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Het culturele vondstmateriaal van het Romeins grafveld te Damme
Stakendijke: lokale tradities onder de loep (prov. West-Vlaanderen)
Jan Huyghe, Jasper Deconynck, Pieter Laloo, Griet Lambrecht & Wim De Clercq

Inleiding

restanten gevonden van een grafveld. De basis van
dit grafveld wordt gevormd door zes en mogelijk
zeven rechthoekige enclosures (grafmonumenten
gevormd door omgrachting) waarbinnen en
waarrond in totaal 86 graven werden aangetroffen
(fig. 2). Het gaat om 84 brandrestengraven en twee
beenderpakgraven. Opmerkelijk is het feit dat een
erfgracht, aangesneden bij de opgraving in 2010 en
doorlopend in onze werkputten, bepalend was voor
de configuratie van het grafveld. De verschillende
enclosures lagen immers parallel met en in een latere
fase zelfs tegen de erfgracht aan. Op basis van de
studie van het aardewerk en de uitgevoerde analyses
kunnen er meer uitspraken gedaan worden over
de interne fasering binnen dit uitgebreide grafveld
(fig. 3).

Binnen het 5,7 ha groot plangebied, Damme
Stakendijke, zal er een verkaveling gerealiseerd
worden (fig. 1). Bij een voorgaande aanpalende
opgraving aan de westzijde van het projectgebied
door Raakvlak en Ruben Willaert bvba in 2010,1
werden de aanwezige Romeinse en middeleeuwse
sporen onderzocht. De aansluitende opgraving,
uitgevoerd in 2018-2019, door de THV bestaande
uit Ghent Archaeological Team bvba [GATE],
Ruben Willaert bvba en Raakvlak besloeg een
oppervlakte van 4,8 ha. De opgraving vond gefaseerd
plaats tussen 10 september 2018 en 2 april 2019.
Een Romeins grafveld met funeraire structuren2 staat
wellicht in verband met de bewoning die in 2010
werd aangetroffen. Pas in de volle middeleeuwen
wordt het zuidelijk gedeelte van het projectgebied
tussen 1125 en 1175 n.Chr voor een groot deel in
cultuur gebracht. De vele nederzettingssporen met
gebouwen, bijgebouwen, waterputten, waterkuilen,
hooioppers en artisanale kuilen vormen dan het
nederzettingslandschap. In de late middeleeuwen
ontwikkelt er zich een meer noordelijke kern tegen
de grenzen van het projectgebied aan.
Het complex is landschappelijk gesitueerd op de grote
dekzandrug Gistel-Maldegem-Stekene Verrebroek.
Microtopografisch bestaat deze stuifzandrug eigenlijk
uit een aaneenschakeling van verschillende kleinere,
parallelle en langgerekte zandruggen, afgewisseld met
ondiepe depressies en zelfs landduintjes.
In deze bijdrage wordt de opbouw en fasering van het
grafveld besproken. Een uitgebreid artikel gewijd aan
de natuurwetenschappelijke analyses van het grafveld
verschijnt in een apart artikel binnen deze Signa.

Fasering van de enclosures en bespreking van de
vondsten

Opbouw en fasering van het Gallo-Romeins
grafveld

Alle aangetroffen vondsten werden na registratie
in bulk gelicht en voor verwerking opgeslagen bij
Raakvlak. Daar konden de vondsten in gecontroleerde
omstandigheden gereinigd, gepuzzeld en waar nodig
geconserveerd worden.
Om de funeraire rites en gebruiken van het
begrafenisritueel in deze regio te achterhalen werd
deze site vergeleken met enkele andere sites met
brandrestengraven uit de nabije omgeving. Het
betreft de sites Maldegem-Baaikensedeweg, gelegen
op ca. 7 km ten noordoosten,3 Oedelem-Haverbilken,
gelegen op ca. 5 km ten zuiden,4 De Stoofweg te
Sijsele, op ca. 3 km ten oosten,5 Sijsele/Damme golf,
gelegen op ca. 2,5 km ten noordoosten en Assebroek
Sint Trudo op ca. 7 km ten zuidwesten.6
De nummering van de enclosures ontstond tijdens
de opgraving en komt dus niet overeen met de
chronologische opeenvolging.

In het noordelijk deel van het opgravingsterrein
werden verspreid over werkputten 1 tot en met 4 de

3 De Clercq 2009, p. 353-355.
4 Huyghe et al. 2010.

1 De Gryse et al. 2012.

5 In’t Ven et al. 2005a, p. 35-45.

2 Deconynck et al. 2020.

6 Verwerft et al. 2018.
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1

Fig. 1. Het projectgebied op
GRB.
Fig. 2. Het grafveld met benoe‑
ming van de enclosures, grep‑
pels en palissades.

2

Fig. 3. Drone-foto met overzicht
van het grafveld.

3
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het handgevormd aardewerk vertegenwoordigd
in acht exemplaren, waarvan zes (kook)potten,
een kom en een beker. Ze zijn vervaardigd in een
matig grof tot grof baksel. De klei waaruit deze
voorwerpen is vervaardigd, heeft een zandige
matrix, met roodbruine chamotte (schervengruis)
en plantaardige verschraling. Dit handgevormd
aardewerk is een duidelijke verderzetting van het
aardewerk uit de ijzertijd. De (kook)potten hebben
steeds een eenvoudige kort uitstaande en afgeronde
rand. Op de buik zijn meestal fijne kamstreepjes
zichtbaar met daarbovenop vaak gladdingslijnen.
Soms komen gepolijste/gegladde zones op de hals
voor. Op één pot zijn op de rand/hals resten van
zwart berkenteer zichtbaar. Eén gefragmenteerde
kom betreft een erg courante vorm tijdens de periode
0-250 n.Chr. die voorkomt in een breed scala aan
baksels.11 Op basis van de versiering en het baksel
mag de kom in de tweede helft van de 1ste eeuw
worden gedateerd. Een kleine beker in handgevormd
aardewerk werd ook teruggevonden, afgedekt met
een afgebroken fragment van een wetsteen, die de
beker perfect afsluit.
Binnen het terra nigra aardewerk werden enkel bekers
aangetroffen. Hiervan behoren vier exemplaren
tot de noordelijke bakselgroep, le groupe de pâtes
septentrionales.12 Twee bekers zijn van het type
Holwerda 27/Deru P41-P53.13 We mogen deze
bekers dateren in de tweede helft van de 1ste eeuw of
het begin van de 2de eeuw n.Chr. Eén beker van het
type Deru P55.1 mag gedateerd worden in de periode
70-150 n.Chr. Een vierde beker is te omschrijven
als een variant van het type Deru P46. Een bolle
beker is toe te schrijven aan de terra nigra van de
zogenaamde zachte of ‘zeepachtige’ waar (le groupe
de pâtes savonneuses). Deze bakselgroep wordt niet
omschreven in het doctoraat van Deru maar wel
door andere onderzoekers die het hebben over de
C-techniek ‘veloutée’,14 D-techniek,15 bakselgroep 3.16
Door de afgebroken rand is een typebepaling niet
mogelijk. Deze zeepachtige waar binnen de terra
nigra komt sporadisch in pre-Flavische contexten
voor, maar is vooral in volle opgang vanaf de Flavische
periode en tijdens de 2de en zelfs vroege 3de eeuw.17

