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Deze bundel vormt de neerslag van de 2e Nederlandse Metaaltijdendag, 
gehouden op 17 oktober 2014. Toen is in een boeiende reeks lezingen een rijke 
doorsnede aan recent onderzoek van de brons- en de ijzertijd de revue gepasseerd, 
waarbij speciale aandacht was voor de begin- en eindfasen in de levensloop van 
voorwerpen. Zowel de productie ervan, als de wijzen waarop zij na hun gebruik 
werden gedeponeerd zijn besproken. In deze bundel treft u dan ook bijdragen 
aan die gaan over bronzen, benen, aardewerken en stenen voorwerpen, alsook een 
betoog over verlatingsdepots. In aanvulling op deze bijdragen binnen het thema 
‘Van begin en einde; productie en depositie in de metaaltijden’, is ook een palet 
aan andere bijdragen over de metaaltijden opgenomen. 

Er zijn diverse artikelen die zich richten op de brons- en ijzertijd van het West-
Nederlandse kustgebied, maar ook bijdragen die inzicht bieden in de wijzen 
waarop grafvelden veranderen in woonlocaties en de bewoningsdynamiek in de 
ijzertijd. Deze publicatie biedt dan ook een fraaie dwarsdoorsnede van wat de 
Nederlandse brons- en ijzertijd te bieden heeft. Zowel recente ontdekkingen 
komen aan bod, als ook oudere vondstmeldingen en nooit eerder uitgewerkte 
opgravingen, die nu opnieuw onder de aandacht worden gebracht.

De Metaaltijdendag is een initiatief van de Stichting Metaaltijdenonderzoek 
Nederland (SMON), die zo een breed platform wil bieden aan een ieder met 
belangstelling voor de laat-prehistorische samenlevingen. Om de verhalen 
zoveel mogelijk toegankelijk te maken, biedt de Stichting de gelegenheid de 
gehouden lezingen te publiceren in een bundel. In die zin vormt deze publicatie 
de verslaglegging van het jaarlijkse congres, maar ook andere bijdragen over de 
metaaltijden zijn welkom. Samengebracht in deze bundel raken de verhalen over, 
en interpretaties van, laat-prehistorische samenlevingen verbonden. 
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Het verlatingsritueel 
Een poging tot reconstructie

Peter van den Broeke

Trefwoorden: verlatingsritueel, verlatingsdepot, aardewerk, ijzertijd

Keywords: abandonment ritual, closing deposit, pottery, Iron Age

Verlatingsrituelen met tussenkomst van vuur zijn in Nederland al minstens vanaf 
de late bronstijd aanwijsbaar (Van den Broeke 2002, 52). Het zwaartepunt ligt in 
de ijzertijd, maar omdat deze traditie tot in de Romeinse tijd te volgen is, wordt de 
grens met die periode in deze bijdrage bewust overschreden. Ook de geografische 
aanduiding mag niet te strikt genomen worden, nu ook duidelijke voorbeelden 
aanwijsbaar zijn in België en westelijk Westfalen (D) (bijvoorbeeld Van de Staey 
2012 en Gaffrey 2014). Met de kennis die in de afgelopen jaren is verkregen, wordt 
de variatie in de uitvoering van dit ritueel overzien, en een aanzet gegeven om de 
praktijken wat specifieker te kunnen reconstrueren.

De archeologische aanwijzingen

Toen ruim een decennium geleden de eerste beschouwingen over laat-prehisto-
rische verlatingsrituelen in het Nederrijnse gebied verschenen (Gerritsen 2001, 
106-113; Van den Broeke 2002) waren de voorbeelden hiervan beperkt in aantal. 
Dat gold zeker voor de onbetwistbare gevallen, namelijk die waarbij een directe 
relatie met het afbreken van een constructie kon worden aangetoond, door de 
vondst van depots met secundair verhit aardewerk en/of leem in paalkuilen waaruit 
de paal verwijderd was. Door de auteur zijn toen enkele criteria gesteld om ervan 
verzekerd te zijn dat het hier het resultaat van een opzettelijke handeling bij het 
opgeven van een constructie betreft, en daarmee uit te sluiten dat we te maken 
hebben met bijvoorbeeld het eindresultaat van een formatieproces. Brand in een 
huis of voorraadschuur kon immers eindigen met een verbrande inventaris, die na 
het wegrotten van de onverbrande paalstompen gedeeltelijk terechtkwam in paal-
kuilen. Bovendien kon een soortgelijke situatie ontstaan wanneer na een dergelijke 
brand het resterende constructiehout werd verwijderd en de paalkuilen werden 
dichtgeschoven met de brandresten, om aldus opnieuw op het erf te kunnen bou-
wen. In totaal zijn vijf criteria geformuleerd waaraan een depot diende te voldoen 
om te worden toegeschreven aan een verlatingsritueel waarbij vuur in het spel was 
(Van den Broeke 2002, 54):
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1. de min of meer volledige opvulling van (het paalgatgedeelte van) de paalkuil;
2. een beperking tot één of twee sporen per constructie;
3. een dominantie van secundair gebrand aardewerk en/of gebrande leem onder 

het vondstmateriaal;
4. de aanwezigheid van forse delen van een of meer grote objecten, zoals potten;
5. een gering aandeel van houtskool.

Criteria onder de loep

Nu het aantal bekende depots van deze aard intussen minstens verdubbeld is, wor-
den bovengenoemde criteria hierna nog eens kritisch beschouwd.

