Een ijzertijdgraf nabij
Rosengarten in de
Graetheide
Medio september 1990 werd uit een
opgravingsvlak ten behoeve van de
bouw van het tuincentrum Intratuin
aan de Einighauserweg, de verbindingsweg tussen Geleen en Einighausen, de inhoud geborgen van een kuil.
Als toponiem kan de naam van een
nabijgelegen boerderij worden gebruikt nl. Rosengarten.
Het relatief grote opgravingsvlak was
aangelegd op een diepte van ca. 0,4
meter beneden maaiveld. Verspreid
over het opgravingsvlak werden fragmenten IJzertijdaardewerk gevonden.
Hieronder bevonden zich enkele
wandfragmenten van besmeten vaatwerk en een bodemfragment van een
pot.
Een kuil manifesteerde zich als een
donkere, vrijwel ronde verkleuring in
duidelijk kontrast met de omringende
geelbruine loss. De diameter van de
kuil bedroeg ca . 0,5 meter, met een
resterende diepte van ca. 0,3 meter.
De kuil bevatte veel as en houtskool,
krematie en enkele kleine fragmenten
aardewerk.
De botresten, met een gewicht van
66 gram, werden voor determinatie
opgestuurd naar de ROB, ter attentie
van drs. F. Laarman. Deze kwam tot

de bevinding dat het botmateriaal afkomstig is van een gekremeerd persoon. Op grond van een vergroeide
proximale radius (spaakbeen) was de
persoon ouder dan 20 jaar. Een onvergroeide schedelnaad gaf aan dat
deze persoon jonger was dan 40 jaar.
Het geslacht was niet vast te stellen.
Gekonkludeerd kan worden dat het
hier een krematiegraf betreft van een
i ndividu met een leeftijd tussen 20 en
40 jaar.
Een datering van dit graf in de IJzertijd
is zeer aannemelijk. Deze datering is
in hoofdzaak gebaseerd op het aangetroffen IJzertijdaardewerk in en in de
direkte omgeving van het krematiegraf. Krematiegraven zonder urn of
weinig tot geen bijgaven zijn een welbekend verschijnsel uit de IJzertijd, en
overigens ook uit de Bronstijd (zie
o.a. Verwers, 1 972). Van het Graetheidegebied zijn dergelijke graven bekend van bv. het grafveld Kerenderkerweg te Stein, dat gedateerd kan
worden tussen Late Bronstijd en
Vroege ijzertijd (Schuyf en Verwers,
1 976).
De vondsten zijn ondergebracht in eigen kollektie onder code GeRo 90 I X.
Nadere gegevens zijn ondergebracht
i n de ROB data bank.
Stein, 21 november 1990.
Wim Hendrix,
Gerichtstraat 42,
6271 TD Stein.
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