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Levina de Bree

De voornaamste auteur van dit rapport is Levina de Bree. Helaas heeft zij het gereedkomen ervan niet 
meegemaakt; het zou haar zonder twijfel zeer veel genoegen gedaan hebben.

Levina was een gewaardeerd lid van de AWN-Rijnstreek. Omdat zij goed kon tekenen, wellicht te 
danken aan haar opleiding in de klassieke archeologie aan de Universiteit Leiden, werd haar op een 
gegeven moment gevraagd of zij wat vondsten van de onderhavige opgraving zou willen tekenen. Dat 
vond zij wel leuk en toen later het idee opkwam dat zij verder zou gaan en meewerken aan de opstelling 
van het rapport, nam zij graag de nodige werkzaamheden op zich. Haar ervaring met het schrijven van 
archeologische rapporten volgens de richtlijnen die gelden bij de Renus Reeks was niet groot, zodat zij 
daarbij hulp moest krijgen van meer ervaren krachten, zoals Pierre van Grinsven, en dat gold ook voor 
computerproblemen. Omdat zij niet bij de opgraving zelf aanwezig geweest was, moest zij voor diverse 
zaken terugvallen op de expertise van vooral Suus Sprey. Maar afgezien daarvan ging zij volhardend 
door met schrijven. De bedoeling was dat er binnen afzienbare tijd overleg zou plaatsvinden over de nog 
openstaande vragen en de verdere gang van zaken. Helaas overleed zij eind januari 2018. Als een vorm 
van eerbetoon aan haar noeste arbeid en om alle inspanning niet verloren te laten gaan, werd besloten 
om hoe dan ook dit rapport af te maken. Allereerst werd nog geïnformeerd bij familieleden of er nog een 
recentere versie bestond dan die waarover AWN-Rijnstreek beschikte, maar dat bleek niet het geval te 
zijn (althans, die werd niet gevonden en het is ook niet zo waarschijnlijk dat er een op grote schaal gewij-
zigde versie zou bestaan). Ook aan de familie werd toegezegd dat dit stukje levenswerk van Levina door 
ons afgemaakt zou worden. Wij zijn dan ook tevreden dat die belofte bij deze ingelost wordt.

Suus Sprey
Pierre van Grinsven 
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1. Inleiding

De AWN-afdeling Rijnstreek is door de Katholieke Universiteit van Nijmegen, tegenwoordig de Radboud-
universiteit, verzocht om, in aansluiting op de opgravingen uitgevoerd in 2001-2002 in het stadshart, de 
bouwwerkzaamheden voor het Stepping Stone Gebouw (verder: SSG) en het Theater, die in 2003 van 
start zouden gaan, te begeleiden.

Na een negatief selectie-advies, afgegeven door de ROB, kreeg de AWN-toestemming om de ontgra-
vingen t.b.v. het Theater en het Stepping Stone Gebouw na te lopen. De begeleiding van de ontgraving 
van het SSG-terrein vond plaats van 3 juli tot 18 juli 2003 en werd uitgevoerd o.l.v. Ab van Grol†, die 
het grootste deel van de begeleiding voor zijn rekening heeft genomen. De AWN-leden Albert Kram, 
Leo den Hollander en Suus Sprey hebben geassisteerd. De volgende personen: Willem Verbeek†, 
Arnold Verkuylen, Peter Bakker en zoon Paul, Jaco van Rijn en Rob de Graaf, hebben de stort, die 
afgevoerd werd naar het depot van Rijksweg N11, onderzocht met de metaaldetector. In de put hebben 
Willem Verbeek en Peter Bakker eveneens de grond afgezocht. Tevens moeten genoemd worden Cor 
Kalee†, die het terra-sigillata-aardewerk nauwkeurig gedateerd heeft, en Sebastiaan Berntsen, die heeft 
geholpen bij het benoemen van de metalen voorwerpen. De volgende AWN-leden hebben het tekenwerk 
van de vondsten voor hun rekening genomen: Levina de Bree, Leo den Hollander en Carla van Veen†; 
tevens heeft Leo den Hollander de foto’s en de grafieken bewerkt. Piet de Baar heeft de eindredactie 
voor zijn rekening genomen.

De begeleiding zou bestaan uit het tekenen, meten, maken van foto’s en het zoveel mogelijk ver-
zamelen van vondsten. In verband met de veiligheidsvoorschriften mochten de leden van de AWN zich 
slechts in de put begeven als de bouwkraan niet aan het werk was. Dit beperkte de waarnemingsmoge-
lijkheden. Doordat in de bouwput voor het SSG-gebouw de palen al waren geheid en de grond tussen 
de palen weggegraven werd, was het lastig om een goed overzicht te krijgen van sporen en structuren. 
Bij de eerste ontgraving van het terrein waren op de stort van het depot van de N11 restanten van een 
fundering te zien (mogelijk is dit het restant van een herberg die daar in de 18de eeuw gestaan heeft). De 
begeleiding van het SSG-terrein wordt als eerste gerapporteerd. In het tweede gedeelte de begeleiding 
van de ontgraving van het Theaterterrein.

2. Onderzoeksvragen

Indertijd zijn er geen onderzoeksvragen gesteld; wel is gevraagd of leden van de AWN-Rijnstreek het 
ontgraven van het SSG-terrein en het Theaterterrein konden begeleiden.

3. Administratieve gegevens van de 
vindplaats

Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Plaats: Alphen aan den Rijn
Toponiem: SSG-gebouw en Theaterterrein
Gemeentecode en jaartal: Alp-03
Centrumcoördinaten: 105.345 – 460.333 en 105.353 – 460.395
Kaartblad: 31C
Periode: Romeinse Tijd, Late Middeleeuwen, Nieuwe Tijd
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Afb. 4.1. De Neder-Germaanse limes in de Midden-Romeinse tijd.  1: legioensvesting, 2: castellum, 3: mini-castellum, 4: 
vermoedelijk castellum.

4. De geschiedenis van het 
Castellum-terrein

In de jaren 1997 t/m 2011 is de vernieuwing van het centrum van Alphen aan den Rijn in volle gang 
geweest. Ten noorden van de Castellumstraat, tussen het Omloopkanaal en de Oude Rijn, kreeg het 
nieuwe Stadshart steeds meer vorm. Bijna 2000 jaar geleden lag op deze plaats een castellum, een 
Romeins fort met hulptroepen.

Dit werd al lang vermoed: op een Middeleeuwse kopie van een Romeinse wegenkaart is tussen 
Matilo (het castellum van Leiden-Roomburg) en Nigrum Pullum (het castellum van Zwammerdam, enkele 
kilometers ten oosten van Alphen) de aanduiding Albanianis te lezen. Tussen Roomburg en Zwammer-
dam zou zich dus een castellum Albaniana of Albanianae kunnen hebben bevonden1.

In 1998 voerde de afdeling Provinciaal-Romeinse Archeologie van de toenmalige geheten Katholieke 
Universiteit van Nijmegen een proefonderzoek uit, dat erop gericht was de ligging van het Alphense 
castellum zo nauwkeurig mogelijk te bepalen en tegelijk vast te stellen hoe goed de restanten bewaard 
waren. Met dit doel werd allereerst de vernieuwing van de riolering in de Castellumstraat en in het 
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zuidelijk deel van de Julianastraat begeleid. Vervolgens werden er enige proefsleuven gegraven in het 
hart van het te bebouwen gebied. Ten slotte werden er enkele opgravingsputten aangelegd langs de 
zuidkant van de Castellumstraat. De proefopgravingen wezen uit dat de bouwlocatie precies samenviel 
met het Romeinse castellum2.Van mei 2001 tot en met 15 augustus 2002 vond de opgraving plaats door 
dezelfde afdeling van dezelfde universiteit. De opgraving is succesvol verlopen. Hierna vond in 2003 de 
begeleiding plaats van het Theaterterrein en het SSG-terrein, wat een kleine aanvulling op de gegevens 
van de eerdere opgraving opleverde.

4.1 De bouw van het eerste castellum: periode 1a (vanaf 41 na Chr.)3

Nadat Caesar in de jaren ’50 van de eerste eeuw voor Chr. naar eigen zeggen tot de Rijn was opgemar-
cheerd, betekende de komst van een grote Romeinse veroveringsmacht in het tweede decennium voor 
onze jaartelling de feitelijke inlijving van het Nederlandse rivierengebied bij het Romeinse Rijk. Na de 
dood van keizer Augustus in 14 na Chr. maakte heel Nederland deel uit van het Romeinse Rijk.

In het jaar 39 begaf keizer Caligula zich met een grote legermacht naar Mainz, waarschijnlijk om op-
standige Germaanse stammen in het Over-Rijnse tot de orde te roepen. Daarna begaf hij zich in 40 naar 
de Noordzeekust om in de voetsporen van Caesar een begin te maken met de verovering van Britannia.

Volgens de historische overlevering bracht hij zijn troepen op het strand, maar liet ze niet inschepen, 
maar schelpen verzamelen als oorlogsbuit. De expeditie werd afgeblazen. Eerst nam men aan dat dit zich 
afspeelde bij Boulogne-sur-Mer, maar de laatste jaren stapelen de bewijzen zich op dat dit in West-Ne-
derland plaatsvond. Rond 40 werd in Valkenburg Z-H. een castellum gebouwd en in 41 in Alphen aan den 
Rijn. De bouw van het eerste houten castellum in Alphen lijkt niet direct deel te hebben uitgemaakt van 
de voorbereidingen tot de verovering van Britannia, omdat de houten palen ervan tussen het najaar van 
40 en het voorjaar van 41 zijn gekapt. Het is echter mogelijk dat er een eerdere voorganger is geweest, 
maar hier zijn geen bewijzen voor gevonden. Het bouwjaar van het eerste castellum is 41. Waarschijnlijk 
heeft Caligula zijn plan om Britannia te veroveren niet laten varen, maar uitgesteld om haar beter voor 

Afb. 4.2. De situering van het SSG-
terrein en het Theaterterrein.
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te bereiden. De bouw van de forten van Alphen, Valkenburg, Vechten-Bunnik en andere forten langs 
de Rijn dienden om de Rijn te beveiligen, die bij een expeditie naar Britannia een vitale aanvoerroute 
voor goederen en manschappen was. In Alphen werd een eenheid infanteristen ondergebracht, mogelijk 
omdat het landschap zich nauwelijks leende voor een effectief optreden van cavalerie.

Het castellum lag direct aan de Rijn en daardoor in een zompige kronkelwaard en is niet gebouwd op 
een stroomrug, die enkele honderden meters van de Rijn af lag. De ligging aan de Rijn was een eerste 
voorwaarde. De directe omgeving werd ontdaan van de ooibosvegetatie, die tegelijkertijd bouwhout 
leverde. Het wat verder van de Rijn gelegen moerasbos leverde eveneens hout – eiken en elzen – voor 
de bouw. Hoewel de door kreekjes en geultjes doorsneden kronkelwaard enigszins werd geëgaliseerd, 
bleef het ook daarna een golvend terrein met hoogteverschillen van tientallen centimeters.

Voor een normaal rechthoekig kamp ontbrak kennelijk de ruimte, zodat het fort de vorm kreeg 
van een parallellogram. Het binnenkamp was zo krap bemeten dat de barakken zeer dicht op elkaar 
werden gebouwd. Ook waren de barakken zo vochtig dat onkruidzaden, die in de aangestampte vloeren 
belandden, de tand des tijds zonder problemen hebben doorstaan. Wateroverlast moet een constant 
probleem geweest zijn en de twee grachten om het kamp, die droog behoorden te staan, zullen geregeld 
of permanent water hebben bevat.

Het kamp moet in hoge mate zelfvoorzienend zijn geweest. Alleen de strikt noodzakelijke voedings-
middelen werden aangevoerd.

4.2 Van vooruitgeschoven post naar onderdeel van een grenssysteem: 
periode 1a-c (41-69/70 na Chr.)

In januari 41 werd Caligula in Rome vermoord en opgevolgd door Claudius. De door Caligula in gang 
gezette voorbereidingen maakten al in 43 een succesvolle overtocht naar Britannia mogelijk. De comman-
dant van het Neder-Germaanse leger, Corbulo, nam in 47 de verovering van het Over-Rijnse Germaanse 
gebied weer ter hand. Keizer Claudius riep hem echter terug, omdat hij geen oorlog op twee fronten 
wilde. Vanaf dat moment gold de Rijn als de grens van het Romeinse Rijk en werd Alphen onderdeel 
van een langgerekte keten van forten en wachttorens die op de zuidoever van de rivier was aangelegd.

Voor de Batavenopstand van 69/70 na Chr. is het oudste kamp tweemaal her- of verbouwd, waarbij 
de zuidpoort, de zuidwestelijke hoektoren en de barakken veranderingen hebben ondergaan. Op grond 
van de dateringen van enkele palen valt te denken aan twee reparatiefasen in de jaren 50 (56?) en 60. Bij 
elke verbouwing werd het terrein weer geëgaliseerd en vermoedelijk op de diepste plekken opgehoogd. 
Het hout voor de herstelwerkzaamheden kwam uit de omringende ooi- en moerasbossen. De eerste 
kade die in 42 langs de Rijn was gebouwd om afslag van de oever tegen te gaan, is in deze periode ook 
minstens tweemaal, in 51 en 67, en waarschijnlijk doorlopend, gerepareerd en vervangen.

De aanvoer van goederen kwam beter op gang; dit blijkt uit het verschijnen van meer luxe aardewerk 
en onder andere glas. Ook werd het voedselassortiment breder en rijker.

Met de dood van Nero in 68 ontbrandde er een strijd om de macht. Eén van de pretendenten was de 
commandant van het Neder-Germaanse leger, Vitellius. Hij trok met een groot gedeelte van zijn troepen 
naar Italië. Zijn tegenstrever Vespasianus zette de Bataven aan tot een opstand, die niet zonder succes 
bleef. De Romeinse troepen werden in het nauw gedreven, zodat de commandanten van de castella 
deze ontruimden en achter zich in brand staken. Dit gebeurde ook met het castellum in Alphen.

