De tentoonstellingen 'De Romeinse weg van Boulogne-sur-fvler
naar Keulen, verkeersader voor industrie en handel' (Thermenmuseum Heerlen) en 'Villa rustica, het Romeinse boerenbedrijf in
het Rijn/Maasgebied' (Bonnefantenmuseum Maastricht) zijn van
29 november 1987 tot 29 februari 1988 te zien De ruimtelijke vormgeving werd verzorgd doorarchitectenbureauj Coenen, Eindhoven
Aan het totstandkomen van deze tentoonstellingen hebben, naast
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D. von Boeselager. Keulen: H. Fehr, Koblenz: J Groen. Nijmegen,
fvl de Leeuw, Groningen; R Meijer. Amersfoort; P.Noelke, Keulen.
J. Slofstra, Amsterdam, M Vanderhoeven, Tongeren; W. Vanvinckenroye. Tongeren.
Deze tentoonstellingen werden mede mogeli|k gemaakt dankzij
financiële bijdragen van :
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Bouwbedrijven Jongen b v.
Hobru Algemene Bouw b v , Heerlen/Maastricht
Langen b v.. Geleen
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Musée Archéologique. Namen (B}
Musée de l'Ancienne Abbaye, Douai (F)
Musée de Mariemont (B)
Musée des Beaux-Arts, Arras (F).
Musée des Beaux-Arts, Boulogne-Sur-Mer (F).
Musée des Beaux-Arts, Lille (F).
Muséum Burg Linn, Krefeld (BRD).
Nationale Dienst voor Opgravingen, Brussel (B).
H Plettenberg, Kerkrade
Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Tongeren (B)
Provinciaal Munt- en Penningkabinet, Tongeren (B).
Provinciaal Museum G.M.Kam, Nijmegen
Rheinisches Landesmuseum, Bonn (BRD)
Rheinisches Landesmuseum, Trier (BRD)
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Amersfoort
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Rijksuniversiteit, Gent (B).
C. Rodolf. Hoensbroek
Romisch-Germanisches Museum, Jülich (BRD)
Römisch-Germanisches Museum, Keulen (BRD)
R. Ruberen J Lebens, Grevenbicht
Staatliches Museum, Luxemburg (L)
A.FJ Wubbe, Baarn
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Langs de weg

Dit boek werd geschreven in het kader van een bijzonder
archeologisch projekt, dat door het Thermenmuseum in
Heerlen en het Bonnefantenmuseum m Maastricht gezamenlijk werd georganiseerd. Het bestaat uit twee tentoonstellingen, begeleid dooreen gemeenschappelijke gids.
Het idee van een tentoonstelling over de Romeinse weg van
Boulogne-sur-Mer naar Keulen is te danken aan J.T.J. Jamar,
directeur van het Thermenmuseum te Heerlen, het Romeinse Coriovallum, dat aan die weg lag Voor de ondertitel van
de expositie 'verkeersader voor industrie en handel' en de
uitwerking daarvan berust de verantwoordelijkheid bij de
eerste ondergetekende.
De weg doorsneed over een afstand van ca. 400 km twee
provincies van het Romeinse rijk: Gallia Belgica en Germania Inferior, maar tevens de territoria van tal van stammen
en bevolkingsgroepen Bononienses, Mormi, Atrebates,
Cameracenses, Nervn, Tungri. Atuatuci, Ubii, Agnppinenses.

De Heerlense tentoonstelling handelt in de eerste plaats
over de weg zelf: de precieze tracés, de constructie van het
wegdek, de datering van de aanleg, de militaire en burgerlijke nederzettingen (deel l en II van dit boek)
n Maastricht wordt in de door de tweede ondergetekende
voorbereide tentoonstelling 'Villa rustica: het Romeinse
boerenbedrijf m het Rijn/Maasgebied' één aspect van het
sociaal-economisch leven langs de Romeinse wegen nader
uitgewerkt: het reilen en zeilen van naar Romeins model
opgezette boerenbedrijven die het voedsel voor de troepen
aan de grens en de stadsbewoners geproduceerd hebben.
Uit praktische overwegingen zijn daarbij de villa's langs het
westelijke deel van de weg buiten beschouwing gelaten In
plaats daarvan wordt aandacht besteed aan bedrijven langs
andere wegen in België, Nederland en het Rijnland
In het derde deel van het boek wordt aan de hand van Voerendaal, de grootste villa op Nederlands grondgebied, zo'n

