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 I n december 1930 deed mijn werker 
Andreas Wierts uit Simpelveld 
(Limburg) een bijzondere vondst. 
Hij was op zijn land bezig met 
graafwerkzaamheden voor de fun-

damenten van een nieuwe woning voor 
een van zijn zoons, toen hij op een groot 
en hard voorwerp stuitte. Dat was niet 
voor het eerst. Bij het graafwerk had 
hij kort daarvoor al twee Romeinse 
zandstenen askisten aangetroffen, beide 
volledig in stukken. Bij nader onder-
zoek bleek hij ook nu weer een askist te 
hebben gevonden, maar dit keer in een 
veel betere staat. Twee meter diep in de 
klei lag een enorme zandstenen kist met 
een dik, gebroken deksel. Ook de kist 
zelf was op meerdere plaatsen gebroken, 
maar alle lossen delen zaten op hun 
plaats, nauw omsloten door de bodem. 
In het deksel en een korte zijde van de 

Een vernieuwd 
huis voor een oude 
Romeinse dame

niets te veel gezegd. Een polygoonjour-
naal uit die tijd laat zien dat voor een 
bezichtiging een entree van tien cent 
werd geheven. Dat was een leuke bron 
van inkomsten voor de vinder, maar 
die viel in het niet bij de voor die tijd 
fabelachtige som van 8500 gulden die 
door het Rijksmuseum van Oudheden 
(RMO) werd betaald voor de askist. 
Wierts hoefde hierna niet langer in de 
mijn te werken. De wetenschappelijke 

waarde van de vondst is natuurlijk niet 
in geld uit te drukken, maar de ‘dame 
van Simpelveld’ en de ‘sarcofaag van 
Simpelveld’ werden een begrip bij het 
publiek en bij archeologen wereldwijd. 
Gipsen afgietsels van de kist kregen 
onder meer een plaats in musea in 
Mainz, Trier en in Rome. Een exem-
plaar met als bestemming de 25ste uni-
versele wereldtentoonstelling in New 
York (1939-’40) kon vanwege het uit-
breken van de Tweede Wereldoorlog 
niet worden vervoerd en belandde in 
het Thermenmuseum in Heerlen.

Het Romeinse villalandschap
Hoe kwam zo’n kostbare askist terecht 
in Simpelveld? En waarom lagen er 
zomaar drie kisten bij elkaar op een 

kist zaten grote gaten die duiden op een 
poging tot grafroof in het verleden. Die 
was ook gedeeltelijk geslaagd, maar veel 
van de oorspronkelijke inhoud bleek 
nog aanwezig te zijn: crematieresten, 
rijke grafgiften, maar vooral een unie-
ke decoratie met afbeeldingen van een 
vrouw en een Romeins huis met inrich-
ting. En – uitermate zeldzaam – deze 
decoratie zat aan de bínnenkant van de 
kist, in de vorm van een haut-reliëf. 

Enthousiaste pers 
Op 13 december 1930 maakte dagblad 
De Limburger als eerste melding van de 
vondst: ‘Volgens een deskundige, die 
ook aanwezig was, zou dit graf zeer oud 
zijn, en wel minstens tweehonderd jaar 
vóór Christus’ geboorte, en de geheele 
vondst van zeer grote waarde. Dat er 
zeer veel nieuwsgierigen naar deze zeld-
zame vondst kwamen kijken, laat zich 
denken.’ De datering blijkt een grove 
misrekening, maar over de waarde is 
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Vanaf haar ligbed 
kon de dame van 
Simpelveld uitkijken 
op haar geliefde 
bezittingen in de kist. 
De oriëntatie van 
haar graf was zo, dat 
ze tevens keek in de 
richting van haar villa. 

Negentig jaar na zijn ontdekking wordt de sarcofaag van 
Simpelveld grondig gerestaureerd. Dit biedt een kans tot 
nieuw onderzoek van deze unieke Romeinse kunstschat.