Ad 1. Een min of meer volledige opvulling van een paalkuil vormt een redelijke 
garantie dat het vondstmateriaal, of althans de meerderheid ervan, daar pas in-
gekomen is na verwijdering van de paal. Toch mag dit niet als een cruciale voor-
waarde worden beschouwd, zoals het volgende voorbeeld uit een bijna vondstloze 
paalkuil suggereert. Deze behoort tot een groot tweebeukig gebouw van de vind-
plaats Elst-Vierslag, daterend uit de vroege ijzertijd (Afb. 1). Gezien de afmetingen 
van de constructie (15,2 x 5,4 m) en de aanwezigheid van belendende spiekers 
mag het vrijwel zeker als een hoofdgebouw worden beschouwd, overigens van een 
zeer zuidelijk aandoend type (vergelijk Van Hoof 2007, fig. 16/10). De site als 
geheel bleek zeer arm aan vondstmateriaal, met als hoofdcomponent 78 laat-pre-
historische scherven van maximaal 42 potten, waarvan 11 uit de grondsporen van 
het grote gebouw (Ball 2013). Opvallend is de veruit grootste scherf. Het is een 

0 5 m

A-11.0434©  BAAC bv

Afbeelding 1 
Gebouwplattegrond uit 
de vroege ijzertijd te Elst-
Vierslag met bodemscherf 
(doorsnede 14 cm) uit 
paalkuil. Gebouw schaal 
1:200 (naar: Veenstra 2013).

Figure 1 Early Iron Age 
building from Elst-Vierslag 
with base sherd (diameter 
14 cm) from postpipe. 
Building scale 1:200 (after: 
Veenstra 2013).
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secundair verhitte bodemschijf met een doorsnede van 14 cm, kennelijk afkomstig 
van een forse pot. Dit potfragment is als (bewust bijgewerkte?) schijf in het vuur 
terechtgekomen, gezien de verhittingssporen op de breuk. Wellicht riep hij bij de 
toenmalige bewoners door zijn kleur en vorm een associatie met zon of maan op. 
Deze scherf werd onder in een paalkuil van de grote structuur gevonden. Ook ge-
zien de barstjes in de scherf is het onwaarschijnlijk dat hier bovenop een paal heeft 
kunnen staan zonder dat de schijf in stukken brak. Dit wijst op een intentionele 
depositie achteraf.

Een soortgelijk en zelfs nog overtuigender voorbeeld betreft een vondst uit 
een spiekerplattegrond in Hijken-Hijkerveld, daterend uit de ijzertijd. In een van 
de paalkuilen stond hoog in de vulling een groot deel van een kommetje met 
secundaire brandsporen (Arnoldussen & De Vries 2013/2014, 99).1 Gezien de 
positie van het aardewerk kon op het moment van depositie geen paal meer aan-
wezig geweest zijn. Van datzelfde kommetje lag in een andere paalkuil van dezelfde 
structuur een forse passende scherf met andere verhittingskenmerken. Blijkbaar 
was het kommetje al gebroken ten tijde van de herverhitting. Hier is duidelijk geen 
bouwoffer aan de orde, maar een verlatingsritueel met een bescheiden materiële 
expressie.

Ad 2. De beperking van de depositie tot één of twee (volle) paalkuilen per gebouw 
is wel een duidelijke extra indicatie van het intentionele karakter. Dit kenmerk was 
min of meer standaard bij de duidelijke gevallen van verlatingsdeposities die ruim 
een decennium geleden bekend waren (Van den Broeke 2002). Na de publicatie 
van onderzoek in het Limburgse Ittervoort-Santfort kon dit criterium echter niet 
meer standhouden. Van een achtpalig bijgebouwtje uit de vroege ijzertijd bleek een 
hele rij van vier paalsporen volgestapeld te zijn met voornamelijk grote fragmenten 
van secundair gebrand aardewerk, waarbij delen van sommige potten over meer 
dan één paalkuil verspreid waren. Daarnaast figureerde alleen nog een noemens-
waardige component gebroken steenmateriaal, inclusief enig vuursteen (Drenth, 
Heijmans & Keijers [2007], structuur 2).

In een overeenkomstig gebouwtje uit dezelfde periode in het gebied van de 
Waalsprong (Nijmegen-Noord) is het materiaal eveneens in meer dan twee paal-
sporen gedeponeerd, in dit geval een meerderheid van secundair verhit – inclusief 
schuimig en blazig geworden – aardewerk in combinatie met een aanzienlijke hoe-
veelheid zachtgebakken leem zonder afdrukken (Afb. 2).2 Vermeldenswaard is dat 
de scherven in spoor 20 zorgvuldig gestapeld leken en dat zich onder in spoor 18 
slechts een enkel groot potfragment bevond (Afb. 3). Het aardewerkspectrum is di-
vers van samenstelling (Afb. 4), zoals gebruikelijk bij materiaalrijke depots van deze 
aard uit de vroege ijzertijd. Daarin zijn zowel kleine potten als vermoede kookpotten 
en voorraadpotten vertegenwoordigd. Schalen zijn zeldzamer, zeker in vergelijking 
met de frequentie waarmee deze voorkomen in de gewone nederzettingscomplexen 
van die tijd. De lobbenschaal of parasolschaal van Ittervoort-Santfort (Drenth, 
Heijmans & Keijers [2007], afb. 33) is morfologisch weliswaar een schaal, maar 

1 Tevens vondstdocumentatie, verkregen van de auteurs, waarvoor dank.
2 Hierbij moet aangetekend worden dat de sporen 32 en 39 in recente tijd afgetopt zijn en dus meer 

materiaal bevat kunnen hebben. Zie Van den Broeke & Tunker 2013 voor deze site.
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kan – gezien de zeldzaamheid van dit type en vanwege de vrijwel altijd aanwezige 
wandversiering – niet tot de gewone huisinventaris worden gerekend.

