem, 

tegels en plavuizen zijn hiervan de belangrijkste voorbeelden. Overige typen die onder deze 

vondstcategorie worden geschaard zijn kogels, pijpen, weefgewichten, spinklosjes en speelgoed. 

Een deel van het vondstmateriaal kon niet worden gedateerd. In deze groep zijn o.a. weefge-

wichten (4), tegels (11), plavuizen (249), een dakpan, leembrokken (9), knikkers (2) en een spin-

klosje aangetroffen. Aan een grote groep is noch een datering noch een typering toe te kennen. 

De volledige determinatielijst is opgenomen in de database, die op cd-rom is toegevoegd.

1.1 Romeinse tijd
Vondsten die met zekerheid aan de Romeinse tijd kunnen worden toegeschreven, zijn een 

aantal dakpannen en werpkogels. De Romeinse dakpannen kunnen worden onderverdeeld 

in tegulae en imbrices. Een tegula is een platte dakpan met aan beide zijden een opstaande 

rand. Een imbrex is een halfronde dakpan, die op de randen van de tegula werd geplaatst om 

de gaten tussen de tegulae af te dekken. In sommige gevallen is op een dakpan een stempel 

aangetroffen:

•  EX: Waarschijnlijk is dit gedeelte afkomstig van de stempel EXGERINF. Deze afkorting staat 

voor het leger van Nedergermanië, Exercitus Germanicus Inferior. Dakpannen met dit stem-

pel werden tussen 175 en 260 na Chr. vervaardigd in de militaire steenbakkerij die op de 

Holdeurn (Berg en Dal) heeft gelegen.1

•  LEGXXX: Deze afkorting staat voor het 30e legioen (Ulpia Victrix). Dakpannen met dit stem-

pel werden eveneens vervaardigd in de militaire steenbakkerij die op de Holdeurn (Berg en 

Dal) heeft gelegen (150-260).2

In totaal zijn zeven (fragmenten van) kogels aangetroffen, waarvan zes afkomstig van het 

AZC-terrein. De kogels zijn vervaardigd van gebakken klei en kunnen in twee groepen worden 

onderscheiden: 54-73 mm, met een gewicht van 106-216 gram (3x) en 75-85 mm, met een 

gewicht van 300-448 gram (4x).3 De kleinere kogels zijn waarschijnlijk met een handslinger 

weggeworpen.4 De grotere werden afgeschoten met katapulten of eenarmige slingers (ona-
gers). De projectielen waren vooral effectief als ze gloeiend heet of brandend naar de vijand 

werden geschoten. Werpkogels werden bij zowel de aanval als de verdediging in de strijd ge-

gooid. Met name bij gevechten tegen of tussen schepen was het afvuren van kogels effectief.

Afb. 1: Enkele (fragmenten van) 

slingerkogels

1  Haalebos 2000, 131
2  Haalebos 2000, 129
3  De kogels hebben de volgende 
gewichten: 106, 176, 216, 300, 
380, 385 en 448 gram en de 
volgende diameters: 54, 60, 73, 
75, 82, 82 en 85 mm. 

4  Polak 2004, 56-57, Bishop 1993
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Het aantal kogels dat inmiddels in en om Roomburg is gevonden, is opvallend groot verge-

leken met omliggende castella. Aangezien het bedienen van de katapulten was voorbehou-

den aan gespecialiseerde artilleristen bestaat het vermoeden dat in Matilo een dergelijke 

artillerie-afdeling gestationeerd was, die belast was met de verdediging van de monding van 

het kanaal van Corbulo of een deel van de vloot.5

1.2 (post-)middeleeuwen
Uit de middeleeuwen en nieuwe tijd zijn beduidend minder keramische vondsten aangetrof-

fen (99 fragmenten). Het betreft voornamelijk fragmenten van pijpen (67 stuks). 

2. Metaal
In totaal zijn tijdens de opgraving Roomburg 2003 812 fragmenten metaal aangetroffen 

waaronder voornamelijk (post-)middeleeuwse objecten. Enkel fragmenten zijn in de Romeinse 

tijd te dateren. Het materiaal is in de meeste gevallen afkomstig van de locatie Roomburg-

Historiewijk. Enkele objecten zijn op het AZC-terrein aangetroffen. 

