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s a m e n vat t i n g

In dit rapport presenteert VUhbs archeologie de resultaten van het archeologisch onderzoek op de 
vindplaatsen Hazenkamp en De Reth te Echteld, gelegen binnen de gemeente Tiel. In opdracht van 
Industrieschap Medel voerde VUhbs archeologie tussen oktober 2016 en april 2017 een vlakdekkende 
opgraving uit. Daarbij zijn archeologische resten onderzocht die werden bedreigd door de voorgeno-
men aanleg van het bedrijvenpark Medel. In totaal onderzocht VUhbs een oppervlakte van 5.9 ha (8.8 
ha inclusief vlakken 2 en 3). De opgraving heeft belangwekkende resultaten opgeleverd, waaronder 
nederzettingssporen uit de Late IJzertijd, de vroegste Romeinse periode en de laat-Romeinse tijd, twee 
Romeinse grafvelden en een (rest)geul met oversteekplaats en insteekhaven. De verhalen die uit de Tielse 
bodem zijn opgediept worden middels dit rapport ontsloten voor zowel de wetenschappelijke wereld als 
het bredere publiek. 

Groot onderzoek
De opgraving door VUhbs is onderdeel van een groter project dat wordt aangeduid onder de naam 
Tiel-Medel-Afronding. Binnen dit project zijn in totaal vier vindplaatsen onderzocht, verdeeld over 
drie percelen. Elk perceel is onderzocht door een of meerdere archeologische bedrijven. Naast de door 
VUhbs onderzochte vindplaatsen Hazenkamp en De Reth (perceel 3), zijn de vindplaatsen Roeskamp 
(perceel 1) en Hoge Hof (perceel 2) opgegraven door respectievelijk een combinatie van de archeolo-
gische bedrijven RAAP/ADC/Archol/BAAC en ADC/BAAC. Op deze manier zijn duizenden jaren 
bewoningsgeschiedenis van Medel in beeld gebracht. 

Een dynamisch rivierenlandschap 
De vindplaatsen Hazenkamp en De Reth liggen in het Betuwse rivierengebied, juist ten oosten van Tiel. 
Dit landschap is in het verleden vormgegeven door de dynamische activiteit van het rivierwater. Zonder 
dijken -die immers pas in de Middeleeuwen werden aangelegd- zocht het water zich vrijelijk een weg door 
het gebied. Zo ontstond een dynamisch landschap van (rest-)geulen, (oude) rivierbeddingen, oeverwallen, 
crevasses en komgebieden. Dit gevarieerde landschap bood een aantrekkelijke woonplaats voor mensen. 

Hazenkamp en De Reth liggen op de noordelijke flank van de stroomgordel van Echteld, langs ver-
schillende (rest)geulen. De eerste bewoners van De Reth bouwden hun huizen in de Late IJzertijd langs 
de restgeul van Echteld fase I. In de tweede helft van de 1ste eeuw voor Chr. vond er vervolgens een grote 
overstroming plaats, waarbij het water niet alleen de al bestaande restgeul volgde, maar ook een nieuwe, 
bijna 80 meter brede geul uitsleet: Echteld fase II. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het hierbij om een 
niet-volledige geulverlegging binnen de stroomgordel ging. De geul van Echteld fase II kan daarom het 
beste worden beschouwd als een crevasse (een doorbraak van een oeverwal die niet heeft doorgezet) of 
een mislukte avulsie (een natuurlijke wijziging van de rivierloop). Op de oever van deze laatstgenoemde 
geul vestigden zich in de vroegste Romeinse periode nieuwe bewoners. De geul zal in eerste instantie 
zeker nog watervoerend en bevaarbaar zijn geweest, hoewel het proces van verlanding al snel inzette. In 
de daaropvolgende periode werd de geul nog zeker drie keer opnieuw actief, waarbij er weer water door 
de geul stroomde. Deze gebeurtenissen kunnen ingrijpend zijn geweest voor de bewoners van het gebied. 

De vroegste bewoners
De vroegste bewoners arriveerden waarschijnlijk in de tweede helft van de 2de eeuw voor Chr. op de 
oevers van de geul van Echteld fase I. In deze periode was de geul nog slechts een ondiepe depressie in 
het landschap. Er zijn drie erven opgegraven. Twee van deze erven (met huizen 8001 en 8005) vallen op 
door hun gelijkenis. Beide huizen zijn klein en meten respectievelijk 6.2 bij 5.5 en 7.1 bij 4.7 m. Het gaat 
om een variant op het gebouwtype Haps (Oss type 4a) dat vooral voor lijkt te komen in het rivieren-
gebied. Naast de huizen zijn er op de erven ook kuilen en een bijgebouw aanwezig. Het derde erf (met 
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huis 8006) ligt ingeklemd tussen twee ondiepe depressies van de geul en omvat verder twee spiekers, een 
bijgebouw, een kuil en enkele greppels. 

De opgegraven erven bestonden waarschijnlijk niet gelijktijdig naast elkaar, maar verplaatsten zich 
door de tijd heen langs de geul. Het is aannemelijk dat de IJzertijdnederzetting oorspronkelijk groter is 
geweest dan op basis van de opgraving kon worden vastgesteld. Waarschijnlijk ging het om twee of drie 
gelijktijdige erven die door de tijd heen steeds op een andere locatie langs de geul werden opgericht. 

De vondsten uit de Late IJzertijd bestaan voornamelijk uit handgevormd aardewerk, fibulae (draadfi-
bulae van het midden-La Tène-schema en de laat-La Tène-fibula van het type Nauheim) en een behoor-
lijk aantal fragmenten van glazen armbanden (63). De meeste armbanden zijn gemaakt van blauw- of 
purperkleurig glas, hebben een D-vormige doorsnede. Een deel hiervan is versierd met zigzag-patronen 
van gele glaspasta.

De bewoners van de geuloever waren zelfvoorzienend en deden aan zowel akkerbouw als veeteelt. 
Men hield vooral runderen en schapen. Varken en paard speelden maar een beperkte rol. Qua cultuurge-
wassen beschikte men over granen, zoals bedekte gerst, emmertarwe, spelt, gecultiveerde haver en pluim-
gierst, maar ook over olieleveranciers, zoals huttentut en mogelijk raapzaad. Uit het onderzoek blijkt dat 
niet alleen de droogste delen van het landschap zijn gebruikt zijn voor akkerbouw (zoals de oeverwallen 
en stroomruggen), maar ook de wat lagere delen, die meer aan waterschommelingen onderhevig waren. 

Een breuk in bewoning omstreeks 50 voor Chr.?
Omstreeks het midden van de 1ste eeuw voor Chr. waren de vindplaatsen De Reth en Hazenkamp niet 
meer intensief in gebruik, zo lijkt het. Wel werd de geul van Echteld fase I in deze periode twee keer 
opnieuw actief. Het is mogelijk dat deze nieuwe rivieractiviteiten te maken hebben met het tijdelijke 
gebrek aan menselijke activiteiten. Anderzijds zijn er ook op veel andere vindplaatsen aanwijzingen voor 
een lacune in de bewoningsactiviteiten gedurende deze periode. 

Nieuwe bewoners langs een nieuwe geul
In de tweede helft van de 1ste eeuw voor Chr. vormde zich een nieuwe, brede geul door het plangebied: 
Echteld fase II. Niet lang na de vorming van deze nieuwe geul (waarschijnlijk in de laatste decennia 
voor Chr.) werd de oostelijke oever (vindplaats De Reth) in gebruik genomen door nieuwe mensen. In 
het meest zuidelijke deel van deze vindplaats richtte men een erf in bestaande uit een deels omgreppeld 
huis (8002), een spieker, een bijgebouw en enkele kuilen. Iets noordelijker lag een tweede erf, waarvan 
slechts een deel kon worden opgegraven. Het centrale deel van De Reth werd in deze fase gekenmerkt 
door een complex van greppels en greppelstructuren, waarvan de functie niet in alle gevallen duidelijk is. 

Goed bewaarde sporen en vondsten uit deze vroegste Romeinse tijd worden niet vaak gevonden en 
zijn daarom van groot belang. In deze periode veranderde er veel. De eerste Romeinse legereenheden 
arriveerden, bevolkingsgroepen verplaatsten zich, er werden wegen en legerkampen aangelegd en nieuwe 
producten en ideeën drongen door tot het rivierengebied. Dit waren de formatieve jaren van de noor-
delijke grensstreek van het Romeinse rijk. 

Een bijzonder omgreppeld terrein 
Te midden van het vroeg-Romeinse greppelcomplex (De Reth) is een opmerkelijk omgreppeld ter-
rein gevonden (structuur 14002/14005, mogelijk geassocieerd met greppel 14003). Het oorspronkelijke 
rechthoekige terrein (14005: ca. 21.5 bij 10.8 m) had twee centrale, tegenover elkaar gelegen openingen. 
Binnen de omgreppeling zijn geen sporen gevonden. Iets later werd het terrein aan de korte zijde uit-
gebreid en bouwde men hier een klein houten gebouw (9001). Het terrein ligt te midden van andere 
greppels, greppelstructuren en spiekers.