KGR06
Het oudste grafenclosure met diagnostisch materiaal
betreft KGR06. Hier kunnen we gracht 147
vermelden die een interne ruimte van 10 op 8 m
begrenst. Kenmerkend voor dit enclosure en de
graven is de ondiepe bewaring. In de meeste gevallen
is enkel de houtskoollens van de graven bewaard.
In het zuiden van de enclosure kent de greppel een
onderbreking. Het is onduidelijk hoe groot deze is
door de oversnijding van greppel 171 (met palissade
aan zuidelijke zijde) op deze locatie. Binnen het
enclosure bevinden er zich vier graven (148, 167, 168
en 169) waarvan er al twee waren opgegraven tijdens
het proefsleuvenonderzoek (148 en 168). Rondom
het enclosure bevinden zich acht graven waarvan vijf
ten westen (149, 150, 151, 173 en 174), twee in het
noorden (144 en 146) en één in het zuiden (172).
Opvallend is de afwezigheid van graven naar het
oosten toe, ondanks de betere bewaring van de gracht
(al dan niet door dieper uitgraven).
Het is het enige enclosure met meer graven buiten de
omgrachting dan erin. Het blijkt een vroeg gebruik
waarbij aan de graven binnen het enclosure een zeker
belang lijkt te zijn toegekend door de nabestaanden;
ook de grafgiften kunnen op de bijzondere status van
deze doden duiden.7 Zo bevatte het meest centraal
gelegen graf (167) naast een kom en een pot in
handgevormd aardewerk ook een glazen kraaltje met
secundaire brandsporen; deze laatste maakte dus deel
uit van de persoonlijke opsmuk van de overledene.
Deze enclosures met weinig graven binnen de structuur
en meer graven errond blijken ook vroeger te dateren
dan enclosures met veel graven binnen de omheining en
geen of weinig erbuiten. Deze vaststelling werd reeds
beschreven bij een vergelijking van de grafenclosures
op de sites te Maldegem-Baaikensedeweg, SijseleStoofweg en Brugge-Kosterijstraat.8 De nabijgelegen
sites te Oedelem-Haverbilken9 en Sijsele/Damme
Golf10 bevestigen dit beeld. De andere enclosures op
deze site KGR01 tot en met KGR04 behoren tot het
jongere type dat voornamelijk in de 2de en begin 3de
eeuw mag gedateerd worden en waarbij alle graven
zich binnen de enclosures bevinden.
Van de 12 graven die we kunnen linken aan dit
enclosure KGR06, bevatten er negen vondsten.
Behalve het glazen kraaltje betreft het steeds vondsten
in aardewerk (fig. 4). De grootste groep is deze van

11 De Clercq 2009, type K12; Vermeulen 1992, type K7.
12 Deru 1996.
13 Holwerda 1941 / Deru 1996.

7 De Clercq 2019, p. 80.

14 De Laet et al. 1972, p. 47.

8 De Clercq 2009, p. 353.

15 Vermeulen 1992, p. 84-85.

9 Huyghe et al. 2010.

16 De Clercq 1999, p. 48.

10 Ryssaert et al. 2008.

17 Vermeulen 1992, p. 85.
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Fig. 4. Het aardewerk uit KGR06.

Op basis van deze aangetroffen vondsten mogen we
besluiten dat KGR06 met bijbehorende graven kan
gedateerd worden vanaf het midden van de 1ste eeuw
tot mogelijk het begin van de 2de eeuw n.Chr.

paalkern. Ten oosten van het enclosure bevinden
zich drie graven (156, 247 en 248). Opvallend
is dat deze duidelijk buiten een visueel zichtbare
structuur zijn bijgezet en dat één van deze graven
een beenderpakgraf betreft (247). Dergelijk graftype
werd verder op de site enkel nog aangetroffen in het
centrale enclosure (KGV01 –234) en is dus sterk in de
minderheid op de site.
In de gracht van het enclosure (157) werden
acht kleine scherven in handgevormd aardewerk
aangetroffen. Het baksel is gelijkaardig aan de
vondsten in handgevormd aardewerk beschreven uit
KGR06. Het centrale graf van dit enclosure (542)
bevat, mogelijk door de oversnijding van een recente
perceelsgracht, geen vondsten. Van de drie ten oosten
van het enclosure gelegen graven, bevatte enkel het

KGR05
Op dezelfde breedte-as gelegen als KGR06 en dus
ten zuiden van KGR01 tot en met KGR04, bevindt
zich een vijfde enclosure (KGR05, met gracht 157).
Deze wijkt af van de rest door zijn morfologie in het
vlak en de interne indeling. Er bevindt zich slechts
één graf in het enclosure dat oversneden werd door
een recentere perceelsgracht. Gelijkend op de rest van
het grafveld is een duidelijke uitgewerkte toegang in
het zuiden met in het oostelijke einde een duidelijke
SIGNA

