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Een vurig afscheid? 

Aanwijzingen voor verlatingsrituelen in 

ijzertijdnederzettingen 

Peter von den Broeke 

1 Onopvallend ongewoon 

Bij rituele depositie in nederzettingscontext denlcen we allereerst aan bouw-

offers, huisoffers en soortgelijke uitingen. De betrold<:en offergaven zijn 

veelal gaaf aangetroffen, op markante plaatsen, bijvoorbeeld in de ingangs-

partij van een boerderij. Dan is het niet verwonderlijk dat de archeoloog 

hieraan een rituele achtergrond toekent. Zulke opmerkelijke vondsten 

vinden dan ook eenvoudig hun weg naar de overzichtspublicaties 

(bv. Merrifield 1987). De afgelopen jaren wordt echter ook herhaaldelijk de 

aandacht gevestigd op minder in het oog lopende vondstsituaties die even

eens bezien mogen worden in het licht van activiteiten die op zi jn minst een 

ceremonieel, zoniet een religieus karakter droegen (bv. Briick 1999, Cunliffe 

1993, H i l l 1996, Stalbom 1997). De onderhavige bijdrage past eveneens i n 

deze reeks. Wat hier belicht wordt, zijn vondstsituaties in het Nederrijnse 

gebied waarbij ogenschijniijk afval is gedeponeerd. De depositie betekende 

in deze gevallen echter meer dan dat men zich ontdeed van overtollige 

resten. Met name het opvullen van paalkuilen met extra verhit aardewerk 

vormt het aangrijpingspunt voor een andere zienswijze. Met extra verhitting 

wordt hier zowel oververhitting als secundaire brand bedoeld. 

De eerste publicatie waarin de abnormaliteit van de bedoelde vondstsituaties 

expliciet aan de orde komt, is nog maar enkele jaren oud. Het betreft de 

Overijsselse vindplaats Denekamp-Lattrop. Daar werden de plattegronden 

van een zespalige en een vierpalige spieker aangetroffen op ongeveer 200 m 

afstand van een al bekende nederzetting uit de Ijzertijd. Een van de paal

kuilen van de vierpalige constructie was geheel gevuld met IJzertijd-scher-

ven, een vondst die om een verldaring vroeg: 'Deze ca. 90 scherven lomnen 

er pas i n gekomen zijn, toen de betreffende paal uit de grond was getrok

ken, waarna kort erna het ontstane gat met scherven opgevuld kon worden. 

De schervendepositie hangt dus samen met de afbraak van het schuurtje. 

De scheiTen zijn aflcomstig van een grote, incomplete voorraadpot, die 

bovendien gesinterd was. De pot is dus oververhit geweest, hetzij tijdens het 

baldcen, hetzij daarna in een vuur (...) Het is bepaald ongebmikelijk en ook 

nogal zinloos om dit ceramisch afval scherf na scherf in een nog open 

liggende, nauwe paalkuil van een net afgebroken spieker buiten de neder

zetting te dumpen.' (Verlinde 1997:159). Dit alles brengt Verlinde tot de 

conclusie dat het hier om kinderspel zou gaan. 

Bij een incldentele vondst kan zo'n interpretatie wellicht standhouden. 

De situatie i n Lattrop blijlct evenwel niet op zichzelf te staan. Het vele neder-

zettingsonderzoek van de laatste jaren brengt her en der voorbeelden aan 

het licht, vooral in'Midden- en Zuid-Nederland, het kerngebied van de 
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Niederrheinische GrabhugelkuUur.'^ Twee gevallen in het werkgebied van de 

auteur krijgen hierna wat ruimere aandacht. Beide locaties liggen in het deel 

van de Over-Betuwe waar de uitbreidingsplannen van Nijmegen worden 

gerealiseerd (Waalsprong) en waar het Bureau Archeologie van de Gemeente 

Nijmegen het noodzakelijke opgravingswerk uitvoert (zie m.n. Thijssen & 

Haarhuis 1997 en Van den Broeke 1999). 

De beide voorbeelden illustreren onder meer de chronologische spreiding 

en de variatie i n de vondstsituaties. Ze zijn ook opgenomen in tabel i en 

appendix i , die beknopte overzichten geven van deze verschijnselen. Deze 

overzichten zijn het resultaat van een eerste inventarisatie op basis van litera-

tuuronderzoek, informatie van coUega-archeologen en eigen waarnemingen. 

2 Nij megen-Lent, Laauwikstraat-noord 

Op een vindplaats aan de noordzijde van de Laauwikstraat i n Lent zi jn 

zowel in de Midden-Bronstijd als in de Late Bronstijd en de Vroege Ijzertijd 

kuilen gegraven in de zavelige afzettingen die een stroomgordel afdeldcen 

(Van den Broeke 1999, vindplaats n r i). Dateerbare paallcuilen stammen 

alleen uit de laatstgenoemde periode. Het merendeel ervan kan worden 

toegewezen aan vijf spiekers. Een daarvan, eeh zespalige constructie, ligt 

geisoleerd (fig. i : A); de vier andere zijn met enige moeite gedistilleerd uit 

een sporencluster (fig. i en 2: B-E).2 

Figuur 1 
Overzicht van de grondsporen op een deel 

van de vindplaats Nijmegen-Lent, 

Laauwikstraat-noord, met spiekers A-IH. 

De grijze stip geeft de positie van een 

ingegraven voorraadpot uit de Vroege Ijzertijd 

aan. Sctiaal 1:400. Tek. P.W. van den Broeke/ 

R. Mols (Bureau Archeologie Gem. 

Nijmegen). 

^ O 

» o o o 

De (rest)diepte van het merendeel van de spiekerpaalkuilen bedraagt 

20-50 cm. Uitzonderingen vormen de paallcuilen op de NW-hoek van de spie

kers D en E, met een diepte van respectievelijk 70 en 56 cm. We mogen 

aannemen dat het toenmalige oppervlak nog minstens 15 cm hoger lag, 

omdat een in de nabijheid ingegraven voorraadpot uit dezelfde periode later 

door ploegen of ontginning onthalst is (Van den Broeke 1999; fig. 3; zie 

voor de locatie deze bijdrage, fig. i). 

Door de overlapping van een aantal plattegronden is het duidelijk dat de 

spiekers B en C niet gelijktijdig Icunnen hebben bestaan met de spiekers D 

en E. Door het ontbreken van over snij dingen is echter geen uitsluitsel te 

1 Navraag bij O.H. Harsema, W.A.B van der Sanden en W.H. Zimmermann leverde voor 

Drenthe en Noord-Duitsland geen tegenhangers op. 