Ad 3. De dominantie van verbrand materiaal is een gebruikelijk kenmerk van de-
pots in paalkuilen, al kan men in geval van de voornoemde individuele stukken in 
een paalkuil bezwaarlijk spreken van ‘dominantie’. Overigens is ook de aanduiding 
‘verbrand’ niet altijd toepasselijk, omdat het keramische materiaal gewoonlijk in 
open vuur alleen een kleurverandering heeft ondergaan, dus feitelijk opnieuw ge-
bakken is (secundair gebrand). Maar omdat daarnaast herhaaldelijk ook werkelijk 
verbrande (‘gepofte’ of gesinterde) stukken aardewerk voorkomen, wordt hier ge-
makshalve de term ‘verbrand’ gebruikt.

Ad 4. Het criterium dat onder meer grote delen van objecten – of uiteraard ook 
complete objecten – in het spel moeten zijn, is niet dwingend, maar vooral van 
aanvullend belang. In het geval van de eerdergenoemde vondst van Elst-Vierslag 
zou de mogelijkheid van bewuste depositie niet geopperd zijn als het slechts een 
klein verbrand fragment betrof in plaats van een grote bodemscherf, die tevens de 
grootste vondst van de hele opgraving vormde.

Ad 5. Een gering aandeel van houtskool blijft een belangrijk criterium, omdat 
het – in combinatie met verbrand aardewerk of leem – aangeeft dat de uit het 
vuur afkomstige mobilia van elders zijn aangevoerd, en niet als restant van een 

Afbeelding 3 Coupe over spoor 20 (links) en spoor 18 (rechts) van bijgebouw te Lent-Laauwik 
(uit: Van den Broeke & Tunker 2013).

Figure 3 Section through feature 20 (left) and feature 18 (right) from outbuilding at Lent-
Laauwik (from: Van den Broeke & Tunker 2013).

Afbeelding 2 (vorige pagina) De keramische vondsten van een bijgebouw uit de vroege ijzertijd 
te Lent-Laauwik (uit: Van den Broeke & Tunker 2013).

Figure 2 (previous page) The ceramics from an Early Iron Age outbuilding at Lent-Laauwik 
(from: Van den Broeke & Tunker 2013).
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Afbeelding 4 Alle potranden en -bodems uit een bijgebouw te Lent-Laauwik. Schaal 1:4  
(uit: Van den Broeke & Tunker 2013).

Figure 4 All rim and base sherds from an outbuilding at Lent-Laauwik. Scale 1:4  
(from: Van den Broeke & Tunker 2013).
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brand ter plaatse zijn achtergebleven. Hoewel houtskoolarmoede een kenmerk 
is van de duidelijkste voorbeelden van verlatingsrituelen, kan dit criterium toch 
niet als een voorwaarde worden beschouwd. Ook andere aanwijzingen kunnen 
het intentionele, rituele karakter bevestigen, zoals de zorgvuldigheid die af en toe 
betracht blijkt, wanneer gestapelde scherven in een paalkuil worden aangetroffen.

De conclusie uit de voorgaande beschouwing is dat er in feite al van een ver-
latingsdepot gesproken kan worden als de vondstsituatie aangeeft dat geen paal 
meer aanwezig was toen er in een of meer paalkuilen materiaal van bijzondere aard 
werd gedeponeerd. Elk van de bovenstaande genoemde kenmerken kan daarbij iets 
toevoegen aan de argumentatie. Maar hoewel hier specifiek de aandacht gericht is 
op materiaal dat door vuur is aangetast, is zelfs dát geen voorwaarde, zoals hierna 
nog betoogd zal worden.

Een depot in een of meer paalkuilen van een bijgebouw – al dan niet op het 
erf gelegen – is feitelijk nog geen bewijs van het opgeven van een woonplaats, 
aangezien een bijgebouw doorgaans een kortere levensduur gehad zal hebben dan 
een hoofdgebouw. Een depot in een of meer paalkuilen van een hoofdgebouw kan 
uiteraard eerder als een indicatie van de opgave van een onderkomen of woonplaats 
beschouwd worden. Zo is een volgestouwde middenstaanderkuil met vermoedelijk 
restanten van een haardkraag of haardkom, aangetroffen in een boerderij uit de 4e-
3e eeuw v.Chr. in Nijmegen-Noord (Van den Broeke 2002, 49-51) veelzeggender 
dan de eerdergenoemde voorbeelden uit spiekerplattegronden.

Gezien de aard van het vondstmateriaal is het bepaald niet zeker dat we te ma-
ken hebben met verlatingsoffers, waarbij een hogere macht in het spel is. Om die 
reden wordt hier de neutrale term verlatingsdepot gebruikt, al worden daarbij wel 
rituele handelingen verondersteld (vgl. Van den Broeke 2002, 57).