4.3 Een lange periode van betrekkelijke rust: periode 2 (70-160 na Chr.)

Vespasianus werd de nieuwe keizer in 69, de opstandige Bataven werden bedwongen en de castella 
herbouwd. Het Alphense castellum werd naar het noorden iets vergroot. Van de indeling van het nieuwe 
kamp is zo goed als niets bekend. Waarschijnlijk werd het omringd door drie grachten, die zo diep waren 
dat de bodem vaak vol water zal hebben gestaan. In de binnenste gracht zijn zelfs zaden van water-
planten aangetroffen. Ook werden in deze periode voor het eerst dakpannen gebruikt. Deze werden 
voor een deel ter plekke gebakken, gezien de vondst van een aantal misbaksels. Sommige dakpannen 
zijn gestempeld door de eenheden die ze hebben gemaakt. Zo is momenteel de enige eenheid die op 
baksteenstempels is geïdentificeerd de Cohors VI Breucorum.

De schaarste aan samenhangende sporen uit de Flavische tijd en de eerste helft van de tweede 
eeuw, beneemt het zicht op de bouwgeschiedenis van het kamp. Ongetwijfeld zal het castellum enige 
keren zijn gerepareerd of herbouwd, omdat hout het belangrijkste bouwmateriaal was. Hiervoor zijn 
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geen aanwijzingen gevonden. In de oeverzone van de Rijn is dit wel het geval. In de jaren ’90 van de 
eerste eeuw is veelvuldig gewerkt aan oeververstevigingen. Eén keer is een kadewand gemaakt die met 
trekbalken aan de vaste oever was verbonden. Hiervoor werd eikenhout van lokale of regionale herkomst 
gebruikt.

Wateroverlast bleef een aanhoudend probleem. Eénmaal is er met grote kracht water door de 
grachten gestroomd, zoals blijkt uit de aanwezigheid van grof zand in het noordelijke deel van de grachten 
en humeus materiaal en houtresten in het zuidelijke deel. Onder het hout bevonden zich stukken van 
gebouwen, waaronder een deel van een vlechtwerkwand en een deur. Het kan zijn dat een overstroming 
de aanleiding was voor een grondige opknapbeurt van het castellum.

4.4 Drie stenen castella: periode 3a-c (160-270/275? na Chr.)

In 160 na Chr. heeft het kamp een stenen weermuur en stenen poorten gekregen, waarbij het aan de 
noordzijde weer verkleind is tot de afmetingen in de pre-Flavische tijd. Mogelijk was het omgeven door 
één gracht. Twintig tot dertig jaar later zijn de verdedigingswerken grotendeels verspoeld bij een grote 
overstroming. Poorten werden hersteld en een nieuwe muur gebouwd. In het begin van de derde eeuw 
is de stenen muur aan de noordwestzijde nogmaals vernieuwd en tussen 208 en 211 is ten minste ook 
de zuidpoort hersteld. Nu werden er drie grachten rondom het castellum gelegd. Sporen en vondsten uit 
de derde eeuw zijn schaars, maar dit zijn geen gegronde redenen om aan te nemen dat het castellum al 
snel na 210 opgegeven is. Vermoedelijk is het omstreeks 270/275 na Chr. ontruimd, toen de Romeinse 
troepen van de Rijnlimes werden teruggetrokken.
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5. Landschappelijke ontwikkeling en 
bewoningsgeschiedenis

Het hele centrum van Alphen aan den Rijn ligt op afzettingen van de Oude Rijn. Deze bestaan uit een 2,5 
tot 3 km brede zone rivierkleigronden. Hierbuiten liggen de veengronden, zowel bosveen als voedselrijk 
(eutroof) broekveen, waarop koopveengronden of weideveengronden zijn ontwikkeld.

Door bestudering van oude boorgegevens in combinatie met veldonderzoek heeft Zonneveld een 
oude Rijnloop gekarteerd onder het centrum van Alphen4.

De ouderdom van deze stroomrug is niet bekend. De rug is herkend als een baan met zand binnen 
één meter onder het maaiveld. De zandbaan loopt van zuidoost naar noordwest en splitst zich ter plaatse 
van het centrum in twee takken. Dit komt omdat de loop van de rivier is verplaatst.

De plaats van het castellum moet worden gezocht op de plaats waar de stroomrug de Oude Rijn 
raakt.

De hogere ligging van de stroomrug blijkt ook uit toponiemen. Het terrein omsloten door Juliana-
straat, St. Jorisstraat en Omloopkanaal wordt bijvoorbeeld op een kaart uit 1631 aangeduid als “Hooge 
Croft”5. Een croft is een hoge zandgrond6. Tijdens de ROB-opgraving aan de Julianastraat in 1997 is ook 
fysisch-geografisch onderzoek gedaan. De Romeinse bewoningslaag ligt op een kleilaag, die is afgezet 
in een restgeul van de Oude Rijn. Hieronder bevinden zich zandige beddingafzettingen die deel uitmaken 
van een zogenaamde kronkelwaard, die wordt gevormd in de binnenbocht van een rivier. De afzettingen 
zijn vóór de Romeinse Tijd ontstaan. Een deel van de bedding van de Oude Rijn was in de Romeinse 
Tijd al met klei opgevuld7.

Over bewoning voorafgaand aan de Romeinse Tijd is in de omgeving van het huidige Alphen aan den 
Rijn bijzonder weinig bekend. Vanaf 12 v. Chr. maakten de Lage Landen deel uit van het Romeinse Rijk. 
In 47 na Chr. werd de Rijn als de noordelijke rijksgrens ingericht met forten langs de grens. De streek 
rondom Alphen bleef dunbevolkt, ook in de Middeleeuwen. Dit wordt bevestigd door het herstel van de 
natuurlijke vegetatie8. De oudste vermelding van Alphen dateert uit de tiende eeuw. De naam Alfna komt 
op een goederenlijst van Sint-Maarten voor, die tussen 918 en 948 is opgesteld. De plaats op de lijst 

Afb. 5.1. De stroomrug van een oude Rijnloop onder het centrum van Alphen aan den Rijn volgens Zonneveld, uit: R.S. 
Kok, Archeologische inventarisatie Stadshart Alphen aan den Rijn, 21.
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doet veronderstellen dat Alphen al in de achtste eeuw kerkelijk bezit was. Er was een kerk gewijd aan 
Bonifacius, die rond 720 missiewerk in de Rijnstreek heeft verricht. Uit het feit dat hier een kerk was, 
kan worden afgeleid dat zich hier een bewoningsconcentratie bevond, wat ook bevestigd wordt door 
archeologisch onderzoek.

Met de ontginning van de veengronden, om ze geschikt te maken voor landbouw en bewoning, werd 
in de elfde eeuw begonnen. Door de ontwatering van het veen trad daling van het maaiveld op. Om de 
ontginningen te beschermen tegen het water werden dijken aangelegd9. De vroegst bekende plattegrond 
van Alphen staat op de kaart van Rijnland van Floris Balthasar uit 1615. De kern van het dorp Alphen 
lag aan de kruising van de westelijke Rijndijk en de weg naar de brug over de Oude Rijn. De op de kaart 
aangegeven bebouwing lag hoofdzakelijk aan de dijken langs de Oude Rijn.

Alphen lag aan een belangrijke scheepvaartroute van Amsterdam via Gouda naar Rotterdam en 
via de Oude Rijn had het een verbinding met Leiden en Utrecht. Er vond goederentransport over het 
water plaats en het vervoer van personen. In de loop van de 17de eeuw ondervond de scheepvaart in 
toenemende mate hinder van de stroming bij de Alphense brug. Rond 1660 werd het Omleidings- of Om-
loopkanaal gegraven om een deel van het water om te leiden en zo de stroomsterkte bij de brugopening 
te verminderen.

Tot ver in de 19de eeuw beperkte de bebouwing zich hoofdzakelijk tot de dijken langs de Oude Rijn en 
had de plaats nog een landelijk karakter. De bebouwing werd uitgebreid met het tot stand komen van de 
spoorlijn Leiden-Woerden in 1878. In 1918 werden de eerste wijken aan de oostzijde van de Oude Rijn 
aangelegd. Pas na de Tweede Wereldoorlog vonden op grotere schaal uitbreidingen plaats.
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6. De begeleiding van de ontgraving 
van het SSG-terrein

6.1 Sporen en structuren

In dit hoofdstuk zullen de aangetroffen grondsporen die gevonden zijn op het terrein van SSG naar type 
spoor of structuur beschreven worden. Hierin worden zowel Romeinse, Laatmiddeleeuwse sporen en 
structuren, als sporen en structuren uit de Nieuwe Tijd behandeld.

Afb. 6.1. Het vlak met de 
sporen uit de Romeinse Tijd, de 
Laatmiddeleeuwse Tijd en de 
Nieuwe Tijd; rood omkaderd de 
fundering (S12).
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6.1.1 Romeinse sporen
Voor de begeleiding op het terrein begon, zijn de funderingen van een gebouw en mogelijk van een 
herberg (18e eeuw) verwijderd, waardoor de grond enigszins geroerd was. Het materiaal uit verschillende 
periodes – Romeins, Laatmiddeleeuws en Nieuwe Tijd – werd soms bij elkaar aangetroffen. Tevens is 
van invloed geweest de enorme erosie van de Oude Rijn, waardoor materiaal uit latere periodes op een 
aanzienlijke diepte is aangetroffen. Als voorbeeld is te noemen de Hanzeschotel uit de 13e eeuw, die op 
een diepte van – 4,73 NAP is aangetroffen. Een enkel spoor is niet met zekerheid aan de Romeinse tijd 
toe te wijzen (afb. 6.1).

In de zuidwesthoek van de put is bij het verwijderen van de grond een V-vormig fenomeen gezien, 
wat geduid is als gracht (S1); deze was 2 meter zichtbaar. De bodem was bedekt met een laag rijshout. 
Door de snelheid van het werken met de kraan was er geen gelegenheid om het spoor te tekenen. Wel 
is er een foto van gemaakt (afb. 6.2). De bovenkant van de gracht is gezien op -1,30 NAP. 12 Meter ten 
noorden van dit spoor is eenzelfde fenomeen gezien, eveneens een V-vormige insnijding (S1) met op de 
bodem een laag rijshout. Ook hiervan kon alleen een foto gemaakt worden. In de noordwesthoek van de 
put is nog een keer de gracht gezien; nu werd tegen de zijkant aangekeken. Hiervan kon zelfs geen foto 
gemaakt worden. Het idee was dat het één gracht was, die noord-zuid had gelopen. Echter, tijdens het 
uitgraven van een rioleringssleuf in 1998, gelegen in de Julianastraat ten zuiden van de Castellumstraat, 
zijn twee V-vormige insnijdingen waargenomen op een afstand van 12 meter van elkaar. Deze lijnen op 
met de twee V-vormige sporen op het SSG-terrein10. Het zou dan niet om één, maar twee “mogelijke” 
grachten gaan. Het blijven “mogelijke” grachten, waaraan verder nog weinig toe te voegen is. De datering 
is moeilijk vast te stellen. In de “gracht” in de zuidwesthoek is één Romeins fragment aardewerk aange-
troffen, de bodem van een ruwwandige beker of zeer klein potje, reducerend gebakken, uit de 1e of eerste 
helft van de 2e eeuw. Uit de tweede “gracht” zijn twee aardewerkfragmenten verzameld: een wandfrag-
ment van een oxiderend gebakken kruik, die niet te dateren is, en een wandfragment van een terra-sigilla 
kom Dragendorff 29, en dus Zuid-Gallisch, maar de kleur is niet geheel in overeenstemming met deze 
categorie. De datering komt uit op Flavisch met een ruime tijdsmarge. De scherven zijn bekeken door 
Rien Polak.

Verschillende concentraties houten palen zijn gezien; niet alle konden opgetekend worden.
In een baan, beginnend in het zuiden op 12 meter tot 20 meter, lopend naar het noorden tot 22 meter 

(afb. 6.1) liggen de concentraties en rijen palen die mogelijk tot een beschoeiing hebben behoord en een 
vervolg zouden zijn van de beschoeiingen aangetroffen ten noorden van dit terrein. Spoor 6 is een cluster 
hout bestaande uit staande en liggende palen met een diameter van 10 tot 20 cm, die in een oost-weste-
lijke richting lagen. Om de palen zijn Romeins aardewerk en dakpanfragmenten gezien, met dateringen 
uit de tweede helft 1e eeuw en de 2e eeuw; hier lag ook een Pingsdorf scherf tussen. Hiernaast en -boven 
zijn wat kleinere rijtjes palen aangetroffen: de sporen 8 en 9, staande palen met een liggend stuk hout, 
en spoor 10. Tegen de noordelijke damwand aan lag spoor 13, met palen met diameters van 10 tot 
20 cm (afb. 6.3), waartussen rijshout lag. De aardewerkvondsten zijn te dateren in het derde kwart van 

Afb. 6.2. Insteek gracht (gedeelte), 
aangetroffen in de zuidwesthoek 
van de put.
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de 1e eeuw en 2e eeuw met een component van Laatmiddeleeuws aardewerk. Spoor 18, ten oosten van 
spoor 9, is mogelijk Romeins (afb. 6.1).

Spoor 2 in de noordwesthoek is een paal met een diameter van 10 cm en een lengte van 1,20 m. 
Deze stond naast de zijkant van de gracht.

Een toewijzing van de palen aan een bepaalde periode is niet mogelijk.
Voor de sporen kan men ook de sporenlijst achterin raadplegen en de vondstenlijst voor de vondsten 

en de database.

6.1.2 Laatmiddeleeuwse sporen
Op het terrein zijn een kuil en drie mogelijke mestputten aangetroffen, die waarschijnlijk gelegen hebben 
op de achtererven van de bebouwing. Van west naar oost zijn het de sporen 7, 20, 21 en 22 (afb. 6.1).

Spoor 7, een kuil, had een afmeting van 1,20 x 5,50 x 0,50 m. Op de bodem lag een soort mat van 
rietvlechtwerk. Uit de kuil kwam een rand van een Paffrath pot tevoorschijn, te dateren in de 13e eeuw. 
Dit spoor is te duiden als een waterkuil.