•

10

•

2021

Het culturele vondstmateriaal van het Romeins grafveld te Damme Stakendijke

beenderpakgraf (247) één vondst, meer bepaald
enkele restanten van een bronzen fibula met fijne
puntversiering. Deze versiering doet sterk denken
aan deze van een geprofileerde scharnierfibula, meer
bepaald type 33 van Heeren & van der Feijst (2017).
Het is een type dat erg populair was tussen 50 en
100 n.Chr. en nog uitlopers kent tot ca. 120 n.Chr.18
Ondanks de beperkte vondsten mogen we besluiten
dat ook dit enclosure met bijhorende graven mag
gedateerd worden na het midden van de 1ste eeuw
tot mogelijk het begin van de 2de eeuw n.Chr.
Argumenten zijn enkele vroege handgevormde
scherven uit de gracht (157) van het enclosure, de
ligging van het enclosure op dezelfde breedte-as
als KGR06 en de aangetroffen fibula. Of KGR02
iets vroeger, gelijktijdig of iets later dan KGR06 in
gebruik was, valt helaas niet te achterhalen.

graven en heeft een zuidelijke toegang. Het betreft
allemaal brandrestengraven met uitzondering van
één beenderpakgraf (234) (fig. 5). Opvallend is dat
er in de zuidoostelijke hoek van het enclosure een
lege zone aanwezig is. Slechts twee graven bevinden
zich in deze hoek. Mogelijk heeft hier binnen in het
monument een structuur gestaan die een centrale
rol speelde bij het gebruik en/of de beleving van het
grafmonument. Deze structuur heeft echter geen
archeologisch negatief nagelaten. Een aantal van deze
graven heeft een nis. Er zijn geen oversnijdingen en
de graven zijn zeer dicht bij elkaar aangelegd, soms
met minimale tussenruimtes. Dit is een aanwijzing
dat de graven zichtbaar moeten zijn geweest aan
het oppervlak. Tegen de noordelijke grens van de
enclosures bevindt zich een oudere gracht die afbuigt
naar het noordwesten en verder loopt buiten de
contouren van het plangebied. Het lijkt erop dat
dit hier de oorspronkelijke erfgracht betreft die
oversneden wordt door het enclosure waarbij men
dus de bestaande noordelijke erfgracht verder
heeft uitgewerkt.
Het materiaal uit de gracht (58) bevat zowel
handgevormd aardewerk in het baksel beschreven
bij het enclosure KGR06 dat in de tweede helft van
de 1ste eeuw n.Chr. mag gedateerd worden, als
handgevormd aardewerk in een ander baksel (het
handgevormd Noord-Menapisch aardewerk), met
typische vormen die in de 2de en zelfs het begin van de
3de eeuw n.Chr. kunnen gedateerd worden. Enkele
reducerend gebakken en gedraaide scherven behoren
tot de Low Lands Ware19 en mogen ook in de 2de
eeuw worden gedateerd. Vermoedelijk zal de gracht
dus aangelegd zijn op het einde van de 1ste eeuw en
gedurende een langere tijd hebben opengelegen.
In dit enclosure bevatten 24 van de 28 graven vondsten,
in totaal 38. In graf 324 is een geëmailleerde schijffibula
met millefiori-email in dambordpatroon aangetroffen
(fig. 6). Gezien enkel het schijfje bewaard is en naald
en naaldhouder ontbreken, kan de fibula zowel tot
het type 57a (a1a) als type 58a behoren van Heeren
& van der Feijst. Dit type fibula mag gedateerd
worden in de periode 150-300 n.Chr.20 Ook uit
een centraal gelegen graf (104), rijk aan grafgiften,
kwam een fibula aan het licht. Helaas is de fibula
sterk gefragmenteerd en moeilijk te determineren.
Het lijkt alsof er een kopplaat is afgebroken, een
aanwijzing voor wat mogelijk een Britse headstud
brooch kan zijn. Dit type mag gedateerd worden op

KGR07
In het westen van werkput 4 bevinden er zich acht
paalsporen (705 tot en met 712) gelegen binnen
een greppel (689) die een hoek van 90° maakt
naar het zuidwesten maar niet verder doorloopt
(KGR07). Wanneer dit gekoppeld wordt aan de
opgravingsplannen van 2010 zien we dat ter hoogte
van de perceelsgracht met oost-westverloop de greppel
een hoek maakt om dan verder te lopen naar het
zuiden. Het is onduidelijk wat het greppelfragment
meer naar het zuiden doet. Het vervolg ligt buiten
de grenzen van de werkput. Het hier aangetroffen
systeem is dus geen enclosure zoals de andere die zijn
aangetroffen meer naar het oosten. Gezien de ligging
en oriëntatie alsook de onderbreking in het zuiden
mag het belang van deze greppel niet onderschat
worden. Wegens gebrek aan vondsten en graven
kan de datering van deze structuur niet achterhaald
worden. Toch doet de ligging, op dezelfde breedteas als KGR05 en KGR06 vermoeden dat ook
deze structuur in de tweede helft van de 1ste of
mogelijk het begin van de 2de eeuw n.Chr. mag
gedateerd worden.
KGR01
De vier meest noordelijke enclosures – de gracht
rond deze vier enclosures heeft spoornummer 58 –
zijn niet gelijktijdig aangelegd. Dit is gezien de
beperkte uitbouw van de nederzetting ten westen
niet geheel verwonderlijk te noemen. Het centrale,
grootste enclosure (KGV01) omvat een totaal van 28