hereboerderij met al zijn verschillende woon- en bedrijfsgebouwen beschreven. Neerharen-Rekem (B) dient als illustratie van de opkomst en ondergang van de villa's. Grootschalige opgravingen in het Hambacher Forst m het Rijnland
(D) maken een analyse van de relaties tussen een aantal villa's mogelijk Voor het eerst zullen de wandschilderingen van
de villa te Maasbracht na de restauratie te zien zijn, fascinerende getuigen van de rijkdom die sommige bewoners wisten te vergaren. Op basis van deze en soortgelijke recente
opgravingen blijkt het mogelijk een vrij compleet en, dank zij
een groot aantal fraaie gebruiksvoorwerpen, aantrekkelijk
beeld te tonen van het Romeinse boerenbedrijf Daarbij is er
niet alleen aandacht voor gebouwen, maar ook voor de economische en sociale positie van de bewoners. De meesten,
zowel de hereboeren als het personeel, lijken van inheemse
afkomst geweest te zijn.
In de tentoonstelling te Heerlen (en in het laatste deel van
het boek) gaat het vervolgens over de economische functie
van de weg, met name het transport van goederen. Dit kunnen wij vaststellen aan de hand van langs de weg opgegraven archeologische voorwerpen. Wij beperken ons tot het
verkeer langs de weg zelf, d.w z. tot die Produkten die in een
aan de weg gelegen nederzetting zijn vervaardigd en naar
andere plaatsen aan de weg vervoerd. Daarom blijft het
meest getransporteerde, maar elders gefabriceerde artikel,
de terra stgillata, buiten beschouwing. Zo ook beeldjes en
vaatwerk van brons en bronzen fibulae (kledingspelden),
omdat we niet weten waar die zijn gemaakt. De produkten
die wél in dit kader passen worden slechts bezien m zoverre
ze langs de weg zijn verhandeld Dit geeft vanzelfsprekend
een zekere vertekening, afzetgebieden beperken zich nu
eenmaal niet tot hoofdwegen.
De archeologische objecten die zich voor zulk onderzoek
lenen zijn aardewerk, beeldjes van terracotta, glazen vaatwerk en - in beperkter mate - munten. Bovendien is aan de