Spoor 20 was een (mest)kuil met een afmeting van 1,20 x 5,00+ m. Hieruit zijn verzameld een rand 
en een bodem van een grijsbakkende kookpot met een datering in de 13e eeuw, een proto-steengoed 
bodem te dateren in het derde kwart van de 13e eeuw en een Siegburg wand, te dateren in het tweede 
kwart van de 14e eeuw.

Spoor 21 en 22 zijn (mest)kuilen met ieder een afmeting van 2,00 x 1,60 m. In spoor 21 is een 
compleet profiel van een grijsbakkende waterkan aangetroffen, te dateren in de 13e eeuw/eerste helft 
14e eeuw en twee wanden van een kogelpot, waarvan een met Besenstrich-versiering met een datering 
in de 13e eeuw. In spoor 22 zijn geen vondsten gezien.

Voor de sporen kan men ook de sporenlijst raadplegen. Voor de vondsten de vondstenlijst en de 
database.

6.1.3 Sporen uit de Nieuwe Tijd
De bebouwing uit de Nieuwe Tijd zal ook op de achtererven voorzieningen hebben gehad voor het putten 
van water en het deponeren van beer. Op het terrein zijn twee waterputten, spoor 17 en 19, gezien en 
drie beerputten, spoor 3, 5 en 15. Van meer recente datum zijn spoor 11, drie puinvlekken, spoor 14 

Afb. 6.3. Palenconcentratie spoor 13 in 
het noordelijke deel van de put.
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en 16, puin van een stuk muur en een stuk muur, en spoor 12, bestaande uit 7 ingravingen voor een 
fundering (afb. 6.1).

In het midden van de put aan de zuidkant lag spoor 17, een waterput met een diameter van 0,80 m 
en wanden van houten duigen. Onderin de put is een ijzeren koekenpan gevonden, die niet te dateren 
is. In de zuidoosthoek van de put lag spoor 19 (afb. 6.4), een ronde stenen beerput van los gestapelde 
bakstenen. De oranje bakstenen lopen taps toe en hebben een afmeting van 18 x 8,5/7 x 3 cm. De 
diameter van de put was 1,40 m. De bodem van de put lag op een diepte van -2,50 m NAP. In de put 
zijn geen vondsten aangetroffen. Mogelijk is de put, voor het buiten gebruik raken, geleegd. De datering 
wordt gesteld op laat 17e eeuw – 18e eeuw.

Aan de westkant van de put op 16 m lag spoor 3, een beerput met een afmeting van 1,00+ x 1,90 m. 
op een hoogte van 0 m NAP. Verdere gegevens ontbreken. Spoor 5, een beerput, lag aan de westkant 
van de put op 6 m, met een afmeting van 3,50 x 2,00 m. Ook van dit spoor zijn geen verdere gegevens 
vermeld. Spoor 15 lag in het midden van de put op 20 m; de beerput heeft een diameter van 1,80 m. 
Geen verdere gegevens bekend.

Spoor 12 bestond uit 7 funderingspunten bestaande uit een samenhang van dunne vertikaal inge-
slagen slieten, die bijeengehouden werden door een metalen band met een diameter van ongeveer 
0,50 m. Aan de oostzijde liggen er vier met naast de meest noordelijke nog één op een meter afstand. 
Op een afstand van 5 m liggen er nog twee aan de westkant. Deze lagen op ongeveer -2,00 m NAP. Dit is 
mogelijk de fundering van een kleine bebouwing. De datering is waarschijnlijk te plaatsen in de 18e eeuw 
(afb. 6.1 en 6.5).

Spoor 11 bestaat uit drie puinconcentraties en dit zijn, evenals de sporen 14 en 16, waarschijnlijk de 
overblijfselen van de oude herberg.

Opgemerkt moet worden dat meerdere beerputten gezien zijn, maar door de snelheid van het 
werken – ontgraven en dichtstorten met zand – was er geen gelegenheid deze op enigerlei wijze vast 
te leggen.

Voor de sporen kan men de sporenlijst raadplegen. Voor de vondsten de vondstenlijst en de database.

Afb. 6.4  Waterput spoor 
19. 

Afb. 6.5 De zeven 
funderingspunten van 
spoor 12.
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6.2 De vondsten

De vondsten zijn verzameld op het SSG-terrein en op de stort van de N11. Het verzamelde materiaal was 
afkomstig uit de Romeinse Tijd, de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.
Voor zover niet vermeld zijn de tekeningen en foto’s van het vondstmateriaal op schaal 1:4 afgebeeld.

6.3 De vondsten uit de Romeinse Tijd

In de put is de grootste component van de vondstgroep het aardewerk, gevolgd door het metaal. Een 
klein gedeelte is in de sporen aangetroffen, het grootste deel als oppervlaktevondsten. Bij het verzame-
len van de vondsten op de stort is dit omgekeerd. Verder zijn slechts enkele fragmenten fabriekssteen en 
natuursteen opgeraapt, een botje en een stukje glas. Eerst wordt het aardewerk benoemd.

6.4 Het aardewerk

Het aardewerk is verzameld in de put en op de stort van de N11. Een onderscheid wordt gemaakt 
tussen de vondsten uit de put en de stort van de N11. In totaal zijn 191 fragmenten Romeins aardewerk 
gedetermineerd.

6.5 Overzicht van het Romeinse aardewerk

In tabel 6.1 wordt de verdeling weergegeven van het aardewerk per materiaalgroep voor het SSG-terrein 
en in tabel 6.2 voor de stort van de N11.Tabel  6.1.  De materiaalgroepen van het Romeins aardewerk van het SSG- terrein.        

materiaal randen wanden      bodems         oren totaal %

terra sigillata 16 10 20 46 41,1

Belgische waar

geverfde waar 1 2 2 5 4,5

gladwandig 2 20 4 26 23,2

dikwandig 4 2 2 8 7,1

ruwwandig 3 2 6 11 9,8

Waasland/

Scheldevallei 6 9 15 13,4

inheems 1 1 0,9

totaal 112 100

Tabel 6.1. De materiaalgroepen van het Romeinse aardewerk uit de put van het SSG-terrein.Tabel 6.2. De materiaalgroepen van het Romeins aardewerk van de stort van de N11.

Materiaal randen wanden bodems oren aantal %

terra sigillata 12 8 8 28 35,5

Belgische waar 1 1 2 2,5

geverfde waar 1 2 3 3,8

gladwandig 2 14 3 5 24 30,4

ruwwandig 4 3 1 8 10,1

dikwandig 10 1 1 12 15,2

Waaslands/

Schelde vallei 1 1 2 2,5

inheems

totaal 79 100

Tabel 6.2. De materiaalgroepen van het Romeinse aardewerk van de stort van de N11.

Tabel 6.2. De materiaalgroepen van het Romeins aardewerk van de stort van de N11.

Materiaal randen wanden bodems oren aantal %

terra sigillata 12 8 8 28 35,5

Belgische waar 1 1 2 2,5

geverfde waar 1 2 3 3,8

gladwandig 2 14 3 5 24 30,4

ruwwandig 4 3 1 8 10,1

dikwandig 10 1 1 12 15,2

Waaslands/

Schelde vallei 1 1 2 2,5

inheems

totaal 79 100
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De terra sigillata en de gladwandige materiaalgroep zijn het grootst in aantal. Bij de terra sigillata 
is het aandeel van de randen betrekkelijk groot in verhouding tot het totale aantal. Het is waarschijnlijk 
dat de randen gemakkelijk in kleinere stukken breken, terwijl dit bij de wanden en bodems minder het 
geval is. Bij het gladwandig aardewerk is het aantal randen in verhouding tot de wanden gering. Dit 
kan verklaard worden uit de stevigheid van de randen, die zelden in kleine stukken zullen breken. De 
opvallende kleuren van het terra sigillata en de gladwandige materiaalgroep kunnen ervoor gezorgd 
hebben dat bij de wijze van verzamelen deze mogelijk oververtegenwoordigd zijn. Het merendeel van de 
vondsten is opgeraapt in de tijd dat de kraan niet draaide. Voor slechts enkele sporen was er de tijd om 
deze zorgvuldig uit te troffelen. In afb. 6.7 zijn de materiaalgroepen in een grafiek uitgezet.
Tabel 6.3. Categorieën en typen terra sigillata met functies en aantallen; 1(+3) betekent dat 4 

fragmenten 1 individu (Dragendorff 15/17) vormen.

SSG

categorie type functie aantal

Zuid-Gallisch Dragendorff 27 kom 9

Dragendorff 15/17 bord 3

Dragendorff 18 bord 4

Dragendorff 18/31 bord 2

Dragendorff 29 kom 6

Dragendorff 30 kom 1

Dragendorff 35/36 kom/schaal 2

bord 6

onbekend 6    

totaal Zuid-Gallisch 39

Oost-Gallisch Dragendorff 37 kom 2

Dragendorff 45 wrijfschaal 3

onbekend (w,b) 2

totaal Oost-Gallisch 7

totaal terra sigillata 46

N11

categorie type functie aantal

Zuid-Gallisch Dragendorff 24/25 kom 2

Dragendorff 27 kom 3

Dragendorff 15/17 bord    1(+3)

Dragendorff 18 bord 3

Dragendorff 29 kom 3

Dragendorff 37 kom 1

Dragendorff 30 kom 3

Dragendorff 35/36 kom/schaal 1

onbekend (w,b) 3

totaal Zuid-Gallisch 23

Oost-Gallisch Dragendorff 37 kom 3

Dragendorff 30 kom 1

Dragendorff 45 wrijfschaal 1

totaal Oost-Gallisch 5

totaal terra sigillata 28

totaal SSG en N11 74

Tabel 6.3. Categorieën en typen terra sigillata met functies en aantallen; 1(+3) betekent dat 4 fragmenten 1 individu 
(Dragendorff 15/17) vormen.
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Bij de stort is het metaal het hoofdbestanddeel van de vondsten. Het aardewerk is meegenomen bij 
het verzamelen van het metaal. Ook hier is het terra sigillata met het grootste aantal vertegenwoordigd, 
gevolgd door het gladwandige, wat ook hier te maken heeft met de opvallende kleuren van dit aardewerk.

6.5.1 Terra sigillata
Het terra sigillata (tabel 6.3) uit de put van het SSG-terrein bestaat voor het grootste deel uit tafelwaar; 
hiervan zijn 46 fragmenten aangetroffen. 85% van het materiaal is afkomstig uit Zuid-Gallië, 15% uit 
Oost-Gallië. Cor Kalee† heeft dit aardewerk gedetermineerd. Het zwaartepunt van het materiaal valt 
in de Flavische periode, wat niet afwijkt van wat in de oeverzone is aangetroffen bij de opgraving in 
2001-200211. Flavische vormen van de kommen Dragendorff 27, 29 en 35/36 en de borden Dragendorff 
18 en 18/31 hebben de overhand. Een geringer aantal is uit de pre-Flavische tijd afkomstig, zoals de 
kommen Dragendorff 27 en 29 en de borden Dragendorff 15/17 en 18. Een enkel fragment, de wrijfschaal 
Dragendorff 45, is te plaatsen in de tweede eeuw.

Het terra sigillata verzameld van de stort van de N11 is voor het merendeel te dateren in de Flavische 
periode en komt overeen met het materiaal dat in de put is aangetroffen. Enkele fragmenten zijn zowel 
uit de put als van de stort van de N11 in de pre-Flavische tijd te plaatsen. Ook hier zijn enkele vormen in 
de tweede eeuw te dateren; het betreft hier het Oost-Gallische materiaal.

6.5.2 Belgische waar
Uit de stort van de N11 zijn twee fragmenten, een rand en een bodem, opgeraapt. In de put is geen 
Belgische waar aangetroffen.

6.5.3 Geverfde waar
De geverfde waar bestaat meest uit tafelwaar (zie tabel 6.4). Hier zijn met SSG en N11 samen 8 frag-
menten verzameld van twee bekers en een bord. Een enkel fragment is met barbotine of radjes versierd 
of met zand bestrooid.

6.5.4 Gladwandig aardewerk
Na het terra sigillata is van het gladwandige aardewerk het grootste aantal fragmenten verzameld (zie 
tabel 6.5). Slechts twee typen konden gedetermineerd worden: de kruik Hofheim 50/51 en de kruik-
amfoor Stuart 132B, te plaatsen in de pre-Flavische en Flavische tijd.

Afb. 6.6. Terra sigillata, Zuid-Gallisch: de kom Dragendorff 29, de kom Dragendorff 35, de kom Dragendorff 37 en Oost-
Gallisch: de wrijfschaal Dragendorff 45.
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6.5.5 Dikwandig aardewerk
Het dikwandig aardewerk betreft fragmenten van wrijfschalen en een enkele amfoorscherf (zie tabel 
6.6). Uit de put is een rand van de amfoor Dressel 20 opgeraapt. Van de stort van de N11 zijn de meeste 
scherven van de wrijfschaal type Stuart 149, te dateren vanaf het midden van de eerste eeuw, verzameld.

6.5.6 Ruwwandig aardewerk
Het ruwwandig aardewerk bestaat uit fragmenten van kookpotten en een enkele deksel (zie tabel 6.7). 
De kleur is meestal grijs met een enkele scherf in wit en geel. De kookpot Stuart 201 komt voor vanaf 
het midden van de eerste eeuw, de kookpot Niederbieber 89 met één fragment vanaf het midden van de 
tweede eeuw.

6.5.7 Aardewerk uit het Waasland en de Scheldevallei
Deze materiaalgroep verschijnt aan het einde van de eerste eeuw. Het komt voor in een blauwgrijze en 
een rode kleur. De meeste scherven zijn verzameld op het SSG-terrein (zie tabel 6.8).

Tabel 6.4. Categorieën en typen geverfde waar met functies en aantallen.

SSG  

categorie type functie aantal

techniek a Stuart 4d beker 1

onbekend (w,b,) 2

techniek b Brunsting 17A bord 1

onbekend (w) 1

totaal 5

N11

techniek a onbekend (w) 2

techniek b Stuart 1 beker 1

totaal SSG en N11 8

Tabel 6.5. Categorieën en typen van gladwandig aardewerk met functies en aantallen; 

2 + (1) betekent dat 3 fragmenten 2 individuen vormen.