19 De Clercq & Degryse 2008.
18 Heeren & van der Feijst 2017.

20 Heeren & van der Feijst 2017.
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Fig. 5. Detail grondplan met overzicht van KGR01.
Fig. 6. Fotografische opname van de geëmailleerde schijffibula met millefiori-email uit graf 324 (KGR01). De diameter
bedraagt 3 cm.
Fig. 7. Fotografische opname van een nagel met lengte 25 cm van de site Oedelem-Haverbilken.
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het eind van de 1ste en de gehele 2de eeuw na Chr.21
De overige vondsten bestaan uit 36 recipiënten
in aardewerk. Met 14 exemplaren is opnieuw het
handgevormd aardewerk het best vertegenwoordigd.
De meerderheid hiervan mag beschreven worden
als handgevormd Noord-Menapisch aardewerk
zoals beschreven in Vanhoutte et al. 2009.22 Zowel
de fijne variant van het baksel, als de grovere
waarbij de verschraling door het oppervlak breekt
en de pot een ruw en hobbelig oppervlak heeft,
zijn aangetroffen. Drie exemplaren behoren tot het
type 9.23 Deze potten mogen gedateerd worden in
de tweede helft van de 2de eeuw of het begin van
de 3de eeuw n.Chr. Een andere (kook)pot betreft
een eerder dikwandig en grofverschraald exemplaar
van het type 1024 en draagt spatel/nagelindrukken
op de rand. Een derde vorm is duidelijk nagedraaid
op het pottenbakkerswiel en heeft dezelfde vorm als
het type 15.25 De naar buiten gebogen rand, met
opstaande fijne rand en lichte dekselgeul draagt fijne
spatel/nagelindrukken. Onderzoek in Oudenburg
laat uitschijnen dat deze versiering minder populair
wordt en zelfs verdwijnt in de loop van de 3de eeuw
n.Chr.26 Dat laat toe een datering in de 2de of het
begin van de 3de eeuw voorop te stellen. Een andere
kenmerkende vorm is type 5, een kom met gietsneb
en naar binnen gebogen rand.27
De groep van het reducerend gebakken en gedraaid
aardewerk is met 13 eenheden vertegenwoordigd.
Behalve één fragment van een deksel dat werd
gebruikt om het potje in handgevormd aardewerk
af te dekken, bestaan alle andere vormen uit bekers.
Hiervan zijn vijf bekers uitgevoerd in een fijn
reducerend gebakken en gedraaid baksel. Het betreft
imitaties van het gevernist/geverfd aardewerktype
Hees 2. Bij alle drie de exemplaren zijn er onder
de rand gladdingslijnen aangebracht. Deze bekers
mogen in de 2de of het begin van de 3de eeuw
n.Chr. worden gedateerd. Deze imitaties worden ook
nog op andere sites te Sijsele teruggevonden, meer
bepaald aan de Antwerpse Heirweg, te dateren in
de 2de eeuw.28 Ook in het grafveld ten oosten van
de Stoofweg te Sijsele zijn meerdere exemplaren van

deze imitatiebekers aangetroffen. Daar worden ze
gedateerd op het einde van de 1ste en het begin van
de 2de eeuw n.Chr.29 Andere herkenbare bekertypes
zijn varianten/imitaties van terra nigra vormen. Het
betreft een exemplaar van het type Holwerda 27, twee
exemplaren van het type Deru P45 en twee bekers
op hoge voet van het type Holwerda 58a/Deru P53.
Een kleine eerder bolle beker heeft een uitgesproken
dekselgeul. Tussen Leie en Schelde wordt dit type
wel vaker teruggevonden en komt het vrijwel
exclusief in 2de-eeuwse contexten voor.30 Zowel de
beschreven gladdingslijnen als het baksel komen
erg goed overeen met de vondst te Stakendijke. In
Harelbeke werd een site met enkele misbaksels als
een productieplaats herkend.31
De terra nigra is met vijf bekers vertegenwoordigd.
Het betreft steeds terra nigra van de noordelijke groep
(le groupe de pâtes septentrionales). Twee exemplaren
zijn van het type Holwerda 27/Deru P41-P51.
Ook hier is qua inhoud van de graven de gelijkenis
met het 2de-eeuwse grafveld aan de Stoofstraat te
Sijsele32 treffend.
In twee graven is een kruikje meegegeven. Een
kruikje in zeepwaar heeft als herkomstgebied de
regio rond Bavay. Het is van het type Gose 36733 en
mag gedateerd worden op het einde van de 1ste eeuw
n.Chr. De tweede kruik behoort tot de zogenaamde
Scheldevalleikruiken. Typologisch heeft dit kruikje
de meeste gelijkenissen met het type Vanvinckenroye
391/392.34 Het mag gedateerd worden in de eerste
helft van de 2de eeuw n.Chr.
In graf 91 zijn fragmenten opgegraven van een
deukbeker in gevernist/geverfd aardewerk met
metaalglans vervaardigd in de Argonne-regio. Wegens
het ontbreken van de rand kan het exacte type niet
bepaald worden. Vermoedelijk mag deze beker eerder
op het einde van de 2de of het begin van de 3de eeuw
worden gedateerd.
Op basis van de vondsten mogen we besluiten dat
KGR01 met bijbehorende graven mag gedateerd
worden in de 2de eeuw n.Chr.
Enkele gebruiken vastgesteld in KGR01
Een eerste vaststelling betreft de ligging van enkele
graven met identieke grafvondsten. Twee graven