In de greppels van het terrein 14002/14005 zijn verschillende complete handgevormde potten 
geplaatst, vooral rond de openingen. Ook verschillende andere vondsten uit de directe omgeving val-
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len op: zeven Keltische munten, twee vroege Romeinse munten, een zegelring en een luxe schijffibula. 
Laatstgenoemde stukken passen goed in een Romeins-mediterrane traditie en zijn daarmee waarschijn-
lijk de vroegste ‘Romeinse’ stukken van deze vindplaats. 

 Het is moeilijk om de functie van het omgreppelde terrein eenduidig vast te stellen. Daarom zijn drie 
scenario’s beschreven. Het eerste scenario gaat uit van een interpretatie als huisplaats. De lay-out van met 
name het terrein 14005 -met zijn lang rechthoekige vorm en de centrale ingangen- doet immers sterk 
denken aan die van een huisplaats, gemarkeerd door huisgreppels. Ook de speciale deposities bij de ingan-
gen passen in dit plaatje. Echter, binnen de omgreppeling ontbreekt elk spoor van een huisconstructie. 
Wellicht was het huis gelegen op een verhoogd platform, waardoor deze sporen verloren zijn gegaan, of 
was de constructie van het huis oorspronkelijk zeer licht. 

Een tweede scenario gaat uit van het terrein als een rituele plaats: een afgebakende plek waar rituelen 
werden uitgevoerd, zo mogelijk rondom een zogenaamde ‘rituele focus’. De bijzondere deposities in de 
greppels, de speciale vondsten uit de directe omgeving en het ontbreken van duidelijke bewoningssporen 
zouden in deze richting kunnen wijzen. Ook de markante ligging direct naast de oversteekplaats door 
de geul kan dienen als een aanvullend argument. Anderzijds ontbreekt een herkenbare rituele focus, 
zoals kuilen met bijzonder vondstmateriaal of paalstellingen. Verder moet worden vastgesteld dat speciale 
deposities niet alleen zijn gevonden bij het omgreppelde terrein, maar ook nabij het erf en direct langs 
de ingang van huis 8002. Hoewel het aannemelijk is dat de speciale deposities van terrein 14002/14005 
met rituele praktijken kunnen worden geassocieerd, is het de vraag of zij iets zeggen over de functie van 
het omgreppelde terrein zelf.

In het derde scenario wordt 14002/14005 beschouwd als een terrein met economische functie. Het 
zou daarbij bijvoorbeeld kunnen gaan om een plaats waar gewassen of voedsel werden verwerkt of bereid, 
waar vee werd gehouden (of geslacht), of waar artisanale activiteiten plaatsvonden. Deze interpretatie-
mogelijkheid is enerzijds gebaseerd op de ligging van het terrein te midden van perceleringsgreppels, 
greppelstructuren en spiekers, in de directe periferie van het erf van huis 8002. Ook werden in een van 
de greppels kleine metaalspatten gevonden en bevatten de nabijgelegen geullagen dorsafval. Als laatste 
past ook het kleine (bij)gebouw 9001 mogelijk goed in dit scenario. 

Nieuwkomers uit het noorden? 
Verschillende vondsten uit de vroegste Romeinse periode maken het aannemelijk dat er omstreeks het 
begin van onze jaartelling nieuwkomers uit het noorden neerstreken op de oever van de Medelse geul. 
Allereerst wijkt het aardewerkspectrum van zowel het beschreven greppelcomplex als het erf van huis 
8002 duidelijk af van het bekende regionale spectrum. Op basis van vorm, baksel, decoratiepatronen 
en chemische samenstelling kan worden geconcludeerd dat er sprake was van sterke invloeden uit de 
noordelijke (kust-)gebieden (het woongebied van de Friezen). Nadere studie heeft aangetoond dat er 
zowel importen uit het noorden als lokaal vervaardigd aardewerk in Friese traditie zijn gevonden. Deze 
combinatie lijkt er op te wijzen dat het niet zozeer gaat om aardewerk (of de inhoud daarvan) dat door 
uitwisseling in Medel is terecht gekomen, maar dat er wel degelijk mensen zijn gearriveerd met hun eigen 
materiële cultuur én hun eigen aardewerktradities. Deze nieuwkomers brachten dus potten mee uit hun 
herkomstregio, maar bakten vervolgens ter plekke ook nieuwe potten volgens de hen bekende tradities.

Naast het aardewerk zijn er ook andere vondsten die de niet-lokale herkomst van de bewoners 
onderschrijven. Zo is er in de greppel 14005 een keramische deksel met vingerindrukken gevonden, die 
vooral goed bekend zijn uit zowel Noord-Holland als het Fries-Groningse kustgebied. Ook de vondst 
van potten met sporen van een roodbruine substantie (waarschijnlijk dierlijk bloed) lijkt in deze lijn van 
redenatie te passen, hoewel er behoefte is aan nadere studie. Als laatste noemen we hier de grijze slak-
ken die zijn ontstaan bij het verbranden van mest. Het gebruik van mest als brandstof kennen we uit het 
Noordnederlandse gebied, vooral uit West-Friesland en het terpengebied. Mogelijk kan dit branden van 
mest worden beschouwd als een culturele traditie die is meegekomen met de noordelijke nieuwkomers. 
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1  Een smalle, rechthoekige verdieping in de greppel die is 

bedoeld om vijanden die in de greppel lopen te verwon-

den. 

In het achterland van de limes 
Na het in onbruik raken van de hierboven beschreven erven en het greppelcomplex –waarschijnlijk al 
vroeg in de 1ste eeuw na Chr.- was het terrein op de oostelijke oever van de restgeul in gebruik als 
akker. Twee lange greppels (6009 en 6036) begrensden in deze periode een half-ovaal areaal met een 
oppervlakte van ca. 9700 m², direct langs de restgeul. Binnen dit omgreppelde areaal lagen een eenvoudig 
horreum en een vierpalige spieker. Verder werden de vindplaatsen in deze periode niet bewoond. Op de 
westelijke geuloever valt vooral een grote, in de oever gegraven kuil op. Waarschijnlijk werd deze kuil 
gebruikt als een kleine insteekhaven of voor het steken en keren van schepen en boten. Dat de geul in 
gebruik is geweest als waterweg wordt ook onderschreven door de scheepsnagels die in de geulvullingen 
werden gevonden. 

Mogelijk diende de westelijke oever van de geul als overslagplaats voor goederen. Anderzijds kunnen 
ook bouwmaterialen zijn vervoerd die nodig waren voor lokale bouwprojecten. Het idee dat Medel wel-
eens een belangrijke logistieke plek kan zijn geweest wordt ondersteund door een recente GIS-analyse 
van lokale transportsystemen in het Nederlandse rivierengebied. Hieruit blijkt dat Medel een strategi-
sche positie had voor het vervoer van goederen en mensen richting de militaire forten van Maurik en 
Kesteren. 

Militairen in Medel
Op basis van het vondstenspectrum lijken er in de periode vanaf ca. 40 na Chr. Romeinse militairen 
aanwezig te zijn geweest in Medel. Vooral de Aucissafibulae en een omegafibula zijn daarbij tekenend; zij 
kunnen tot de militaire dracht worden gerekend. Waarschijnlijk was er omstreeks het midden van de 1ste 
eeuw na Chr. sprake van een relatief kleinschalige en semipermanente militaire aanwezigheid. 

In dit licht is ook het omvangrijke greppelsysteem 6008 van belang, hoewel dat zeker een halve eeuw 
later lijkt te dateren. De grootschalige uitleg, de V-vormige doorsnede en een zogenaamde ‘enkelbreker’1 
onder in de greppel doen de betrokkenheid van militairen vermoeden. Het is goed mogelijk dat het grep-
pelsysteem 6008 als onderdeel van meerdere tijdelijke militaire kampen moet worden beschouwd. Zulke 
tijdelijke kampen kunnen zijn gebruikt als ‘oefenkamp’, voor de wisseling van legioenen of bij situaties 
waarvoor meer manschappen nodig waren dan er normaal beschikbaar waren in de regio.  