SSG

categorie type functie aantal

kruik Hofheim 50/51 kruik    2+(1)

onbekend (w) 1

overig onbekend (w,b,) 20+1

totaal 25

N11

kruik Hofheim 50/51 kruik 1

kruikamfoor Stuart 132B kruikamfoor 1

overig drieledig oor 3

tweeledig oor 2

onbekend (w,b,) 17

totaal 24

totaal SSG en N11 49

Tabel 6.4. Categorieën en typen geverfde waar met functies en aantallen.

Tabel 6.5. Categorieën en typen van gladwandig aardewerk met functies en aantallen; 2 + (1) betekent dat 3 fragmenten 2 
individuen vormen.
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Tabel 6.6. Categorieën en typen van dikwandig aardewerk met functies en aantallen; 

1+(1) betekent dat 2 fragmenten 1 individu vormen.

SSG

categorie type functie aantal

amfoor Dressel 20 amfoor 1

onbekend (r,w,b) amfoor    4+(1)

wrijfschaal Stuart 149 wrijfschaal 2

totaal 8

N11

wrijfschaal Stuart 149A wrijfschaal 1

Stuart 149 wrijfschaal 9

kruikamfoor onbekend kruikamfoor 2

totaal 12

totaal SSG en N11 20

Tabel 6.7. Categorieën en typen van ruwwandig aardewerk met functies en aantallen.

SSG

categorie type functie aantal

pot Stuart 201A kookpot 2

Niederbieber 89 kookpot 1

deksel onbekend deksel 2

overig onbekend (r,w,b,) 6

totaal 11

N11

pot Stuart 201A kookpot 2

Stuart 201B kookpot 2

overig onbekend (b,oor) 4

totaal 8

totaal SSG en N11 19Tabel 6.8. Categorieën en typen van aardewerk uit het Waasland en de Scheldevallei met 

functies en aantallen; 1+(1) betekent dat 2 fragmenten 1 individu vormen.

SSG

categorie type functie aantal

blauwgrijs Holwerda 140-142 voorraadpot 1

Holwerda 131 kom 3

Holwerda 133 kom 1

Holwerda 157/158 bord    1+(1)

onbekend (w) 5

rood onbekend (w) 3

totaal 15

N11

blauwgrijs Holwerda 129 kom 1

onbekend (b) 1

totaal SSG en N11 17

Tabel 6.6. Categorieën en typen van dikwandig aardewerk met functies en aantallen; 1+(1) betekent dat 2 fragmenten 1 
individu vormen.

Tabel 6.7. Categorieën en typen van ruwwandig aardewerk met functies en aantallen.

Tabel 6.8. Categorieën en typen van aardewerk uit het Waasland en de Scheldevallei met functies en aantallen; 1+(1) 
betekent dat 2 fragmenten 1 individu vormen.
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6.5.8 Inheems aardewerk
Op het SSG-terrein is slechts één fragment inheems aardewerk aangetroffen en op de stort van de N11 
is geen inheems aardewerk meegenomen.

6.6 Metaalvondsten

De metaalvondsten komen voornamelijk van de stort van de N11. Enkele zijn op het terrein zelf aan-
getroffen. Het totaal aan metaalvondsten is 146. Een gedeelte is geconserveerd en bevindt zich in het 
Provinciaal Depot Zuid-Holland. De bronzen en ijzeren voorwerpen zijn onderverdeeld in hoofdgroepen 
met een nadere specificering (zie tabel 6.9). Onder de vondsten bevinden zich uitrustingstukken, wapens 
en werktuigen.

De knop en het hangertje van het schort kunnen zowel door de infanterie als de cavalerie gedragen 
zijn. Bij het vinden van onderdelen hiervan is het moeilijk te bepalen of de cavalerie ze droeg of de infan-
terie. De functie van het schort is louter decoratief; deze wordt bevestigd aan de heupgordel.

Een lorica segmentata is een plaatharnas, oorspronkelijk van leer, later ook voorzien van ijzeren of 
bronzen plaatjes.

Afb. 6.7. Het Romeinse 
aardewerk uitgezet in een 
grafiek naar materiaalgroep. 
Het Rup. – Rupeliaans – 
staat voor het aardewerk 
uit het Waasland en de 
Scheldevallei.

Afb. 6.8. Deel van een dolkschede, links op de foto, en een knop en 
hangertje van een schort, rechts op de foto (stort N11). Basisfoto: Hans 
Postma.

Afb. 6.9. Spiegel en twee koppen van siernagels 
(stort N11). Basisfoto: Hans Postma.
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Tabel 6.9. Bronzen en ijzeren voorwerpen verdeeld in hoofdgroepen.

categorie object aantal

uitrusting helmbeslag   2

Osenring van helm   1

pantserplaat

lorica segmentata 5

pantserplaat 19

2 met leer

beslagstrip 3

beslagnagel 3

sierbeslag 1

siernagel 2

strip met nagel 1

hangertje met knop 1

gesp 3

cingulumbeslag 10

schildrandbeslag 1

totaal 52

wapen dolkschede, deel 1

lanspunt 2

pijlpunt 4

pijlspits, onaf 1

pilumpunt 1

pilumspits 1

totaal 10

paard hanger 1

persoonlijk spiegel 1

huishoudelijk bodem kan 1

meubel sleutel, deel 1

werktuig beitel 1

drevel 2

priem 1

totaal 4

overig beslag, dopvormig 1

oog van standbeeld?

hulsje 1

pen met ring 1

nagels 54

plaat 9

ring 1

strip 9

totaal 76

Tabel 6.9. Bronzen en ijzeren voorwerpen verdeeld in hoofdgroepen.

eindtotaal          146
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Afb. 6.10. Vijf stuks van lorica segmentata (stort N11). 
Basisfoto: Hans Postma.

Afb. 6.11. Zes beslagplaten, twee stuks omgebogen 
beslag (dubbel), een met restant leer, twee smalle plaatjes 
beslag, een gesp met plaatje met scharnier, een halve 
gesp, een ronde gesp (stort N11). De gesp met het 
plaatje met scharnier is onderdeel van het cingulum, de 
heupgordel. Basisfoto: Hans Postma.

Afb. 6.12. Een hangertje 
bladvormig (paardentuig), 
een reparatiestuk, een 
helmbeslag van roodkoper, 
een Osenring van een 
helm, een strip messing, 
een strip roodkoper beslag 
(stort N11). Basisfoto: Hans 
Postma.
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6.7 Overige vondsten

6.7.1 Bouwmateriaal en natuursteen
Het bouwmateriaal is alleen opgeraapt in de put en telt 4 fragmenten imbrices, 3 fragmenten tegulae en 
1 ondefinieerbaar brokje.

Slechts 3 fragmenten natuursteen zijn verzameld, te weten in de put: 1 bewerkte zandsteen, mogelijk 
een slijpsteen, en 1 vuursteen; op de stort is een stuk kalksteen opgeraapt, en een bewerkte zandsteen, 
mogelijk een stamper van een vijzel.

6.7.2 Bot
In de put is slechts één stuk bot gezien, een tand.

6.7.3 Glas
Op de stort van de N11 is een fragment glas opgeraapt. Dit fragment is afkomstig van een Romeinse 
glazen schaal, die aan de buitenzijde is uitgevoerd met meerdere lobvormige ribbels. Dit exemplaar is 
gemaakt van een hoge kwaliteit glas met een lichtgroene kleur. In de glasmassa zijn minuscule, nauwe-
lijks zichtbare, verontreinigingen ingesloten. De scherf heeft een dikte van 3 mm. Binnen- noch buitenzij-
de vertoont gebruikssporen. De grootste diameter kan, gezien de afmeting van het fragment, niet exact 
worden bepaald; gedacht moet worden aan een schaal van ca. 20 cm.

6.8 De Laatmiddeleeuwse vondsten

De vondsten in de put bestonden voor het grootste deel uit aardewerk. Enkele metaalvondsten zijn 
verzameld, waaronder de Hanzeschotel. Op de stort is alleen metaal opgeraapt en geen aardewerk. 
Deze metaalvondsten waren, als het niet duidelijk Romeins was, moeilijk aan een periode te koppelen 
en zijn dan ook als Post-Romeins aangemerkt.

Afb. 6.13. Bronzen bodem van een 
kan. Basisfoto: Hans Postma.

Afb. 6.14. Glas, schaal 1,5:1; fragment met twee ribbels.
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6.9 Het aardewerk

Het aardewerk uit de late Middeleeuwen is alleen aangetroffen in de put, zowel in enkele sporen als op het 
vlak. Van de stort van de N11 is geen aardewerk afkomstig. In totaal zijn 157 fragmenten gedetermineerd.

6.10 Overzicht van het Laatmiddeleeuwse aardewerk

De fragmenten aardewerk zijn elk apart meegenomen in tabel 7.1, waardoor het Paffrath aardewerk 
wat oververtegenwoordigd is. De oudste materiaalgroepen zijn Pingsdorf en kogelpot met een datering 
tussen de 11e en 12e eeuw, gevolgd door Paffrath met een datering van de 12e tot de 13e eeuw. Het 
grijsbakkend aardewerk en het proto-steengoed ligt met zijn datering iets later in de 13e eeuw. Van het 
roodbakkend geglazuurd en het witbakkend aardewerk, alsmede Andenne, steengoed Siegburg en Lan-
gerwehe lopen de dateringen van de 14e tot de 15e eeuw.

Voor de tekeningen zie bijlage I.
In de afbeelding 6.15 is het aardewerk per baksel uitgezet met een aparte vermelding van het 

Elmpter aardewerk. In de tabel 6.10 is het Elmpter aardewerk onder het grijsbakkende gerangschikt. Het 
aardewerk bestaat uit met de hand gevormde hardgebakken (voorraad)potten. Het gaat hier slechts om 
één fragment.

6.11 De Laatmiddeleeuwse metaalvondsten

Het aantal van in de put gevonden metaalvondsten was gering. Het ging om 6 spijkers, 1 stijgbeugel, 
1 hooivorkachtig voorwerp, en 2 messen. De belangrijkste vondst was de Hanzeschotel, die hieronder 
uitvoerig beschreven wordt. Van de stort van de N11 zijn enkele voorwerpen aan deze periode toege-
schreven, waaronder twee lemmeten van messen en een loden gewichtje.

Tabel 6.10. De materiaalgroepen van het Laatmiddeleeuwse aardewerk uit de put 

van het SSG-terrein.

Materiaal randen wanden bodems oren aantal %

roodbakkend gegla. 12 18 10 4 44 28

witbakkend 1 1 0,6

grijsbakkend 4 2 3 1 10 6,4

Pingsdorff 1 1 0,6

Paffrath 6 35 1 42 26,8

Andenne 2 5 1 8 5,1

kogelpot 11 15 26 16,6

steengoed proto 2 8 1 11 7

steengoed Siegburg 2 3 4 9 5,7

steengoed Langerwehe 3 2 5 3,2

totaal 157 100

,

Tabel 6.10. De materiaalgroepen van het Laatmiddeleeuwse aardewerk uit de put van het SSG-terrein.

Afb. 6.15. Aardewerk uit de Late Middeleeuwen met het 
aantal fragmenten per baksel.

Afb. 6.16. Aardewerk uit de Late Middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijd met het aantal fragmenten per gebruiksvorm.
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Voor meer informatie kan men de database en vondstenlijst raadplegen.
In afb. 6.17 zijn de metaalvondsten weergegeven van de N11, onderverdeeld naar materiaal voor de 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.

6.12 De Hanzeschotel

De bijzondere vondst van een Hanzeschotel moet speciaal worden vermeld. Deze werd gevonden bij 
het uitgraven van de bouwput op -4,73 m NAP. Op de Hanzeschotel van brons/koper staat het verhaal 
van Thisbe afgebeeld. De datering is 1200-1300. Deze wordt tentoongesteld in het Archeologiehuis te 
Alphen aan den Rijn.

Wat is een Hanzeschotel precies?

6.12.1 Inleiding
Een Hanzeschotel dankt zijn naam aan A.C. Kisa, die in 1905 deze benaming gaf aan de gevonden 
schotels van koper met een gering percentage van onder andere zink (= messing). Ze komen voor in de 
Europese landen (Engeland, België, Nederland, Duitsland, de Scandinavische landen, Polen, Rusland, 
Italië) en in één geval ook buiten Europa (Palestina). Kisa scheen het toe dat het handelsverbond van de 
Duitse Hanze in de dertiende eeuw in belangrijke mate had bijgedragen aan een grote verspreiding van 
deze schalen12. Het grootste deel van de zogenaamde Hanzeschotels is echter reeds voor de opkomst 
van de Hanze (opgericht in de dertiende eeuw) vervaardigd en ook de productiecentra vallen niet geheel 
samen met het handelsgebied van deze bond13.

Vrijwel alle Hanzeschotels hebben een ingekraste decoratie van meestal personen: heiligen, bijbelse 
personen en mythologische figuren. Ze hebben een doorsnede van ongeveer 27 cm en een hoogte van 
ongeveer 5 cm met een rand van ongeveer 1 cm14.

Afb. 6.17. De metaalvondsten 
van de N11 naar materiaal.

Afb. 6.18. Hanzeschotel Thisbe.
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Waarvoor de schotels gebruikt werden, is nog steeds niet volledig helder, maar waar ze bij kloosters 
gevonden zijn, wordt gedacht aan gebruik binnen de kloostergemeenschap, bijvoorbeeld als wasbekken 
voor de individuele kloosterlingen. Naast het individuele gebruik hebben de schotels tevens gediend als 
“spiegels tot lering”15.

De voorstellingen en teksten zijn ontleend aan de teksten en illustraties van leerboeken, de zoge-
naamde libri manuales, die in de twaalfde-eeuwse kloosterscholen werden gebruikt16. Het Latijn op de 
schalen is het zogenaamde Kerklatijn en verschilt van het Latijn uit de Klassieke Wereld.