Villa's langs de weg

DE GROTE VILLA VAN VOERENDAAL
De grootste Romeinse villa op Nederlands grondgebied ligt
in Voerendaal, bij de hoeve Ten Hove. Al op het einde van de
vorige eeuw werden daar de eerste opgravingen gedaan
door de Maastrichtse rijksarchivaris J. Habets. In de winter
van 1892-1893 stelde die een onderzoek in. waarbij gedeelten van een kolossaal gebouwencomplex met een totale
lengte van zo'n 190 m werden blootgelegd. Vanuit het
Leidse Rijksmuseum van Oudheden volgde in 1929 een
tweede kleine opgraving, en in de jaren 1947-1950 een derde, veel grootschaliger onderzoek, waarvan m 1953 de resultaten werden gepubliceerd Daarmee leek er voldoende
over het grote villacomplex bekend te zijn, de bouwgeschiedenis en de datering waren min of meer duidelijk. Op allerlei
vragen over sociale en economische kwesties die archeologen zich heden ten dage stellen konden deze oudere opgravingen echter geen antwoord leveren Het was dan ook een
geluk bij een ongeluk toen de Raad van State in 1980
bepaalde dat van de villa van Voerendaal, die op de lijst van
beschermde archeologische monumenten stond, alleen de
gebouwen beschermd konden blijven. Het terrein in de
directe omgeving moest vóór 1990 worden onderzocht. Met
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dat onderzoek kon eind 1984 worden begonnen. Op dit
moment, najaar 1987, is het nog in volle gang en de resultaten hebben de stoutste verwachtingen overtroffen.
Allereerst is vastgesteld dat het terrein al bewoond was
voordat de eerste villa er werd gebouwd. Binnen een groot
rechthoekig terrein van zo'n 264 bij minstens 172 m dat
werd afgebakend door een greppel, zijn her en der sporen
gevonden van afvalkuilen en van eenvoudige houten
gebouwtjes. Helgrootste meet niet meerdan 5x4 m Deze
inheemse nederzetting kan al m het midden van de 1 e eeuw
vóór Chr. ontstaan zijn, dus direct nadat Caesars Gallische
oorlogen waren beëindigd. In ieder geval heeft dit inheemse
dorpje voortbestaan tot rond of kort na het midden van de 1 e
eeuw na Chr.
De toenmalige bewoners hadden een zekere welstand
bereikt en waren in staat midden op het terrein een kleine
villa te bouwen Het begrip 'klein' in dit verband is overigens
relatief. Vergeleken met het complex dat later zou ontstaan
was het een bescheiden begin. Het gebouw had echter een
oppervlak van zo'n 27 x 20 rm en dat is ongeveer dezelfde
maat als vele andere hoofdgebouwen van villa's hadden.
Voorbeelden zijn de villa van Nuth-Vaesrade, de eerste villa
van Maasbracht en de villa's m het Hambacher Forst.
7 Tijdens de eerste opgraving
van de villa in 1892 werd de
kelder nog bijna helemaal
intact teruggevonden. De
opgravers lieten deze fraaie
tekening maken, waarop nog
allerlei details te zien zijn.
zoals3 nissen in dezuidmuur,
die in 1985 grotendeels
vernield bleken te zijn.

De villa had een wat kleiner erf dan het inheemse dorpje
maar beide nederzettingen sluiten zo goed op elkaar aan dat
er vrijwel zeker sprake was van een continue ontwikkeling.
Dat leidt tot de veronderstelling dat de bewoners wel geen
immigranten geweest zullen zijn maar inheemsen die zich al
snel een Romeinse levensstijl eigen hadden gemaakt.
Elders op het erf stonden trouwens nog houten bijgebouwen. Van sommige zijn de sporen teruggevonden, soms
onder de fundering van latere, stenen bijgebouwen. Zowel
hoofd- als bijgebouwen waren door latere sloop- en nieuwbouwactiviteiten niet overal goed bewaard, zodat we over
deze fase, die duurde tot kort na het begin van de 2e eeuw,
minder weten dan over de volgende periode, waarin de villa
haar grootste omvang bereikte Die periode duurde ruim 150
jaar, van het begin van de 2e tot het einde van de 3e eeuw.
Het centrale woongedeelte in die tijd was niet veel groter
dan de eerdere villa, maar het totale complex van stenen
gebouwen wél: het front van de villa, de totale breedte,
bedroeg uiteindelijk maar liefst 190 m! Uiteindelijk, want
niet alle gebouwen zijn tegelijkertijd neergezet. Vanaf het
begin moet er echter een duidelijk totaalconcept geweest
zijn en de meeste gebouwen zullen er wel direct, vanaf de
eerste helft van de 2e eeuw gestaan hebben. Minstens één
2 Plattegrond van de villa
zoals die er in de eerste helft
van de derde eeuw ongeveer
moet hebben uitgezien. De
letters bij de diverse gebouwen verwijzen naar de tekst.
1 intacte muren of funderingen; 2 niet-opgegraven en
gereconstrueerde funderingen; 3 aanvoerkanaal en
afvoergoten voorde watervoorziening; 4 greppet rond
het erf met daarbinnen
paalkuilen en plantgaten van
bomen.