21 Determinatie en pers. comm. Stijn Heeren.
22 Vanhoutte et al. 2009, p. 125.
23 Vanhoutte et al. 2009, p. 128.

29 In’t Ven et al. 2005a.

24 Vanhoutte et al. 2009, p. 129.

30 Vermeulen 1992, p. 102.

25 Vanhoutte et al. 2009, p. 120.

31 Despriet 1982, p. 372.

26 Vanhoutte et al. 2009, p. 120.

32 In’t Ven et al. 2005b.

27 Vanhoutte et al. 2009, p. 127.

33 Gose 1950.

28 In’t Ven et al. 2005b.

34 Vanvinckenroye 1991.
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(94 en 246) liggen naast elkaar en lijken elkaar net
niet te oversnijden. Ze hebben beiden een nis aan
de noordoostzijde waarin identieke bekertjes in
reducerend gebakken en gedraaid aardewerk zijn
teruggevonden. Het betreft de imitaties van het
gevernist/geverfd type Hees 2. Net ten zuiden van
deze graven en net niet oversnijdend, ligt graf 104,
waar een derde exemplaar is aangetroffen. Het zijn de
enige 3 exemplaren van dit type binnen dit enclosure.
Eenzelfde vaststelling is gemaakt bij de graven 97 en
260; opnieuw lijken deze graven elkaar net niet te
oversnijden. De twee terra nigra bekers type Deru
P53/Holwerda 58a aangetroffen binnen dit enclosure
bevinden zich in deze graven. We mogen ervan
uitgaan dat hier mensen met zeer nauw verwantschap
liggen begraven, mogelijk een echtpaar. Eenzelfde
conclusie is gemaakt in het grafveld van OostwinkelLeischoot35 en te Oudenburg waar bij een dubbelgraf
vastgesteld werd dat het oudste graf aan een vrouw
mocht worden toegeschreven, wellicht de vrouw van
de later overleden man.36
Een tweede vaststelling betreft het feit dat in het
gehele grafveld enkel in drie graven (91, 92 en 93)
fragmenten van grote nagels zijn teruggevonden. Alle
exemplaren zijn gebroken teruggevonden, waarvan
de grootste fragmenten nog een lengte hebben van
7 en 9 cm. Niet toevallig liggen deze drie graven
naast elkaar, meer bepaald in de noordoosthoek van
KGR01 en het verst verwijderd van de ingang van
het enclosure en het veronderstelde grafmonument
in de lege zuidoosthoek van dit enclosure. Ook uit
het grafveld van Sijsele/Damme Golf37 wordt de
vondst van grote nagels vermeld. In de Stoofstraat
is eveneens sprake van nagels maar gaat men ervan
uit dat deze tot een lijkkist of ligplank behoorden.38
Ook op de site Assebroek Sint-Trudo39 werden
grote fragmenten van nagels opgegraven. Het best
bewaarde en gerestaureerde exemplaar is aangetroffen
op de site Haverbilken te Oedelem (fig. 7). Daar
werd in het centrale graf binnen een grafmonument
een grote 25 cm lange ijzeren nagel bovenop de
gebruikelijke grafgiften aangetroffen. Het is duidelijk
dat de nagel geen deel uitmaakte van de constructie
van de brandstapel, maar bewust als een gift werd
meegeven.40 In zijn publicatie over de begraafplaatsen

in Noord-Gallië weidt Van Doorselaer41 voor het eerst
uit over dit fenomeen. Deze intentioneel meegegeven
nagels dragen een rituele of magische betekenis met
zich mee. Er wordt steeds slechts één nagel per graf
aangetroffen. Sommigen beschouwen deze nagels
als beschermingsmiddel tegen het kwade. Anderen
geloven dat ze werden gebruikt om te voorkomen
dat boze geesten het graf zouden verlaten om de
nog levende familieleden te kwellen. De mensen
hadden namelijk schrik voor de Biaiothanatoi of de
rusteloze doden. Men had vooral schrik van te vroeg
gestorvenen/kinderen, met geweld omgebrachte of
vermoorde mensen, ongehuwden en doden die geen
begrafenis hadden gekregen.42 Men geloofde dat
geesten uit het graf konden oprijzen om de levenden
lastig te vallen. Bijgevolg was het erg belangrijk om
bij een begrafenis de juiste rituelen toe te passen.
In de Romeinse wereld begroef men doden daarom
soms in ongewoon diepe graven, werden graven
afgedekt met stenen of werden ledematen na de
dood geamputeerd.43 Al deze maatregelen maakten
het extra moeilijk om het graf te verlaten. Naast
deze riten was er dus nog een gebruik, namelijk de
depositie van één of meerdere nagels in het graf. Men
geloofde in de magische, onheilafwerende krachten
van nagels.
Het feit dat op dit grafveld enkel in drie aangrenzende
graven een grote nagel werd aangetroffen, doet
vermoeden dat deze onrustige doden in een hoekje
samen werden begraven, ver van de ingang van het
enclosure. De vele sites in de directe omgeving waar
eveneens grote nagels werden aangetroffen, laten
uitschijnen dat het bijgeloof om kwade geesten af te
weren, reeds in deze uithoek van het Romeinse Rijk
gekend was vanaf het midden van de 1ste eeuw n.Chr.
KGR02
Het centrale enclosure werd naar het oosten uitgebreid
met een langgerekt monument (58) dat 13 graven
herbergde (KGR02). Opmerkelijk is dat ook hier
een clustering van graven binnen het monument
aanwezig is in het westen. De grens van de clustering
valt samen met de opening in het zuiden en omvat
in zijn oostelijk deel slechts 1 graf. Ook hier is het
opnieuw gissen naar de reden voor deze clustering.
Op de noordoosthoek van het enclosure zien we
een aftakking van de gracht die verder loopt
naar het noordoosten buiten de grenzen van het

35 De Clercq 2009, p. 354.
36 Hollevoet 1993, p. 211.
37 Ryssaert et al. 2008.
38 In’t Ven et al. 2005a, p. 37.

41 Van Doorselaer 1967.

39 Verwerft et al. 2018.

42 Villa 2010, p. 445.

40 Huyghe et al. 2010.

43 Deprez 2019.
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projectgebied. Samen met de twee voorgaande
enclosures zien we toch een indicatie voor het
begrenzen van de site waarbij een nederzettingsgracht
herwerkt is in het centrale enclosure en waarbij twee
aftakkingen naar het noordwesten en noordoosten
dit nog meer benadrukken. Opvallend is dat dit
enclosure oversneden wordt ter hoogte van de
zuidoosthoek/het knikpunt door een greppel die op
zijn beurt in relatie staat met KGR06. Hoewel er
een oversnijding is van twee greppels, worden geen
graven aangesneden wat doet vermoeden dat deze
doelbewust werden gemeden.
Van dit enclosure is het moeilijk te achterhalen
of het jonger is dan of gelijktijdig met enclosure
KGR01. Het enclosure wordt in de zuidoosthoek
oversneden door het greppelfragment 130/142/694.
De oversnijding start pal ter hoogte van de zuidelijke
toegang van het monument, snijdt het monument in
de zuidoosthoek en kent een onderbreking van exact
1 m en loopt verder naar het zuidoosten over 5 meter
om dan scherp een knik te maken naar het zuidzuidoosten. De opening bevindt zich precies op de
hoek van het monument. In de knik bevinden zich
negen palen die op een palissade wijzen. Deze greppel
sluit aan op drie greppels (171/696, 695/692 en 701)
die naar het oosten in de putwand verdwijnen. De
meest noordelijke van de drie (171) oversnijdt het
enclosure in de zuidwesthoek en oversnijdt ook het
afbuigend greppelfragment met de opening en
palissade. Opvallend hier is de aanwezigheid van een
palissade in de zuidzijde van de gracht die over de
hele lengte doorloopt. De tussenafstand tussen de
diep uitgegraven palen bedraagt maximaal één meter.
De middelste van de drie greppels (692/695) heeft
een opening van 7 m waarbij deze opening samenvalt
met de oversnijding op greppel 130/142/169.
Slechts in vijf van de 13 graven werden er vondsten
aangetroffen; het betreft steeds aardewerk, in
totaal 9 exemplaren (fig. 8). Het handgevormd
Noord-Menapisch aardewerk is met 3 (kook)potten
opnieuw goed vertegenwoordigd. Twee exemplaren
dragen op de rand spatel/vingernagelindrukken. De
spatel/nagelindrukken komen doorgaans voor bij
exemplaren die te dateren zijn tijdens de 2de eeuw
n.Chr. Vanaf de 3de eeuw n.Chr. zouden deze minder
vaak voorkomen en zelf helemaal verdwijnen.44
Het reducerend en gedraaid aardewerk is
vertegenwoordigd met vier bekers. Net zoals in
KGR01 is ook hier een imitatie van het gevernist/
geverfd aardewerk type Hees 2 met enkele
gladdingslijnen onder de rand aanwezig. Bijzondere