6.12.2 Pyramus-en-Thisbe-schalen
Van de schalen met de liefdesgeschiedenis van Pyramus en Thisbe zijn er 10 exemplaren bekend. Men 
kan hiervan schalen onderscheiden die specifiek de lotgevallen van Thisbe verhalen en andere waarbij 
Pyramus de hoofdpersoon is. Voor de volledige liefdesgeschiedenis moet men de beschikking hebben 
over twee schalen, die een elkaar aanvullend paar vormen.

De tragische gebeurtenissen van dit liefdespaar zijn gebaseerd op het vierde boek van de Meta-
morfosen van Ovidius. In de libri manuales vinden we de op Ovidius gebaseerde gedichten terug met 
moraliserend commentaar van vooral elfde- en twaalfde-eeuwse dichters. Pyramus en Thisbe werden 
voorgesteld als deugdzame personen; echter, hun zelfmoord werd als verwerpelijk gezien.

6.12.3 Het verhaal
Pyramus en Thisbe waren buurkinderen in de stad Babylon. Ze waren verliefd op elkaar, maar konden 
vanwege hun ouders slechts door een scheur in de tussenmuur met elkaar praten. Ze spraken af elkaar 
te ontmoeten bij een bron. Toen Thisbe daar zat in afwachting van Pyramus, kwam er een leeuwin 
met bebloede muil haar dorst lessen aan de bron. Thisbe vluchtte van angst weg en verloor daarbij 
haar sluier, die door de leeuwin werd verscheurd en met bloed besmeurd. Toen Pyramus even later 
verscheen, zag hij de sporen van de leeuwin en de bebloede sluier van Thisbe en dacht niets anders 
dan dat Thisbe verscheurd was door het roofdier. In grote smart doorstak hij zich met een zwaard en 
toen even later Thisbe bij de bron terugkeerde en het lijk van Pyramus aantrof, doorboorde ook zij zich 
met het moordwapen17. Van de gevonden Hanzeschotel van Thisbe onder het SSG-gebouw is een bijna 
identieke schotel gevonden in Münster18. De beschrijving van de Thisbe-schotel, die gevonden is onder 
het SSG-gebouw:

De doorsnee van de schotel is tussen 31,5 cm en 31,9 cm. Dit komt omdat de schotel aan één kant 
beschadigd is bij de ontgraving. De platte rand van de schotel is 8 mm. De hoogte 5,4 cm.

De schotel heeft waarschijnlijk in het midden ook een afbeelding gehad, met er omheen een tekst. 
Deze is dusdanig afgesleten dat er niets van te maken is. Er zijn nog slechts enige lijntjes zichtbaar. De 
tekst is naar binnen toe ook afgesleten. De incomplete letters of gedeelten ervan zijn tussen haakjes 
gezet. Aangezien de voorstellingen en inscripties op deze schotel dezelfde zijn als die gevonden in 
Münster, kan het dus ook hetzelfde medaillon in het midden zijn.

Het middelste medaillon op de schaal van Münster:
Hier begint het verhaal. We zien Pyramus 

in gesprek met zijn geliefde Thisbe, zonder dat 
ze elkaar kunnen zien. Rondom de afbeelding 
staat geschreven: INVIDE CVR PARES (DIS)
IVNGIS AMANTES = O boze wand, waarom 
houd je de jonge geliefden gescheiden? 
Helaas is deze voorstelling door het veelvul-
dige gebruik bijna geheel weggesleten.

De onderstaande medaillons zijn voor de 
herkenbaarheid van de afbeeldingen vergroot 
weergegeven.

Eerste medaillon
Thisbe verlaat haar ouderlijk huis; links op 
de afbeelding het huis en rechts Thisbe met 
open naar voren reikende handen. Om de 
afbeelding staan de volgende woorden: (TIS)
BES MAIOREM PRIOR EXIT PROPTE (R 
AMOREM) = Gedreven door liefde verlaat 
Thisbe als eerste de stad. Afb. 6.19. Hanzeschotel Thisbe: eerste medaillon.
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Tweede medaillon
We zien een wachter in een wachttoren. 
Thisbe is druk doende om haar gelaat 
te verbergen met haar kleding voor de 
wachters van de stad. Om de voorstelling 
heen staan de volgende woorden: (FAL)
LENS CUSTODES VRBIS (MAGN)E VI(-
GILANTES) = Terwijl zij de waakzame 
wachters van de stad misleidt.

Derde medaillon
Thisbe is aangekomen op de afgespro-
ken plaats: ze zit onder een moerbei-
boom, die lijkt op een grote uitgegroeide 
paddenstoel, te wachten op Pyramus. 
Rechts zien we een stuk of 5 à 6 boogjes, 
begrensd aan weerszijden door een 
verticale lijn. Dit is de bron. Ze steunt haar 
hoofd op haar linkerhand. De rechterhand 
is iets opgeheven in een spreekgebaar.

Om de voorstelling staan de volgende 
woorden: (E)XPECTAT PIRAMUM 
RESIDEN (DO SVB A) RBORE TARDVM 
= In afwachting van de laat komende 
Pyramus zit zij onder de boom.

Vierde medaillon
Links op de voorgrond is de bron, daar-
achter een paddenstoelachtige boom, 
de moerbeiboom of de sluier van Thisbe; 
dit is niet duidelijk. Rechts ervan Thisbe; 
haar hoofd ontbreekt, door beschadiging 
of slijtage van de afbeelding, met de rech-
terhand geheven. Naast haar een grote 
boom; wat er onder de boom te zien is, is 
onduidelijk. Rechtsonder is een gedeelte 
van de bron te zien. Er is geen leeuwin te 
zien op de afbeelding. Om de afbeelding 
staan de volgende woorden: (QV)AM 
FVGATE SILVA VENIENS (BI)BITVRA = 
Zij wordt verjaagd door een leeuwin, die 
uit het bos komt om te drinken.

Afb. 6.20. Hanzeschaal Thisbe: tweede medaillon.

Afb. 6.21. Hanzeschaal Thisbe: derde medaillon.

Afb. 6.22. Hanzeschotel Thisbe: vierde medaillon.
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Vijfde medaillon
We zien Thisbe, zonder sluier, met uitge-
stoken handen; rechts van haar een vogel-
achtig dier.

Om de voorstelling heen staan de 
volgende woorden: (ECCE) FUGIT VENTO 
PEPLUM RAPIENTE (SINISTRO) = Zie, zij 
vlucht terwijl een onheilbrengende wind 
haar sluier doet wegwaaien.

Zesde medaillon
We zien Thisbe zittend in de grot met 
haar linkerhand onder het hoofd gesteund 
en de rechterhand voor haar middel. Om 
de voorstelling heen staan de volgende 
woorden: (ET) MORITURA CITO MORTEM 
DEVITATI (N ANTRO) = En die bestemd 
is om snel te sterven, ontloopt nu nog de 
dood in de grot.

6.13 De vondsten uit de Nieuwe Tijd

De vondsten uit de Nieuwe Tijd zijn verzameld bij het uitgraven van de funderingen en bij de ontgraving 
van het vlak. Het zijn aardewerkfragmenten, gering in aantal: 23 stuks, stukjes vensterglas, een fragment 
tegel en een niet te dateren koekenpan. Van de stort van de N11 zijn alleen metaalvondsten meegeno-
men. Het aantal was 83.

6.14 Het aardewerk

Het aangetroffen aardewerk bestaat uit de materiaalgroepen roodbakkend geglazuurd, witbakkend, 
steengoed-Keulen/Frechen en Delfts wit, en is te dateren tussen de 16e en de 18e eeuw.

6.15 Overzicht van het aardewerk uit de Nieuwe Tijd

Het steengoed-Keulen/Frechen fragment is de wand van een kruik met een getijgerd oppervlak, mogelijk een 
Baardman, met een ovaal applique, versierd met een geometrische band. De binnenste lijst is van touwband. 
In het middenveld staat een soldaat gekleed in een uitrusting uit de 17e eeuw, met speer en degen.

Afb. 6.23. Hanzeschotel Thisbe: vijfde medaillon.

Afb. 6.24. Hanzeschotel Thisbe: zesde medaillon.
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6.16 De metaalvondsten

De metaalvondsten zijn voornamelijk verzameld van de stort van de N11. De voorwerpen die niet duidelijk 
aan de Romeinse periode of de Middeleeuwen konden worden toegekend, zijn als post-Romeins 
beschouwd. Het totaal komt op 83. De meerderheid van de vondsten is van ijzer, 55 stuks; van lood zijn 
26 stuks aangetroffen en van brons/messing 2. Onder de metaalvondsten bevonden zich messen, een 
beitel, strips, een lakenloodje en een bronzen vingerhoed te dateren 16/17e eeuw. Voor meer informatie 
kan men de database en vondstenlijst raadplegen.

6.17 Overige vondsten

Drie stukjes dun lichtgroen vensterglas zijn verzameld, gedateerd in de 17e eeuw. Een fragment van een 
majolicategel is aangetroffen, te dateren in de eerste helft van de 17e eeuw.

6.18 Conclusie van de begeleiding van het SSG-terrein

De begeleiding van het ontgraven van het SSG-terrein was een lastige klus. Door de al ingegraven 
heipalen was er geen overzicht over het vlak en door de snelheid van werken van de uitvoerder was het 
niet mogelijk alle geziene sporen vast te leggen. Wat getekend kon worden zijn sporen uit de Romeinse 
Tijd, de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.

De sporen uit de Romeinse Tijd laten concentraties van houten palen met rijshout ertussen zien (zie 
afb. 6.3) die onderdeel zijn van de beschoeiingen, die eerder vastgelegd zijn bij de opgraving van de 
KUN in 2001-2002 ten noorden van het terrein. Een aanvulling hierop is geconstateerd bij de begeleiding 
van het Theaterterrein. Belangrijk was het aansnijden tot drie keer toe van de gracht(en), waar van deze 
V-vormige insnijdingen op twee plaatsen foto’s gemaakt konden worden (zie afb. 6.2). De vraag is of het 
één gracht is geweest, die noord-zuid heeft gelopen, of twee grachten die oplijnen met de vastgelegde 
V-vormige insnijdingen uit 1998 uit de rioleringssleuf in de Julianastraat19.

Tabel 6.11. De materiaalgroepen van de Nieuwe Tijd uit de put van het SSG-terrein.

Materiaal randen wanden bodems oren aantal in%

roodbakkend geglaz. 9 2 3 3 17 73,9

witbakkend 1 2 3 13

steengoed - Keulen/ 1 1 4,4

Frechen

Delfts wit 1 1 2 8,7

totaal 23 100

Tabel 6.11. De materiaalgroepen van de Nieuwe Tijd uit de put van het SSG-terrein.

Afb. 6.25. Steengoed-Keulen/Frechen, 
fragment met soldaat met speer en degen 
(foto niet op schaal).
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Het nauw gedateerde terra sigillata aardewerk laat een hoogtepunt zien in de Flavische periode, wat 
overeenkomt met wat in de oeverzone is aangetroffen in de opgraving 2001-2002 van de KUN20. Van de 
latere Romeinse periode zijn slechts enkele fragmenten verzameld.

Uit de Late Middeleeuwen zijn enkele bewoningssporen aangetroffen, een kuil en (mest)kuilen uit de 
13e /begin 14e eeuw. Deze lagen op de achtererven van de bebouwing.

Van de Nieuwe Tijd zijn voorzieningen voor het putten van water en het deponeren van beer gezien. 
Niet alle konden vastgelegd worden door de snelheid van werken van de aannemer.

Noten

1. Polak 2004, 1.
2. Polak e.a. 2004, 13.
3. De geschiedenis van het castellum is gebaseerd op de tekst uit Polak e.a. 2004, 249-253.
4. Kok 1999, 20.
5. Van der Most 1992a, 16-20.
6. Kok 1999, 20-21.
7. Zie noot 6.
8. Kok 1999, 24-25.
9. Kok 1999, 25.
10. Polak e.a. 2004, 51 en kaartblad 2B.
11. Polak e.a. 2004, 132.
12. Le Blanc 1979, 11-12.
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7. De begeleiding bij de ontgraving 
van het Theaterterrein

7.1 Inleiding

Een terrein van 30 x 30 m, dat deel uitmaakte van het theatercomplex, zou 3 m ontgraven worden. Dit 
gebied was reeds voor een groot gedeelte archeologisch onderzocht door de KUN. Een smalle strook 
aan de Rijnkant van ongeveer 6 m bij een lengte van 10 tot 15 m was niet opgegraven, alsmede twee 
stroken van 5 m tussen drie putten. Het gebied maakte deel uit van de oeverbeschoeiing van het cas-
tellumterrein. De begeleiding door de AWN-Rijnstreek vond plaats tussen 11 juni en 30 juni 2003. Hierbij 
betrokken waren Ab van Grol†, Suus Sprey en Chris Zwaan. De afgevoerde stort naar de N11 is onder-
zocht door: Peter Bakker, Fred Duivenvoorden, Rob de Graaf, Hans Postma, Marco van Rijn, Willem 
Verbeek†, zoon Rogier, Jack van der Velden, Arnold Verkuylen en John van der Vlugt. Op het theater-
terrein hebben Chris Zwaan, Rob de Graaf, Willem Verbeek† en Arnold Verkuylen ook de stort met een 
metaaldetector afgezocht.

Twee mensen van het grondbedrijf, A. Uitbeijerse en zijn collega, hebben de vondsten verzameld uit 
de diep gegraven put voor de liftschacht. De directie van het bouwbedrijf heeft het personeel op het hart 
gebonden niets aan vondsten mee te nemen. Frits Kleinhuis, destijds beheerder van het Archeologisch 

Afb. 7.1. Situering van de opgravingsputten in het Stadshart van Alphen aan den Rijn. Schaal 1 : 1500. Lichtgrijs: 
vóór 1998. Middel grijs: 1998 (put 7-14). Donkergrijs: 2001-2002. Overgenomen uit Alphen aan den Rijn – Albaniana 
2001-2002, 25. Rood omkaderd het terrein van de begeleiding.
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Depot heeft ervoor gezorgd dat de metalen voorwerpen geconserveerd zijn geworden. Deze worden 
bewaard in het Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland.