Het metaal is gedetermineerd door mw. A.A. Koster. De munten zijn gedetermineerd door 

dhr. B.J. van der Veen en dhr. J. Pelsdonk (Geld- en Bankmuseum).

De conditie waarin het metaal is aangetroffen, is niet zeer goed. Met het blote oog konden 

veel fragmenten niet worden gedetermineerd. Daarom is bij de determinatie van alle objec-

ten, uitgezonderd de munten, gebruik gemaakt van röntgenapparatuur van de ROB.  

De volledige determinatielijst is opgenomen in de database, die op cd-rom is toegevoegd.

2.1 (Post-)middeleeuws metaal

2.1.1 Hanzeschotel
De meest in het oog springende metaalvondst van Roomburg is een hanzeschotel die in 

een waterput werd aangetroffen. Hanzeschotels werden gemaakt in de 12e en 13e eeuw in 

productiecentra in Noord-Duitsland, Polen en Rusland. Het zijn ronde bronzen kommen met 

een platte rand die qua vorm en afmetingen vrijwel identiek zijn: de afmetingen variëren 

doorgaans van 25 tot 32 cm in diameter en ze zijn tussen de 5 en 10 cm hoog. De schotels 

werden vaak gedecoreerd met inscripties van christelijke of mythologische verhalen, allegori-

sche voorstellingen van deugden en ondeugden, afbeeldingen van dieren en planten of ab-

stracte geometrische figuren. Tegen het einde van de 13e eeuw werden ook schotels gemaakt 

zonder inscripties al zijn van dit type eveneens eerdere exemplaren bekend. De hanzeschotel 

die in Roomburg is gevonden behoort tot deze laatste categorie. De schotel is vrij klein, met 

een doorsnede van 22,5 cm en een hoogte van 5,5 cm.

Aanvankelijk werden hanzeschotels in kloosters gebruikt. De afbeeldingen op de schotels 

lijken ontleend te zijn aan de illustraties uit leerboeken die in de 12e-eeuwse kloosters in 

West-Europa in omloop waren. Het is mogelijk dat de hanzeschotels door de kloosterlingen 

Tabel 1: Keramiekvondsten 

Roomburg 2003type specificatie totaal Romeins middeleeuws onbekend

baksteen  65  2 63

dakpan  165  3 1

 tegula  96  

 imbrex  65  

leem  9   9

pijp  67  67 

plavuis  271  22 249

tegel  12  1 11

weefgewicht  4   4

spinklosje  1   1

speelgoed knikker 2   2

onbekend  690 4 4 682

totaal  1286 165 99 1022

5  C.R. Brandenburgh & W.A.M. 
Hessing 2005, 35
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2.1.2 Insignes
Tijdens de opgraving zijn 3 fragmenten van insignes aangetroffen. Pelgrimsinsignes zijn, zoals 

ook in dit geval, meestal van lood vervaardigd. Deze laat-middeleeuwse, en-masse en goedkoop 

geproduceerde draagtekens vormen een rijke categorie objecten. De insignes maakten deel uit 

van een beeldtaal die in de late middeleeuwen werd gebruikt. Individuen en groepen maakten 

gebruik van attributen en symbolen teneinde zichzelf te voorzien van een bepaald imago. Dit 

imago bevestigde of benadrukte de positie die het individu binnen de maatschappij innam of 

wenste in te nemen. In de Westerse wereld is deze beeldtaal gebaseerd op drie tradities:8

-  klassiek-profaan

-  bijbels en christelijk-religieus (de pelgrimsinsignes)

-  eigen volkscultuur

In de Historiewijk zijn drie fragmenten van insignes aan-

getroffen. Het betreft één profaan en twee religieuze 

insignes. Het profane insigne heeft de vorm van een 

luidklokje (vondstnummer 03RMBV020032). Dergelijke 

insignes kunnen meerdere betekenissen hebben. Al-

lereerst zijn ze bedoeld als versiering en werd hen een 

charmerende werking toebedacht. Tegelijkertijd dienden 

ze om het kwaad af te weren en heil te brengen. In 

sommige gevallen werden de belletjes verkocht aan 

pelgrims. Het geklingel bracht de zegening en de be-

scherming van de heilige daar waar het gehoord werd. 