Graafwerk  
Diep in de grond werd de 
massieve askist van de 
dame van Simpelveld in 
brokstukken gevonden. Op 
deze foto uit 1930 is te zien 
dat het deksel van de kist uit 
twee delen bestond, waar
van een was gebroken. In 
het andere zat een gat dat 
door grafrovers is gemaakt. 
Al snel na de vondst werd de 
kist naar Leiden vervoerd, 
waar hij vanaf maart 1931 
werd tentoongesteld. Voor
dat het zover was, moest hij 
echter eerst drogen om het 
vocht van vele eeuwen be
graving kwijt te raken. 
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De decoratie van de kist was uiterst 
zeldzaam – deze zat aan de bínnenkant, 
in de vorm van een haut-reliëf. 
AUREUS VAN KEIZER TRAIANUS, 103-’11 n.C., GEVONDEN IN WOERDEN.
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ogenschijnlijk willekeurige plaats in 
een Limburgs beekdal? Zo’n 1900 jaar 
geleden onderging het glooiende Zuid- 
Limburgse landschap met de vrucht-
bare lössgrond grote veranderingen. 
Er werden honderden villae rusticae 
gebouwd, landbouwbedrijven naar het 
voorbeeld van het Italiaanse platteland. 
Dat leverde economische vooruitgang 

klimaat voor cultuur en economie. 
Maar voordat deze  periode van voor-
spoed aanbrak, had er in ander halve 
eeuw al heel wat bloed gevloeid om de 
Romeinse vrede mogelijk te maken.

De komst van de Romeinen. 
In 58 v.C. kreeg proconsul Gaius Julius 
Caesar van de Romeinse senaat de op-
dracht om heel Gallia te veroveren. Zijn 
invasie in 57 v.C. in de Lage Landen 
werd al snel gevolgd door een opstand 
van de Eburonen. Caesar nam genade-
loos wraak en vernietigde of verdreef 
de Eburonen en hun bondgenoten. Als 
Rome na de dood van Caesar in 44 v.C. 
verwikkeld raakt in een burgeroorlog, 
hebben de Romeinen het te druk om 
nog naar de pas veroverde uithoek van 
het rijk om te kijken. 

Rond 20 v.C. komen de Romeinen 
weer terug. In Atuatuca Tungrorum 
(nabij het huidige Tongeren) wordt een 
Romeins legerkamp gebouwd, net als 
bij Oppidum Batavorum (Nijmegen). 
De decennia hierna zijn er regel matig 
schermutselingen met Germaanse 
stammen. Als de Romeinen in 47 defi-
nitief afzien van het veroveren van Ger-
mania, wordt de Rijn de grens van het 
Rijk: de limes. Twintig jaar later, bij de 
Bataafse Opstand in 69-70, worden de 
Romeinen bijna weer verdreven, maar 
vier verse Romeinse legioenen onder 
leiding van Quintus Petillius  Cerialis 
weten uiteindelijk te zegevieren. In het 
jaar 90 wordt het militaire gewest van de 
Lage Landen door keizer Domitianus 
verheven tot een volwaardige Romeinse 
provincie, Germania Inferior, en kan de 
Pax Romana aanbreken. 

Dat dat zou leiden tot een grote bloei 
van de villabouw had zeker één Romein 
niet zien aankomen. Marcus Terentius 

Duitse Rijnland), begon aan het eind 
van de 1ste eeuw. In deze tijd, die door 
archeoloog Tom Buijtendorp de ‘gou-
den eeuw van de Romeinen in de Lage 
Landen’ werd gedoopt, heerste er in het 
Romeinse Rijk een periode van rust, 
de Pax  Romana. Keizers als Trajanus, 
Hadrianus, Antoninus Pius en Marcus  
Aurelius schiepen zo een gunstig 

De romanisering van Germania 
 Inferior was al eerder op gang gekomen, 
en met het groeien van de Romeinse 
nederzettingen en steden was er ook 
een maatschappelijke elite ontstaan. De 
eigenaren van de nieuwe stenen villa’s in 
Zuid-Limburg behoorden tot die maat-
schappelijke elite. In een villa in Valken-
burg werd een naamplaatje gevonden 
van de eigenaar Marcus Vitalinus, die 
gemeenteraadslid was in de Romeinse 
plaats Xanten. 