Bij de uitwerking heeft Cor Kalee† het terra sigillata-aardewerk nauwkeurig gedateerd. Sebastiaan 
Berntsen heeft geholpen bij het benoemen van de Romeinse metalen voorwerpen. Leo den Hollander 
heeft het tekenwerk voor zijn rekening genomen en heeft tevens de foto’s gemaakt en de grafieken 
bewerkt. Piet de Baar heeft de eindredactie gedaan.

7.2 Werkwijze

Het terrein was omgeven door een damwand. Het aangebrachte NAP-punt door de aannemer op de 
muur ten noorden van de put werd naar een vast punt bij de put overgebracht en stond op +1,00 NAP. 
Langs de westelijke en oostelijke damwand is om de 5 meter een meetpunt aangebracht; langs de 
zuidelijke damwand om de 10 meter. De leden van de AWN mochten de put in als de kraan niet draaide, 
of in het geval bij het uitgraven van de liftschacht, zij buiten de draaicirkel bleven. Soms was er enige 
miscommunicatie als zij niet op de hoogte werden gebracht over het ontgraven en daardoor niet in de 
gelegenheid waren de sporen in te tekenen. Het meetsysteem dat op de damwanden was aangebracht 
is gebruikt om vakken uit te zetten, zodat enig inzicht gekregen zou worden waar de vondsten van de 
stort van de N11 vandaan zouden komen. Dit is overigens niet mogelijk gebleken omdat de grond door 
elkaar afgevoerd werd. Willem Verbeek heeft de vondsten verzameld en aan de AWN overgedragen. De 
aangetroffen sporen zijn 1:50 op ruitjespapier getekend en later overgezet op twee A0 vellen.
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8. Sporen en structuren

De sporen zijn aangetroffen in de oeverzone van de Rijn. De houten palen, soms in clusters, soms 
verspreid, zijn onderdeel van de beschoeiingen die eerder tevoorschijn zijn gekomen bij de opgraving in 
2001-2002 van de KUN. De palen stonden recht, of schuin met de punt naar het westen, waarschijnlijk 
veroorzaakt door de schurende werking van het water en de druk van de grond van de landzijde. Van 
sommige palen lagen de punten naar het oosten, door uitspoeling van de grond in de geul gezakt. Enkele 
lagen horizontaal; deel van kades? De palen zijn zowel in vette als humeuze klei aangetroffen.

Afb 8.1. Het vlak met de 
sporen uit de Romeinse Tijd.
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Afb. 8.2. Het vlak met spoor 2 tot spoor 5 en spoor 16.

Afb. 8.3. Het vlak met spoor 1, spoor 2 en de sporen 14, 15 en 16.
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De lagen van zand en klei zijn afwisselend aangetroffen op het terrein, afgezet door de Rijn.
Het terrein dat ontgraven werd, begon ca. 7 m ten zuiden van put 21 (KUN-opgraving, afb. 7.1). 

Twee clusters palen (S2) zijn opgetekend aan de westkant van het terrein. Bij de meest zuidelijke, op 
een diepte van ca. -4,00 m NAP, hadden de palen een diameter van 6-10 cm. Enkele stonden schuin 
naar het oosten (afb. 7.3). Er was geen gelegenheid om de palen op te graven, dus een diepte is niet 
bekend. De tweede cluster lag 3 m noordelijker, op een diepte van -3,90 m NAP; de palen hadden een 
diameter van 4-10 cm. Enkele stonden schuin naar het westen (afb. 7.4). Boven het liggende hout (S2 
en S1) is nog meer hout gezien; er was geen tijd om deze sporen in te tekenen. Aangenomen wordt dat 
dit hout onderdeel is geweest van de beschoeiingen. Na deze clusters loopt het hout (S12) op -4,90 m 
NAP spaarzaam door in noordelijke richting tot 27,50 m, in een gebied dat ligt tussen put 26 en 27 (afb. 
7.1). In het middengedeelte lagen verspreide palen (S3, S4 en S7) met een diameter van 6-10 cm op 
een diepte van -4,00 m NAP (afb. 7.3 en 7.5). Op een diepte van -4,93 m NAP lagen de sporen 14 en 15 
(afb. 7.3 en 7.5). Hiernaast liggen spoor 16 met palen, waarvan de punt naar het oosten wijzen op een 
diepte van -5,03 m NAP en spoor 17 met palen, waarvan de punten eveneens naar het oosten wijzen, 
op een diepte van -4,93 m NAP (afb. 7.3 en 7.5). Mogelijk in het zuidelijke deel lijnt dit op met het hout 

Afb. 8.4. Het vlak met spoor 7 en spoor 17.

Afb. 8.5. Spoor 9.
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in put 21 en hoger met een restant van het hout uit put 27 (KUN-opgraving, afb. 7.1). Ten oosten van 
deze baan is op een hoogte van 20 m een cluster hout (S9) gezien, zowel staand als liggend, waarvan 
de palen met hun punt naar het oosten lagen (afb. 7.6). In de zuidwesthoek van de liftschacht zijn op een 
diepte van -3,85 m NAP palen (S6) opgetekend met een diameter van 12-20 cm met de punten schuin 
naar het westen en een vierkante paal van 40 x 40 cm (S8). Deze passen in de concentratie palen van 
put 27C (KUN-opgraving, afb. 7.1). “Deze palen bevonden zich in het veronderstelde verlengde van de 
via Pretoria en zouden de onderheiing kunnen zijn van de voortzetting van deze weg tot aan een kade 
uit de tweede of derde eeuw” 1. De oostzijde van het terrein werd verder ontgraven tot -4,00 m NAP. Het 
pakket bestond uit veen, klei en zand, waarin geen vondsten zijn gezien. Wel kwamen er op -3,17 m 
NAP de restanten van een waterput tevoorschijn met een houten bodem op -3,47 m NAP. De steenmaat 
van de put was 18 x 9 x 6 en 18 x 9/6 x 4 cm. Op basis van de taps gevormde bakstenen is de waterput 
waarschijnlijk te dateren in de Nieuwe Tijd. Dit spoor staat niet op de tekening, maar lag op 8 m ten 
oosten van spoor 9. Op een diepte van -5,00 m, de diepste ontgraving, bestond de grond uit vette grijze 
klei zonder sporen en zonder vondsten.

8.1 De vondsten

De vondsten zijn verzameld op het terrein van het theatercomplex en op de stort van de N11.
Het aardewerk was overwegend Romeins; enkele vondsten uit de Nieuwe Tijd zijn niet meegenomen 

in de beschrijving. Verder zijn alleen de benoembare metaalvondsten vermeld, die zeker Romeins waren. 
Enig bot is verzameld. Enkele fragmenten fabriekssteen en stukken natuursteen, waaronder een grote 
zandsteen, zijn eveneens aangetroffen.

Voor zover niet vermeld zijn de tekeningen en foto’s van het vondstmateriaal op schaal 1:4 afgebeeld.

8.2 Het aardewerk

Het aardewerk is verzameld in de put en op de stort van de N11. Een onderscheid wordt gemaakt 
tussen de vondsten uit de put en van de stort van de N11, omdat niet duidelijk is of het verzamelde 
materiaal geheel uit de put van het theater afkomstig is. In totaal zijn 720 fragmenten Romeins aardewerk 
gedetermineerd.

8.3 Overzicht van het Romeinse aardewerk

In tabel 8.1 is de verdeling van het aardewerk per materiaalgroep weergegeven voor het theater en in 
tabel 8.2 van de stort van de N11.

De terra sigillata en de gladwandige materiaalgroepen zijn het grootst. Bij de terra sigillata is het 
aandeel van de randen betrekkelijk groot in verhouding tot het totale aantal. Het is mogelijk dat de 
randen gemakkelijk in kleine stukken breken, terwijl dit bij de wanden en bodems minder het geval is. 
Tabel 8.1. De materiaalgroepen van het Romeinse aardewerk uit de put van het theater.

Materiaal              randen          wanden           bodems          oren          aantal          in%randen wanden bodems oren aantal %

terra sigillata 65 31 39 135 23,3

Belgische waar 4 1 5 0,8

geverfde waar 9 16 5 30 5,2

gladwandig 22 248 34 9 313 53,9

dikwandig 5 18 9 3 35 6,0

ruwwandig 15 32 8 1 56 9,7

Waasland/ 3 2 5 0,8

Scheldevallei

inheems 1 1 2 0,3

totaal 581 100%

,

Tabel 8.1. De materiaalgroepen van het Romeinse aardewerk uit de put van het theater.
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Bij het gladwandige aardewerk is het aantal randen in verhouding tot de wanden gering in aantal. Dit 
kan verklaard worden uit de stevigheid van de randen die zelden in kleine stukken zullen breken. De 
heldere kleuren van de terra sigillata en de gladwandige materiaalgroepen hebben ervoor gezorgd dat 
bij de wijze van verzamelen deze mogelijk oververtegenwoordigd zijn. Het merendeel van de vondsten 
is opgeraapt in de tijd dat de kraan niet aan het werk was; voor slechts enkele sporen was er de tijd om 
deze zorgvuldig uit te spitten/troffelen.

Bij de stort is het metaal het hoofdbestanddeel van de vondsten. Het aardewerk is incidenteel meege-
nomen. Ook hier zijn het terra sigillata aardewerk de meest in het oog springende fragmenten geweest, 
die verzameld zijn, gevolgd door het gladwandige aardewerk.

8.3.1 Terra sigillata
Het terra sigillata (zie tabel 8.3) uit de put van het theater bestaat voornamelijk uit tafelwaar; hiervan zijn 
135 fragmenten aangetroffen. 81% van het materiaal is van Zuid-Gallische herkomst, 21% is afkomstig 
uit Oost-Gallië. Slechts één fragment komt waarschijnlijk uit Midden-Gallië. Cor Kalee heeft dit aardewerk 
gedetermineerd. Het zwaartepunt van het materiaal valt in de Flavische periode, wat niet afwijkt van het 
materiaal dat in de oeverzone is aangetroffen bij de opgraving in 2001/20022. Flavische vormen van 
Dragendorff 18 (borden), Dragendorff 27 (kommen) en Dragendorff 29 (kommen) domineren.

Het terra sigillata opgeraapt van de stort van de N11 is te dateren voor het merendeel in de Flavische 
periode, wat niet afwijkt van het materiaal dat in de put is aangetroffen. Enkele fragmenten zijn, zowel 

Tabel 8.2.  De materiaalgroepen van het Romeinse aardewerk van de stort van de N11.

Materiaal              randen          wanden           bodems          oren          aantal          in%randen wanden bodems oren aantal %

terra sigillata 29 11 26 66 47,5

Belgische waar

geverfde waar 3 1 4 2,9

gladwandig 8 30 9 47 33,8

dikwandig 7 3 2 12 8,6

ruwwandig 2 2 3 7 5,0

Waasland/ 1 2 3 2,2

Scheldevallei

inheems

totaal 139 100

,

Tabel 8.2. De materiaalgroepen van het Romeinse aardewerk van de stort van de N11.

Afb. 8.6. Terra sigillata, schaal 1:2, 1) het bakje Dragendorff 23, 2) het bord Dragendorff 18, 3) het kommetje Dragendorff 27.
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uit de put als van de stort van de N11, in de Claudische tijd te plaatsen. Eén wandfragment van de stort 
past aan een randfragment uit de put. Aangenomen wordt nu dat het materiaal van de stort niet verschilt 
van de vondsten uit de put.Tabel 8.3. Categorieën en typen van terra sigillata met functies en aantallen; 

8+(3) betekent dat 11 fragmenten 8 individuen (Dragendorff 27) vormen.

Theater

categorie type functie aantal

Zuid-Gallisch Dragendorff 24/25 kom 1

Dragendorff 27 kom 26

Ritterling 12 bord 1

Dragendorff 15/17 bord 4

Dragendorff 18 bord 32

Dragendorff 18-18/31 bord 1

Dragendorff 29 kom 11

Dragendorff 30 kom 8

Dragendorff 36 schaal 1

Dragendorff 37 kom 9

Curle 11 wrijfschaal 2

onbekend (w,b,) 8

totaal Zuid-Gallisch 104

Zuid-Oost-Gallisch Dragendorff 37 kom 1

onbekend (w,b,) 3

Midden-Gallisch onbekend 1

Oost-Gallisch Dragendorff 27 kom 2

Dragendorff 18-18/31 bord 1

Dragendorff 18/31 bord 5

Dragendorff 31 bord 5

Dragendorff 30 kom 1

Dragendorff 33 kom 2

Dragendorff 37 kom 4

Dragendorff 35/36 schaal 1

Curle 11 wrijfschaal 1

Dragendorff 44 kom 2

Dragendorff 32 schaal 1

onbekend (b) 1

totaal Oost-Gallisch 26

totaal terra sigillata 135

N11

categorie        type functie aantal

Zuid-Gallisch Dragendorff 24/25 kom 1

Dragendorff 27      8+(3)

Dragendorff 15/17 kom 3

Dragendorff 15/17-18 bord 1

Dragendorff 18 bord    17+(3)

Dragendorff 29 bord 4

Dragendorff 37 kom 2

Dragendorff 33 kop 2

Dragendorff 42 kop 1

Dragendorff 23 schotel 1

onbekend (w,r,b,) 11

Tabel 8.3. Categorieën en typen van terra sigillata met functies en aantallen; 8+(3) betekent dat 11 fragmenten 8 
individuen (Dragendorff 27) vormen.
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8.3.2 Belgische waar
Uit de put van het theater zijn slechts 5 fragmenten Belgische waar aangetroffen, waarvan een bodem 
als bord aangemerkt is. Uit de stort van de N11 is geen Belgische waar opgeraapt.

8.3.3 Geverfde waar
De geverfde waar bestaat meest uit tafelwaar. Hier zijn met theater en N11 samen 34 fragmenten 
verzameld, bestaande uit bekers en een enkel bord Pompejaans rood (zie tabel 8.4). Een enkel fragment 
is met barbotine of radjes versierd, het merendeel van het aardewerk is met zand bestrooid.