aandacht gaat uit naar een beker in een egaal grijs
geglad/gepolijst oppervlak en een fijn uitstaand randje.
Het betreft een zeer speciale vorm, een deukbeker
met een scherp geknikte schouder, daaronder twee
richels en vier deukjes op de buik. Het type is niet
terug te vinden in de standaard typologieën. Een zeer
gelijkend bekertje werd aangetroffen op een andere
site te Sijsele, meer bepaald tijdens de opgraving van
Romeinse bewoning aan de Antwerpse Heirweg.45
De gelijkenis met het aardewerk uit KGR01, zoals
dezelfde types handgevormd Noord-Menapisch
aardewerk, imitatie in reducerend gebakken en
gedraaid aardewerk van het type Hees 2 en de
gelijkenis met de vondsten van de 2de-eeuwse site
langs de Antwerpse Heirweg46 laten toe ook dit
enclosure voornamelijk in de 2de eeuw of mogelijk
nog het begin van de 3de eeuw te dateren.
KGR03 en KGR04
Ten westen van het centrale enclosure (KGR01)
bevinden zich nog twee kleinere enclosures die
op aparte kamertjes lijken en veel beperkter in
oppervlakte zijn, namelijk KGR03 en KGR04.
In het eerste enclosure (KGR03) zijn 12 graven
aangesneden die ook nu eveneens geclusterd liggen
(tegen de oostelijke gracht) (fig. 6 & 7). Het is
duidelijk in de opbouw dat deze ‘kamer’ simultaan
is aangelegd met die meer naar het westen (KGR04).
Ook hier bevindt de toegang zich naar het zuiden.
De bovenste vulling van beide zuidelijke grachten
loopt in elkaar door. Enkel in de noordelijke toegang
zien we een mogelijke nieuw aangelegde noordelijke
grens net ten zuiden van de noordoost-zuidwest
georiënteerde erfgracht. Hierbij kan vermoed worden
dat deze dus iets jonger is. Deze interpretatie wordt
sterk bemoeilijkt door de graad van verstoring op
het grafveld.
In acht van de 12 graven zijn vondsten meegegeven,
in totaal 13 vondsten. Opvallend is de aanwezigheid
van een glazen flesje of aryballos in graf 84 (fig. 9).
Het betreft het type Isings 68,47 een flesje met een
bolvormig lichaam, een brede verdikte rand en
twee oren die de vorm van gestileerde dolfijnen
voorstellen. De globale datering is van ongeveer 50
tot 270 n.Chr. Het handgevormd Noord-Menapisch
aardewerk is met zes individuen opnieuw goed
vertegenwoordigd. Behalve enkele scherven van een
beker zijn het allemaal (kook)potten. Eén exemplaar
45 In ’t Ven et al. 2005b.
46 In ’t Ven et al. 2005b.

44 Vanhoutte et al. 2009, p. 120.

47 Isings 1957.
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Fig. 8. Het aardewerk uit KGR02 met integratie 3D-scanning.
Fig. 9. Fotografische opname van het glazen flesje of aryballos uit graf 84 (KGR03). Het flesje is 5,2 cm hoog.
Fig. 10. Het aardewerk uit KGR04.
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behoort tot het type 9.48 Deze pot mag op het eind
van de 2de eeuw of in het begin van de 3de eeuw
gedateerd worden. Een ander bijna volledig bewaard
gebleven kookpot betreft eerder een hoge, wat
gesloten vorm die overeenkomt met type 10.49
Het reducerend gebakken en gedraaid aardewerk is
met zes individuen vertegenwoordigd. Behalve enkele
scherven die tot de Low Lands Ware behoren,50 zijn
het vooral bekers in een fijn baksel dat sterk aanleunt
bij het terra nigra aardewerk en soms als terra nigraachtig aardewerk wordt omschreven. Eén beker is een
imitatie van het type Holwerda 27/Deru P41-P53.
Een andere beker met egaal geglad/gepolijst
oppervlak betreft een imitatie van het type Hees 2,
maar dan met een duidelijk meer geprononceerd
voetje. Identieke exemplaren werden aangetroffen bij
opgravingen in de directe omgeving.51
Binnen KGR04 bevinden zich vijf graven (73,
74, 75, 76 en 77). Slechts in drie graven werden
grafvondsten meegegeven. Het betreffen uitsluitend
bekers, vijf in totaal (fig. 10). Eén fijne beker met
volledig geglad/gepolijst oppervlak in terra nigra van
de noordelijke groep, le groupe de pâtes septentrionales,
mag beschreven worden als een variant van het
type Holwerda 58/Deru P53. De andere bekers
behoren tot het reducerend gebakken en gedraaid
aardewerk. Hiervan leunen twee bijzondere bekers
sterk aan bij het terra nigra aardewerk. Ze hebben
een bandvormige buik waardoor de vorm kan
beschreven worden als een variant van het type in
gevernist/geverfd aardewerk Niederbieber 33c.52
Deze bijzondere vormen werden ook aangetroffen
aan de Stoofweg en de Antwerpse Heirweg te Sijsele.
Op de site van de Antwerpse Heirweg werd extra
aandacht geschonken aan dit fenomeen van dit terra
nigra-achtig aardewerk. Als datering wordt de 2de en
vroege 3de eeuw opgegeven. Er komen imitaties van
Hees 2 voor, Holwerda 58a/Deru P53, Deru P41-P53
en ook een imitatie deukbeker.53 Deze vondsten
komen zowel qua baksel als qua vorm perfect overeen
met de vondsten te Stakendijke. Het baksel zouden
we preciezer beschrijven als een fijne kwartsrijke
matrix met kleine half-doorzichtige tot melkwitte
afgeronde kwartskorrels, fijne afgeronde tot hoekige
chamotte van roodbruine kleur, ijzeroxides in een