Platte en geluidloze belletjes moeten op dezelfde wijze 

worden geïnterpreteerd. Het in Roomburg aangetroffen 

profane insigne kan in de 14e eeuw worden gedateerd.9

Eén van de religieuze insignes (vondstnummer 

03RMBV030039) kan worden gedateerd in de periode 

1500-1550. Op de voorzijde is de Annunciatie van 

Maria afgebeeld (afb. 3). Op de achterzijde staan de 

afbeelding van de Arma Christi en twee schildhouders.10

Het tweede religieuze insigne (vondstnummer 

03RMBV060090) kan worden gedateerd in de 15e eeuw. 

Het betreft een belletje met een tekstrand. De afbeelding 

stelt een taukruis (bedevaartskruis) voor.11

 Pelgrimsinsignes werden vaak gedragen om hun be-

schermende werking. Men geloofde dat het insigne de 

kracht van een heilige behield en de bedevaartganger 

op zijn terugtocht naar huis tegen onheil beschermde.

Afb. 2. Hanzeschotel,  

gevonden in Roomburg

Afb. 3: Voor- en keerzijde van 

het insigne 03RMBV030039.

6  Leblanc 1979.
7  Brandenburgh & Hessing 2005, 66.
8  Van Beuningen 1993, 11
9  Van Beuningen 2001, 440
10  Van Beuningen 2001, 354, afb. 1487
11  Van Beuningen 1993, 125, afb. 35

gebruikt werden als wasbekken. Tege-

lijkertijd konden de schotels als ‘spiegel 

tot lering’ hebben gediend en hebben 

aangezet tot overdenkingen over de 

religieuze en moralistische afbeeldin-

gen.6 Hanzeschotels zijn echter niet 

alleen in kloosters teruggevonden maar 

juist vooral in wereldlijke contexten. Het 

vereenvoudigen en verdwijnen van de 

decoraties gaat hand in hand met het 

gebruik van de schotels door gegoede 

burgers. De hanzeschotel werd meer en 

meer een mooi verzamelobject en min-

der om zijn boodschap gewaardeerd.7 
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2.1.3  munten
In totaal zijn veertien post-middeleeuwse munten aangetroffen (tabel 2). Het gaat om drie 

muntjes uit de 20e eeuw, één uit de 19e, zes uit de 18e, twee uit de 17e, één uit de 16e en één 

uit de 15e eeuw.

Eén bijzondere munt is aangetroffen, die totnogtoe niet in de standaardwerken staat vermeld 

(vondstnummer 03RMBV060073). Het betreft een kwart groot uit de periode van Philips 

de Schone (1482-1506). Op de voorzijde staat een Romeinse letter M en het omschrift 

+MAX(IM)ILIANUS (lelie) DVX; op de keerzijde staat een gebloemd kruis en het omschrift 

+CUSTODI (lelie) NOS (lelie) DOMI (afb. 4).

De munt dateert uit de beginperiode van de regering van Philips de Schone, in de tijd dat 

Maximiliaan voogd was over Philips. In de bekende muntenreeks uit die periode staat op de 

voorzijde de letter M, zoals eerder op munten uit de voorafgaande regeerperiode van Maria 

van Bourgondië is toegepast. Normaal gesproken worden zowel Maximiliaan als Philips in het 

omschrift vermeld. Opmerkelijk is dat Philips de Schone in het omschrift van de aangetrof-

fen munt ontbreekt. Het is niet duidelijk of het hier gaat om een variatie binnen de bekende 

muntenreeks waarbij het omschrift onopzettelijk onvolledig is, of dat we hier te maken 

 hebben met een totnogtoe onbekende muntserie waarbij Maximiliaan alle macht naar zich 

toe trekt en Philips de Schone helemaal niet wordt genoemd. 

2.1.4 Overig metaal
Tussen het (post-)middeleeuws metaal waren onder meer vier gespen, een gespdoorn,  

twee knopen, een kledinghaakje, drie gewichten, zeven messen, twee spelden, twee  

vingerhoeden12 en zes lakenloodjes aanwezig. 