Het grote aantal villa’s in Zuid- 
Limburg was geen toeval. Naast de 
vruchtbare grond speelde de aanwe-
zigheid van een Romeinse heerweg 
tussen Keulen en Boulogne-sur-Mer 

op, maar had ook gevolgen op politiek 
en cultureel gebied. In de  noordelijkere 
delen van Nederland woonden en 
werkten boeren in houten boerderijen 
die niet wezenlijk verschilden van de 
exemplaren uit de ijzertijd. 

De bloeiperiode van de  Romeinse 
villa’s in Limburg (en in grote delen van 
Noord-Frankrijk, Midden-België en het 

Varro, volgens tijdgenoten de grootste 
Romeinse geleerde, schreef rond 30 
v.C.: ‘Toen ik legercommandant was 
in de binnenlanden van Gallië nabij 
de Rijn, kwam ik op een paar plaatsen 
waar noch wijnstokken, noch olijven, 
noch fruitbomen groeiden.’ Ander halve 
eeuw later zou hij zijn ogen hebben uit-
gekeken. 

Heerwegen in Romeins Limburg
De Romeinen legden overal in het 
rijk wegen aan voor militaire ver
plaatsingen en voor handelsverkeer. 
Op marsafstand lag steeds een 
volgend fort of een stad. Sommige 
wegen volgden oude handelsroutes, 
zoals de weg die al sinds de late 
steentijd van de Rijn (Keulen) naar 
de Atlantische kust voerde. (De 
lands grenzen op deze kaart zijn 
uitsluitend bedoeld ter oriëntatie.) 
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De eigenaren van de nieuwe stenen 
villa’s in Zuid-Limburg behoorden 
tot de maatschappelijke elite. 

Romeinse villa
De sarcofaag bevat een afbeelding van een Romeinse villa. 
Onderzoekers zijn erin geslaagd de afbeelding te koppelen 
aan de plattegrond van de villa in Simpelveld. Jasper de Bruin, 
conservator van het RMO, gaat ervan uit dat er een uitbouw 
aan de oostelijk zijde van de villa is afgebeeld, met net onder 
het dak een opening om 
rook van de vloer
verwarming af te 
 voeren. Rechts, de 
reconstructie van een 
Romeinse schuur op 
het villacomplex van 
Malagne in Rochefort 
(België) in een soort
gelijke bouwstijl als de 
villa in Simpelveld.

G R O T E  O N T D E K K I N G E N

SIMPELVELD
Gezicht vanaf de 
Hulserberg. De villa 
van Simpelveld lag 
in het dal van de 
Eyserbeek, op de foto 
rechts van de kerk.
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D A G E L I J K S  L E V E N

RAADSEL   
Aan de voet van het met leeuwen 
poten versierde tafeltje ligt een, 
vastgekoekt voorwerp dat roest 
vorming vertoont. Mogelijk is het 
een schrijfstift. 

De sarcofaag aan het 
begin van de restaura
tie, enkele oude vullin
gen zijn al verwijderd. 
In de kopse kant is het 
‘rovergat’ te zien. Ook in 
het deksel zit zo’n gat.
SERVAAS NEIJENS

GRAFGIFTEN  
Restaurator Nikè Haver
kamp past een fragment 
tijdens de opbouw van de 
sarcofaag op het nieu
we onderstel. Alle oude 
vullingen zijn verwijderd en 
overal is ook de ‘overvulling’ 
zorgvuldig weggehaald. 
Deze overvulling veroor
zaakt verkleuringen op de 
aan een breuk grenzende 
delen. De restauratie vindt 
plaats op de afdeling 
Nederland in de Romeinse 
tijd in het Rijksmuseum van 
Oudheden en kan door het 
publiek worden gevolgd. 