2 Voor het tienpalige gebouwtje D vergelijke men Stampfuss 1959, Taf. 29. De toewijzing van 

een middenpaal aan spieker E is weinig discutabel sinds soortgelijke spiekerplattegronden in 

meer geisoleerde situatie zijn aangetroffen op enkele honderden meters afstand van deze 

vindplaats {Lent-Smitjesland; onderzoek Bureau Archeologie Gemeente Nijmegen in 2000). 
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krijgen over de relatieve ouderdom. Het weinige aardewerk uit de spiel<ers 

A-C lijlrt - met name door een zeer gering aandeel van besmeten aardewerk 

- gedateerd te kunnen worden in fase A of B van Oss-Ussen, dus omstreeks 

de 8e eeuw v.Chr (Van den Broeke I 9 8 7 a / b en I 9 9 i ) . De spiekers D en E 

zijn anders georienteerd en bieden door forsere aantallen aardewerk duide

lijke aangrijpingspunten voor een datering omstreeks de eerste helft van de 

ye eeuw v.Chr (Oss-Ussen fase B). Spieker E leverde zelfs een ongewone 

hoeveelheid aardewerk op. 

De 40 cm diepe paalkuil(rest) in de zuidoosthoek van spieker E bleek gevuld 
met honderden aardewerkscherven van uiteenlopend formaat, met een 
totaalgewicht van 11.137 g (fig. 3 en 4). Het merendeel van de scherven is 
extra verhit. De weiriige andere vondsten, namelijk twee steenfragmenten 
(68 g) en een botsplinter (i g), zijn onverbrand. 
In detail beschouwd stamt het aardewerk alleen uit de kern van de paalkuil, 

Figuur 2 die een doorsnede van gemiddeid 50 cm had. Blijkbaar is de spiekerpaal 

Plattegrond en paaikuildieptes van spieker E uitgetroldcen^ en het gat vervolgens volgepropt met scherven. Het gros van 
te I\Jiimegen-Lent, Laauwikstraat-noord. , , , 1 . 1 1 . . 1 1 .1. 

„ , ... , ,, ,, ., .. , de scherven vertoont sporen van secundane brand m oxiderend milieu, 
De twee rijkst gevulde paaikuilen zijn met 

pijien gemarkeerd. Alie paaikuildieptes zijn maar van duidelijke oververhitting is geen sprake. Het feit dat bij veel scher-
berekend vanaf het eerste vlak (grijs = ven slechts een of enkele breulcylaldcen verldeurd zijn, betekent dat de 
vermoed paalkuilgedeelte). Schaal horizontaal ^^gg^^ p^^^^ een-eerste fragmentatie aan het vuur zijn blootgesteld en 
1:200, verticaal 1:100. Tek. R. Mols/ 1 V -, -, 
A. Simons (Bureau Archeologie Ger^. vervolgens nog v e r d e r ^ n gebroken. 

Nijmegen). 

De {rest)diepte van het merendeel van de Van twee grote voorraadpotten is eenderde tot de helft aanwezig, van andere 

spiekerpaalkuilen bedraagt 20-50 cm. potten steeds een kleiner deel. Van de zes aanwezige potranden stammen er 
Uitzonderingen vormen de paalkuilen op de 

nw-hoek van de spiekers D en E, met een vijf van grote besmeten voorraadpotten met hals, die in minstens twee 
diepte van respectievelijk 70 en 56 cm. gevallen ook bandoren op de schouder hebben gehad (vgl. Roymans & 
We mogen aannemen dat het toenmalige , Hiddink 1 9 9 1 : fig. i i : i i 2 8 rechtsonder). De doorsnede van de halsopening 
oppervlak nog minstens 15 cm hoger lag, ^ ^ ^ ^ wr j 1 j JJ. j -j 

. . ,.„ . . . loopt Uiteen van 2 2 tot ca. 30 cm. Wandscheiven van andere potten duiden 
omdat een m de nabijheid ingegraven ^ 
voorraadpot uit dezelfde periode later door erop dat nog meer volumineus aardewerk in het schervendepot vertegen-
ploegen of ontginning onthalst is (Van den woordigd is. De zesde rand stamt van een ruwwandige tonvorm. Geen van 
Broeke 1999: fig. 3; zie voor de locatie deze scherveu in het depot is versierd. 
bijdrage, fig. 1). 

Een soortgelijk, maar minder imposant schervendepot ( 4 . 8 7 6 g) lag in de 

paallcuil in het midden van dezelfde spieker. De doorsnede hiervan bedraagt 

32 cm. Ook in dit geval is ander materiaal dan aardewerk slechts spaarzaam 

aanwezig: enig houtskool (i g), gebrande leem (25 g), een brokje kwartsiet 

(4 g) en enkele gecalcineerde botfragmenten (5 g) leveren tezamen niet 

meer dan enkele tientallen grammen op. 

De enkele tientallen scherven van verschillend formaat bevonden zich in dit 

geval hoofdzakelijk i n de onderste helft van het 37 cm diepe spoor(restant), 

niet gebonden aan de kern van de paalkuil. Mogelijk werd de ruimte van de 

paallcuil ooit volledig door de paal ingenomen, of is de oorspronkelijke vorm 

door uitwrildcen van de paal verstoord geraaict. 

De diverse potten uit deze tweede paallcuil zijn steeds door hoogstens enkele 

pcheiven vertegenwoordigd. Grote ruwe of besmeten potten (o.a. met band

oren op de schouder) voeren ook hier de boventoon. Daarnaast is er Ideiner 

aardewerk met slap S-vormig profiel (Harpstedt-pot), vingertopindruldcen op 

3 Eventueel weggerot, maar de rechte onderzijde en zijkanten vah de schervenconcentratie 

doen vermoeden dat de hblte direct na de vorming opgevuld is. Bij het afwerken is 

bovendien vastgesteld dat dat het grondspoor naar beneden toe opschoof in ZW richting. 
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Figuur 3 
Vondstsituatie van de rijkst gevulde paallcuil 

van spieker E te Nijmegen-Lent, 

Laauwikstraat-noord. Foto R. Loeffen 

(Bureau Archeologie Gem. Nijmegen). 

Figuur 4 
Het aardewerk uit de rijkst gevulde paalkuil 

van spieker E te Nijmegen-Lent, 

Laauwikstraat-noord. Foto R. Mols 

(Bureau Archeologie Gem. Nijmegen). 

de rand en op de overgang van besmeten buik naar onbesmeten bovendeel 

(vgl. Verwers 1972: Abb. 22:62-2). l^et merendeel van de scherven is secun-

dair verhit, in een enkel geval (tevens) oververhit. 

Hoewel er geen scherven uit de paallcuilen over en weer aan elkaar passen, 

duiden de overeenkomsten in baksellcenmerken, de secundaire verhitting en 

de vormensamensteUing erop dat we ze als representanten van dezelfde 

schervenhoop mogen beschouwen. De zeldzame sporen van oververhitting 

maken onwaarschijniijk dat het hier om misbalcsels van een ovenlading 

gaat. Dan ligt vervolgens de gedachte voor de hand dat de scherven een 

functie als haardplaveisel hebben gehad (zie onder). De specifieke kenmer

ken van de secundaire verhitting en de aanwezigheid van grote, bolle scher

ven maken echter ook deze tweede verldaring onaannemelijk. Blijkbaar 

hebben de scherven in een andersoortig vuur gelegen. 

Er mag benadrukt worden dat de potten uit beide paalkuilen een ongewone 

uitsnede vormen van het totale aardewerlcbestand op het nederzettingster-

rein. Het gaat uitsluitend om grove waar, voornamelijk voorraadpotten. 