Het is nog te vroeg om in
detail de hele bouwgeschiedenis te kunnen ontrafelen:
dat kan pas gebeuren wanneer de opgraving is voltooid
en alle gegevens zijn geanalyseerd. Duidelijk is echter wel
dat de villa niet stapje voor
stapje, met steeds nieuwe
toevoegingen, tot haar
grootste omvang is gegroeid
zoals vroeger wel gedacht
werd. Een deel van de gegevens berust nog op ouder
onderzoek omdat in het

keer, in ieder geval na het midden van de 2e eeuw, is er een
ingrijpende verbouwing geweest waarbij sommige gebouwen zijn afgebroken en herbouwd, en andere wellicht een
nieuwe bestemming kregen. Het is duidelijk dat er ook tussentijds de nodige veranderingen geweest zijn, maar die
kunnen hier buiten beschouwing blijven.
Af b 2 geeft de plattegrond van de villa zoals die er na de laatste grote verbouwing waarschijnlijk heeft uitgezien. De
reconstructietekening (afb p. 48,2; p 78 en 79) is daarop
gebaseerd. Van de meeste gebouwen en vertrekken bleek
de functie met een redelijke mate van zekerheid te bepalen.
Het centrale woongedeelte is in zijn kern zeer symmetrisch
gebouwd. Aan de oostzijde ligt een drietal misschien later
aangebouwde vertrekken die eveneens voor bewoning
bedoeld waren Het achterste was zelfs voorzien van muurschilderingen en centraal verwarmd door middel van een
hypocaustum (vloerverwarming). De stookplaats (tegen de
noordmuur) was nog goed bewaard. Ook enkele andere vertrekken in het woonhuis hadden een dergelijke verwarming.
De meeste hadden trouwens ook beschilderde muren, al
zijn daarvan slechts kleine stukjes teruggevonden. Tegen de
noordmuur, aan de achterzijde, lag de voorraadkelder.
De functie van de gebouwen F, Een B is onzeker. Fwasmiscentrale gebouwencomplex,
dat immers beschermd blijft,
de afgelopen 3 jaar niet zo
veel is opgegraven.

3 Wandschilderingen uit de
villa. Ze vertonen een nogal
eenvoudige 'behang'decoratie bestaande uit concentrische cirkels met een rozet in
het midden.

schien het onderkomen van het personeel, E een stal en de
losstaande grote schuur B zal wel een berging zijn geweest
voor wagens, karren, landbouwmachines, gereedschappen
en dergelijke.
Het grote gebouw A op de zuidoostvleugel van het complex
heeft gediend voor het verwerken van de oogst Tijdens de
opgraving zijn steeds grondmonsters genomen en zorgvuldig onderzocht op 6e aanwezigheid van plantenresten. In
tegenstelling tot elders op het terrein zijn in en rond gebouw
A veel resten van graan gevonden De korrels waren verkoold en zijn daarom bewaard gebleven Die verkoling kan
op verschillende manieren zijn veroorzaakt, bijvoorbeeld bij
het verbranden van afval, bij het drogen of bij het roosteren
van graan (om het kaf bros te maken) Vóór het gebouw was
een deel van het erf verhard en op die plaats zijn ook heel
wat kafresten gevonden, dat was dus de dorsvloer Dankzij
dit botanische onderzoek, dat wordt uitgevoerd doordrs. L.l.
Kooistra, weten we nu zeker dat de economie van de villa
inderdaad voor een belangrijk deel op akkerbouw was gebaseerd en dat het voornaamste product, graan, na de oogst m
gebouw A werd verwerkt Nadat het drogen, dorsen, roosteren, wannen en zeven van de oogst was gebeurd, en er een
zo zuiver mogelijk graan was over gebleven, moest dat kostbare eindproduct worden opgeslagen. In Voerendaal
gebeyrde dit in een immense graanschuur (horreum) die, en
dat zal wel geen toeval zijn, direct naast het woonhuis lag
(gebouw G) Het eigenlijke horreum, dus zonder de twee
vertrekken tegen de westmuur, had een nuttig vloeroppervlak van zo'n 375 m2. Die vloer lag overigens hoog, om lucht
vrij te kunnen laten circuleren, en werd gesteund door een
reeks evenwijdig lopende muurtjes om de zware last te dragen. BIJ de constructie is handig gebruik gemaakt van de fundering van een eerder, kleiner horreum op dezelfde plek.
Ten zuiden van de graanschuur, op de westvleugel, bevond
zich het badgebouw (therrnen) met verschillende ruimten