gelijke, dichte verdeling. Mogelijk zijn enkele van
deze individuen vervaardigd in een fijne variant van
de cuesta-klei (regio Oedelem-Maldegem-AalterZomergem) en mogen we vermoedelijk spreken
van een lokale/regionale pottenbakker die tijdens
een bepaalde periode erg kwalitatieve stukken en
zeer kenmerkende vormen heeft vervaardigd. Verder
onderzoek naar baksel en verschraling zal meer
duidelijkheid geven.
Binnen dit enclosure is eveneens een opvallend
gebruik waargenomen. De drie graven met vondsten
bevatten elk een beker waarvan de bodem bewust
werd doorboord. Op deze wijze werden de bekers
onbruikbaar gemaakt. Dergelijke objecten worden
wel vaker in graven aangetroffen en worden in
verband gebracht met rituele praktijken.54 Opvallend
is opnieuw de clustering van dit gebruik binnen
een enclosure, in dit geval KGR04. Enkel in de
zuidwesthoek van KGR01 zijn eveneens twee bekers
met een doorboorde bodem aangetroffen in dicht bij
elkaar liggende graven (97 en 87).
Ten westen van KGR04 bevinden zich nog drie
graven (71, 72 en 199) die niet echt in een enclosure
zijn aangelegd maar die worden afgeschermd door
het greppelfragment 59, die enclosuregracht 58 zeer
beperkt oversnijdt en die na coupes en aanleg op
een tweede niveau een palissade bleek te bevatten.
Deze palissade in greppel 59 bevat 31 palen. Waar
de palissade stopt in het oosten, bevinden zich de
drie graven. Onrechtstreeks zien we dus ook hier
weer een opening/onderbreking naar het zuiden
toe. In de lijn van de palissade bevindt zich nog
een paalspoor in de zuidelijke opening (ter hoogte
van de brandrestengraven). In deze graven zijn geen
vondsten aangetroffen; ze kunnen dus niet op basis
daarvan worden gedateerd.
Opvallend voor alle hier beschreven enclosures is
het voorlaatste opvullingspakket dat mogelijk wijst
op een herbebossingsfase. Dit fenomeen werd ook
vastgesteld tijdens de archeologische onderzoeken
te Evergem-Kluizendok en in MaldegemBaaikensedeweg. Dit is iets dat zal verder bestudeerd
worden via micromorfologie (slijpplaatjes).

48 Vanhoutte et al. 2009, p. 128, fig. 28.3.

In het noordelijk deel van het projectgebied
zijn verspreid over vier werkputten de resten
aangetroffen van een goed bewaard Gallo-Romeins
grafveld dat was opgebouwd uit minimum zeven

Conclusie

49 Vanhoutte et al. 2009, p. 129-130.
50 De Clercq & Degryse 2008.
51 Cf. In ’t Ven et al. 2005a; 2005b.
52 Oelmann 1914.
53 In ’t Ven et al. 2005b, p. 55.

54 Van Kerckhove 2014, p. 466.
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enclosures waarbinnen en waarrond een totaal van
86 crematiegraven zijn aangetroffen. Op basis van
de morfologische kenmerken kunnen deze tot de
brandrestengraven gerekend worden (84 stuks).
Twee graven behoren echter tot het type van het
beenderpakgraf. Zowel ten oosten als ten westen van
het grafveld werden de restanten van een palissade
aangetroffen die het monumentale karakter van de
site nog meer bekrachtigt, of die de grafmonumenten
op een gegeven moment afbakende van de omgeving.
De aangetroffen sporen en structuren in combinatie
met de resultaten van de opgravingen in 2010 geven
ons de unieke kans om een overzicht te maken van de
nederzetting met bijhorend grafveld. Behalve aan de
oostzijde zijn alle grenzen van het grafveld bepaald.
In het Noord-Menapisch gebied en dus ook in de
streek rondom Brugge zien we dat de kernfamilie
een heel essentiële rol vervult binnen deze inheemse
boerengemeenschappen; men drukt dit ook uit in
het grafgebruik. De familiegroep wordt begraven in
en rond een enclosure, een funerair complex dat zich
vaak vlakbij de boerderij situeert.55 In dit geval werd
het grafveld opgericht aan de zuidelijke zijde van een
vierkante erf-omheining (2 actus breed op de NWZW as) met NO-ZW en NW-ZO-richting. Deze
plaats is gedurende een aantal generaties in gebruik
gebleven waarbij meerdere vierkante omgrachte
zones (enclosures) met een (traditionele) opening naar
het zuiden werden aangelegd.
Initieel werden de doden bijgezet in twee monumenten
parallel aan en op 14 m van de erfgracht. Het betreft
KGR05 en KGR06 die op basis van de vondsten
mogen gedateerd worden in de tweede helft van de
1ste eeuw n.Chr. Later werden de monumenten (4)
tegen en in de erfgracht aangelegd. Deze zijn iets
jonger te dateren, meer bepaald in de 2de eeuw en
mogelijk nog het begin van de 3de eeuw n.Chr. Waar
in de eerste eeuw de doden vooral rond de enclosure
werden bijgezet en centraal mogelijk één stichter of
een beperkt aantal personen met een vorm van status
werden bijgezet, wordt in de 2de en 3de eeuw elke
dode binnen de omheining begraven. Dit patroon
dat mogelijk een groeps- of culturele identiteit tot
uitdrukking brengt, werd ook reeds eerder voor de
regio opgemerkt56 en kent ook hier bevestiging. Het
voorkomen van twee beenderpakgraven is moeilijker
te interpreteren. Het is een gegeven dat afwijkt van
de traditionele begraafwijze in brandrestengraven.
In 50 van de 86 graven werden archeologische
vondsten aangetroffen. Het betreft hier objecten die