GRAFGIFTEN  
Grafrovers hebben, waar
schijnlijk al in de Oudheid, een 
deel van het graf leeggeroofd. 
Een aantal schatten bleef ech
ter bewaard, waaronder een 
smalle glazen parfumfles en 
een zilveren spiegel die een 
hoofdrol spelen bij de datering 
van de sarcofaag.

ZWAARGEWICHT  
De bodem van de kist is 
op veel plaatsen gebroken. 
Door alle brokstukken te 
scannen kon hun volume 
worden bepaald, waarna 
het totale gewicht van de 
sarcofaag kon worden 
uitgerekend. Deze bleek 
anderhalf keer zwaarder 
dan eerdere schattingen.

Restauratie
De askist is in de afgelopen negentig jaar 
meerdere keren gerestaureerd. Al bij de 
opgraving speelde het probleem dat de 
kist in stukken was gebroken. Grofweg 
een helft is intact, terwijl van de andere 
helft de wanden uit enkele relatief grote 
fragmenten bestaan. De conditie van de 
bodem is het slechtst. Deze is aan een 
kant zeer verbrokkeld, wat de stabiliteit 
van de hele kist ondermijnt. Het palet 
waarop de kist direct na de opgraving 
is geplaatst bleek bovendien te zwak, 
waardoor er bij het verplaatsen frictie 
optreedt met risico op nieuwe schade. 

In de loop van de jaren zijn verschil-
lende materialen gebruikt om de kist 
bij elkaar te houden, variërend van gips 

tot steenlijm en cement. Deze vullingen 
zijn allemaal met zorg – en soms met 
veel moeite – verwijderd, waarna de ge-
hele kist kon worden gedemonteerd. Op 
een nieuw stabiel metalen frame wordt 
de sarcofaag weer in elkaar gezet. Daar-
na kan worden bepaald met welke ma-
terialen de onderlinge samenhang kan 
worden gewaarborgd. Dan wordt ook 
de keuze gemaakt of de breuken on-
zichtbaar worden hersteld, of dat deze 
zichtbaar blijven, zoals bij de vondst al 
het geval was.

Zoals bij alle moderne restauraties 
wordt het hele proces nauwkeurig ge-
documenteerd, iets wat in het verleden 
wel eens achterwege is gebleven. In de 

nieuwe toestand wordt het ook weer 
mogelijk om de sarcofaag te verplaat-
sen, al maakt het grote gewicht van 
ongeveer 1500 kilo dat moeilijk. 

Het materiaal van de sarcofaag is 
ook onderzocht. Dat blijkt Nivel steiner 
zandsteen te zijn, een fijnkorrelige, 
 redelijke zachte steensoort die makke-
lijk te bewerken is. De steen werd in de 
omgeving van de villa gedolven en naar 
alle waarschijnlijkheid is de askist  lokaal 
vervaardigd. Restauratoren  Renske 
Dooijes en Nikè Haverkamp hebben 
geworsteld met hetzelfde probleem als 
de Romeinse steenhouwer: hoe moeilijk 
het is om van buitenaf ín een krappe kist 
te werken.

G R O T E  O N T D E K K I N G E N
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Dat geldt niet voor de laatste rust-
plaats van de dame van Simpelveld, die 
wordt gezien als de eigenaresse van de 
villa. Het onderzoek van haar sarcofaag 
heeft de afgelopen jaren een schat aan 
informatie opgeleverd. 