Verwante vondstsituaties

Mogen we complexen met verhittingssporen zoals hierboven vermeld, maar niet 
afkomstig uit de paalkuilen van constructies, eveneens beschouwen als de restan-
ten van verlatingsrituelen? Daarover worden hierna enkele gedachten geformuleerd 
voor drie verschillende contexten: (paal)kuilen, huisplaatsen en crematiegraven.

Paalkuilen en kuilen

Herhaaldelijk worden geïsoleerde grondsporen van het formaat paalkuil ontdekt 
met een inhoud die overeenkomt met die uit de bovengenoemde constructiesporen. 
Een treffend voorbeeld naast al langer bekende gevallen (zie bv. Van den Broeke 
2002, 55) is een grondspoor in Nijmegen-Noord met een soortgelijke samenstelling 
als S20 uit het bijgebouw van afbeelding 2. Deze ogenschijnlijke paalkuil bevatte 
7,3 kg aardewerk en brokken zachtgebakken leem (Van den Broeke 2014b, 33-34). 
Maar hoewel losse paalkuilen de meest weerbarstige grondspoorcategorie vormen, 
mogen we bepaald niet uitsluiten dat het daarbij wel eens om eenpalige structuren 
gaat, zoals de kennelijke hooioppers die al op de zuil van Trajanus in Rome zijn 
afgebeeld en de nog steeds gangbare hooimijten met een rond dakje (eenroeders) 
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die vooral in Oost-Nederland bekend zijn.3 Dit spoor lag nabij een rij van drie 
paalkuilen, het meest voorkomende structuurtype uit de (late bronstijd en) vroege 
ijzertijd in Nijmegen-Noord. Daarbij betreft het mogelijk droogrekken.4

In het geval van grotere kuilen op nederzettingsterreinen gaat het soms om in-
ventarissen met tientallen kilo’s verhit materiaal, inclusief een of meer weefgewich-
ten, spinklosjes en/of maalstenen. Voorbeelden daarvan zijn vooral uit de vroege en 
midden-ijzertijd bekend,5 maar jongere voorbeelden ontbreken evenmin.6 Zulke 
depots worden eveneens vaak als verlatingsdepots bestempeld, maar van die inter-
pretatie kunnen we bepaald niet zeker zijn. Er is weinig verbeelding voor nodig om 
alternatieve interpretaties aan te dragen. Wie zou de hypothese kunnen verwerpen 
dat een huisinventaris het vuur in ging bij een zonsverduistering, om daarmee 
de zon weer op gang te helpen? Dat is natuurlijk wel minder waarschijnlijk in 
de gevallen waarbij binnenshuis kuilen zijn gegraven en gevuld op plekken die 
duidelijk maken dat dragende constructiedelen verwijderd zijn, zoals in Riethoven 
en Someren (resp. Slofstra 1991 en Kortlang 1999, 173-176). Maar het is evenmin 
uit te sluiten dat het hier de restanten van grootschalige festiviteiten of rituelen 
van andere aard dan verlatingsceremonies betreft, zoals herdenkingsbijeenkomsten 
voor de voorouders, zeker wanneer het teruggevonden verbrande materiaal de in-
ventaris van een huishouden ver te boven gaat (Gerritsen 2001, 109-112).7 Wat 
dat betreft voldoen de rijkelijk met verbrand materiaal gevulde kuilen direct buiten 
de wand van zes huizen en twee bijgebouwen uit de vroege en midden-ijzertijd 
bij Hijken beter aan de verwachtingen, met name omdat ook een enkel passend 
potfragment in een paalkuil van het naastgelegen huis is aangetroffen (Arnoldussen 
& De Vries 2013/2014, 95-99).

Het voert dus te ver om alle nederzettingskuilen met een grotendeels verbrande 
inventaris toe te schrijven aan verlatingsrituelen. Per geval moet men zich afvragen 
of er ook andere verklaringen denkbaar zijn, al dan niet in de rituele sfeer. Of 
anders gesteld: hoe vaak heeft men de overblijfselen van een in brand geraakte 
boerderij opgeruimd? Er zijn weinig bewijzen van brand in ijzertijdhuizen (vgl. 
Gerritsen 2001, 109), maar het is de vraag hoe vaak boerderijen – waarvan de 
wanden met leem bestreken waren – tot aan de grond afbrandden8 en ook op de 
pleistocene, geploegde zandgronden archeologisch als zodanig herkenbaar bleven. 
Dit laatste zou met name moeten berusten op de aanwezigheid van verkoolde paal-
stompen of forse hoeveelheden houtskool in het paalspoor.

3 Zie met name http://www.hooiberg.info/?page=hooibergtypen.
4 Het is overigens niet geheel uit te sluiten dat het grondspoor met depot toch onderdeel uitmaakte van 

een grotere structuur.
5 Vgl. Gerritsen 2001, tabel 3.14. Daarin figureren overigens ook paalkuilvondsten uit de hierbo-

ven behandelde serie, evenals kuilinhouden zonder veel verhittingssporen, zoals die uit Geleen 
(-Haesselderveld). Zie voor enkele andere gevallen bv. Van Beek 2009, 545-547; Bloo & Van Mousch 
2014; Van Hoof 2002, 84-90; De Jong 2008, 45-47; Scholte Lubberink 2003, 35-36.