Twee grafvelden aan weerzijden van de geul 
In de tweede helft van de 1ste eeuw na Chr. werden aan weerszijden van de geul twee terreinen in 
gebruik genomen als grafveld. Het gaat om twee afzonderlijke grafvelden die op veel punten van elkaar 
verschillen, hoewel er zeker ook grote overeenkomsten zijn. Het grafveld Hazenkamp, gelegen op de 
westelijke oever, is een relatief klein grafveld met een oppervlakte van ongeveer 0.8 ha. Het aan de andere 
kant van de geul gelegen grafveld De Reth is ongeveer drie keer zo groot. Dit verschil wordt (deels) 
ook gereflecteerd in het aantal graven. Waar voor het grafveld Hazenkamp een minimaal aantal graven 
kan worden berekend van 65 (waarvan 54 aangetoond), bedraagt dat aantal voor De Reth 108 (waarvan 
32 aangetoond). Een ander verschil betreft de afmetingen van de grafmonumenten. Zo had de grootste 
grafheuvel van het grafveld Hazenkamp een diameter van ca. 10.5 m, terwijl op De Reth bijna de helft 
van de grafheuvels een diameter had die groter was dan dat. Eén grafheuvel had zelfs een doorsnede van 
23.30 m. Voor de rechthoekige randstructuren geldt hetzelfde. De meeste randstructuren van De Reth 
zijn groter dan het grootste exemplaar van Hazenkamp, dat ca. 8.65 bij 6.85 m meet. De grootste recht-
hoekige randstructuur van De Reth mat 19.90 bij 18.90 m. Ook de ruimtelijke structuur van de grafvel-
den verschilt aanzienlijk van elkaar. Zo maakt het grafveld Hazenkamp een enigszins ongestructureerde 



5

2  Een bustumgraf is een graftype waarbij het lichaam van 

de overleden boven de grafkuil op een brandstapel is 

verbrand.

indruk, terwijl het grafveld De Reth strikter lijkt te zijn geordend, met grafmonumenten die duidelijk op 
elkaar zijn georiënteerd. In sommige gevallen waren de grafmonumenten zelfs aaneengeschakeld, zodat 
een soort ‘dodenstraatjes’ zijn ontstaan. Wel kan op het grafveld Hazenkamp een viertal gravenclusters 
worden herkend, die mogelijk samenhangen met familiegroepen. 

Bij de meeste graven gaat het om crematiegraven van de verschillende typen die gangbaar zijn op 
Romeinse grafvelden. Opmerkelijk zijn enkele dubbele graven (in enkele gevallen een kind en volwas-
sene) en enkele graven of kuilen met flinke concentraties schervenmateriaal, in een enkel geval zonder 
geassocieerd menselijk botmateriaal. De grafgiften uit de crematiegraven beperken zich meestal tot een 
of enkele stukken aardewerk; hoofdzakelijk tafelwaar, gevolgd door vaatwerk voor transport of opslag. 
In sommige gevallen is ook glazen vaatwerk meegegeven. Op beide grafvelden zijn soms ook metalen 
objecten meegegeven, zoals scheermessen, een schaar en een mes. Andere noemenswaardige vondsten 
zijn een spinsteen en fragmenten van benen objecten die meestal worden geïnterpreteerd als spinrokken 
(een stok waarop bij het spinnen de wol wordt gestoken).  

Naast crematiegraven zijn er op beide grafvelden ook inhumatiegraven gevonden: in totaal twaalf. 
Op De Reth zijn de graven van vier volwassenen en drie baby’s gevonden. In de meeste gevallen gaat 
het om nette, zorgvuldige begravingen. Twee van de baby’s liggen in een dubbelgraf, met de voeten naar 
elkaar. DNA-analyse heeft uitgewezen dat het hier gaat om een jongentje en een meisje en dat zij broer 
en zus waren. Gezien de gelijke leeftijd gaat het hier dus om een twee-eiige tweeling. De tweeling is 
begraven aan de voet van een grote grafheuvel. Op het grafveld Hazenkamp zijn de lijkbegravingen van 
twee baby’s en twee jongeren gevonden. In een van de graven is een jonge man (17-20 jaar oud) bijge-
zet. Op basis van botanische analyse blijkt dat zijn lichaam op een ‘bed‘ van grassen in de kuil is gelegd. 
Een tweede inhumatiegraf is een geval apart. In dit graf lag een jonge vrouw (17-24 jaar oud) op een 
dikke laag houtskool, min of meer in een lang-rechthoekige kuil. Haar skelet lag in een vreemde hou-
ding, maar was nog (vrijwel) volledig intact. Slechts op enkele plekken konden sporen van verbranding 
worden vastgesteld. Het lijkt hier dan ook te gaan om een soort bustum-graf, waarbij de crematie slechts 
gedeeltelijk succesvol is gebleken.2 Waarom deze persoon op deze afwijkende manier is ‘begraven’ kan 
niet met zekerheid worden bepaald. Mogelijk speelde haar herkomst een rol. Uit de isotopenanalyse blijkt 
immers dat deze jonge vrouw van buiten het gebied afkomstig was en gedurende haar korte leven op 
verschillende plaatsen heeft gewoond. Mogelijk arriveerde zij pas korte tijd voor haar overlijden in Tiel. 

Wat betreft de ontwikkeling van de grafvelden kunnen minimaal drie ontwikkelingsfasen worden 
onderscheiden. De eerste fase vangt aan omstreeks het midden van de 1ste eeuw na Chr. en loopt door 
tot omstreeks 100 na Chr., of mogelijk nog het begin van de 2de eeuw na Chr. De tweede gebruiksfase 
loopt door tot ca. 150/175 na Chr. en hangt voor beide grafvelden samen met de aanleg van een grep-
pelsysteem. Ook lijken in deze fase de meeste grafmonumenten te zijn opgericht. De laatste fase van 
de grafvelden kenmerkt zich in beide gevallen als een periode waarin geen sprake meer lijkt te zijn van 
grafmonumenten. Ook zijn de C-type graven in deze fase duidelijk dominant. Ergens in de eerste helft 
van de 3de eeuw na Chr. vond er een grote overstroming plaats die op het grafveld Hazenkamp een laag 
klei achterliet. Het zou goed kunnen dat deze gebeurtenis het einde van het gebruik van het grafveld 
inluidde (ca. 230/250 na Chr.). 

Wonen op een voormalig grafveld
Na het buiten gebruik raken van de grafvelden lijken de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth tijdelijk 
verlaten te zijn geweest. Vanaf de latere 3de eeuw na Chr. vonden er echter weer activiteiten plaats, zo 
blijkt uit de muntvondsten: barbaarse imitaties (ca. 270-300 na Chr.) en ook enkele jongere munten (ca. 
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320-350 na Chr.). Sporen uit deze periode ontbreken echter. Het 4de-eeuwse muntbeeld komt overeen 
met dat van militaire vindplaatsen en zou er op kunnen wijzen dat er in de buurt militairen aanwezig 
waren. 

Omstreeks 350 na Chr. werd op het in onbruik geraakte grafveld Hazenkamp een erf ingericht, 
bestaande uit een klein huis, een horreum-achtige structuur, een spieker en enkele kuilen. Niet ver van 
het huis werd in deze periode een vrouw begraven, zonder bijgiften. Metalen objecten, zoals munten, 
militaria, fibulae en sieraden geven aan dat bewoners een link hadden met het Romeinse leger. 

Ook in deze late periode was de oversteekplaats door de geul nog in gebruik. Aan het einde van de 
laat-Romeinse tijd of in het begin van de Vroege Middeleeuwen werd deze voorzien van een pad van 
takken en twijgen.

Na de Romeinse tijd  
Na de Romeinse tijd waren de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth weer geruime tijd onbewoond. 
Enkele losse vondsten, waaronder een fragment van een zilveren beugelfibula (ca. 480-550 na Chr.) en 
een gouden tremissis uit Fries gebied (ca. 630-640 na Chr.), wijzen er op dat in de buurt echter nog wel 
activiteiten plaatsvonden. Hetzelfde geldt voor de Karolingische periode en de Volle Middeleeuwen. De 
vondsten uit deze fase omvatten een vrijwel complete reliëfbandamfoor van Badorf-aardewerk, enkele 
zilveren munten, twee schijffibulae en een bijzondere gouden kraal, versierd door middel van filigraan. 

Vanaf de Late Middeleeuwen werd de vindplaats Hazenkamp weer bewoond, zo blijkt uit een groot 
aantal kuilen en de greppel van een zogenaamde roedeberg (hooiberg). Op vier plaatsen bij deze roede-
berg zijn complete aardewerken potten ingegraven die dienden als muizenvallen. Een andere opmerke-
lijke vondst betreft een deel van een pelgrimsinsigne waarop de heilige Cunera van Rhenen is afgebeeld. 
Deze laat-middeleeuwse sporen en vondsten hoorden bij een boerenerf dat uiteindelijk tot aan de opgra-
ving van VUhbs op deze plaats heeft gelegen. 
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s u m m a r y

In this report, VUhbs Archaeology (Amsterdam) presents the results of the archaeological excavations at 
the sites Hazenkamp and De Reth in Echteld, situated within the municipality of Tiel, The Netherlands. 
VUhbs Archaeology excavated these sites between October 2016 and April 2017, as commissioned by 
Industrieschap Medel. During this period archaeological remains that were threatened by the intended 
development of the business park Medel were studied and documented. In total 5.9 ha were excavated 
(8.8 ha if excavation levels 2 and 3 are included). The excavations have produced important results, inclu-
ding settlement traces from the Late Iron Age, the earliest Roman period and the Late Roman period, 
two Roman cemeteries and a (residual) channel with a ford and a small harbour for boats. The stories 
that were unearthed at Tiel will be described in this report, both for the scientific community and the 
general public. 