Nieuwe datering
In de eerste melding van de vondst in 
De Limburger wordt een anonieme ex-
pert aangehaald die de sarcofaag dateert 
vóór het jaar 200 v.C. Dat zou nog zo’n 
150 jaar eerder zijn dan de invasie van 
Caesar. De datering verschoof in latere 

een belangrijke rol. De villa’s waren 
landbouwproductiebedrijven en de weg 
was belangrijk voor het vervoer van de 
oogst. De concentratie villa’s is dan ook 
het hoogst in de directe nabijheid van 
deze Via Belgica, zoals de Romeinse weg 
in onze tijd door de provincie Limburg 

jaren steeds verder richting het heden, 
via 150-’60 n.C. naar eind 2de eeuw.
Door het vergelijken van het beeld-
houwwerk in de sarcofaag en de graf-
giften met betrouwbaar gedateerde 
referentievondsten, is de datering door 
De Bruin nu vastgesteld op vroeg in de 
3de-eeuw. Zo werd van de drie flessen in 
de linkerhoek van de kist (foto boven) 
het type vergeleken met voorbeelden uit 
het standaardwerk Roman glass from 
dated finds van de Nederlandse archeo-
loog Ina Isings. De flessen geven het jaar 
190 als ondergrens voor de sarcofaag. 

is gedoopt. Simpelveld lag vlak bij een 
andere Romeinse weg, die van Xanten 
naar Aken liep. Heerlen (Coriovallum) 
lag op het kruispunt van beide wegen en 
was een belangrijke stad.

Het bestaan van Romeinse villa’s 
in Nederland is bekend sinds eind 

De Hemmoor-emmers (midden) heb-
ben het jaar 175 als vroegste vondst. 
Een parfumfles en het spiegeltje uit de 
grafgiften dateren echter met zekerheid 
uit de 3de eeuw en geven de doorslag bij 
de datering van de kist als geheel. 

De dame van Simpelveld
In 2016 werden botfragmenten uit de 
crematieresten onderzocht. Daaruit 
bleek dat de dame tussen de 35 en vijf-
tig jaar oud werd. Maar wie was ze? Ze 
leidde een comfortabel leven in haar 
luxueuze villa en heeft nooit zware 
lichamelijke arbeid hoeven te verrich-
ten. We weten dat ze trots was op haar 
huis en dat ze graag mooie spullen om 
zich heen verzamelde. We kennen haar 
smaak in meubels, sieraden en haar 
voorkeur voor het drinken van wijn. 
Haar naam blijft echter een raadsel. n
Servaas Neijens

19de eeuw, toen de Limburgse priester 
en amateurarcheoloog Jos Habets ze 
begon op te graven en te bestuderen. In 
 Simpelveld bestond het vermoeden dat 
de drie askisten daar ooit op het terrein 
van een Romeinse villa waren begraven. 
Dat werd in 1938 bevestigd door op-
gravingen, waarbij inderdaad een villa 
werd aangetroffen. In 1947 en in 1989 
volgden nog twee opgravingen waarbij 
nieuwe delen van het villacomplex aan 
het daglicht kwamen. 

Het hoofdgebouw had een opper-
vlakte van 36 bij zestien meter en be-
stond uit een langwerpig middendeel 
met twee hoekpaviljoens, waar later 
mogelijk nog een deel aan is gebouwd. 
Op het complex lag ook nog een ander 
gebouw van 27 bij tien meter, met aan 
de voorgevel een zestal zuilen. Omdat 
het terrein van de villa nu is bebouwd, is 
verder onderzoek ervan niet mogelijk. 

Het vermoeden bestond dat de 
drie askisten op het terrein van een 
Romeinse villa waren begraven.
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Zweten in het badhuis
Simpelveld lag in de 
buurt van Coriovallum 
(Heerlen), een belangrijke 
plaats op het knooppunt 
van twee heerwegen. 
In 1940 werd hier een 
Romeins badhuis opge
graven dat nu is te zien 
in het Thermenmuseum. 
Rechts, het sudatorium, 
de zweetruimte. 
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Luxe interieur
Vanaf haar ligbed keek de dame naar deze wand, met  
daarop 1 drie flessen voor wijn. 2 Een elegant tafeltje 
met een versiering van leeuwenkoppen en klauwen op de 
poten. 3 Vier drinkbekers, twee Hemmooremmers om wijn 
te mengen en twee bronzen kannen. 4 Kastje met paneel
deurtjes. 5,6 Nissen, mogelijk voor godenbeeldjes. 
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