6 Bv. Scholte Lubberink 2007, 59 (vroeg-Romeinse tijd).
7 De aanwezigheid van een fors aantal spinklosjes en weefgewichten (Slofstra 1991, 145) valt daar 

echter minder goed mee te rijmen.
8 Voor delen van Jutland wordt een getal van 43 verbrande huizen gegeven op een totaal van ca. 277 

huizen in relatief goed bewaarde nederzettingen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd. Daarbij wordt 
verondersteld dat er geen traditie is geweest van het ritueel afbranden van huizen (Webley 2008, 73-74).
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Huisplaatsen

De voorgaande passage is zeker relevant wanneer we de vondstgegevens beschou-
wen van enkele huisplaatsen uit de vroege ijzertijd (fase B/C).9 Het eerste voor-
beeld betreft een boerderij te Zijderveld. Door kleiafdekking was zowel de haard 
als een vondststrooiing in een laag boven de grondsporen bewaard gebleven. De 
haard was midden in het woongedeelte op vloerniveau opgebouwd uit een laag 
stenen, met daar bovenop grote potfragmenten (Hulst 1973; Theunissen & Hulst 
1999). Deze potfragmenten tonen in hoogstens de helft van de gevallen sporen 
van secundaire brand en zijn zelden oververhit geraakt, maar van de ca. 1000 aar-
dewerkvondsten uit het kennelijke vloerniveau is vrijwel alles secundair gebrand 
tot gesinterd of gepoft.10 Behalve scherven van minstens tientallen stuks vaatwerk 
behoren tot de vondsten een weefgewicht en een deel van een vuurbok. Het is dus 
niet aannemelijk dat het vaatwerk in de vloerlaag afkomstig is uit een herhaaldelijk 
uitgeruimde haard. Veeleer mag men denken aan brand, met de mogelijkheid dat 
die aangestoken is bij het afscheid van het huis. Maar met hetgeen we inmiddels 
van de verlatingspraktijken weten, mogen we ons tevens serieus afvragen of hier 
wellicht buitenshuis de huisinventaris aan het vuur is prijsgegeven en de overblijf-
selen binnenshuis zijn uitgestrooid. Die veronderstelling dringt zich met name op 
door de samenstelling van het complex: net als bij grote complexen uit nederzet-
tingskuilen en waterputten gebruikelijk is, zijn slechts delen van potten aanwezig; 
hele potprofielen komen niet voor. Het lijkt er dus niet op dat de inventaris ter 
plekke door een neerstortend brandend dak is geveld.

De voorgaande situatie, waarin een ruime hoeveelheid aardewerkfragmenten 
vrijwel zonder uitzondering aan vuur blootgesteld is geweest, is ook bekend uit 
huis 3 op de vindplaats Parijsch-Zuid te Culemborg. Een andere huisplattegrond 
uit de vroege ijzertijd (huis 5) bevatte nauwelijks vondstmateriaal.11

Omdat deze twee voorbeelden het resultaat zijn van een nog niet systematisch 
uitgevoerd onderzoek is het mogelijk toeval dat beide uit de vroege ijzertijd dateren 
en de vindplaatsen slechts enkele kilometers uit elkaar liggen.12 Dit is echter tevens 
de periode waaruit ook secundair gebrand materiaal in grondsporen buitenshuis 
het best bekend is, op zijn minst in Midden- en Zuid-Nederland.

Er zijn bovendien nog enkele latere huisplaatsen die vanuit hetzelfde perspec-
tief bekeken mogen worden. In een boerderij in het veengebied ten noorden van 
de Maasmond (Maasland-Duifpolder) werd een tweede woonfase, in het begin 
van de late ijzertijd, gemarkeerd door de aanleg van een kleilaag over de oudere 
woonlagen. Deze kleilaag is verhard door verhitting, maar dat verklaart niet de 
aanwezigheid van enkele honderden gepofte en gesinterde aardewerkscherven in 
deze laag. Ze zullen al in de genoemde toestand met de kleilaag vermengd zijn toen 

9 Zie voor de fasering Van den Broeke 2012, 35.
10 Documentatie van de auteur in de jaren ’80 bij de toenmalige ROB. Het betreft met name de vondstnum-

mers 90 (haard) en 27 (vlak) die dankzij de medewerking van R.S. Hulst konden worden bestudeerd.
11 De auteur kon de collectie van huis 3 bestuderen dankzij medewerking van L. Meurkens (ARCHOL 

bv) en E. Verhelst (RAAP Archeologisch Adviesbureau). De overige informatie dank ik aan E. 
Verhelst. Het standaardrapport betreffende het onderzoek zal in 2015 verschijnen (Verhelst, Willemse 
en Porreij-Lyklema in voorb.).

12 Zie echter ook Prangsma 2005 voor een huisplaats uit dezelfde periode te Elst-Parklaan met een groot 
aandeel secundair gebrand materiaal, zowel binnen als direct buiten het hoofdgebouw.
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deze over de oudere riet- en mestlagen werd uitgespreid, wellicht na een afscheids-
ritueel op een andere locatie.13

Een soortgelijke situatie is beschreven voor twee locaties in Schagen-Muggenburg 
uit de laat-Romeinse tijd. Hier is de vloer, inclusief haard, na afbraak van de twee 
boerderijen afgedekt met een pakket klei en veen, met daarin volop aardewerkscher-
ven, kleine voorwerpen en botmateriaal. De turfas en gebakken klei duiden erop dat 
dit pakket aan vuur is blootgesteld (Therkorn 2004, 16, 44-45 en 55).