vooral als volledig exemplaar zijn bijgezet in het graf
of de bijhorende nis. Slechts een minderheid lijkt te
zijn bijgezet op de brandstapel. We zien een absolute
dominantie van het aardewerk met 74 verschillende
objecten. Daarnaast zijn er drie fibulae, een wetsteen,
een glazen flesje (aryballos) en een glazen kraaltje
teruggevonden. Twee graven bevatten meerdere
kleine schoennageltjes; mogelijk hadden deze
overledenen dus schoenen aan.
Binnen het aardewerk is het handgevormd aardewerk
met 30 individuen het best vertegenwoordigd. Deze
categorie bestaat uit 25 (kook)potten, drie bekers
en twee kommen. Eveneens goed aanwezig is het
reducerend gebakken en gedraaid aardewerk met 27
individuen, bestaande uit één deksel en 26 bekers.
De terra nigra is vertegenwoordigd met 13 bekers,
het gevernist/geverfd aardewerk met één beker en de
kruikwaar met twee exemplaren. Morfologisch valt
het op dat de bekers met 30 exemplaren gevolgd
door de (kook)potten met 25 exemplaren de
ruime meerderheid van de vondsten in het grafveld
uitmaken. We mogen concluderen dat het lokale
ritueel er meestal uit bestond een (kook)pot in
handgevormd aardewerk en een beker als grafgift met
de dode mee te geven.
Behalve de 13 bekers in terra nigra is de fijne waar
slechts weinig aanwezig. Terra sigillata ontbreekt
volledig. Gevernist/geverfd aardewerk is beperkt tot
één beker in metaalglanstechniek afkomstig uit de
Argonne-regio. Eén kruikje in zeepwaar komt uit de
regio rond Bavay, een tweede kruikje kan mogelijk
tot de Low Lands Ware (regio Bergen-op-Zoom)
worden gerekend. Dit staat enigszins in contrast
met de vondst van een glazen aryballos en drie eerder
bijzondere fibulatypes, waaronder een geëmailleerde
schijffibula met millefiori-email in dambordpatroon.
Bij een vergelijking met de drie Romeinse grafvelden
in de directe omgeving kunnen er op het vlak van
materiële cultuur heel wat opvallende gelijkenissen
worden aangetoond. Het betreft de sites OedelemHaverbilken,57 de Stoofweg te Sijsele58 en Sijsele/
Damme golf59 die alle drie ontstaan vanaf het eind
van de 1ste eeuw en voornamelijk een datering
kennen in de 2de eeuw n.Chr. Op alle genoemde
begraafplaatsen werd in geen enkel graf terra
sigillata meegegeven. Vormelijk bestaat de overgrote
meerderheid aan vondsten op deze sites uit bekers in
reducerend gebakken en gedraaid aardewerk en uit
enkele (kook)potten in handgevormd aardewerk.
57 Huyghe et al. 2010.

55 De Clercq 2009; 2019.

58 In’t Ven et al. 2005a, p. 35-45.

56 De Clercq 2019, p. 79-80.

59 Ryssaert et al. 2008.
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Borden werden in de brandrestengraven nergens
teruggevonden. Dit staat in contrast met bijvoorbeeld
het Romeins grafveld aan de Hogedijkenstraat te
Jabbeke waar in heel wat graven zowel een bord als
een beker als grafgift werden meegeven. Ook werd
op deze site te Jabbeke in het grafveld heel wat terra
sigillata aangetroffen.60
Grote gelijkenissen betreffende de aangetroffen
bekers werden vastgesteld met de sites Antwerpse
Heirweg61 en de Stoofweg.62 Op beide sites werden
identieke bekers in reducerend gebakken en
gedraaid aardewerk aangetroffen zoals de imitaties
van het gevernist/geverfd bekertype Hees 2 met
typische gladdingslijnen onder de rand. Ook veel
gelijkaardige types bekers in terra nigra-achtig
aardewerk werden op deze sites aangetroffen. Op de
site van de Antwerpse Heirweg wordt extra aandacht
geschonken aan dit fenomeen. De beschreven
bakselgroepen en bijzondere bekervormen komen
treffend overeen met deze te Stakendijke. Mogelijk
zijn enkele bekers vervaardigd in een fijne variant van
de cuesta-klei (regio Oedelem-Maldegem-AalterZomergem) en mogen we vermoedelijk spreken van
een lokale/regionale pottenbakker die tijdens een
bepaalde periode erg kwalitatieve stukken en zeer
kenmerkende vormen heeft vervaardigd.
Tot slot konden enkele specifieke funeraire gebruiken
worden vastgesteld. Enkele naast elkaar liggende
graven bevatten identieke grafvondsten. Dit werd
op twee locaties in KGR1 vastgesteld. De graven 94
en 246 bevatten elk een imitatiebeker in reducerend
gebakken en gedraaid aardewerk van het gevernist/
geverfd aardewerktype Hees 2. De graven 97 en
260 bevatten elk een identiek terra nigra bekertype
Deru P53/Holwerda 58a. We mogen ervan uitgaan
dat hier mensen met zeer nauw verwantschap liggen
begraven, mogelijk een echtpaar.
In enclosure KGR4 is waargenomen dat de drie enige
graven met vondsten elk een beker bevatten waarvan
de bodem bewust werd doorboord. Op deze wijze
werden de bekers onbruikbaar gemaakt. Dit gebruik
wordt in verband gebracht met rituele praktijken.
Opvallend is opnieuw de clustering van dit gebruik
binnen één enclosure.
Een ander ritueel gebruik betreft het meegeven van
grote nagels. Binnen het volledige grafveld zijn in drie
graven (91, 92 en 93) fragmenten van grote nagels
teruggevonden. Niet toevallig liggen deze drie graven
naast elkaar, meer bepaald in de noordoosthoek van

KGR01. We maakten de vergelijking met de gekende
grafvelden in de omgeving waar steeds grote nagels
werden vastgesteld en konden de link leggen met de
schrik voor de rusteloze doden.
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