De doorgaans gladde, eenledige en drieledige schalen die uit andere grond

sporen bekend zijn ('tafelwaar'), ontbreken i n de twee behandelde sporen 
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Figuur 5 
Plattegrond en paaldieptes van een IJzertijd-

boerderlj op de vindplaats Nijmegen-

Oosterhout, Van Boetzelaerstraat. Een 

paalkuil met daarin 7,5 kg gebrande leem is 

gemarkeerd met een pijl. Schaal horizontaal 

1:200, verticaal 1:100. Tek. R. Mols/A. Simons 

(Bureau Archeologie Gem. Nijmegen) 

opvallend. Eveneens opmerkelijk is dat de spiekers waarschijnlijlc niet bij 

een boerderij hebben gestaan."* 

3 Nijmegen-Oosterhout, Van Boetzelaerstraat 

De vindplaats aan de Van Boetzelaerstraat in Oosterhout wordt gedomineerd 

door sporen van een langgerekte inheemse nederzetting uit de Romeinse 

Tijd. Deze ligt op de Ideiige deldaag van een noord-zuid gerichte zandrug 

(Van den Broeke 1999, vindplaats nr. 4). De enkele tientallen huizen zijn 

alle globaal oost-west georienteerd en voor het merendeel tweebeukig. De 

plaats van de wanden is bij dit type duidelijk gemarkeerd door standgrep-

pels of juist in het geheel niet herkenbaar. Het 13,5 x 5,2 m metende oudere 

huis van figuur 5 valt daartussen alleen op door het bezit van bescheiden 

paallcuilen ter pleldce van de lange wanden, de 'ingesnoerde' ingangspartij in 

het midden van de lange wanden en de ronde afsluiting aan de westzijde.5 

zeker post-Romelns niet onderzocht 

4 De hier besproken sporen dateren uit onderzoek tijdens de winter van 1997/1998. In 2000 is 

het onderzoek in oostelijke richting voortgezet. Hier bevindt zich voornamelijk nog een 

aantal kuilen, waarvan de meeste uit de Midden-Bronstijd lijken te dateren. Het terrein is 

echter nog niet voldoende bestreken om de aanwezigheid van een boerderij binnen een 

straal van enkele tientallen meters van de groep spiekers uit te kunnen sluiten. Wel is 

duidelijk dat de reeks spiekers zich voortzet aan de zuidzijde van de Laauwikstraat 

(vindplaats 2 in Van den Broeke 1999). Daar is tevens een graf/eldje uit het begin van de 

Midden-ljzertijd ontdekt (Van den Broeke 2000). Nederzettingssporen jonger dan fase B zijn 

echter nog op geen van beide plaatsen aanwijsbaar. Dat betekent dat het opgeven van de 

spiekers D en E wellicht samenviel met het einde van de bewoning ter plaatse. 

5 De noordoosthoek van deze boerderij was tijdens het schrijven van deze bijdrage nog niet 

vrijgeiegd. De noordelljke lange wand lag in een opgravingsput waarvan het eerste vlak te 

diep is aangelegd. Dit verklaart het beperkte aantal bekende sporen van deze wand. Voor het 

overige deel van het huis geldt dat het vlak waarop de sporen zijn waargenomen afloopt van 

max. 9,02 m NAP in het westen tot 8,81 m NAP in het oosten. De in dezelfde richting 

afnemende dieptes van de paalkuilen duiden erop dat het huis oorspronkelijk op een min of 

meer horizontaal niveau is neergezet, maar dat het bodemprofiel in het oostelijke gedeelte -

op de zandrug - vervolgens relatief sterk is afgetopt. 



50 2000 J A A R B E W O N I N G S D Y N A M I E K - P E T E R V A N D E N B R O E K E 

Bovendien valt te vi'ijzen op de tvî ee of drie palen in het westelijke einde die 

mogelijk een extra ondersteuning gaven aan het schilddak. De meest over

eenkomstige plattegronden vinden we in de midden- en Late Ijzertijd te Oss 

(Oss-Ussen: Schinkel 1998, huizen 30 en 65 van type 4; zie ook huis 88 

(type 5A[?]); Oss-Mettegeupel: Mietes 1998, huis 5). De enkelvoudige reek-

sen wandpalen en de ronde afsluiting zijn echter niet representatief voor 

huizen uit die perioden. Het toeval (?) wil dat de best gelijkende tegenhan-

ger, huis 5 van Oss-Mettegeupel, een soortgelijk depot kent als het huis van 

Oosterhout. 

Het weinige aardewerk uit de grondsporen van het huis van Nijmegen-

Oosterhout geeft vooral verwijzingen naar de tweede helft van de Midden-

IJzertijd en de eerste helft van de Late Ijzertijd. Daarnaast is een 

Ci4-datering verkregen van enig houtskool uit de meest westelijke paalkuil 

van de rij middenstaanders. Het resultaat van 2250 ± 80 BP (GrA-15624) 

komt na calibratie uit tussen globaal 400 en 100 v.Chr. De typologische 

gegevens van de conshuctie en de vondsten bieden geen mogelijldieden om 

deze datering essentieel te verfijnen. Hoogstens kan verwezen worden naar 

het genoemde huis van Oss-Mettegeupel, dat van omstreeks de 3e eeuw 

v.Chr. dateert. 

De reeds genoemde westelijke staanderkuil vormt door zijn inhoud de blik-

vanger van het huis. Direct onder het getekende vlak vernauwt de paalkuil 

zich in de zahdige Idei van 44 naar 30 cm, tot een diepte van 48 cm onder 

het vlak. Deze cilindrische kern lijkt nog slechts de paal zelf bevat te hebben 

(paalgat). Juist boven de afgeronde onderzijde van het grondspoor stond een 

potbodem met besmeten wand, als basis van een kolom archeologisch mate

riaal, die tot aan het aangelegde vlak reikte. Het gaat in hoofdzaak om brok-

ken gebrande leem (7.547 g). Het overige materiaal uit het spoor bestaat uit 

19 potscherven (samen met de genoemde bodem 586 g wegend), een 

verbrand botfragmentje (i g), een kiezelsteentje (7 g) en enkele brokjes 

houtskool in een Idonterige matrix, mogelijk van oververhitte leem (11 g). 

Vele van de honderden leembroldcen vertonen een holle of een bolle zijde, 

met aan de tegenoverliggende zijde afdruldcen van vlechtwerk ter dikte van 

twijgen (0,5-1,5 cm). Bij de enkele broldcen met een rond afgestreken rand 

zijn ook de twijgen rondgebogen (fig. 6). Deze randfragmenten vormen een 

sterke aanwijzing dat we hier te maken hebben met een haardkraag. 

Voorbeelden van haardlaagen - ofwel haardringen - kennen we tot nog toe 

vooral uit het noordelijke en noordwestelijke kustgebied (zie speciaal 

Boersma 1976). H u n datering ligt overwegend in de Romeinse Tijd. Het 

exemplaar dat in situ werd gevonden in de wierde van Ezinge laat er weinig 

twijfel over bestaan dat dit als een kuipvormige haardkom fungeerde 

(Boersma 1976: afb. 3 en 4). 