Crematiegraven

In het hierboven vaker aangehaalde Betuwse deel van de gemeente Nijmegen was 
de depositie van verbrand aardewerk in paalkuilen van (bij)gebouwen op zijn 
hoogtepunt in de loop van de vroege ijzertijd. In diezelfde periode kwam aarde-
werk in crematiegraven zelden of nooit voor in de vorm van een urn, maar wel als 
fragmenten van secundair gebrand aardewerk. Wanneer het om bodems gaat, dan 
zijn die nog wel eens als container voor de beenderas gebruikt (Van den Broeke 
2008, fig. 11; Van den Broeke, Den Braven & Daniël 2011, fig. 4.25). Maar vaker 
zijn het losse fragmenten van een pot die kennelijk naast of op de brandstapel 
heeft gestaan (Afb. 5). Of was het extra verhitte aardewerk uit de crematiegraven 
wellicht afkomstig van de brandstapel van het verlatingsritueel, een bijgift aan de 
dode van een stuk vaatwerk uit zijn of haar huis? Het overlijden van bijvoorbeeld 
de laatste bewoner van een huis is immers bij uitstek de situatie waarin we een ver-
latingsritueel mogen verwachten, in dat geval uitgevoerd door de nabestaanden.14

Het enige aangrijpingspunt om voornoemde hypothese te kunnen toetsen, is 
dat zowel in een crematiegraf als in een verlatingsdepot gewoonlijk alleen delen van 
potten zijn terechtgekomen. Theoretisch zouden dus in beide contexten, alsook op 
de vuurplaats, fragmenten van dezelfde pot kunnen liggen. Vanuit deze gedachte 
heeft de auteur het grafveld met inhumatie- en crematiegraven uit de vroege ijzer-
tijd van Lent-Lentseveld (Van den Broeke, Den Braven & Daniël 2011) als uit-
gangspunt genomen. De scherven uit de zes crematiegraven met secundair gebrand 
aardewerk zijn vergeleken met en gepast aan het aardewerk van het ongeveer ge-
lijktijdige verlatingsdepot van afbeelding 2-4, op slechts 100 m noordwestelijk van 
het grafveld. Dit leverde echter niet het gehoopte resultaat op. De trefkans van een 
dergelijke exercitie moet evenwel niet hoog worden ingeschat, en de hypothese kan 
er ook niet door verworpen worden. Maar vooral omdat het bij secundair gebrand 
aardewerk in crematiegraven steeds om een enkele pot gaat, is het waarschijnlijker 
dat een eerdere hypothese hier beter van toepassing is, namelijk dat het op deze 
wijze meegeven van grafaardewerk een fase vertegenwoordigt in de ontwikkeling 
van het crematieritueel in het oostelijke rivierengebied. Die ontwikkeling begon 
met crematiegraven waarin veelal een onverbrande urn meeging. Maar voordat de 
crematiegraven in de midden- of late ijzertijd brandrestengraven werden, is er een 
stadium geweest waarin grote fragmenten secundair gebrand aardewerk in het graf 

13 Vriendelijke mededeling C.W. Koot. Zie voor de site voorlopig Koot 1993.
14 Er zijn verschillende etnografische voorbeelden bekend van het afbranden van een huis na de dood 

van een bewoner (Webley 2008, 73).
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meegingen, en soms ook nog wel als container voor de beenderas werden gebruikt 
(Van den Broeke 2014a, 172-173; Van den Broeke, Den Braven & Daniël 2011, 43).

Hoewel er dus niet direct een relatie gezocht hoeft te worden tussen grafaar-
dewerk en het verlatingsdepot, worden we bij het beschouwen van het crematie-
ritueel wel geattendeerd op de analogie met het verlatingsritueel, voor zover dat 
eindigt met het deponeren van verbrande resten in (paal)kuilen: in beide gevallen 
komt er vuur aan te pas, de restanten worden uit de brandstapel geselecteerd en 
vervolgens in een kuil gedeponeerd. Het is goed denkbaar dat het verlatingsritueel 
in de voorstellingswereld van de laat-prehistorische gemeenschappen neerkwam op 
het cremeren van (het huis en) de huisinventaris.

Een hypothese

Dat het bij vondsten uit paalkuilen van een constructie om een deel van een huis-
inventaris gaat, in plaats van bijvoorbeeld de resten van een offermaaltijd bij het 
verlaten van de nederzetting, is waarschijnlijker geworden sinds ook wel eens voor-
werpen zoals weefgewichten tussen het keramische materiaal zijn aangetroffen.15 
In strijd hiermee lijkt dan weer het depot in paalkuilen van een bijgebouw in 
Ittervoort-Santfort. Daarin is niet alleen een weefgewicht en divers nederzettings-
aardewerk terechtgekomen, maar tevens een pot waarvan het gebruik bij rituelen 
voor de hand ligt, namelijk situlavormig, met aanhangend(e) bakje(s), versierd 
door middel van ringafrolling, en in verband te brengen met de – exotische – 
consumptie van wijn (Arnoldussen 2011; Drenth, Heijmans & Keijers [2007], 

15 Zie bv. Van Renswoude & Van Kerckhove 2009, 195 en 565 voor vier stuks in de kern van een 
paalkuil van een achtpalige spieker uit de late ijzertijd (of vroeg-Romeinse tijd) in Geldermalsen-
Hondsgemet; Drenth, Heijmans & Keijers [2007], afb. 24:11. Dit laatste stuk is afkomstig uit struc-
tuur 1 te Ittervoort-Santfort, een ander bijgebouw uit de vroege ijzertijd dan hierboven genoemd is.