Lakenloodjes werden vanaf circa 1500 aan textiel bevestigd om aan te geven of de stof aan 

de kwaliteitseisen voldeed en welke bewerkingen de stof had ondergaan. Het lakenloodje 

werd bestempeld om deze informatie door middel van tekst of een afbeelding weer te geven. 

Afb. 4. Voor- en keerzijde van de 

kwart groot uit de regeerperiode 

van Philips de Schone (vondst-

nummer 03RMBV060073)

Tabel 2. (post-)middeleeuwse 

muntenVondstnummer materiaal datering opmerkingen

03RMBV010004 koperlegering 1710-1722  afgesneden fragment,  

Stad Utrecht, duit 18e eeuw

03RMBV010004 koperlegering 1681 Zeeland, duit

03RMBV020041 koperlegering 17e eeuw Friesland, duit

03RMBV030002 tinlegering? 1940-1945 Nederland, Duitse bezetting, stuiver

03RMBV030004 koperlegering 1948 Nederland, Wilhelmina, cent 1948

03RMBV030004 koperlegering 18e eeuw koperstuk

03RMBV030004 koperlegering 1941-1944 Nederland, Duitse bezetting, cent

03RMBV030004 koperlegering 1784 Stad Utrecht, duit

03RMBV030035 koperlegering 1882 Nederland, cent 1882

03RMBV040010 koperlegering 1574 Holland, duit, Philips II (1555-1596)

03RMBV060073 koperlegering 1482  kwart groot, Bourgondische Neder-

landen, Philips de Schone

03RMBV120004 koperlegering 1780 Holland, duit

03RMBV150062 koperlegering 1767? Overijssel, duit 17..?

03RMBV150062 koperlegering 1788 stad Utrecht, duit

12  Een van de vingerhoeden is te 
dateren in de 17e eeuw, de an-
der in de 19e eeuw. Parallellen 
zijn te vinden in Langedijk en 
Boon, 1999, 41 en Langedijk en 
Boon 1999, 42-3.
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Soms konden meerdere stempels op een lakenloodje worden gezet. 

Slechts één van de lakenloodjes uit Roomburg was nog leesbaar (vondstnummer 

03RMBV010123). Het was maar aan één zijde bestempeld, terwijl het gebruikelijk was lood-

jes aan twee zijden te voorzien van een stempel. Waarschijnlijk betreft het een huismerkje. 

Het is niet duidelijk waar het loodje exact van afkomstig is. 

Twee vergelijkbare exemplaren zijn aangetroffen, die op kleine punten verschillen:

-  Baart 1977, afb. 78a: huismerkje, 17e eeuw

-  Egan, 1994, afb.46 nr. 354: huismerkje, niet gedateerd

Tot slot is een aantal voorwerpen aangetroffen die onderdeel hebben uitgemaakt van  

gebouwen zoals een sleutel, raamloden, veerringen, spijkers, staafjes lood en strips. 

2.2 Romeins metaal
Slechts twee metalen vondsten konden met zekerheid aan de Romeinse tijd toegeschreven 

worden. Het betreft twee Romeinse muntjes:

-  As, 1e of 2e eeuw (vondstnummer 03RMBV030004).

-  Munt van Antonius Pius, geslagen in Rome. Deze munt dateert uit 138-161.  

(vondstnummer 03RMBV050013)

3. Hout
Op het AZC-terrein is één Romeins houten gebruiksvoorwerp aangetroffen: een wasplankje 

met afmetingen van 12 x 10,1 x 0,6 cm. Het schrijfplankje is gemaakt van hout van de zil-

verspar (Abies alba), een boomsoort die in deze regio niet voorkomt. Het plankje was vrijwel 

compleet; er waren geen krassen of inscripties in het hout aanwezig. Aan de rand waren 

twee gaten aangebracht waarmee twee plankjes aan elkaar konden worden vastgemaakt. 

Aan de buitenzijde van het wasplankje was een rechthoekige uitsparing aanwezig van  

8,8 x 2,4 cm (afb. 5b). Aan beide uiteinden van deze uitsparing was een gat aanwezig.  

Waarschijnlijk heeft de sluiting van de set, bestaande uit twee op elkaar vastgemaakte  

wasplankjes, op deze plaats gezeten.

Afb. 5a en b. Binnenzijde en  

buitenzijde van het schrijfplank-

je, gevonden op het AZC-terrein.
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