8.3.4 Gladwandig aardewerk
Van het gladwandig aardewerk is het grootste aantal fragmenten verzameld (zie tabel 8.5). Ze zijn voor-
namelijk van kruiken van het type Hofheim 50/51 uit de Claudische tijd, de latere typen Stuart 109, 110, 
112 en 113, de kruikamforen Stuart 129 en honingpotjes Stuart 146.

Tabel 8.4. Categorieën en typen van geverfd aardewerk met functies en aantallen; 

1 + (3) betekent dat 4 fragmenten 1 individu vormen.

Theater

categorie type functie aantal

techniek a Stuart 2 beker 4

Hofheim 22 beker 1

Hofheim 25 beker    1+(3)

Hofheim 26 beker 1

onbekend (w,b) 9

totaal techniek a 19

techniek b Stuart 2 beker    3+(2)

onbekend 5

totaal techniek b 6

techniek e onbekend 1

totaal 30

 

N11

techniek a Hofheim 25 beker 1

techniek b onbekend 1

techniek c Stuart 2 beker 1

Pompejaans rood Niederbieber 53A bord 1

totaal Theater en N11 34

Tabel 8.4. Categorieën en typen van geverfd aardewerk met functies en aantallen; 1 + (3) betekent dat 4 fragmenten 1 
individu vormen.

Afb. 8.7. Geverfde waar, 1) beker Hofheim 26 in techniek a, 2) beker Hofheim 25 in techniek a, 3) schaaltje Hofheim 22 in 
techniek a.
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8.3.5 Dikwandig aardewerk
Het dikwandig aardewerk betreft fragmenten van wrijfschalen en een enkele amfoorscherf (zie tabel 
8.6). De wrijfschaal type Stuart 149, met horizontale rand, komt vanaf het midden van de eerste eeuw 
voor; type Brunsting 37, met verticale rand, verschijnt vanaf het midden van de tweede eeuw. De enige 
fragmenten van een amfoor zijn van de Dressel 20 en te dateren vanaf het midden van de eerste eeuw.

Tabel 8.5. Categorieën en typen van gladwandig aardewerk met functies en aantallen;

 5+ (4) betekent dat 9 fragmenten 5 individuen vormen.

 Theater

categorie type functie aantal

kruik Hofheim 50/51 kruik      5+(4)

Stuart 106 kruik      1+(1)

Stuart 109 kruik 5

Stuart 112B kruik      1+(1)

Stuart 113 kruik      1+(1)

Stuart 110A kruik 1

Stuart 110B kruik 1

totaal kruik 22

kruikamfoor Stuart 129A kruikamfoor 1

Stuart 129B kruikamfoor      1+(3)

totaal kruikamfoor 5

honingpot Stuart 146A honingpot 4

overig tweeledig oor 2

drieledig oor 4

onbekend (r,w,b) 273+(3)

totaal overig 282

totaal 313

N11

kruik Hofheim 50/51 kruik 4

Stuart 112B kruik 1

totaal kruik 5

honingpot Stuart 146 honingpot 2

totaal honingpot 2

overig onbekend (w,b) 39

totaal 47

totaal Theater en N11 460

Tabel 8.5. Categorieën en typen van gladwandig aardewerk met functies en aantallen; 5+(4) betekent dat 9 fragmenten 5 
individuen vormen.

Afb. 8.8. Gladwandig aardewerk, 1) kruik Hofheim 50/51, 2) kruikamfoor Stuart 129A.
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Tabel 8.6. Categorieën en typen van dikwandig aardewerk met functies en aantallen.

Theater

categorie type functie aantal

amforen onbekend (w) 4

tweeledig oor 1

half oor 1

getordeerd oor 1

onbekend (w,b) 20

totaal amforen 27

wrijfschalen Stuart 149A wrijfschaal 1

Stuart 149 wrijfschaal 2

Brunsting 37 wrijfschaal 2

onbekend (b) wrijfschaal 3

totaal wrijfschalen 8

totaal 35

N11

amforen Dressel 20 amfoor 2

wrijfschaal Stuart 149 wrijfschaal 4

Brunsting 37 wrijfschaal 3

onbekend (b) 3

totaal 12

totaal Theater en N11              47

Tabel 8.6. Categorieën en typen van dikwandig aardewerk met functies en aantallen.

Afb. 8.9. Dikwandig aardewerk, wrijfschaal Brunsting 37.

Afb. 8.10. Dikwandig aardewerk, amfoorpunt met pekresidu.
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8.3.6 Ruwwandig aardewerk
Het ruwwandig aardewerk bestaat uit kookpotten, deksels, kommen, een kruik en een oorpotje (zie tabel 
8.7). De kleur is meestal grijs met een enkele scherf in rood en geel. De kookpot Stuart 201 komt voor 
vanaf het midden van de eerste eeuw, Stuart 202 vanaf het begin van de tweede eeuw en Niederbieber 
89, waarvan slechts 1 fragment is aangetroffen, vanaf het midden van de tweede eeuw. Ook het oorpotje 
Stuart 213 kan een vroege datering hebben. Het type Stuart 214 (kruik) is te dateren vanaf het derde 
kwart van de eerste eeuw.Tabel 8.7. Categorieën en typen van ruwwandig aardewerk met functies en aantallen;

4 + (1) betekent dat 5 fragmenten 4 individuen vormen.

Theater

categorie type functie aantal

pot Stuart 201A kookpot 3

Stuart 201B kookpot     4 + (1)

Stuart 202 kookpot 2

Niederbieber 89 kookpot 1

Stuart 213A oorpotje 1

totaal pot 12

kan Stuart 214A kan 1

Stuart 214B kan 1

totaal kan 2

deksel Niederbieber 120A deksel 1

totaal deksel 1

overig onbekend (r,w,b,oor)   41

totaal 56

N11

pot Stuart 202 kookpot    1 + (2)

kom Stuart 210B kom 1

overig onbekend (b) 3

totaal 7

totaal Theater en N11               63

Tabel 8.7. Categorieën en typen van ruwwandig aardewerk met functies en aantallen; 4 + (1) betekent dat 5 fragmenten 4 
individuen vormen.

Afb. 8.11. Ruwwandig aardewerk, kookpot Stuart 201 en kan Stuart 214B.
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8.3.7 Aardewerk uit het Waasland en de Scheldevallei
Van deze materiaalgroep zijn zeer weinig fragmenten aangetroffen. Dit blauwgrijze en rode aardewerk 
verschijnt aan het einde van de eerste eeuw. Hier is alleen de blauwgrijze variant gezien. Op het terrein 
van het theater is een kom Holwerda 133 en een onbekend randfragment aangetroffen. Bij de N11 zijn 
drie scherven opgeraapt, wat het aantal op 5 brengt.

8.3.8 Inheems aardewerk
Wat opvalt is dat op het terrein van het theater slechts 2 fragmenten inheems aardewerk aangetroffen 
zijn, een rand met besenstrich en een bodem en bij de N11 geen enkel fragment; is dit aardewerk niet 
opgemerkt?

8.4 De metaalvondsten

8.4.1 De munten
Bij de N11 zijn veertien Romeinse munten met de metaaldetector opgepiept. Uit de pre-Flavische tijd zijn 
het er acht, uit de Flavische tijd en later vier en twee munten komen uit de 1ste eeuw. De jongste munt is 
geslagen in de periode 145-180. De sestertius van Nero was gedeeltelijk gesmolten.

Afb. 8.12. Inheems aardewerk, 
driedelige pot.

Tabel 8.8. Keizer en denominatie met aantallen van munten.

N11

Keizer denominatie datering aantal

Augustus as, Lyon 27 v. Chr-14 n. Chr. 1

Tiberius Caesar as, Lyon 9-14 n. Chr. 1

Divus Augustus (Caligula

37-41) dupondius, Rome 37-41 n. Chr. 1

Gaius (Caligula) 37-41 as, Rome 37-38 n. Chr. 1

Gaius (Caligula) as, Rome 37-41 n. Chr. 1
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8.4.2 Overige metaalvondsten
De metaalvondsten op het terrein van het theater komen uit de oeverzone, die bij de N11 mogelijk ook. In 
de overzichten worden de vondsten gedaan op het theaterterrein en bij de N11 eerst afzonderlijk vermeld 
en daarna bij elkaar opgeteld. Het totaal aan metaalvondsten is voor het theater 172, voor de N11 147, 
totaal 319 metaalvondsten. Deze bronzen en ijzeren voorwerpen zijn verdeeld in hoofdgroepen met een 
nadere specificering.

Bijzonder waren de vondsten die bij het uitgraven van de liftschacht tevoorschijn kwamen:
• Het uiteinde van een signaalhoorn of cornu (afb. 8.15). De cornu bestond uit een lange, smalle 

en rondgebogen buis, die was verstevigd met een houten geornamenteerde dwarsstang van circa 
1,40 meter, die tegelijk als handvat diende. De buis, met een lengte tot 3,10 meter, liep geleidelijk 
wijd naar het uiteinde uit. Het mondstuk was 13 tot 19 cm lang en afneembaar. Dit instrument werd 
gebruikt in het Romeinse leger tijdens veldslagen3. Door de lage toon was de hoorn geschikt om 
over lange afstanden signalen door te geven. De hoornblazer had de taak om het saluut te blazen en 
de orders van commandanten met signalen aan de troepen door te geven4. Tevens werd de signaal-
hoorn gebruikt bij publieke gelegenheden, zoals treurmarsen en gladiatorspelen. De samenstelling 
van het metaal is via Hans Postma onderzocht (zie appendix 1).

• Een bronzen kookpot met een diameter van 20/22 cm aan de bovenkant en een hoogte van 21,5 cm 
(zie afb. 8.13). De pot is aan de bodemrand op twee plaatsen gerepareerd met koperen of bronzen 
klinkjes/spijkers. De samenstelling van het metaal is via Hans Postma onderzocht (zie appendix 1).

• Een zwaard/gladius Pompeï: kling 53 cm, angel 17-70 cm, deel van gevest met houten knop (zie 
afb. 8.16). Bij het zwaard is een bodem van een bord aangetroffen, Dragendorff 18-18/31, met een 
stempel van Censor, te dateren 80-100 n. Chr. 

• Een wielnaaf (afb. 8.18). Onder in de put op de grens van klei en zand is deze uitgegraven. Onder 
een houten kar zaten grote spaakwielen met in het midden een wielnaaf.

• Twee ijzeren staven (afb. 8.19). Een ingemeten vondst van twee ijzeren staven: 52 x 3 x 3,5 cm 
en 64 x 3 x 2,5 cm, geïnterpreteerd als Romeins, zijn eveneens via Hans Postma onderzocht (zie 
appendix 1 en afb. A.1).

Bij nadere bestudering bleek dat de langste staaf (vnr. 148-2) een samenstelling is van twee enigszins 
taps gevormde rechthoekige stukken stafijzer. Deze zijn aan elkaar verbonden door middel van vuur-
lassen, waarbij de temperatuur van de twee te verbinden uiteinden in het smidsvuur zo hoog wordt 
opgevoerd dat deze beginnen te smelten (wellend heet). Op het aambeeld worden deze vervolgens tot 
een geheel aan elkaar gesmeed. Aan de rechterzijde van de staaf is het restant van een afgebroken 
vuurlas-verbinding zichtbaar. Dit is een indicatie dat de staaf in origine langer moet zijn geweest; de 
functie is onbekend. De maten: lengte 63 cm, de doorsnede van de staaf is vierkant van vorm en verloopt 
van 16 mm aan de voorzijde naar ca. 30 mm in het midden; ter plaatse van de afgebroken vuurlas 
ca. 20 mm.

De tweede staaf (vnr. 148-1) betreft een vrijwel vierkante ijzeren staaf met een doorsnede van 
ca. 35 mm; de lengte is 52 cm. Aan zowel de rechter- als linkerzijde zijn de restanten van een afgebroken 
vuurlas zichtbaar. Dit is een aanwijzing dat de staaf in origine aan beide zijden langer moet zijn geweest. 
De functie van deze zware ijzeren staaf is onbekend. Op grond van de aanmerkelijke dikte is het te 
verwachten dat het een zware constructie betreft.

Afb. 8.13. Metaal, bronzen ketel.

bovenaanzicht vooraanzicht zijaanzicht
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Afb. 8.14. Metaal, ingedeukte bronzen ketel. Afb. 8.15. Metaal, brons: uiteinde signaalhoorn.

Afb. 8.16. Metaal, ijzer: zwaard/gladius Pompeï met houten knop.

Afb. 8.17. Metaal, 
sleutel en mes.

Afb. 8.18. Metaal en 
hout, wielnaaf van 
spaakwiel.
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Theater en N11  en samengevoegd

categorie object  aantal totaal

Theater   N11

uitrusting helmfragment 1 1 2

pantserbeslag 5 10 15

pantserbeslagnagel 1 1

pantserscharnier          2 2

pantserplaat beslag 1 1 2

gesp 4 4

cingulumbeslag + gesp         6 6

schildrandbeslag 1 2 3

 beslag 11 11 22

naamplaatje 1 2 3

trompetbeker 1 1

ringetje 1 1

plaatjes 5 5

totaal uitrusting 28 40 68

wapen dolk en dolkschede 4 2 6

zwaard 1 1

speerpunt 3 1 4

speervoet 1 1

bijlschede 1 1

lanspunt 1 1

lansvoet 1 1

pijlpunt 1 1

totaal wapen 11 5 16

paard hanger 3 5 8

phalera 2 1 3

riembeslag 3 1 4

ruiterspoor 1 1

naaf wagenwiel 1 1

totaal paard 10 7 17

persoonlijk fibulanaald 1 1

naald 1 1

schoennagel 1 9 10

strigilus 1 1

schrijfstift 3 3 6

pincet ½ 1 1

totaal persoonlijk 5 15 20

Tabel 8.9. Bronzen en ijzeren voorwerpen verdeeld in hoofdgroepen van Theater en N11 en samengevoegd
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huishoudelijk ketel 2 2

hengsel 2 1 3

mes 2 7 9

kom 2 2 2

totaal huishoudelijk 8 8 16

meubel meubelbeslag 1 1

hang- en sluitwerk 1 1

sleutel 3 4 7

totaal meubel 3 6 9

industrie staaf 2 2

gewicht 1 1 2

gietrest 3 3

halffabricaat 2 2

smeltkroesje 1 1

koperdraad 1 1

schroot 1 4 5

totaal industrie 4 12 16

werktuig beitel 1 4 5

schepblad/paalschoen 1 1

werktuig onbekend 1 2 3

nagel bijlschede? 1 1

totaal werktuig 3 7 10

overig as/scharnier 1 1

beslag 1 1

buisje 1 1

haak 4 3 7

handboei 1 1

ketting 3 3

ketting ring 1 1

kram 6 6

nagel 62 20 82

pikhaak 1 1

plaat 11 2 13

ring 2  5 7

staaf 2 2 4

strip 13 6 19

(katrol)wieltje 1 1

totaal overig 101 47 148

eind totaal 185 135 320
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Het is niet mogelijk een gerichte uitspraak te doen over de datering van de beide objecten. Op het 
niveau waarop beide in samenhang zijn aangetroffen, resp. -5,23 m NAP, zijn overwegend Romeinse 
metaal- en aardewerkvondsten aangetroffen. Hiervan uitgaande lijkt de Romeinse periode voor de hand 
liggend.