Afbeelding 5 Pot (hoogte 19 cm) met 
sporen van secundaire brand uit een 
crematiegraf te Lent-Lentseveld (uit: Van 
den Broeke, Den Braven & Daniël 2011).

Figure 5 Pot (height 19 cm) with traces 
of secondary burning from a cremation 
grave at Lent-Lentseveld (from: Van den 
Broeke, Den Braven & Daniël 2011).
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afb. 25). Van deze opvallende pot werden ook fragmenten getraceerd in een kuil 
met overwegend secundair gebrand aardewerk op 35 m afstand van de andere 
stukken (Drenth, Heijmans & Keijers [2007], 119; zie ook Nieuwhof 2014, 124).

De voornoemde casus mag de opmaat zijn tot een werkhypothese waarmee 
het verlatingsritueel wat gerichter kan worden gereconstrueerd. Bij de depots in 
paalkuilen valt op dat het herhaaldelijk bijgebouwen betreft, zonder een gelijk-
tijdige huisplaats in de buurt. Dat is een van de redenen om te veronderstellen 
dat het opgeven van een woonplaats gepaard kan zijn gegaan met een centrale 
verbranding van een huisinventaris, waarna de verhitte resten – om redenen die 
ons nog ontgaan – verdeeld werden over de verschillende locaties en elementen die 
op dat moment bij het huishouden in gebruik waren: de boerderij, bijgebouwen, 
kuilen en (afgedankte) waterputten. Om deze hypothese te verifiëren is refitting 
het sleutelwoord. Want het feit blijft dat in de paalkuilen van een gebouw maar een 
deel van de verbrande potscherven ligt, en dat de rest dus ergens anders is beland.

Een vuurvrij afscheid

Het is met de huidige omvang van het nederzettingsonderzoek wel duidelijk dat 
de depositie van mobilia met verhittingssporen in paalkuilen van gebouwen geen 
standaardpraktijk was. Waarschijnlijk was een ‘vurig afscheid’ slechts in bepaalde 
omstandigheden aan de orde, bijvoorbeeld wanneer de laatste bewoner van een 
huis overleden was of na de verbanning van een familie uit de gemeenschap. Maar 
wel kunnen verlatingsrituelen nog in andere vorm zijn uitgevoerd, zonder de tus-
senkomst van vuur.16 Er is voldoende aanleiding om nog eens met andere ogen te 
kijken naar omvangrijke depots van merendeels onverbrand aardewerk en andere 
huishoudelijke attributen in kuilen en waterputten. Ze liggen nogal eens op ruime 
afstand van de hoofdgebouwen (vgl. Van den Broeke 2012, 21; Kok 2002, 111). 
Mogen we deze complexen beschouwen als gelijkwaardige tegenhangers van de 
bovengenoemde depots in kuilen met een overmaat aan verbrand materiaal? Deze 
vraag geldt ook voor individuele paalkuilen. Zo is een middenstaanderkuil van 
een boerderij uit de late ijzertijd op de Belgische vindplaats Meer-Zwaluwstraat 
bijna volledig opgevuld met grote onverbrande delen van vier potten (Delaruelle 
& Verbeek [2004], 135 en 160). Een soortgelijk depot werd aangetroffen in de 
middenstaanderkuil van een boerderij uit de overgang midden-/late ijzertijd in 
Malden (Schurmans 2011, 36 en106). In dit laatste geval wordt echter uitdrukke-
lijk rekening gehouden met een opvulling in het kader van een verbouwing. Die 
verklaring kan ook bij andere huisplattegronden van toepassing zijn. Het is echter 
al opvallend dat depots met veel keramisch materiaal, verbrand dan wel onver-
brand, uit de gevorderde midden-ijzertijd en de late ijzertijd vooral te vinden zijn 
in middenstaanderkuilen van huisplattegronden.

16 Bovendien mogen we de blik nog verruimen ten gunste van andere voorwerpen dan die van gebak-
ken klei. Hier volstaat een verwijzing naar het bronsdepot van twee kokerbijlen en delen van holle 
ringen in een kleine paalkuil van een achtpalig bijgebouw uit het begin van de vroege ijzertijd in het 
Belgische Beerse (Van Impe e.a. 2011).
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Tevens lijken er deposities van individuele onaangetaste stukken aardewerk uit-
gevoerd te zijn. In twee driebeukige boerderijen uit de overgangsperiode van late 
bronstijd naar vroege ijzertijd te Goirle-Huzarenwei is een min of meer compleet 
stuk aardewerk boven in de vulling van een paalkuil van de kernconstructie ge-
vonden, waaronder een dunwandig kommetje met oor in een gebintstijlkuil (Bink 
2005, spec. fig. 12 en 13; Dyselinck 2006). In de nederzetting te Geldermalsen-
Hondsgemet is een – kennelijk onaangetaste – kom met vergietbodem, op grond 
van de positie in de kern van een hoekpaalkuil van een zespalige spieker uit de 
vroeg-Romeinse tijd, toegeschreven aan een verlatingsdepositie (Van Renswoude 
& Van Kerckhove 2009, 157, 490 en 570).17 Het is pas bij zulke individuele ob-
jecten dat we term verlatingsoffer in gedachten mogen nemen. Daarbij zal dan 
de veronderstelde inhoud de feitelijke offergave geweest zijn, net als we voor de 
meeste bouwoffers mogen veronderstellen.18