voor koud-, lauw-, en warmwaterbaden en een toilet. Dit
badhuis (D) was verbonden met de overdekte zuilengang
(porticus) die voor het hele front van de villa lag. Een deel van
het erf, van de thermen tot het woonhuis, was met een
muurtje afgescheiden van de rest. Ongetwijfeld lag daar een
tuin. De tuinmuur is tevens de afscheiding tussen het
luxueuze domein van de eigenaar en zijn gezin, de pars
urbanaoï domestics, en de overige woonverblijven, bedrijfsgebouwen, en de rest van het erf die tezamen het eigenlijke
bedrijf, de pars rustics vormden Alleen het horreum lag m
de pars urbana. maar dat valt goed te begrijpen. Het was
immers de schatkamer waar het resultaat van een heel
bedrijfsjaar werd opgeslagen totdat het verkocht kon worden!

Ten zuiden van het badhuis lag overigens nog een vrij groot
gebouw (C) dat niet helemaal kon worden opgegraven
omdat het deels onder de huidige straat ten zuiden van de
villa, de Stemweg ligt Dit gebouw moet als smidse gediend
hebben, gezien de grote hoeveelheden ijzeren voorwerpen
en ijzerslakken die er gevonden zijn, maar het is mogelijk dat
er ook nog andere activiteiten plaatsvonden Ten westen
daarvan lag tenslotte nog een onregelmatig gevormd bassin
(M) met een ingang op het noorden Dit bassin was niet overdekt en had een naar het zuiden hellende vloer Het diepste
deel moet onder water gestaan hebben. Waarschijnlijk is het
een wasplaats voor dieren (een 'wed') geweest Misschien
werden er schapen gewassen of diende het om muildieren
na het werk op het land te kunnen schoonspoelen. Nader
onderzoek van grondmonsters moet nog uitwijzen of deze
interpretatie juist is of dat het bassin een heel ander functie
had en bijvoorbeeld diende om vlaste roten of leerte looien.
Het zal in ieder geval wel een tamelijke vieze boel geweest
zijn en dat is dan ook de verklaring waarom het bassin buiten
het erf van de villa lag. Dat erf werd omzoomd door een
diepe greppel met daarbinnen een haag van bomen of strui-
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1 Verkoold graan en kaf.
Onderzoek van de verkoolde
zaden en kafresten heeft
geleerd dat in hoofdzaak
tarwe is verbouwd. Er zijn
verschillende soorten tarwe,
maar in Voerendaal is vooral
spelt verbouwd, heet weinig
emmeren broodtarwe, en

geen eenkoorn. Naast spelt
en de andere tarwesoorten
schijnt er wat gerst geteeld te
zijn en vermoedelijk ook wel
haver, als veevoer, maar de
paar korrels die daarvan zijn
gevonden kunnen zowel tot
de wilde als de gecultiveerde
soon behoren.