Major research project 
The excavations by VUhbs were part of a larger research project, known as Tiel-Medel-Afronding. Within 
this greater project, four archaeological sites were excavated, divided between three plots. Each plot was 
excavated by one or more archaeological companies. Besides the sites excavated by VUhbs (plot 3), the 
sites Roeskamp (plot 1) and Hoge Hof (plot 2) were excavated by the combination of companies RAAP/
ADC/Archol/BAAC and ADC/BAAC respectively. This way, thousands of years of habitation history of 
Medel were unearthed. 

A dynamic river landscape
The sites Hazenkamp and De Reth are situated within the Betuwe river area, just east of the city of Tiel. 
This landscape was sculpted by the dynamic forces of the river water. Without dikes, which were not cre-
ated until the later Middle Ages, the water could make its way through the landscape freely. Consequently, 
a dynamic landscape of (residual) channels, old river beds, levees, crevasses and flood basins developed. 
This landscape was attractive for humans to use and inhabit.   

Hazenkamp and De Reth are situated on the flank of the stroomgordel of Echteld, along several (resi-
dual) channels. The first inhabitants of De Reth built their houses along the residual channel of Echteld 
phase I. During the second half of the 1st century BC, there was a major flooding during which the water 
did not only follow the existing channel, but also created a new one, almost 80 m wide: Echteld phase 
II. The current research has shown that this new channel cannot be regarded as a complete channel shift 
within the stream ridge. As such, the channel of Echteld phase II should be interpreted as a crevasse (a 
break through the levee that was not continued) or a failed avulsion (the natural shift of a river course). 
New people settled on the eastern bank of the new channel during the earliest Roman period. During 
this phase, the channel will have been navigable, although the process of silting up seems to have started 
early on. During the following period the channel was reactivated at least three times. These events could 
well have been disastrous for the people inhabiting this area. 

The earliest inhabitants 
The earliest inhabitants of De Reth probably arrived  on the banks of the channel of Echteld phase I 
during the second half of the 2nd century BC. In this period, the only thing that was left of the chan-
nel was a shallow depression within the landscape. Three farmsteads were excavated. Two of these (with 
houses 8001 and 8005) are quite similar. Their houses were only small, measuring 6.2 by 5.5 and 7.1 by 
4.7 m respectively. They are a variation on the well-known type Haps (Oss type 4a), that is characteristic 
for the Dutch river area. The third farmstead (with house 8006) is situated between two shallow branches 
of the channel and consist of an only partly documented house, two granaries, an auxiliary building, a 
pit and several ditches.  
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The excavated farmsteads were not contemporary, but were rebuilt at different locations along the 
channel through time. It seems likely that the Iron Age settlement was originally larger that the three 
documented farmsteads. It can be suggested that two or three contemporary farmsteads were inhabited 
simultaneously along the channel, being rebuilt at a different location after they fell in disuse (probably 
after one generation).  

The Late Iron Age finds include handmade pottery, brooches and a significant number of glass bra-
celets (63). Most bracelets were made of blue or purple glass, had a D-shaped cross section and were 
decorated with zigzag patterns of yellow glass paste. 

The inhabitants of the channel banks were self-sufficient and practised both agriculture and animal 
husbandry. They raised mostly cattle and sheep. Pigs and horses were only of limited importance. The 
crops they cultivated included cereals, such as hulled barley, emmer wheat, spelt, oats and common millet, 
but also oil crops, such as gold-of-pleasure and possibly rape. The research has shown that not only the 
driest parts of the landscape (such as the levees and stream ridges) were used for agriculture, but also the 
lower parts, that were subject to fluctuations in water level. 

A gap in habitation around 50 BC? 
It seems that around the middle of the 1st century BC, Hazenkamp and De Reth were no longer in use. 
The lack of habitation may be related to two reactivation phases of the channel of Echteld phase I. On 
the other hand, gaps in habitation are documented at many other sites for this period. 

New inhabitants along a new channel 
In the second half of the first century BC, a new channel was formed within the excavated area: Echteld 
phase II. Not long after, the eastern banks of this new channel (De Reth) were inhabited by new people. 
In the southernmost part of the site a farmstead was constructed, consisting of a house (8002), a granary, 
an auxiliary building and several pits. Somewhat more to the north, another farmstead, which could only 
be partly excavated, was situated. The central part of De Reth was characterized by a complex of ditches 
and ditch structures, of which the function could not always be determined. 

Well-preserved finds and features from the earliest Roman period are not often found and are there-
fore important for a better understanding of this period. During this era, many significant changes took 
place. The first Roman military units arrived, groups of people migrated from one region to another, 
army camps and roads were constructed and new products and ideas were introduced in the river area 
(mainly from the south). These were the formative years of the northern regions of the Roman Empire. 

A remarkable enclosure 
Within the complex of ditches at De Reth a remarkable enclosure was documented (structure 
14002/14005, possibly associated with the ditch 14003). The initial rectangular enclosure (14005: ca 21.5 
by 10.8 m) had two centrally positioned, opposing entrances. Within the enclosure, no archaeological 
traces were documented. Somewhat later, the enclosure was expanded on one of the short sides. Within 
the newly enclosed section a small wooden building was constructed (9001). The enclosure was situated 
amidst other ditches, ditch structures and granaries. 

In the ditches of the enclosure 14002/14005 several complete handmade pots were placed, mainly 
on either side of the entrances. Furthermore, several finds from the direct vicinity are worth mentioning: 
seven Celtic coins, two early Roman coins, a ring with an engraved gemstone and a luxury disk brooch. 
The latter objects fit well within a Roman-Mediterranean tradition and were probably the earliest 
‘Roman’ objects on this site. 

It is difficult to determine the function of the enclosure definitively. Consequently, three interpre-
tative scenarios can be described. In the first scenario the enclosure is interpreted as a farmstead. The 
layout of particularly the earliest enclosure 14005 –with its rectangular shape and centrally positioned 
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entrances- strongly resembles a farmstead with ditches around the house. The special depositions around 
the entrances also fit into this picture. However, traces of a house construction as such are missing within 
the enclosure. Possibly, this situation was caused by the fact that the house was originally constructed on 
a raised platform, or because the construction had been very light. 

In the second scenario the enclosure is interpreted as a ritual place: an enclosed location where rituals 
were performed, possibly around a so-called ‘ritual focus’. The special depositions, the other remarkable 
finds and the lack of traces of habitation could point in this direction. Furthermore, the location of the 
enclosure, right next to the ford in the channel, is striking. On the other hand, a recognizable ritual focus, 
such as deep pits with special finds or post configurations are missing. Furthermore, special depositions 
are not only found in association with the enclosure, but also near and directly next to the house 8002. 
Although it is clear that these depositions can be associated with ritual practices, we could ask ourselves 
what these depositions tell us about the function of the enclosure itself. 

In the third scenario 14002/14005 is interpreted as an enclosure with an economic function. Such a 
function could include the processing or preparation of crops or food, the keeping (or slaughtering) of 
livestock or artisanal activities. This scenario is on the one hand based on the situation of the enclosure 
amidst (parcel) ditches and granaries, in the periphery of the farmstead of house 8002. On the other hand, 
minute fragments of metal were found in the enclosure ditches and the nearby channel contained the 
remains of threshing. Finally, the small building 9001 also fits well within this scenario. 

Migrants from the north? 
Several finds from the earliest Roman period suggest that the people that arrived on the eastern bank of 
the channel around the beginning of our Common Era were migrants from the north. Firstly, the pottery 
spectrum of both the ditch complex and the farmstead of house 8002 clearly deviates from that of the 
region. On the basis of shape, fabric, decoration patterns and chemical composition, it can be concluded 
that there were strong influences from the northern (coastal) areas, the territory of the Frisians. Further-
more, it was concluded that both imported pots as well as pots produced locally in a Frisian tradition were 
found. This combination would suggest that the pottery did not arrive at Medel as a result of trade, but 
was actually brought there by people from the north, continuing their traditions in local clay.   

Besides pottery, other finds also support the idea of migrants in Medel. In ditch 14005 a ceramic lid 
was found, decorated with finger impressions. Similar lids are well known from both the province of 
North Holland and the coastal region of Friesland-Groningen. Further, the find of pottery with a red-
brown substance (probably animal blood) seems to also fit in this line of reasoning, although further study 
is necessary. Lastly, grey slags were found that could be associated with the burning of dung. Again, the 
use of dung as fuel is mainly known from the Frisian regions of North Holland and the coastal region of 
Friesland-Groningen. Possibly, the dung burning at Medel can be considered as a cultural tradition that 
came along with the migrants from the north. 

In the hinterland of the limes 
After the earliest Roman farmsteads and the ditch complex were abandoned –probably already early in 
the 1st century AD-, the eastern bank of the channel seems to have been used as a field. Two long ditches 
(6009 and 6036) enclosed a half-oval area of ca 9700 m², directly along the channel. Within the enclosed 
area, a small horreum and a granary were situated. For the rest, the site was not inhabited. On the western 
bank of the channel, a large pit was dug into the bank. Probably this pit was used as a place to anchor or 
turn a ship or boat. That the channel could indeed have been used as a waterway for boats or ships was 
also supported by a number of ship’s nails found in the channel. 