Besluit

Voordat ruim een decennium geleden het verschijnsel verlatingsdepot bekendheid 
kreeg, werden complete potten, kruiken en andere gave, onverbrande voorwerpen 
in paalkuilen doorgaans zonder voorbehoud als bouwoffers geduid. Maar vooral 
hetgeen hierboven te berde is gebracht aangaande onverbrande individuele depot-
vondsten geeft alle aanleiding om de bestaande documentatie van de vondstomstan-
digheden van vermeende bouwoffers – ook van andere objecten dan aardewerk –  
nog eens kritisch door te nemen (zie ook Van Beek 2009, 545). Zo is ook voor 
het bekende bouwoffer van Wijster door de auteur daarvan in tweede instantie 
de rol van verlatingsoffer geopperd (Van Es 2012, 22-24). Met de kennis van nu 
valt op dat de twee stukken aardewerk – een handgevormde kom met schuin daar 
bovenop een laat-Romeinse kom van terra sigillata – zodanig in een paalkuil van 
huis 38 neergezet zijn dat vrijwel uitgesloten is dat daarin ook nog een paal heeft 
gestaan. Bovendien ontbreekt aan de Romeinse kom, de keramische topvondst 
uit de nederzetting, het centrale bodemdeel met voet (Van Es 1967, 177), wat 
beter te rijmen valt met het eindstadium van de kom (en de boerderij) dan met de 
beginfase.19

Zo blijkt uit dit voorbeeld wederom dat het oorspronkelijke beeld van het ver-
latingsritueel bij opgave van een gebouw of woonplaats inmiddels aanzienlijk ge-
varieerder en gecompliceerder is geworden dan een decennium geleden. Paalkuilen 
met een grote dichtheid aan vondsten die aan het vuur zijn blootgesteld, blijken 
niet de exclusieve correlaten van het verlatingsritueel te zijn. Ook individuele pot-
ten en zelfs individuele fragmenten in paalkuilen verdienen de aandacht, en niet 
alleen degene die door verhitting zijn aangetast. En bevatten veel van de potten die 

17 Julie Van Kerckhove dank ik voor aanvullende informatie.
18 De vondst van een miniatuurpotje met druivenpitten als bouwoffer in een paalkuil van een in-

heems-Romeinse boerderij in het Wateringseveld te Den Haag (Siemons & Lanzing 2009, 65 en 238) 
is een zeldzame uitzondering op de regel dat de vermoede spijs- en drankoffers geen sporen nalaten.

19 Afgaande op de tekening van de kom van het type Chenet 325 (Van Es 1967, fig. 88:137; idem 2012, 
afb. 14 linksboven) is de bodem niet doorgesleten, maar verwijderd, een interpretatie die tevens 
gebaseerd is op het gegeven dat in de nederzetting te Wijster verscheidene bijgewerkte losse voeten 
met bodemdeel geborgen zijn.
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we tot voor kort als (containers voor) bouwoffers beschouwden niet de dankoffers 
die de bewoners achterlieten bij afscheid van de boerderij?

Welke schakeringen het verlatingsritueel in de loop der eeuwen heeft gekend, 
is een kwestie die nog met veel vraagtekens omgeven is. Zijn boerderijen in hun 
geheel aan de vlammen prijsgegeven? Zijn huisinventarissen buitenshuis op de 
brandstapel gegaan en de restanten vervolgens binnenshuis uitgestrooid? Welke 
grote vondstcomplexen in kuilen en waterputten mogen we eveneens aan verla-
tingsceremonies toeschrijven? Refitting van aardewerk uit verschillende gelijktij-
dige contexten van een nederzettingsterrein kan de sleutel zijn om vast te stellen 
of een huisinventaris bij het afscheid in de uiteenlopende onderdelen (hoofdge-
bouw, bijgebouwen, kuilen, waterputten) van een woonplaats werden verspreid, 
zoals hier als mogelijkheid geopperd is. Met behulp van het vondstmateriaal dat in 
de gemeentelijke en provinciale bodemvondstendepots voorhanden is, en de vele 
rapportages die sinds de Malta-wetgeving verschenen zijn, valt op zijn minst een 
begin te maken met de aanpak van deze smeulende kwesties.

Abstract

The set of criteria that has been defined, a decade ago, to identify closing deposits, 
appears to be too rigid on the one hand and too restricted on the other hand. Not 
only should it comprise deposits of secondarily burnt pottery filling-up post-pipes 
(Fig. 2-4), in some contexts even a single sherd with such firing characteristics 
may be considered ‘suspect’ (Fig. 1). Moreover, ‘rubbish-pits’ with a dominance 
of secondarily burnt inventories and also house floors peppered with burnt arti-
facts deserve more attention in this respect. Here, the provisional hypothesis is 
proposed that after the burning of a house inventory on a central pyre or in the 
house itself, items were distributed among several features that were in use at the 
time of abandonment of a house-site. Refitting of pottery between features should 
provide evidence thereof. As current data suggest that even single pots, unaffected 
by fire, have been deposited in post-pipes after removal of the post, it is time for 
a reappraisal of the data set of objects for which a role as a building deposit was 
formerly taken for granted, such as the two vessels standing in a post-pipe of a 
native-Roman house at Wijster.
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