2 Reconstructie tekening van
de villa, zie ook kleurenafbeelding op p. 78 -79

ken en af en toe palen, aan de zuidzijde door een muur. Het
oppervlak was bijna 214 bij (minimaal) 167 m, dus ruim 3,5
ha In Romeinse maten is de breedte overigens exact 6
acius (35,52 m)! De diepte kan 5 actus (177,6 m) zijn
geweest en de oppervlakte was in dat geval precies 15
/uge/a (3.78 ha).
Op het achtererf stonden nog drie kleine stenen bouwsels
De functie van de grootste daarvan (H) is onbekend. In de
noordwesthoek van het erf is een klein maar opmerkelijk
zwaar gebouwd fundament (K) gevonden. De vorm is zeer
typerend en duidt op een kleine tempel met voorhal, waarvan elders talrijke voorbeelden zijn opgegraven die veela
waren gewijd aan locale, inheemse godheden BIJ de ontdekking is eerst nog gedacht dat het een grafmonument
was, maar daarvoor zijn geen aanwijzingen Een grafveld
van bewoners van de villa ontbreekt trouwens geheel
ondanks de grootschalige opgravingen is er nog nergens
een spoor van aangetroffen
Toch weten we nog wel iets meer over de bewoners in de
late 2e en 3e eeuw. Dat komt omdat het kleine vierkante fundament L op het achtererf eveneens een klein heiligdom
moet zijn geweest een kapelletje waar door de bewoners
regelmatig offergaven werden geplaatst Bij voorkeur
gebruikten ze daarvoor zwart aardewerk (terra mgra), waarvan heel veel fragmenten zijn teruggevonden. Op sommige
daarvan zijn gedeelten van Inschriften te zien. Een daarvan
kan gelezen worden als NAE en geïnterpreteerd als een wijding aan een (onbekende) godin wier naam op .ANA eindigt
door iemand wiens naam begint met IV. Ook van twee
andere dedicanten, die naar we mogen aannemen m de villa
woonden, zijn namen bekend want op een scherf valt
SECVNDIO te lezen en op een andere SEVER(us)
De opgraving heeft ook verschillende gegevens opgeleverd
over de relatie van de villa tot de naaste omgeving Vanuit het
westen komt een ondergronds stenen kanaal waardoor
3 Graffiti op terra nigra
scherven. Secundio is een
bijnaam, maar Secundius
was in onze streken bovendien een veel voorkomende
familienaam, zoiets als
Jansen tegenwoordig, die
ook in meerdere varianten
voorkwam. Hetzelfde geldt
voorSeverus. De derde
naam kan, bijvoorbeeld,
lucundus of lulianus zijn
geweest. Bij dergelijke
ingekorte teksten wordt de E
vaak geschreven als //.
4 Het kanaal voor de watertoevoer.

water werd aangevoerd. Vanuit een vierkante put ten noordwesten van het horreum kan een houten buis, bijeengehouden door ronde ijzeren beugels waarvan er verschillende zijn
teruggevonden, de watertoevoer naar het woonhuis verzorgd hebben Het stenen kanaal buigt hier in een rechte
hoek naar het zuiden tot bij het badgebouw Het afvalwater
werd ook weer in ondergrondse stenen goten afgevoerd (bij
het badgebouw en onder het oostelijke deel van het erf). Het
stroomde langs de helling naar beneden en kwam terecht m
een beek, de huidige Hoensbeek, ten zuiden van de villa.
Ook de aanvoer moet van deze beek komen en wel van een
plek dichtbij de bron, die zo'n 5 m hoger ligt dan het terrein
van de villa Dat punt ligt ongeveer 800 m ten zuidwesten, bij
het gehucht Craubeek, waar in de Romeinse tijd ook een
kleine nederzetting lag (afb. p 50,1). Dat die nederzetting
waarschijnlijk ondergeschikt was aan de villa wordt ook
gesuggereerd door de kalksteengroeve daar Gebleken is
dat vrijwel alle bouwsteen van de villa in Craubeek gewonnen moet zijn. Vermoedelijk heeft de eigenaar de groeve niet
alleen voor zichzelf geëxploiteerd en vormde deze industriële activiteit een aardige bijverdienste. Beide plaatsen
waren overigens ook verbonden door dezelfde weg, de
Steinweg, die ook nu nog de verbinding vormt Hoewel het
tracé niet exact hetzelfde kan zijn geweest wijst ook de
naam al op de hoge ouderdom van deze verbinding Die heet
al heel lang Steinweg (Steenweg) en duidt dus op een verharde straat, een typisch Romeins verschijnsel. Zelfs in de
Late Middeleeuwen waren ze op het platteland nog nauwelijks te vinden en meestal waren het dan restanten van
Romeinse wegen!
Bij de Voerendaalse villa moet een kolossaal landgoed hebben behoord. De oppervlakte van het door beken
omgrensde plateau tot bij Craubeek is maar liefst 225-250
ha, allemaal eerste klas landbouwgrond. Al zal men lang niet
alles als zodanig gebruikt hebben, het enorme horreum.
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waar gemakkelijk 300 tot wel 400 m graan kon worden
opgeslagen, wijst wel op intensieve akkerbouw. Bovendien
zal om 300 m3 graan te kunnen oogsten (zo'n 235.000 kg 1 )
toentertijd zelfs op de vruchtbare loss toch minstens 150 ha
nodig zijn geweest. De familie van de eigenaar zal in ieder
geval erg welvarend zijn geworden, wat ook de omvang van
hun villa bewijst. Daaraan moet echter m de loop van de 3e
eeuw een eind zijn gekomen De opgravingen hebben aangetoond dat ook na de politieke en militaire problemen op
het eind van de 3e eeuw, die de bestaande sociaal-economische structuur totaal hebben verstoord, de villa nog wel
bewoond werd. l n twee geïsoleerde graven vaneen manen
een vrouw uit het begin van de 4e eeuw, die ver buiten het
erf werden gevonden, zijn vermoedelijk nog afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners ter aarde besteld. De
voorname positie van de man blijkt uit de wapens die hij in
zijn graf meekreeg. Maar hun villa was toen zeker al behoorlijk in verval geraakt
Hernieuwde invasies van Franken uit Noord-Nederland, m
het midden van de 4e eeuw, hadden ook m Voerendaal gevolgen. Sommigen groepen kregen van de toenmalige keizers
toestemming zich binnen de grenzen van het imperium te
vestigen en dat is ook hier gebeurd. Rondom de voormalige