Figuur 6 
Dwarsdoorsnede en binnenaanzicht van een 

vermoedelijke haardkraag uit de IJzertijd-

boerderij te Nijmegen-Oosterhout, Van 

Boetzelaerstraat. Schaal 1:4. Tek. A. Simons 

(Bureau Archeologie Gem. Nijmegen) 
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De vondst uit Nijmegen-Oosterliout wijkt op enkele punten af van de tegen

hangers in noordelijker streken. Zo is de geschatte randdoorsnede van 

omstreeks 4 dm enkele decimeters geringer dan gebruikelijk. En terwijl 

elders de haardlcraag nogal eens omwikkeld werd met touwen, zorgde hier 

een inwendig staketsel van vlechtwerk voor steun. Ongetwijfeld werd begon

nen met het vlechten van een mandvorm, bijvoorbeeld uitgaande van in het 

loopvlak gestoken twijgen. Vervolgens werd het vlechtwerk volledig 

besmeerd met Idei of leem. De neergaande l i jn in de rand van het fragment 

van figuur 6 kan het begin geweest zi jn van een geultje voor een spit. 

De dominerende lichtbruine tot oranje tinten die op verhitting onder oxlde

rende omstandigheden wijzen, kunnen niet steeds de originele Ideur voor

stelien. Een deel van de broldcen heeft deze Ideur rondom, dus ook op de 

breulcen en de vlechtwerkafdruldcen. Bij andere broldcen is deze Ideur alleen 

te vinden aan het afgestreken oppervlak, tot een diepte van maximaal 

0,5 cm; verder binnenwaarts, dus tot en met de twijgafdruldcen, is het baksel 

donlcer gebleven door verhitting onder zuurstofarmoede. Net als bij de 

potten uit de eerder beschreven spieker te Lent lijlct het erop dat de haard

lcraag broksgewijs in een vuur is terechtgelcomen en dat verscheidene brolc-

stuldcen opnieuw gefragmenteerd zijn alvorens ze het gat van de - kennelijk 

uitgetroldcen - middenstaander vulden. 

Ook het merendeel van de aardewerkscherven uit de paallcuil vertoont tekenen 

van extra verhitting, met name secundaire brand. Anders dan bij de steeds 

zachtgebaklcen leemfragmenten Icomen ook gesinterde fragmenten voor 

De rijke inhoud van deze paallcuil staat i n schril contrast met hetgeen de 

overige paallcuilen hebben opgeleverd, zelfs met inbegrip van de paallcuilen 

die niet met zekerheid tot het huis gerekend Icunnen worden. Het gaat in 

totaal om 14 aardewerlcfragmenten (158 g), wat brokjes gebrande leem (32 g) 

en een fragment onverbrand bot (6 g).^ Daarbij kan nog opgemerkt worden 

dat alle vondsten uit de laatste drie meter van het westelijke gedeelte van het 

huis stammen. 

4 Waarnemingen bij andere constructies 

De vondstomstandigheden op beide vindplaatsen duiden erop dat de paal

lcuilen met een overdaad aan secundair verhit vondstmaterlaal pas gevuld 

\ zijn na het opgeven van de constructies. Zo'n praktijk sluit goed aan bij het 

nederzettingssysteem van 'zweiTende erveri, dat op de hogere gronden 

zeker tot aan de Late Ijzertijd gangbaar was (Gerritsen iggga/b, Schinkel 

1998). Een boerderij, solitair gelegen in een 'open buurtschap', werd na 

enkele tientallen jaren al verlaten. Elders in het territorium werd vervolgens 

een nieuw bedrijf gesticht. Wellicht viel deze verplaatsing gewoonlijk samen 

met de wisseling van de generaties die het bedrijf uitoefenden (Gerritsen 

i999a/b). Een 'vurig afscheid' van huis en haard zou goed passen bij dit 

cruciale moment in de levenscyclus. 

De voornoemde gevallen Icunnen met verscheidene andere waarnemingen 

worden aangevuld. Tabel i en appendix i bevatten overzichten van afval-

depots i n paallcuilen van constracties. Het is echter te vroeg om de hier-

6. De vondsten van ^in van de kleine paalkuilen in de westelijke afsluiting van het huis konden 

na berging nog nietteruggevonden worden. Volgens de kwalitatieve vondstenlijst gaat het 

om enig aardewerk. 
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boven aangegeven werldiypothese van de afscheidsdepositie blindelings te 

accepteren. Om te beginnen hebben verscheidene waarnemingen betrek-

Idng op bijgebouwen, met name spiekers. Daarvan tellen de archeologisch 

vastgelegde nederzettingen er gemiddeid veel meer dan hoofdgebouwen. 

Het is waarschijnlijk dat er op een moment slechts een enkele bij de boerde

rij hoorde, omdat de bijgebouwen een kortere levensduur hadden dan de 

huizen. Per boerderijgeneratie werd een spieker wellicht wel twee of drie 

keer vervangen, op een andere standplaats. Het opvullen van een of meer 

paalgaten van een spieker kan plaatsgevonden hebben op het moment dat een 

spieker vervangen werd, en niet de nederzetting als geheel werd opgegeven. 

a b c d e f g h i 

1. Boxmeer h btl 0,40 0,15 . >3,0 + 

2. Denekamp-Lattrop b iit 0,32 0,03 ±90 • • + 

3. Echt-Mariahoop b? ijtv • - • • • • + 

4. Nijmegen-Lent b{l) ijtv 0,40 0,08 >200 11,1 + + 

(2) 0,32 0,03 ±40 4,9 + + 

6. Oss-Almstein b(l) ijtv/m 0,29 0,01 63 0,7 2,2 

(2) 0,16 0,02 190 2,5 0,7 + 

5. Nijmegen-Oosterhout h ijtm/l 0,48 0,03 20 0,6 7,5 + 

7. Oss-IVlettegeupel h ijtm/l • • 141 3,3 1,8 + 

8. Oss-Zaltbommelseweg b(l) ijtl 0,38 0,09 paall<uilen 1+2 samen: 

(2) 0,25 0,03 122 >11,0 - + 

a. vindplaats (nummers volgens appendix 1) 

b. gebouwtype (h = huis; b = bijgebouw) 

c. periode (bt = Bronstijd; ijt = Ijzertijd; v/m/l = vroeg/midden/laat) 

d. (restjdiepte paalkuil (m) 

e. {rest)volume paalkuil (m') 

f. aantal fragmenten aardewerk 

g. gewicht aardewerk (kg) 

h. gewicht gebrande leem (kg) {+ = geringe hoeveelheid) 

1. meerderheid van vondstmateriaal extra verhit 

Meer houvast hebben we dan ook aan deponeringen i n paalkuilen van 

huizen. Het oudste voorbeeld dateert al uit de Late Bronstijd. Het betreft een 

huisplattegrond uit Boxmeer (appendix i , n r i), waar een paalkuil in een 

lange wand volgestouwd was met secundair gebrand aardewerk. Opvallend 

hierbij is bovendien de grote hoeveelheid botanisch materiaal, waaronder 

veel leaf Verder kunnen alleen het bovengenoemde huis in Nijmegen-

Oosterhout en een huis i n Oss-Mettegeupel in deze context figureren (nrs. 