Possibly, the western bank was used as a transfer point for goods or building materials were shipped 
here for local building projects. The idea that Medel may have been a location of logistical importance 
is supported by a recent GIS-study of local transport systems in the Dutch river area. It was concluded 



10

3  An ‘ankle breaker’ is a narrow, rectangular deepening in 

the bottom of a ditch that was meant to injure enemies 

falling into the ditch. 

from this study that Medel took a strategic position for the transport of goods and men to the military 
forts of Maurik and Kesteren. 

Soldiers in Medel
On the basis of the find spectrum, it seems that from ca 40 AD onwards, Roman soldiers were present 
in Medel. Particularly the Aucissa brooches and an omega brooch are significant; they were part of the 
military dress. Around the middle of the 1st century AD, Medel seems to have had a relatively small and 
semi-permanent military presence. 

In this light, the large-scale ditch system 6008 is also of importance, although it seems to have been 
created at least half a century later. The scale, the V-shaped profile and the so-called ‘ankle breaker’3 at the 
bottom of the ditch lead to the suspicion that the Roman military was involved in its construction. It is  
possible that the ditch system 6008 was part of more than one temporary military camp. Such temporary 
camps could have been used as ‘practice camps’, for the exchange of legions or in cases where more 
military personnel was needed than normally present within the region. 

Two cemeteries separated by a channel  
During the second half of the 1st century AD cemeteries were put into use on both sides of the chan-
nel. These are separate cemeteries that differ from each other in many aspects, although there are also 
similarities. The cemetery Hazenkamp, on the western bank, was a relatively small cemetery with a total 
surface of ca 0.8 ha. The cemetery De Reth, on the other bank, is approximately three times larger. 
This difference is partly reflected in the number of graves. Where for Hazenkamp the minimal num-
ber of graves could be calculated as 65 (of which 54 actually present), this number is 108 (of which 32 
actually present) for De Reth. Another clear difference regards the dimensions of the grave monuments. 
The largest burial mound of Hazenkamp had a diameter of 10.5 m, while at De Reth, almost half of all 
burial mounds were bigger than that. One burial mound even had a diameter of 23.30 m. The same goes 
for the rectangular monuments. Again, most monuments of De Reth are larger than the largest one at 
Hazenkamp, measuring 8.65 by 6.85 m. The largest rectangular monument at De Reth measured 19.90 
by 18.90 m. Moreover, the spatial structure of the cemeteries differ from each other significantly. Where 
the Hazenkamp cemetery makes a somewhat unstructured impression, at De Reth the monuments seem 
to have been ordered in a stricter fashion. In some cases, the monuments were even attached to each 
other, forming a kind of ‘funerary streets’. Still, at Hazenkamp, four separate grave clusters can be defined, 
possibly associated with family group burials. 

Most graves were cremation graves of the types well known from Roman cemeteries in the region. 
Remarkable are several double graves (in some cases with child and adult) and several graves or pits with 
considerable concentrations of broken pottery, sometimes without associated human remains. The grave 
goods are mostly limited to one or several pieces of pottery; mostly table wares, followed by pottery for 
transport or storage. In some cases, glass vessels were also included. In both cemeteries metal objects were 
also present, including razors, a scissor and a knife. Other objects worth mentioning are a spindle whorl 
and fragments of bone objects that are generally interpreted as distaffs (a tool used in spinning, designed 
to hold the unspun fibers). 

Besides cremation graves, at both cemeteries also inhumation graves were found; a total of twelve. At 
De Reth four adult graves and three baby graves were documented. In all cases, the bodies were carefully 
positioned in the graves. Two of the babies were interred in a double grave, lying with their feet towards 
each other. DNA analysis has shown that the two were brother and sister. As they were the same age they 
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4  A bustum grave is a grave where the body is cremated 

on a pyre that was situated directly above a grave pit. 

must have been twins. They were buried at the foot of a large burial mound. 
At Hazenkamp the inhumation graves of two babies and two subadults were found. In one of the latter 

graves a young man (17-20 years old) was interred. On the basis of botanical research it was concluded 
that this man was laid down on a ‘bed’ of grass or hay. Another inhumation grave is atypical. In this grave, 
a young woman (17-24 years old) lay on a thick layer of charcoal, more or less in a long rectangular pit. 
Her skeleton was positioned strangely, although intact. On a few bones traces of fire were documented. 
It seems that this grave was a kind of bustum-type grave, but with a cremation that had been only partly 
successful.4 Why this woman was ‘buried’ in such a deviant manner cannot be determined with certainty. 
Possibly, her origin was a factor of importance here. After all, isotope analysis has shown that this young 
woman originated from outside Tiel and lived at different places during her short life. Probably, she 
arrived in Tiel only shortly before her death. 

With regard to the development of the cemeteries three phases of development can be distinguished. 
The first phase starts around the middle of the 1st century AD and continues until ca 100 AD or the early 
2nd century AD. The second phase continues until ca 150/175 AD and is associated in both cemeteries with 
the creation of surrounding ditch systems. Most grave monuments seem to be constructed during this phase. 
The last phase (until ca 230/250 AD) is characterized by the lack of grave monuments and the dominance of 
C-type cremation graves. At some time during the first half of the 3rd century AD, a large flooding occurred, 
leaving a layer of sediment on the grave fields. Possibly, this event marks the end of use for both grave fields. 

Living on a former cemetery 
After the cemeteries fell out of use, the Hazenkamp and De Reth sites were temporarily abandoned. 
From the later 3rd century onwards activities took place here again, as indicated by coin finds: barbaric 
imitations (ca 270-300 AD) and several younger coins (ca 320-350 AD). Features from this period are 
lacking, however. The 4th-century coin spectrum corresponds with that of military sites and could indi-
cate that soldiers were present in the direct environment of the excavated area. 

Around 350 AD a farmstead was constructed on the former cemetery Hazenkamp. This farmstead 
consisted of a small house, a horreum-type construction, a granary and several pits. Not far from the 
house a woman was buried during this period, without grave goods. Metal objects, such as coins, militaria, 
brooches and jewelry suggest that the inhabitants of the farmstead were linked to the military. 

In this later phase, the ford through the channel was still in use. Around the end of the Late Roman 
period or the beginning of the Early Middle Ages, a path of branches and twigs was created at the loca-
tion of the ford.   

After Roman times
After the Roman period Hazenkamp and De Reth remained uninhabited for a significant period of time. 
Several loose finds, among which a silver brooch (ca 480-550 AD) and a golden tremissis from the Frisian 
region (ca 630-640 AD), suggest that activities took place in the direct environment, though. The same 
applies for the Carolingian period and the High Middle Ages. Finds from these periods include a nearly 
complete amphora of Badorf pottery, several silver coins, two disc brooches and a remarkable golden bead, 
decorated with filigree. 

From the Late Medieval period onwards Hazenkamp was again inhabited. Numerous pits and the fea-
tures of a haystack were documented. Around the haystack, four complete pots were dug into the ground, 
functioning as mouse traps. Another remarkable find is a fragment of a pilgrim badge on which the holy 
Cunera of Rhenen was depicted. These Late Medieval finds and features were part of a farmstead that 
existed up until the excavation in 2016. 
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5  Industrieschap Medel is een gemeenschappelijke rege-

ling tussen de gemeentes Tiel en Neder-Betuwe. Als 

gevolg van een gemeentelijke herverdeling valt Medel 

Afronding echter geheel binnen de gemeente Tiel. 
6  Norde/ Van Renswoude 2014, 148-154. 

7  Te weten een combinatie van ADC Archeoprojecten en 

BAAC (Hoge Hof, vindplaats 9) en een combinatie van 

RAAP, ADC Archeoprojecten, Archol en BAAC (De 

Roeskamp, vindplaats 5).

1  i n l e i d i n g
 Jan van Renswoude

Industrieschap Medel ontwikkelt de komende jaren het plangebied Medel Afronding bij Echteld, gelegen 
binnen gemeente Tiel (fig. 1.1).5 Dit plangebied ligt in een archeologisch zeer rijk en complex land-
schap. Door de voorgenomen ontwikkeling van de uitbreiding van bedrijvenpark Medel worden de in 
de bodem aanwezige resten bedreigd. In dat kader heeft VUhbs archeologie in opdracht van Industrie-
schap Medel een archeologische opgraving uitgevoerd tussen oktober 2016 en april 2017 (fig. 1.1). Dit 
project staat administratief bekend als Tiel-Medel-Afronding, vindplaatsen Hazenkamp (vindplaats 1) en 
De Reth (vindplaats 3). De vindplaatsaanduidingen 1 en 3 zijn ontleend aan het eerder uitgevoerde proef-
sleuvenonderzoek, waarbij in totaal negen archeologische vindplaatsen zijn geïdentificeerd (fig. 2.3). In 
deze rapportage worden de vindplaatsen consequent aangeduid met de namen Hazenkamp en De Reth.  