grote landbouwschuur A. vermoedelijk het enige gebouw
dat toen nog ongeschonden overeind stond, ontstond in de
tw,eede helft van de 4e eeuw een Frankisch dorpje met houten huizen en typerende, half ondergrondse hutten waarvan
er al zeker 15 zijn teruggevonden Het laatste stenen
gebouw moet in het begin van de 5e eeuw zijn afgebrand en
ingestort, maar de nieuwe bewoners bleven. Van hun huizen
zijn er op het terrein van de voormalige villa maar weinig
teruggevonden: de meeste zullen wel dichter bij de beek
hebben gelegen ten zuiden van de Steinweg Maar hun
begraafplaats is wel ontdekt. Die lag m en rond de ruïne van
gebouw B, dus direct ten noorden van het dorp. Pas m het
begin van de 8e eeuw, dus na zo'n 750 jaar van naar het
schijnt vrijwel continue bewoning, hebben de laatste inwoners de nederzetting verlaten.

1 De verspreiding van villa's
en aile andere bekende
Romeinse vindplaatsen in de
omgeving Voerendaal-Heerlen IKaartblad62B-noord).
1 beekdal; 2 loss; 3 idem
boven 110 m; 4 idem boven
140 m NAP; S veen; 6 steengroeve; 7 graf (veld); 8 weg;
9 villa; 10 nederzetting geen
villa; 11 industrie (potten- en
pannenbakkerij).
De Steinweg was overigens
niet meer dan een zijweg
fdiverticuluml die in de buurt

Waar het landschap door
beken wordt doorsneden is
ook heel fraai te zien dat op
elk plateau daartussen
steeds één villa ligt. Er was
dan ook geen sprake van een
kunstmatige landindeling
Icenturiatiet maar men paste
zich aan het landschap aan.

van Klimmen moet hebben
aangesloten op de weg
Maastricht-Heerlen, een
onderdeel van de hoofdweg
van Boulogne naar Keulen.
De Romeinse wegen in de
omgeving van Voerendaal
zijn alleen aangegeven voor
zover het tracé bekend is.
Hoewel in de streek rondom
Heerlen nog lang niet alle
Romeinse overblijfselen zijn
teruggevonden, laat de
afbeelding wél zien dat het
gebied dicht bewoond werd.
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BEWONING ROXD DE VILLA TE NEERHAREN-REKEM (B)