5 en 7). Van Echt-Mariahoop (nr. 3) is niet geheel duidelijk of het om e;en 

hoofdgebouw gaat. De forse paalkuilen suggereren echter een gebouw met 

een relatief lange levensduur ̂  

Hoewel de voornoemde gevallen duidelijke voorbeelden zijn van depositie 

bij het opgeven van een constructie, is het toch moeilijk om deze af te 

7 in een soortgelijk gebouw met dezelfde orientatie in het aangrenzende Duitse gebied is 

eveneens een aardewerkdepot in de noordelijke hoekpaalkuil gevonden, namelijk te Inden-

Altdorf De datering komt globaal overeen met die van het gebouw in Echt (Kranendonk 

1993). Het betreft een grote pot waarvan de fragmenten voornamelijk op de bodem van de 

paalkuil lagen, zonder tekenen van extra verhitting (pers. med. P. Kranendonk). Deze 

vindplaats is dan ook niet opgenomen in tabel 1 en appendix 1. 

Tabel 1 
Inhoud van gebouwpaalkuilen met bijzondere 

afvaldepositie, in chronologische volgorde. 

Zie verder appendix 1 
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perken van vondstrijke paallcuilen die een andere opvullingsgeschiedenis 

achter de rug lijken te hebben. Afgaan op louter aantallen scherven of leem

fragmenten is niet zinvol. Er zi jn - met name in Oss - paalkuilen met 

honderden fragmenten aanwijsbaar zonder dat we aan iets anders behoeven 

te denken dan vervuiling met materiaal dat aan het oppervlak lag 

(bv Schinkel 1994, II: 98-99 [huis 81]). Het gaat hier om paalkuilen met 

grote volumes, en de vuUing ervan bevat overwegend Ideine fragmenten. 

Daarom, vormt het gewicht van de vondsten in relatie tot het volume van de 

paalloiil een betere graadmeter dan de aantallen.^ 

Het scheiden van bijzondere deposities van minder betekenisvoUe spoorvul-

lingen wordt bovendien bemoeilijkt doordat secundaire brand bij aardewerk 

bepaald geen uitzonderlijk fenomeen is (Van den Broeke 1987b: 102). Door 

goed bewaarde vioeren in IJzertijd-huizen in West-Nederland weten we dat 

scherven (daar) als haardplaveisel werden gebruilct en zo secundaire verhit-

tingssporen konden krijgen (vgl. Van den Broeke & Van Londen 1995: fig. 

op p. 30). Zo rijst in sommige gevallen de verdenking dat niet een verlating 

maar een verbouwing de achtergrond van de depositie is geweest. Twee 

huizen uit de eerste-helft van de Late Ijzertijd in Oss-Almstein kunnen als 

voorbeelden worden aangehaald. In beide gevallen wordt het vondstmateri

aal in de paallcuil van een middenstaander gedomineerd door een aanzien

lijke hoeveelheid aardewerkscherven van Idein formaat, beide met een 

gewicht van 1,5 kg. In slechts een van de paallcuilen is de ruime meerder

heid van de scherven (onopvallend)_secundair verhit. Het gaat daarbij om de 

paallcuil voor een middenstaander die vervangen lijlct te zijn in een aangren

zende paallcuil; in het andere geval lean een paallcuil een vervanger hebben 

gehad op 1,5 m afstand (Van der Beek 1996, huizen 15 en 17; zie ook Jansen 

& Foldcens 1999, fig. 72). Wellicht is in beide gevallen het omliggende vuil 

of haardplaveisel gebruikt om een oude paalkuil op te vullen. 

. Ook achter grote hoeveelheden verbrand materiaal i n paallcuilen kunnen 

profane motieven schuilgaan. Wanneer men van zins was om na een boer-

derijbrand het bestaan ter pleldce voort te zetten, zullen de staketselresten 

uitgetroldcen zijn. Bij het opschonen van het terrein werden de paalgaten 

gevuld met de door brand aangetaste inventaris. Dit is ook de verldaring die 

mogelijk terecht wordt gegeven aan verscheidene rijk gevulde spiekerplatte

gronden uit de Ijzertijd, zoals te Eschweiler-Laurenzberg (Joachim 1980: 

366) en Grevenbroich-Gustorf (Reichmann 1979: 564). Daarvoor pleit ten 

eerste het feit dat per gebouwtje niet een of twee, maar verscheidene paal

kuilen zijn opgevuld. In de tweede plaats bevatten de sporen filcse hoeveel

heden houtskool. Die beide gegevens maken het verschil uit met de depots 

die in tabel i en appendix i z i jn opgenomen. Alleen de spieker van Oss-

Almstein (nr. 6) lijlct enigszins op de Duitse sites, omdat het aantal goed 

gevulde paallcuilen van de spieker niet beperkt is tot een of twee. In dat 

geval is een verldaring i n rituele termen wat twijfelachtiger, maar we mogen 

niet uitsluiten dat ook de Duitse depots de weerslag vormen van verlatings-

of reinigingsrituelen. 

Als we uitgaan van de duidelijkste voorbeelden, dan pleit met name de 

8 In het Ideale geval zou natuurlijk aangegeven moeten worden welke Inhoud het 

paalgatgedeelte van de paalkuil heeft gehad, aangezien we proberen om een activiteit na het 

uittrekken van de paal te reconstrueren. In de praktijk blijkt die scheiding in het veld niet 

vaak gemaakt te kunnen worden of niet gemaakt te zijn. 
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volgende combinatie van kenmerken voor Het bestaan van een praktijk van 

opzettelijke en betekenisvoUe depositie van afval in paalkuilen van gebou

wen in het Nederrijnse gebied: 

- de min of meer volledige opvulling van (het paalgatgedeelte van) de paal-

- een beperking tot een of twee sporen per constructie; • 

- een dominantie van secundair gebrand aardewerk en/of gebrande leem 

onder het vondstmateriaal; 

- de aanwezigheid van forse delen van een of meer grote objecten, zoals 

potten; 

- een gering aandeel van houtskool. 

Bij de in tabel i en appendix i opgenomen vindplaatsen is vrijwel steeds aan 

de eerste vier voorwaarden voldaan.^ Toch hebben we nog niet de garantie 

dat de depositie plaatsvond bij het opgeven van de constructie. Een van de 

recente inzichten in het Zuid-Nederlandse nederzettingsonderzoek is dat 

sommige huizen - of wat er van het staketsel resteer de - nog voor andere 

doeleinden gebmikt werden nadat ze als woning waren opgegeven. In dit 

verband wordt onder meer gedacht aan terugkeer naar het (voorouderlijke) 

huis voor het uitvoeren van bijbehorende rituelen (Gerritsen 1999b: 88-89). 

Zo blijken in de twee huizen uit de Vroege Ijzertijd van Riethoven-De 

Heesmortel grote inpandige kuilen gegraven te zijn op plaatsen waar i n 

eerste instantie palen moeten hebben gestaan (Slofstra 1991; Vanderhoeven 

1991). Dat impliceert dat de huizen op dat moment al geen dak meer beza-

ten. Zowel daar als in een nederzetting uit dezelfde periode te Someren-

Waterdael (Kortlang 1999) zi jn sporen van intens vuur vastgesteld, dat veel 

van het aardewerk aangetast heeft. In huis ID/E van Someren-Waterdael 

geldt dat voor het merendeel van de bijna 2000 scherven van ca. 170 potten 

die daar achterbleven, weUicht nadat het huis opzettelijk in brand was gesto

ken (Kortlang 1999: 176 en noot 77). 