8.5 Het bot

16 Fragmenten bot zijn verzameld, waaronder 1 bij de N11 en 15 op het terrein van het theater. Onder 
deze fragmenten bevonden zich 1 onderkaak van een paard, 1 schouderblad met ophanggaten, 1 
geweitak van een edelhert, 1 gewei, 3 hoornpitten en 2 kaken.

8.6 Het bouwmateriaal

Gezien de geringe hoeveelheid die is verzameld, wordt hier verder alleen aangegeven de aantallen van 
tegulae (9 fragmenten), imbreces (3 fragmenten), lateres (1 fragment) en tubulus (1 fragment) (zie afb. 
8.20).

Afb. 8.19. Metaal, twee ijzeren staven.

Afb. 8.20. Bouwmateriaal, beide kanten van een fragment van een tubulus.
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8.7 Natuursteen

Theater
De natuurstenen voorwerpen en fragmenten zijn aangetroffen op het terrein van het theater. Bij het 
uitgraven van de liftschacht is het merendeel verzameld. Niet uit de liftschacht kwamen het fragment 
tufsteen, maalsteen en het leistenen speelschijfje.

Een bijzondere vondst was het grote blok kalksteen met telmerken (lengte 90 cm, breedte 76 cm en 
hoogte 50 cm) (afb. 8.23) dat zichtbaar werd in de noordoosthoek bij het uitgraven van de liftschacht. 
De steen was ruw gezaagd en bekapt door de steenhouwer en diende mogelijk voor het gebruik in een Tabel 8.10. Lijst van natuursteen met aantal van bewerkte en onbewerkte stenen.

Theater

Natuursteen aantal bewerkt aantal onbewerkt

tufsteen 1 ballista kogel

tufsteen 1 fragment basement

tufsteen 1 fragment bewerkt (?)

tufsteen 1

tefriet 1 maalsteen (1/2 loper)

tefriet 1 fragment maalsteen

zandsteen 1 fragment slingerkogel (1/5)

zandsteen 1 slijpsteen (?)

zandsteen/kwartsiet 1

kalksteen 1 blok met telmerken

leisteen 1 speelschijfje

totaal 10 bewerkt 1 onbewerkt

Tabel 8.10. Lijst van natuursteen met aantal van bewerkte en onbewerkte stenen.

Afb. 8.21. Natuursteen, 
maalsteen, liggersteen – tefriet.

Afb. 8.22. Natuursteen, 
ballista kogel – tufsteen.
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monumentale constructie. Een castellum had vermoedelijk een monumentale uitstraling om de grootheid 
van het Romeinse rijk en leger te accentueren5.

Een halve maalsteen, complete diameter 36 cm (afb. 8.21), is aangetroffen. Het convexe maalvlak 
laat zien dat dit een liggersteen is geweest. De onderzijde is hol en ruw afgewerkt; het ontbreken van een 
maalvlak aan die zijde geeft aan dat deze steen geen lopersteen kan zijn geweest. De afmeting duidt op 
een handmolen6.

Een ballista kogel met een diameter van ongeveer 16 cm (afb. 8.22).

8.8 Conclusie

Van het castellum/theaterterrein is een gedeelte van 30 x 30 m ongeveer 4 meter ontgraven. Dit is het 
zuidelijke gedeelte van het terrein.

Het hout dat gezien is bij de begeleiding van de ontgraving is een kleine aanvulling op de houtcon-
structies van de Romeinse beschoeiingen en kades van de opgraving door de KUN in 2001-2002. Waar 
mogelijk is het hout op tekening gezet, soms alleen met een aanduiding dat “hout gezien” is, waar geen 
tijd was om dit te tekenen. Slechts een niet-Romeins spoor is in dit gebied gezien, een waterput uit de 
Nieuwe Tijd.

Bijzonder waren de vondsten die uit een diepe gegraven put voor een liftschacht verzameld zijn, 
waaronder een signaalhoorn, een koperen ketel, een wielnaaf van een spaakwiel en een groot blok 
kalksteen. Deze voorwerpen zijn terechtgekomen in de bedding van de Rijn. Er kan geconcludeerd 
worden dat op een dieper niveau nog veel Romeins materiaal in de bodem aanwezig is. Mochten er te 
zijner tijd diepe ontgravingen zijn in dit gebied, dan is aandacht geboden.

Noten

1. Polak e.a. 2004, 120.
2. Polak e.a. 2004, 132.
3. Besuijen e.a. 2009, 19.
4. Besuijen e.a. 2009, 21.
5. de Bruin 2017, 67.
6. Beek, 5.

Afb. 8.23. Natuursteen, 
blok kalksteen met 
telmerken. (foto Hans-
Willem van der Leeuw).
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Bijlage I: Tekeningen middeleeuws 
aardewerk SSG-terrein

Afb. B.1. Tekeningen met foto’s van 
middeleeuws aardewerk SSG-terrein.
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Afb. B.2. Tekeningen met foto’s van 
middeleeuws aardewerk en Nieuwe Tijd.



56

RENUS REEKS 17

Bijlage 2: Sporenlijst SSG-terrein
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Bijlage 3: Vondstenlijst SSG-terrein
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Bijlage 4: Sporenlijst Theaterterrein
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Bijlage 5: Vondstenlijst 
Theaterterrein
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Appendix 1: Betreffende 
metaalonderzoek bij de rapportage 
van Theaterterrein

Tijdens de opgraving op het Theaterterrein in Alphen aan den Rijn zijn op een diepte van ongeveer 
-5,6 NAP enkele metalen objecten in de klei van de bedding van de Oude Rijn gevonden. Eén betreft 
een sterk verkreukelde metalen ketel met diameter 20/22 cm aan de bovenkant en 21,5 cm hoog (afb. 
8.13). De dikte van het materiaal is aan de rand 1,2 tot 2,0 mm. Deze ketel is aan de bodemrand op 
twee plaatsen gerepareerd met behulp van vastgeklonken plaatmateriaal aan de binnenkant. De klinkjes 
lijken op korte koperen of bronzen spijkers met de koppen aan de binnenkant en aan de buitenkant 
omgeslagen. Een ander object is een Romeinse hoorn (afb. 8.15) met een diameter van 13 cm aan de 
voorkant. De wanddikte aan de rand is 0,5 mm en de lengte is ongeveer 35 cm. Het eind is plat en is daar 
34 mm breed. Aan een 1 cm brede strook aan het eind daarvan lijkt gesoldeerd te zijn. Er zijn drie paren 
van ringen in het oppervlak opmerkelijk zuiver van vorm ingegraveerd. De derde metaalvondst betreft 
twee ijzeren staven met ongeveer vierkante doorsneden (Staaf 1 is 52 cm lang met doorsnede 35mm 
x35 mm, staaf 2 is 63 cm lang met vierkante doorsneden van zijden van 16 mm aan een eind, 30 mm in 
het midden en 20 mm aan het andere eind).

Aan deze objecten is in 2003/2004 onderzoek gedaan door Peter Hallebeek van de onderzoeks-
groep in Amsterdam van het Instituut Collectie Nederland (ICN). Het ICN is overgegaan in de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De door Hallebeek gebruikte methoden betreffen Energie Dispersie-
ve Röntgen Fluorescentie Spectroscopie, waarvoor hier verder de Engelse afkorting XRF zal worden 
gebruikt, en röntgendiffractie (RD) uitgevoerd aan poedervormige preparaten.

Voor XRF was een commercieel apparaat van Tracor beschikbaar, waarmee spots van 1 à 2 mm 
diameter met röntgenstraling van 35 keV worden bestraald. De daarmee opgewekte fluorescentiestraling 
met een energie van omstreeks 1 tot 20 keV kan slechts uit een dunne oppervlaktelaag van enkele µm 
komen. De fluorescentiestraling wordt met een halfgeleider detector gedetecteerd. De energie van de 
fluorescentiestraling is specifiek voor elementen. Het diffractie patroon van een röntgenspectrum van 
een poeder is specifiek voor de kristallijne structuur van het materiaal. Gegevens van de gebruikte dif-
fractieopstelling zijn me niet bekend.

De volgende resultaten aan bovengenoemde objecten zijn verkregen:

Ketel

Hiervan is een schoongemaakt plekje aan de buitenkant ongeveer in het midden van de wand met XRF 
onderzocht. De volgende samenstelling is verkregen:

koper 94,29 ± 0,38 %

tin 4,42 ± 0,16 %

zink 0,52 ± 0,07 %

zilver 0,18 ± 0,04 %

lood 0,18 ± 0,09 %

antimoon 0,11 ± 0,08 %

Totaal is dus 99,7 % geduid en gezien de samengestelde fout van omstreeks 0,5 % is dit dus de 
samenstelling met hooguit nog zeer geringe hoeveelheden van andere elementen. Wel moet men 
zich realiseren dat dit de samenstelling van een dun oppervlaktelaagje is. De “bulk” samenstelling zal 
daar weinig van afwijken. De conclusie is, dat de ketel is gemaakt van een brons met 4,4 % tin. Dat is 
relatief weinig tin voor een tin-brons waarvoor ongeveer 10 % meer gebruikelijk is. Het is mogelijk dat 
de ketel gemaakt is van hergebruikt brons waaraan koper is toegevoegd.
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Hoorn

Deze is op twee plaatsen met XRF onderzocht, aan de voorkant met samenstelling I en aan de achter-
kant met samenstelling II.

Samenstelling Samenstelling II snipper

koper 76,49 ± 0,37 % 79,54 ± 0,42 % 71,21 ± 3,2 %

zink 13,38 ± 0,18 % 13,81 ± 0,21 % 16,39 ± 1,8

tin 8,65 ± 0,26 % 5,36 ± 0,22 % niet detecteerbaar

lood 0,21 ± 0,14 % 0,17 ± 0,14 % idem

zilver 0,32 ± 0,06 % 0,24 ± 0,06 % idem

Aan de platte kant van het eind is een snippertje materiaal afgesneden. Dat bleek een samenstelling te 
hebben die in de tabel hierboven geheel rechts is weergegeven. Met het tin is kennelijk iets aan de hand, 
gezien de sterk verschillende percentages in I en II en niets in de snipper. De conclusie is dat de hoorn 
vertind moet zijn geweest, maar dat het tin voor het grootste deel is weg geërodeerd. De hoorn is blijkbaar 
een koper-zink legering, een messing dus met een zink/koper verhouding van 0,1749 ± 0,0024 voor samen-
stelling I en 0,1736 ± 0,0028 voor samenstelling II. Dit is vrij normaal voor Romeins messing. De meting aan 
de snipper geeft een grotere waarde voor de zink/koper verhouding, namelijk 0,230 ± 0,027, maar met een 
aanzienlijk grotere fout. De fouten van de samenstellingen, hierboven in de tabellen weergegeven, en die 
met de XRF-programmatuur zijn berekend, zijn waarschijnlijk uitsluitend statistisch van aard. Systematische 
fouten worden klein geacht. Ondanks de grotere fout van de derde meting is het verschil met de metingen 
I en II reëel te achten. Het eindstuk van de hoorn is dus van messing met een grotere hoeveelheid zink. 
Waarom zulk messing daarvoor is gebruikt, is me niet duidelijk. Voor de Romeinen moet dit een duurder 
materiaal zijn. Aan dit uiteinde zal de flexibele buis van de hoorn (cornu) gemonteerd zijn geweest.

IJzeren staven

Hoe de beide ijzeren staven (afb. 8.19) moeten worden geïnterpreteerd is niet duidelijk. Gezien de 
vonds tomstandigheden zijn ze Romeins. Ze kwamen slechts weinig geoxideerd uit de bodem. Er zaten 

Afb. A.1. Röntgen poeder-diffractie spectrum van kleine hoeveelheid van het roodgekleurde oppervlaktedeel van de 
staafijzer.1
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rode vlekken op die staven, hetgeen nogal bijzonder leek. Wat is dat voor spul? Peter Hallebeek heeft 
er wat van afgeschraapt om met behulp van poeder-röntgendiffractie te bepalen wat het is. De conclusie 
was dat het hematiet is, dus ferri-oxide (Fe2O3). De kleur kan zwart tot rood zijn. Wat de kleur bepaalt, is 
me niet bekend. Hematiet is al vanaf de prehistorie bekend als pigment. Het is een belangrijk mineraal 
voor de productie van ijzer geweest. Het komt veel voor. Gewoonlijk oxideert ijzer gemakkelijk in een 
omgeving met water en zuurstof, waarin zich dan ferro-oxide (FeO) vormt via hydroxiden. Wat er bij 
depositie in klei (of zandige klei) gebeurt, is niet duidelijk, maar het voorkomt blijkbaar oxidatie van me-
taaloppervlakken, zoals van ijzer, koper en messing, door afsluiting van zuurstof. Archeologisch lijkt het 
me verder niet zo van belang hoe die hematietvlekken op de ijzeren staven zijn ontstaan. De staven lijken 
me van kwalitatief hoogwaardig ijzer te zijn.

Hans Postma, 30 september 2019 te Voorschoten.
postma-bosch@dataweb.nl
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