In deze rapportage worden de resultaten van het archeologisch onderzoek naar de vindplaatsen 
Hazenkamp en De Reth gepresenteerd. Bij het vooronderzoek zijn op deze vindplaatsen resten aan-
getroffen van een grafveld en een nederzetting uit de Romeinse tijd.6 Tevens zijn er aanwijzingen 
gevonden voor de aanwezigheid van een nederzetting uit de Late IJzertijd. De oppervlakte van het door 
VUhbs onderzochte areaal bedraagt 5.9 ha (fig. 1.2). Binnen dit gebied zijn plaatselijk tweede en soms 
derde vlakken aangelegd waardoor de volledige onderzochte oppervlakte uitkomt op 8.8 ha. De door 
VUhbs onderzochte vindplaatsen zijn onderdeel van een groter archeologisch complex dat gelijktijdig is 
onderzocht door verschillende andere archeologische partijen.7 Zo zijn ook de vindplaatsen Hoge Hof 
(vindplaats 9) en Roeskamp (vindplaats 5) onderzocht (fig. 1.2). 

Tijdens het archeologisch onderzoek op de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth zijn belangrijke 
archeologische resten onderzocht. Zo zijn er twee Romeinse grafvelden, een nederzetting uit de Late 
IJzertijd, een vroeg-Romeins greppelcomplex, een vroeg-Romeins erf en een laat-Romeins erf opge-
graven. Daarnaast zijn er ook sporen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd gedocumenteerd. Deze 
archeologische complexen lagen in een dynamisch rivierenlandschap met watervoerende geulen, die van 
tijd tot tijd weer actief werden. Vooral de resten uit de vroeg-Romeinse tijd zijn uitzonderlijk. Nabij een 
oversteekplaats door een van de geulen vestigden zich omstreeks het begin van onze jaartelling groepen 
die waarschijnlijk uit het Noord-Nederlandse gebied afkomstig waren. De analyse van alle opgravingsre-
sultaten samen heeft geleid tot interessante nieuwe inzichten in de vroegste fases van de Romeinse tijd. 
Dat kenniswinst op deze manier kon worden gerealiseerd is te danken aan alle betrokken partijen die dit 
onderzoek mogelijk hebben gemaakt, waaronder: Industrieschap Medel, drs. ing. N. Zwiep (directeur van 
het Industrieschap), drs. I. Schuuring (projectleider archeologisch onderzoek te Medel), drs. C. Cohen 
Stuart (archeologisch adviseur) en drs. S. van Roode (provinciaal archeoloog Gelderland). 

 Het veldwerk ging van start op maandag 31 oktober 2016 en werd afgerond op maandag 3 april 2017. 
In het veld is gewerkt met twee teams die onder leiding stonden van twee senior KNA-archeologen in 
de personen van drs. J. van Renswoude (tevens projectleider) en drs. J. van Kampen. Daarnaast is dr. D. 
Habermehl als procescoördinator namens VUhbs archeologie bij het project betrokken. De projectmede-
werkers zijn weergegeven in paragraaf 1.2. 

 Bij de analyse en interpretatie van de gegevens en vondsten is een groot aantal archeologisch specia-
listen betrokken. Voorafgaand aan de opgraving is een team samengesteld van archeologisch specialisten 
met hoge kwaliteit aangaande regionale, materiaal- en periodespecifieke kennis (zie paragraaf 1.2 voor 
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een overzicht). De sporen en structuren -de basis van de verdere analyses- zijn uitgewerkt door drs. J. 
van Renswoude, drs. J. van Kampen en dr. D. Habermehl. De relevante contextgegevens zijn vervolgens 
ter beschikking gesteld aan de archeologisch specialisten. De specialistische analyses zijn uitgevoerd met 
aandacht voor de context van het materiaal. Deze manier van werken resulteert in een hogere mate van 
integratie, waarbij de inzichten van de verschillende analyses beter met elkaar kunnen worden gecombi-
neerd en geconfronteerd. 

Om de wetenschappelijke kwaliteit en inbedding van het onderzoek te garanderen is een wetenschap-
pelijke commissie ingericht, bestaande uit prof. dr. Nico Roymans (hoogleraar Noordwest-Europese 
archeologie aan de Vrije Universiteit) en dr. Stijn Heeren (coördinator PAN (Portable Antiquities of the 
Netherlands), Vrije Universiteit). Met deze commissie is zowel gedurende het veldwerk, de evaluatie en 
de uitwerking overlegd en gediscussieerd en zijn teksten ter lezing en commentaar aangeboden. Voorts is 
tijdens de uitwerking overlegd en gediscussieerd met dr. Ton Derks (Vrije Universiteit).  

 In het eerstvolgende hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek en enkele belangrijke 
onderzoeken uit de directe omgeving van het plangebied besproken. Vervolgens verschuift de aandacht 
naar de doelstellingen (hoofdstuk 3) en strategie (hoofdstuk 4) van het onderhavige onderzoek. In hoofd-
stuk 5 komt aansluitend het landschap aan bod en in hoofdstuk 6 worden de aangetroffen sporen en 
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Fig. 1.1. Tiel-Medel-Afronding. Situering van het plangebied en de ligging van Tiel in Nederland. Schaal 1:50 000.

A plangebied; B opgraving VUhbs.
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structuren per fase beschreven en geïnterpreteerd. De hoofdstukken 7 tot en met 18 omvatten de analyses 
van de verschillende vondstcategorieën, uitgevoerd door archeologisch materiaalspecialisten. In hoofdstuk 
19 worden uiteindelijk alle resultaten met elkaar gecombineerd en geconfronteerd om tot een integraal 
beeld te komen van de bewoning en het gebruik van de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth door de 
tijd heen. Daartoe worden de vindplaatsen van Tiel-Medel ook in een breder, regionaal kader geplaatst. 
De in het PvE opgestelde vraagstellingen worden puntsgewijs beantwoord in de afsluitende paragraaf 
van dit hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk omvat een catalogus waarin alle structuren gestructureerd en in 
detail zijn beschreven en afgebeeld.
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perceel 1 (Roeskamp) perceel 3 (Hoge Hof)perceel 2 (Hazenkamp en De Reth)

Fig. 1.2. Tiel-Medel-Afronding. Luchtfoto van het complete plangebied met de opgravingen Hazenkamp en De Reth (VUhbs; 

perceel 3), Hoge Hof (ADC/BAAC; perceel 2) en Roeskamp (RAAP/ADC/Archol/BAAC; perceel 1). Schaal 1:7500. 
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1 . 1  b e t r o k k e n  i n s ta n t i e s

Opdrachtgever Industrieschap Medel
Drs. ing. N. Zwiep 

Bevoegd gezag Gemeente Tiel
Mevr. I. van den Hurk

Namens de betrokken instanties
Drs. C. Cohen Stuart (Adviseur namens Gemeente Neder-Betuwe en Industrieschap Medel), drs. I. 
Schuuring (Projectleider Archeologische onderzoeken Medel, gemeente Tiel), drs. S. van Roode (verte-
genwoordiger provinciaal depot, provincie Gelderland). 

Wetenschappelijke commissie
Prof. dr. N. Roymans en dr. S. Heeren 

Veldwerk

Projectmedewerkers VUhbs
Drs. J. van Renswoude (projectleider en senior KNA-archeoloog), drs. J. van Kampen (teamleider en 
senior KNA-archeoloog), dr. D. Habermehl (procescoördinator), M. van Haasteren MA,  V. van den Brink, 
S. Jansen MA, A. Huijsmans MA, drs. G. Boreel,  M. Peters MA, C. Nater MA, W. Aarts, R. Semeijn MA, 
E. Schouten MA, drs. K. Hebinck, A. Koopmans BA (rondleidingen). 