Het is voorstelbaar dat het vullen van paalkuilen met verbrand aardewerk 

slechts een van de versies is waarin 'vurige' rituelen in de post-bewonings-

fase van een hoeve konden uitmonden. De uitgetroldcen palen van het 

vervallen huis Icunnen zelfs eerst als brandstof voor het vuur hebben 

gediend. 

We mogen de vondstsituaties in Riethoven en Someren echter met hetzelfde 

recht toeschrijven aan destructieve gebruiken bij het opgeven van de neder

zetting. Zulke gebruiken lijken in de Vroege Ijzertijd algemener geweest te 

zijn dan in andere perioden (zie onder). 

5 Een mimer kader 

Als we onze bHk verruimen tot het terrein buiten de huizen en spiekers, dan 

bemerlcen we dat ook andersoortige paallcuilen en Icuilen werden gevuld met 

extra verhit aardewerk. Chronologisch ligt daarbij een nadruk op de 7e-6e 

9 Wat de hoeveelheid houtskool betreft mogen we ervan uitgaan dat daarover, door 

uiteenlopende wijzen van opgraven, documentatie en publicatie, ongelijke informatie 

gegeven wordt. Daarom is deze variabele niet opgenomen in tabel 1. Van de in appendix 1 

beschreven overige vondsten uit de sporen met veel aardewerk en/of leem is niet duidelijk of 

het daarbij materiaal betreft dat op een ander moment in de,paalkuil is terechtgekomen 

('ruis') of dat ze onderdeel vormen van de bijzondere depositie. 
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eeuw v.Chr. en de 36 eeuw vChr, een verdeling die zich ook lijkt af te teke

nen bij het nog beperkte aantal bekende gevallen uit constructies. 

Een sprekend voorbeeld levert Maastricht-Randwyck. Daar lag een solitaire 

kuil uit de Vroege Ijzertijd volgestouwd met oververhitte scherven van veer

tien potten, voornamelijk van groot formaat. Het geheel was afgedekt met 

tientallen steenfragmenten die toebehoorden aan twee maalstenen 

(Dijkman 1989:12, 2 1 ) . E e n soortgelijk depot is ook in noordelijker rich

ting gevonden, namelijk te Roden (Dr.). Het dateert eveneens uit de Vroege 

Ijzertijd (Taayke 1993). 

Voor de jongere periode, de 3e eeuw v. Chr, levert Oss uiteenlopende voor

beelden op locaties buiten constructies. Binnen de vierkante omgreppeling 

van een vermoedelijke cultusplaats uit het einde van de Midden-Ijzertijd in 

Oss-Ussen lagen slechts weinig paallcuilen die niet tot de structuur behoor-

den. Twee daarvan bevatten tientallen scherven, het merendeel met sporen 

van secundaire brand. Bij de diepste van de twee (30 cm) gaat het in totaal 

om 87 stuks (Van der Sanden 1998: 330 [R49]). 

Het meest opmerlcelijke voorbeeld komt uit Oss-Schalkslcamp. Op ruime 

afstand van een gebouw uit dezelfde tijd was een reeks oververhitte potten 

gestapeld i n een grondspoor met de afmetingen van een paallcuil.ii 

Recentelijk werd te Druten-Scharenburg een (deel van een) Icuilinhoud 

geborgen met een soortgelijke samenstelling en brandsporen als die van de 

voornoemde Icuil uit Oss-Schalkslcamp. Een opmerlcelijke vorm daartUssen 

is een pot met een hoge standvoet, die dit stulc het aanzien van een - enigs

zins plompe - bolcaal geeft (Tuijn & Vissers 2000). 

6 Betekenis 

De genoemde voorbeelden geven aan dat het deponeren van extra verhit 

aardewerk en leem niet beperlct bleef tot paalkuilen van constructies. Is de 

gemeenschappelijke noemer wellicht dat er een ritueel bestond waarbij 

verbrand materiaal i n een schachtvormige ingraVing werd gedeponeerd, 

waarbij men in het ene geval een nieuw gat groef en in het andere geval een 

paal uitgroef of uittrok? En gebeurde dit steeds bij het opgeven van een 

nederzetting.^ Of zijn er gebruiken van verschillende aard geweest die alle

maal eindigden met het volproppen van Icuilen en paallcuilen? Men lean 

bijvoorbeeld denlcen aan een rituele reiniging bij het verlaten van de neder

zetting, tegenover een oogstfeest met een brandoffer. 

Dat in ieder geval een deel van de afvaldepots in de context van verhuizen 

moet worden geplaatst, suggereren ook de lagen verbrand materiaal die 

gehele huisinventarissen Icunnen vertegenwoordigen. Het gaat zowel om 

gewone Icuilen als de bovenzijde van afgedanlcte waterputten. Oss-Ussen 

kent verscheidene voorbeelden, met honderden oververhitte en secundair 

10 Dat het hier zou gaan om een voorraad verschraiingsmateriaal (Dijkman 1989: 37) is hiet erg 

waarschijnlijk, omdat in die periode in Zuid-Limburg als rnineraal verschraiingsmateriaal 

praktisch alleen kwarts werd gebruikt, terwijl de maalstenen uit zandsteen en arkose 

bestaan. 

u Eerder is een diepte van ruim anderhalve meter vermeld (Fokkens 1991). Bij nadere 

bestudering van de documentatie blijkt de diepte onder het aangelegde vlak echter niet meer 

dan 40 cm te bedragen, ofwel ruim 60 cm onder het oorspronkelijke oppervlak (jansen &. 

Fokkens 1999: 66). Tevens is een enkel exemplaar van het afgebeelde aardewerk afkomstig 

uiteen ander spoor (mond. med. H. Fokkens; het betreft Fokkens 1991: afb 22 midden 

onder, aisook jansen &, Fokkens 1999: fig. 60, midden onder). 
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roodgebrande potfragmenten, samen met weefgewichten en/of spinldosjes 

en steenmateriaal. Ze dateren vooral uit de fasen C en D, ofwel de tweede 

helft van de Vroege Ijzertijd (eigen documentatie; zie ook Kok 1998: 91 e.v.). 

Bovendien geven vondstsituaties in omgevende streken nog veel duidelijker 

aanwijzingen voor het bestaan van zulke praktijken i n de laatste millennia 

v.Chr. Het meest tot de verbeelding spreekt de vondstsituatie die men 

aantrof in huizen i n de nederzetting uit de Midden-Bronstijd te Trethellan 

Farm (Cornwall). Van de huispalen had men een aantal laten staan, maar 

andere waren uitgetroldcen. In de gaten had men vervolgens afval gestort, of 

men had ze afgedekt met leisteenplaten. Tevens waren de vioeren systema

tisch bedelct met lagen grond en nederzettingsafval. Een ingegraven maal-

steen met daarbij zeven wrijfstenen, en de kapotgeslagen en verbrande 

maalsteenfragmenten in de afdeldagen van een ander huis, passen in 

ditzelfde kader van vermoede closing deposits (Briick 1999:154-155). 