2 Bronzen beslagplaat met
leeuwekop (doorsnede
6,5 cm).

In Neerharen-Rekem werden op een terrein aan de oever
van de oude Maasbedding sinds 1981 bij systematische
opgravingen vondsten uit vrijwel alle perioden vanaf het
Midden-Paleolithicum aangetroffen De oudste voor ons
interessante bewoningssporen stammen uit de Ijzertijd en
schijnen zich over twee fasen te verdelen. De eerste, te
situeren m het begin van de La Tène-periode, aan de overgang van de Vroege naar de Late Ijzertijd, is voornamelijk
vertegenwoordigd door een aantal kuilen. Enkele daarvan
waren graansilo's die na hun buitengebruikstelling met allerlei afval werden opgevuld, wandleem, schervenmatenaal,
maalstenen, weefgewichten. enz. Daar het zeer moeilijk is
een correlatie te achterhalen tussen het dateerbare aardewerk en de kuilen en paalsporen, is het niet duidelijk of één
of meerdere der gebouwen tot deze fase kunnen behoren.
De meeste, zoniet alle ontdekte plattegronden zijn van een
latere datum, nl. de Late Ijzertijd en/of de vroeg-Romemse
tijd. Om verschillende redenen zijn niet alle plattegronden
bewaard gebleven, zodat nog heel wat paalgaten bij de interpretatie onbenut blijven. Desondanks is deze interpretatie
vrij bevredigend. Zo zijn toch minstens elf grote woonhuizen
te onderscheiden, met daarnaast een aantal kleinere
gebouwtjes en spijkers, met vier tot negen palen. De grotere huizen vertonen een tweeschepige plattegrond, met
een centrale rij diepe nokbalkdragers; zij liggen schijnbaar
vrij regelmatig rond een epen erf geschikt, dat door kleine
greppels omringd en misschien eveneens onderverdeeld
was. Ten westen van de bewoningskern werden eveneens
een aantal ondiepe grachtjes aangesneden; zij behoren
mogelijk tot een akkercomplex dat zich tot aan het tracé van
de nabijgelegen Romeinse weg Maastricht-Tongeren uitstrekt.
Meerdere oversnijdingen van de gebouwen en van de greppeltjes wijzen op minstens drie bouwfasen. Het lijkt waar-

schijnlijk dat de nederzetting zich verder in noordelijke richting uitstrekte, waar m 1978 niet nader gedateerde paalsporen en greppels werden aangetroffen. Het is dus vooralsnog
niet mogelijk de juiste omvang en aard van de nederzetting
te bepalen, noch op welke wijze zij zich heeft ontwikkeld.
Het is echter zeer waarschijnlijk dat erop een bepaald ogenblik wel meer dan een hoeve tegelijkertijd moet bestaan
hebben. Op het chronologisch vlak blijft een groot vraagteken bestaan. Het tweeschepige gebouwtype met de centrale rij van diep geplante nokbalkdragers treft men in de
Kempen en Noord-Brabant totnogtoe hoofdzakelijk, zoniet
uitsluitend m de Romeinse tijd aan. Hier kan de nederzetting
eventueel reeds voor de verovering gestart zijn, maar de
datenngscriteria zijn niet ondubbelzinnig klaar.
Eerst hebben wij hier te maken met een groepering van
enkele hoeven, waarvan de productie waarschijnlijk uitsluitend bestemd was om aan de behoeften van enkele families
te voldoen De kleine spijkers bieden immers weinig capaciteit voor het opslaan van enig surplus. Daarin komt allicht in
de loop van de 1 e eeuw na Chr. verandering.
Slechts één hoeve blijft thans nog bestaan en zij ornvat vier
houten gebouwen. Naast de houten stal, die later als bijgebouw van de villa op dezelfde plaats meermaals herbouwd
wordt, liggen enkele grotendeels verstoorde wandgreppels
en palen van wat vermoedelijk het woonhuis geweest is
Verder zuidwaarts vindt men een konstruktie van 10 bij 8 m,
die omwille van de vele palen als graanschuur kan herkend
worden, en een in de bodem ingegraven hut van 8 bij 5 m,
met 5 diepe palen in elke langszijde en 4 m elke korte zijde.
Haar preciese functie ontgaat ons. De grotere opslagcapaciteit van de graanschuur wijst op een stijgende productie,
waarvoor thans een grotere afzetmarkt voorhanden was, nl.
de bevoorrading van de grenstroepen en van de bewoners
der stedelijke centra.