Vondstverwerking
E. Wijnans

Studenten
Y. Rabou (VU), E. Maas (VU), B. Renderink (VU), M. Hartog (VU), L. Pasteels (SAX), P. Bouma (SAX), 
M. Tol (VU), S. van der Meijde, N. Magdelijns (VU/UVA), M. Teeven (VU) 

Vrijwilligers
C. Versluis (Historische Kring Kesteren en Omstreken/AWN), G. Terpstra (AWN), H. van Renswoude, 
H. Berkien (Beoefenaren Archeologie in Tiel en Omgeving (BATO)), C. van Brenk (BATO), D. Quint, 
M. Schellens (AWN), A. Bäcker (BATO)

Machinaal grondverzet
Firma Basten: Richard Janssen, Thys van Dieten, Koen Jansen-Bouwmeester, Mark Buddingh en Leon 
Bouwmans. Firma Bruisten: Job Schuurmans

Specialisten in het veld
Drs. G. Boreel (fysische geografie), drs. J. Van Kerckhove en dr. D. Habermehl (aardewerk), M. van Haas-
teren MA (Archeozoölogie), dr. E. Smits (fysische antropologie), E. Wijnans (restauratie) 

Specialisten uitwerking en analyse
Drs. G. Boreel (fysische geografie, natuursteen en slakmateriaal), drs. J. Van Kerckhove,  A. Sinke BA, 
dr. D.S. Habermehl (aardewerk en keramische materialen), drs. J. van Renswoude (metaal), dr. E. Smits 
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(Ancient Bones) (menselijk bot), drs. J. van Kampen (glas), dr. M. Groot (BCL Archaeological Support) 
en M. van Haasteren MA (dierlijk bot), drs. R. Reijnen (VU), prof. dr. N. Roymans (VU), dr. S. Heeren 
(VU/PAN), drs. A. Pol (Universiteit Leiden) (munten), dr. F. Verbruggen (Biax consult), drs. S. Lange 
(Biax consult), dr. L. Kubiak-Martens (botanische materialen), drs. E. Altena (LUMC) (DNA-onderzoek), 
dr. L. Kootker (VU) (isotopenonderzoek), dr. T. Oudemans (Kenaz Consult) (chemisch onderzoek van 
residuen), dr. B. van Os (RCE), prof. dr. H. Huisman (RCE) (XRF-analyse), Restauratieatelier Restaura 
(restauratie glazen kom)



18

deelgebied type onderzoek uitvoerder literatuur

Medel 1 verkennend/karterend 

booronderzoek

RAAP Heunks 2002a; 2002b; 2003a; 2003b; 2003c; 

2004; Boemaars 2006

Medel 1 - vp 1 (Lingeweij) proefsleuvenonderzoek en 

opgraving

ARC Hielkema 2002; 2003

Medel 1 - vp R2 en R3 proefsleuvenonderzoek en 

opgraving

ADC Veldman 2005

Medel 1- vp 4 (Schele Hoek) proefsleuvenonderzoek met extra 

boringen

Hazenberg Buiten 2004

Medel 1 - vp R4 proefsleuvenonderzoek ADC Blom et al. 2006

Medel 1 vp 5 (Oude Weiden) proefsleuvenonderzoek en 

opgraving

ARC Hielkema 2004; Ufkes 2005

Medel 1 - vp 6 proefsleuvenonderzoek en 

opgraving

ACVU - HBS Heeren 2005

Medel 1- vp 7 en 8 proefsleuvenonderzoek en 

opgraving

Archol Van Hoof/Jongste 2005

Medel 1 - vp 9 proefsleuvenonderzoek en 

opgraving

ADC Blom et al. 2006 

Medel 1 - vp 10 archeologische begeleiding ARC Halici 2006

Medel 1A bureau- en booronderzoek ARC Wullink 2010a

Medel 1A herinterpretatie booronderzoek RAAP Verhelst/Willemse 2011

Medel 1A proefsleuvenonderzoek Archol Van der Linden 2012

Medel 1A opgraving VUhbs Van den Brink/ Van Kampen/Van Renswoude 

2014

Medel 2 bureauonderzoek Hazenberg Van der Ende 2005

Medel 2 bureauonderzoek ARC Wullink 2010b

Medel 2- Hoge Hof (door ARC per 

vergissing De Wilmert genoemd)

proefsleuvenonderzoek ARC De Wit 2011

Medel 2 booronderzoek RAAP Boshoven 2012

Medel 2 proefsleuvenonderzoek RAAP/VUhbs Norde/Van Renswoude 2014

Medel 2 (De Reth) opgraving RAAP Norde 2017

Tabel 2.1. Overzicht van het tot nu toe uitgevoerde onderzoek in het onderzoeksgebied Medel.
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8  In eerdere onderzoeksfases is het gebied dat hier wordt 

aangeduid als Medel-Afronding aangeduid als Medel 2. 
9  Heunks 2002a; Heunks 2002b

10  Heunks 2002b, 19.
11  Bulten 2004.
12  Bulten 2004, 18.

2  v o o r o n d e r z o e k
 Jan van Renswoude

2 . 1  i n l e i d i n g

Het plangebied Tiel-Medel-Afronding, met de vindplaatsen Hazenkamp (vindplaats 1) en De Reth 
(vindplaats 3), maakt deel uit van een groter onderzoeksgebied Medel, dat verder ook de deelgebieden 
Medel 1 en Medel 1A omvat.8 Al sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw is dit gebied onderwerp van ver-
schillende archeologische onderzoeken geweest (tabel 2.1). Op basis van deze onderzoeken is aangetoond 
dat er in Medel een rijk cultuurlandschap aanwezig is dat vanaf het Neolithicum vrijwel onafgebroken 
bewoond is geweest. De onderzochte vindplaatsen dateren uit het Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd, 
de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. De meeste vindplaatsen zijn in het verleden 
onderzocht door middel van proefsleuven of archeologische begeleiding. Slechts enkele vindplaatsen zijn 
onderzocht door middel van opgravingen. In de volgende paragrafen zullen de onderzochte vindplaatsen 
kort worden beschreven en zal de bewoningsgeschiedenis van Tiel-Medel worden geschetst.

2 . 2   d e  a r c h e o l o g i s c h e  v i n d p l a at s e n  u i t  h e t  v o o r o n d e r z o e k  i n 

m e d e l  1  e n  1 a

Het industriegebied Medel 1 is gelegen in de noordoostelijke hoek waar het Amsterdam-Rijnkanaal en 
de snelweg A15 elkaar kruisen. Medel 1A ligt aangrenzend ten oosten van Medel 1, langs de snelweg 
A15. In Medel 1 zijn tien vindplaatsen onderscheiden en in Medel 1A twee vindplaatsen. De vindplaat-
sen uit de verschillende perioden zijn ruimtelijk en vaak ook landschappelijk van elkaar gescheiden. De 
vindplaatsen uit het Neolithicum en de Bronstijd bevinden zich in het noordelijke deel van het onder-
zoeksgebied. Alleen de noordelijke vindplaats 10 dateert uit een andere periode: de Nieuwe Tijd. De 
vindplaatsen uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen zijn meer zuidelijk gesitueerd (fig. 2.1). Deze 
ruimtelijke scheiding op basis van ouderdom hangt grotendeels samen met de ouderdom van de in de 
ondergrond aanwezige stroomgordels.

2 . 2 . 1  d e  a r c h e o l o g i s c h e  v i n d p l a at s e n  u i t  h e t  n e o l i t h i c u m  e n  d e  b r o n s t i j d

De oudste resten uit het Neolithicum zijn onder andere aangetroffen op de vindplaatsen Lingewei 
(Medel 1-vindplaats 1) en Schele Hoek (Medel 1-vindplaats 4).9 Op de vindplaats Schele Hoek is tijdens 
een booronderzoek een houtskoolspreiding aangetroffen op een diepte tussen 1.5 en 2.3 m -mv. Andere 
archeologische indicatoren omvatten aardewerk, bot en natuursteen. Deze resten zijn bij dit onderzoek 
in het Laat Neolithicum gedateerd.10 Tijdens een waarderend proefsleuvenonderzoek is voorts een aan-
eengesloten laag met fragmenten aardewerk, bot, verbrande leem en vuursteen gevonden.11 Hoewel de 
datering van de vondsten niet met zekerheid is vastgesteld, zijn ze op basis van stratigrafie toegewezen 
aan het Midden Neolithicum. Op basis van het ontbreken van grondsporen is deze vindplaats als niet 
behoudenswaardig aangemerkt.12 

De vindplaats Lingewei (Medel 1-vindplaats 1) is gelegen op oever- en crevasseafzettingen die horen 
bij de Zoelense stroomgordel. In het zuidelijke deel van deze vindplaats is een erf uit de Midden Bronstijd 
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14  Hielkema 2003, 89.
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opgegraven.13 Het erf bestond uit een huis, spiekers en kuilen.14 Verder zijn in het overige deel van de 
vindplaats sporen van bewoning uit de periode tussen het Laat Neolithicum en de Bronstijd gedocumen-
teerd. Van duidelijk herkenbare structuren was hier echter geen sprake. 

 De vindplaats Oude Weiden (Medel 1 - vindplaats 5) is gelegen op de oeverafzettingen van de Zoe-
lense of Ochtense stroomgordel. Hier zijn de resten van een erf gevonden dat gedateerd wordt omstreeks 
de overgang van het Laat Neolithicum naar de Vroege Bronstijd.15 Duidelijke gebouwplattegronden zijn 
hier echter niet herkend. 