Omdat het aantal voorbeelden van opgevulde paallcuilen van constructies i n 

het Nederrijnse gebied nog gering is, valt nog weinig vat te krijgen op de 

achtergronden ervan. Er zijn echter voldoende voorbeelden om het 

oorspronkelijk aangenomen incldentele karalcter te verwerpen en een meer 

patroonmatig gedrag te veronderstellen. Maar het is tegelijkertijd dtiidelijk 

dat niet elke verhuizing resulteerde in het bijzetten van verbrande overblijf

selen in paalgaten van de constructies. We zouden daarentegen Icunnen 

denlcen aan meer uitzonderiljke situaties, zoals het vernietigen van huis en 

haard van personen die uit de gemeenschap verbannen waren, of van over

leden gemeenschapsleden zonder nazaten.12 

Wanneer we echter ook depots met verbrand materiaal in paallcuilen en 

Icuilen buiten constructies zouden mogen toeschrijven aan verlatingsritue

len, dan is het gebruik veel algemener geweest. De enkele voorbeelden die 

reeds genoemd zijn, vormen slechts een deel van de gepubliceerde en onge-

publiceerde coUecties die de auteur bekend zijn. Dit verschijnsel geldt even

wel in het bijzonder de ye en 6e eeuw v. Chr., dus het grootste deel van de 

Vroege Ijzertijd. In Midden- en Zuid-Nederland vinden we vooral uit die 

periode spoorvullingen met een overdaad aan exti'a verhit aardewerk en 

ander huisraad, huttenleem en steenbroldcen (zie ook Van Hoof 2000:115 e.v.). 

Wat we ons ook mogen voorstelien bij de forse hoeveelheden aardewerk en 

leem in de paallcuilen, we behoeven hierbij niet aan. offergaven te denlcen. 

Net als bij de eerdergenoemde depots die buiten constructies zi jn aangetrof

fen, is de meerderheid van het materiaal al op een eerder moment in grote 

stuldcen gebroken, vervolgens verhit en daarna verder gefragmenteerd. 

Houtskool is opvallend weinig aanwezig, alsof men de scherven en de leem-

broldcen uit het vuur verzamelde zoals men met beenderresten uit de 

crematiebrandstapel deed. Er is dan ook geen reden om een offer, aan mach- . 

ten in de aardbodem te veronderstellen, anders dan bij vele van.de bouwof-. 

fers (zie daaiToor Van den Broeke 1977). 

Als er al sprake is geweest van offers, dan hebben die zich al op een eerder 

moment afgespeeld, voorafgaand aan de depositie. Daarbij zal het aardewerk 

12 In de gevallen dat een middenstaander van een huis verwijderd is, zoals in Nijlnegen-

Oosterhout en Oss-Mettegeupel, mag bovendien in herinnering worden geroepen dat in de 

middeleeuwse Scandinavlsche wereld huis- en tempelpalen konden fungeren als symbolen 

van de wereldas danwel als zetel van de goden en de vooroudergeesten. Kolonisten die op 

Ijsland afstevenden namen de (vrljstaande) voorouderpaal uit de woning mee (De Vries 

1970; 389-391). 
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tliet zelf de offergave zijn geweest, maar hoogstens als omhnlsel van een 

offergave in de vorm van spijs of drank hebben gediend. De samenstelling 

van enkele late depots - zowel uit constructies als uit sporen daarbuiten -

doei ' ook denken aan een servies dat bijvoorbeeld bij een gemeenschappe

lijke (offerjmaaltijd werd gebruikt (vgl. Gabriel & Heinrich 1976: 129, 

Lommerzheim & Oesterwind 1995: 22 e.v.). Opmerkelijk is dat de late 

depots van Dmten-Scharenburg, Oss-Schalkskamp en Oss-Zaltbommelse

weg alle zowel een of enlcele schalen als tonvormige en drieledige potten 

van middelmatige grootte omvatten. De meeste oudere depots laten daaren

tegen overwegend volumineuze (voorraad)potten zien. 

De laatstgenoemde waarnemingen vormen een richtsnoer bij verder onder

zoek naar de praktijken en betekenissen achter de vondst van paallcuilen en 

andere Icuilen die min of meer volledig gevuld zi jn met extra gebrand aarde

werk en/of leem. Hoe ongewoon deze situatie is, wordt pas duidelijk 

wanneer we ons realiseren dat er in de late prehistorie geen omvangrijke 

paalkuilvuUingen aanwijsbaar zijn met aardewerk of leem dat normale 

baksellcenmerken vertoont. Net zo min zijn mij depots van stenen of bot-

materiaal in paallcuilen uit de bestreken periode bekend. 

7 Besluit 

In het voorgaande is een bijzondere categorie van depots in nederzettings

context belicht. Daarbij gaat het om grondsporen die nagenoeg volledig zijn 

opgevuld met aardewerk en/of leem dat extra verhit is. Het blijlct moeilijk 

om deze depots steeds te onderscheiden van mislulcte ovenladingen en 

opgeruimde inventarissen na een tussentljdse verbouwing of brand. De 

aanwijzingen voor het bestaan van depots met meer betekenis moeten 

onder meer gezocht worden in de zorgvuldigheid waarmee sommige depots 

tot stand zijn gekomen, zoals het stapelen van materiaal (Maastricht-

Randwyclc en Oss-Schalkskamp) en de plaatsing van haardbroldcen op een 

potbodem (Nijmegen-Oosterhout). Die zorgvuldigheid blijkt ook uit de zeld-

zaamheid van houtskool tussen forse hoeveelheden verbrand materiaal: 

blijkbaar heeft men het te deponeren materiaal geselecteerd. 

De uitgekozen locatie is een andere indicatie voor het bijzondere karalcter 

Dat geldt in het bijzonder voor de depots in slechts een of twee paallcuilen 

van een huis of spieker. Deze specifieke sporen vormen tevens de sterkste 

aanwijzingen dat we (onder meer) te maken hebben met gebruiken die 

samenhingen met het opgeven van de woonstede. Het is aannemelijk dat dit 

gebeurde als afsluiting van (brand) offers of na het i n de as leggen van 

gebouwen, al dan niet met inboedel. 

Het is van minder belang of we op die gebruiken ons stempel 'ceremonieel' 

of 'ritueel' moeten plaldcen. Als we daarmee aan willen geven dat het niet 

om een alledaagse pralctijk ging, maar om een gebeurtenis die een beladen 

karalcter droeg, dan is dat echter zonder meer gewettigd (vgl. H i l l 1996). 

Het woonstalhuis met zijn bijgebouwen vormde immers de basis van het 

bestaan. Elke grote verandering in dit leader zal een emotionele gebeurtenis 

zijn geweest. 

Maar ook zonder de toevoeging 'ritueel' hebben we al aan inzicht gewonnen. 

Er komt immers enige tekening in de brij van nederzettingsafval waarmee 

de depots van de archeologische instellingen gevuld zijn. Niet alle afval 

blijlct afval. Daarbij mag benadrukt worden dat het maken van dit onder

scheid voor een belangrijk deel berust op de herlcenning van secundaire 
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brand bij aardewerlc en leem, een aspect dat in de aardewerkstudies tot nog 

toe minder aandacht krijgt dan het verdient. 
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Appendix i 

Overzicht van vindplaatsen uit de metaaitijden in Nederland en omgeving met bijzondere 

afvaldepositie in een of meer paalkuilen van een gebouw: 

1. Boxmeer-Maasbroeksche Bloklcen (N.Br.) 

In een forse paallcuil in de lange oostelijke wand van een N-Z gericht huis uit de Late 

Bronstijd (ge eeuw v.Chr..') werden vele Idlo's aardewerk aangetroffen. Het betreft uitslui

tend extra gebrand (wrsch. secundair gebrand) aardewerk, dat toegeschreven kan worden 

aan diverse grote potten. De paallcuil bevatte verder wat steenmateriaal en was rijk aan 

botanische resten, met name ka£ 

Bronnen: Van der Velde e.a. iggS: 23, alsmede pers. med. H.M van der Velde en eigen 

documentatie. 

2. Denekamp-Lattrop, Ottershagenweg (Ov.) 

De NW-paalkuil van een vierpalige, N-Z gerichte spieker was geheel gevuld met de verbran

de resten (ca; go scherven) van een grote besmeten IJzertijd-pot. 

Bronnen: Verlinde ig97 en pers. med. A.D. Verlinde. 

3. Echt-Mariahoop (L.) 

In de noordelijke hoekpaaUcuil van een ZW-NO gericht bijgebouw (?) van g x 4,3 m uit de 

Vroege Ijzertijd bevond zich een concentratle oververhit aardewerk (o.a. verwrongen 

Sc/irag/ia/s-pot), terwijl de overige paallcuilen weinig materiaal bevatten. Bron: Willems 

ig83: 234-238. 

4. Nijmegen-Lent, Laauwikstraat-noord (Gld.) 

Een hoekpaaUcuil en de paallcuil voor de middenstaander van een minstens achtpalige spie

ker uit de Vroege IJzeitijd bevatten samen 16,0 kg aardewerkscherven. Deze zijn in meer

derheid secundair gebrand en stammen voornamelijk van grote potten. Zie verder het 

telcstgedeelte van deze bijdrage. 

5. Nijmegen-Oosterhout, Van Boetzelaerstraat (Gld.) 

De paalkuil van de meest westelijke middenstaander van een O-W gericht huis uit de 

Midden- of Late Ijzertijd bevatte hoofdzakelijk brokken leem (7,5 kg) met sporen van 

secundaire brand. Deze leembroklcen zijn waarschijnlijk aflcomstig.van een haardkraag. Zie 

verder het tekstgedeelte van deze bijdrage. 

6. Oss-Almstein (N.Br.) 

De paalkuilen van een twaalfpalige spieker - met aansluitend een deiiiende paalkuil (voor 

een trapje?) - bleken aan vondstmateriaal alleen aardewerk (3,g kg) en gebrande leem met 

veel afgestreken vlakken (4,5 kg) te bevatten, zowel in de insteek als in de kern. Uit twee 

paalkuilen in de drie reelcsen van vier paalkuilen (OZO-WNW gericht) kwam een aanzien

lijke hoeveelheid materiaal. De grootste leemconcentratie (2,2 kg) werd aangetroffen in een 

paallcuil in de middelste rij, terwijl het gros van het aardewerk (2,5 kg) werd geborgen uit 

een paalkuil in de zuidelijkste rij. De overige drie paalkuilen uit deze rij bevatten vrijwel al 

het overige vondstmateriaal dat buiten de twee genoemde sporen aan het licht kwam.-

Het aardewerk, dat te dateren valt rond de overgang van de Vroege naar de Mldden-

IJzertijd (Oss-Ussen fase D-E), lijlct in meerderheid secundair gebrand, in de meeste geval

len echter zonder dat dit op de breuken herkenbaar is. Dit aardewerk was blijkbaar min of 

meer compleet toen het met vuur in aanraking kwam. Uit het vondstrijkste spoor zijn 

slechts vier fragmenten met sporen van oveiTerhitting te noteren. Wat de vormen betreft is 

er sprake van verscheidenheid: zowel van schalen als van tqnvormen en drieledige potten 

zijn voorbeelden aanwezig. 

Hoewel het terrein rond de spieker niet volledig onderzocht is (zie Jansen & Fokkens iggg: 

fig. 72, S63), lijkt het er niet op dat in de nabijheid een hoofdgebouw lag. 

Bronnen: Van der Beek igge en eigen documentatie. 
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7. Oss-Mettegeupel (N.Br.) 

De paalkuilen van het tweebeuldge huis 5 te Oss-Mettegeupel bevatten slechts enkele scher

ven, afgezien van een rijk gevulde nokpaalkuil. Het is de Icuil voor de meest oostelijke 

inpandige middenstaander in dit O-W gerichte huis uit de overgang van Midden-IJzertijd 

naar Late Ijzertijd (Oss-Ussen fase H/I). De geborgen hoeveelheden aardewerkfragmenten 

en gebrande leem (resp. 3,3 kg [141 fragm.j en 1,8 kg) zullen slechts een deel van het mate

riaal vertegenwoordigen, omdat het spoor gedeeltelijk clandestien uitgegraven is. Daardoor 

zijn ook geen gegevens over het volume ei-van bekend. Het aardewerk is in de meeste 

gevallen rood tot grijs gebrand (oververhit). Tonvormige potten domineren. Enlcele brok-

stuldcen van een loper van kwartsitische zandsteen completeren het vondstmateriaal. 

Bronnen: Mietes igg8 en eigen documentatie. 

8. Oss-Zaltbommelseweg (N.Br) 

Uit de twee zuidelijke paalkuilen van een vermoedelijk vierpaUge, oost-west gerichte spie

ker uit het begin van de Late Ijzertijd (Oss-Ussen fase I) werd een grote hoeveelheid aarde

werk geborgen (Van der Sanden 1990: fig. 5, vnrs. io5g3 en 10594). Omdat vele fragmen

ten uit de paalkuilen over en weer aan elkaar passen, worden ze hier verder gezamenlijk 

beschreven. Het gaat om minimaal 11 kg aardewerk. •'• Het gros daarvan vertoont sporen 

van oververhitttng, o.a. gemanifesteerd door kromgetrokken fragmenten. Het bett'eft vaat-

werk van uiteenlopende formaten; verscheidene exemplaren zijn min of meer compleet 

vertegenwoordigd. 

Buiten het aardewerk is ook een hoeveelheid tefriet (0,8 kg) en ander steenmateriaal 

(0,7 kg; o.a. behorend tot maalsteen) gevonden, samen met een groot deel van een driehoe-

Icig aardewerken weefgewicht en enig verbrand bot. 

1 Tijdens de voorbereiding van deze studie kon de meerderlieid van het aardewerk 

daadwerkelijk gewogen worden (10,5 kg). Enkele tientallen (vnl. kleinere) fragmenten waren 

op dat moment niet beschikbaar. 