 De vindplaats Medel-Bredesteeg (Medel 1 - vindplaatsen 7 en 8) is gelegen op crevasseafzettingen van 
de Zoelense stroomgordel en omvatte de resten van een uitgestrekt nederzettingsterrein uit de Midden 
en Late Bronstijd.16 Van deze nederzetting zijn veertien huizen en 59 spiekers of bijgebouwen in kaart 
gebracht. 
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Fig. 2.1. Onderzoeksgebied Medel 1 en 1A met de onderscheiden vindplaatsen. Schaal 1:25 000. 
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2 . 2 . 2   d e  a r c h e o l o g i s c h e  v i n d p l a at s e n  u i t  d e  r o m e i n s e  t i j d ,  m i d d e l e e u w e n  e n 

n i e u w e  t i j d 

De vindplaatsen uit deze perioden zijn aangeduid als R2, R3, R4, 6 en 9.17 Daarnaast zijn op de vind-
plaats Hoge Hof (destijds niet genummerd) aanwijzingen aangetroffen voor een nederzettingsterrein uit 
de periode tussen de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen.18 Verder zijn te Medel 1A de resten opge-
graven van een klein, matig geconserveerd grafveld uit de Romeinse tijd en een verhoogde huisplaats uit 
de 17de tot 20ste eeuw.19

2 . 3   d e  a r c h e o l o g i s c h e  v i n d p l a at s e n  u i t  h e t  v o o r o n d e r z o e k  i n 

m e d e l - a f r o n d i n g

In dit deelgebied zijn voorafgaande aan de grootschalige opgravingen meerdere onderzoeken uitgevoerd 
(tabel 2.1). De belangrijkste resultaten van deze onderzoeken zullen in het onderstaande behandeld wor-
den.

2 . 3 . 1  b u r e a u -  e n  b o o r o n d e r z o e k

Voor het plangebied Medel-Afronding zijn twee bureauonderzoeken en een verkennend en gedeeltelijk 
karterend booronderzoek uitgevoerd.20 Op basis van de bureauonderzoeken is vervolgens een archeo-
logisch verwachtingsmodel opgesteld. In de ondergrond van het plangebied bleken vier verschillende 
stroomgordels aanwezig te zijn: de stroomgordels van Ommeren, Zoelen, Ochten en Echteld. Deze 
stroomgordels waren in verschillende perioden actief en dus ook in verschillende perioden bewoonbaar. 
Het bureauonderzoek resulteerde in een booronderzoek waarbij zes vindplaatsen zijn onderscheiden (zie 
fig. 2.2). De vindplaatsen zijn:

Vindplaats 1 
Deze vindplaats ligt direct noordelijk van het AMK-terrein Medel-Hoge Hof. De vindplaats is gebonden 
aan een lichte terreinverhoging. De oppervlaktevondsten in deze zone wezen op archeologische resten 
uit de Romeinse tijd, Vroege en Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.

Vindplaats 2 
Hoewel voor het centrale en zuidelijke deel (de zones C en D, oeverafzettingen op kronkelwaard, fig. 2.2) 
geen archeologische vindplaatsen konden worden aangetoond, is dit terrein niet afgeschreven. In dit deel 
bestond immers een kans op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen die met een regulier (kar-
terend) booronderzoek niet of nauwelijks zijn op te sporen, zoals grafvelden. Ook sporen die te relateren 
zijn aan het agrarisch gebruik konden hier verwacht worden (zoals perceelsgreppels).

Vindplaats 3
Op deze vindplaats werden nederzettingssporen uit de IJzertijd en/of de vroeg-Romeinse tijd verwacht. 
De top van het vondstniveau bleek deels aangeploegd te zijn (resulterend in de aanwezigheid van opper-
vlaktevondsten). Het sporenniveau werd verwacht direct onder een vegetatieniveau (op ca. 0.5 m -mv).
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Fig. 2.2. Onderzoeksgebied Medel 2 met zes onderscheiden vindplaatsen op basis van booronderzoek. Schaal 1:6250. 
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21  Norde/Van Renswoude 2014.
22  Dit is het grafveld Hazenkamp dat door VUhbs is opge-

graven en in onderhavige rapportage is gepubliceerd.
23  Norde/Van Renswoude 2014, 150-151. 

24  Dit is de vindplaats De Reth (grafveld en nederzetting) 

die door VUhbs is opgegraven en in onderhavige rap-

portage is gepubliceerd.

Vindplaats 4 
Deze vindplaats is onderscheiden op basis van archeologische indicatoren in een pakket oeverafzettin-
gen dat werd afgedekt met een vegetatiehorizont. Deze indicatoren wezen op de aanwezigheid van een 
nederzettingsterrein. De landschappelijke ligging en de diepteligging van de vondsten deden vermoeden 
dat er sprake zou zijn van een vindplaats met bewoningsresten uit de Midden en Late Bronstijd, verge-
lijkbaar met de vindplaats Medel-Bredesteeg. 

Vindplaats 5
Op deze vindplaats zijn op drie tot vier niveaus met archeologische indicatoren aangetroffen. Zij duidden 
op de aanwezigheid van nederzettingsresten uit het Laat Neolithicum op een diepte van 1 m -mv. Op 
diepere niveaus werden nog oudere sporen verwacht.

Vindplaats 6 
Op deze vindplaats is een huisterp gedocumenteerd die hoogstwaarschijnlijk uit de Nieuwe Tijd dateert. 
De min of meer cirkelvormige huisterp had een diameter van ca. 80 m.

2 . 3 . 2  p r o e f s l e u v e n

De hierboven beschreven bureau- en booronderzoeken hebben geresulteerd in een proefsleuvenonder-
zoek, waarbij negen vindplaatsen zijn gewaardeerd (fig. 2.3).21 Hieronder worden de verschillende vind-
plaatsen kort beschreven. 

Vindplaats 1
Op deze vindplaats is een grafveld aangetroffen dat in gebruik is geweest tijdens de Romeinse tijd.22 
Naast verschillende crematiegraven is er ook één inhumatiegraf aangetroffen (waarbij het lichaam van de 
overleden persoon is begraven in plaats van gecremeerd). 

Vindplaats 2
Op deze vindplaats zijn alleen losse sporen en vondsten uit de IJzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. 
Zowel de fysieke als de inhoudelijke kwaliteit van deze vindplaats was onvoldoende om als behoudens-
waardig te worden aangemerkt.23

Vindplaats 3 
Bij het proefsleuvenonderzoek zijn op deze vindplaats nederzettingssporen uit de Late IJzertijd en de 
Romeinse tijd aangetroffen. Op basis van deze waarnemingen werd ter plekke van deze vindplaats een 
langgerekte nederzetting met een forse omvang verwacht.24 

Vindplaats 4
Op deze vindplaats zijn losse, verspreide archeologische resten uit het Neolithicum en de Bronstijd

gedocumenteerd. De verwachting dat er hier sprake zou zijn van een vindplaats vergelijkbaar met 
Medel-Bredesteeg bleek geen realiteit (zie paragraaf 2.3.1). Zowel de fysieke als de inhoudelijke kwaliteit 
van deze vindplaats was onvoldoende om deze als behoudenswaardig aan te merken.
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Fig. 2.3. Onderzoeksgebied Medel 2 met negen onderscheiden vindplaatsen op basis van proefsleuven. Schaal 1:6250. 



25

25  Op het moment van schrijven is de uitwerking van 

genoemde opgraving in volle gang. Een referentie naar 

de rapportage is nog niet beschikbaar.
26  Deze vindplaats maakt hoogstwaarschijnlijk deel uit van 

de woonheuvel die in 2013 is onderzocht in deelgebied 

Medel 1A (Van den Brink/Van Kampen/Van Rens-

woude 2014). 
27  Norde/Van Renswoude 2014, 161-162. 

Vindplaats 5
Bij deze vindplaats is een onderscheid gemaakt tussen de zowel stratigrafisch als ruimtelijk gescheiden 
vindplaatsdelen 5a en 5b. Deze vindplaatsen zijn gelijktijdig met het in onderhavig rapport beschreven 
onderzoek opgegraven door een combinatie van de bedrijven RAAP, ADC Archeoprojecten, Archol en 
BAAC.25  

Vindplaats 5a
De vindplaats 5a is geïnterpreteerd als een zeer goed geconserveerde vindplaats van de Swifterbantcul-
tuur. Zo is zowel een goed geconserveerde, rijke vondstlaag als een sporenvlak aangetroffen. De vindplaats 
is gelegen te midden van een komgebied, wat een rijke informatiebron vormt voor de landschappelijke 
context van de bewoners. Zoals ook uit het vondstmateriaal blijkt, is dit landschap intensief geëxploiteerd 
voor jagen, het verzamelen van voedsel en voor visserij. Over de bewoningsgeschiedenis van Nederland 
en meer specifiek van de Betuwe in het Vroeg en Midden Neolithicum bestaat nog veel onduidelijkheid. 
Hoewel er (op basis van kenmerken van de materiële cultuur) verscheidene culturen en groepen worden 
onderscheiden, is het inzicht in de verspreiding daarvan in tijd en ruimte nog beperkt. Alles bij elkaar 
genomen is de informatiewaarde van deze vindplaats zeer hoog. Deze vindplaats is behoudenswaardig 
bevonden en is opgegraven in dezelfde periode als de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth. 

Vindplaats 5b 
De vindplaats 5b is geïnterpreteerd als een nederzetting met grafheuvels uit de Bronstijd. In de graf-
heuvels zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek verschillende bijzettingen aangetroffen in de vorm van 
crematiegraven. Vermoedelijk hebben er gedurende een lange periode bijzettingen plaatsgevonden. De 
grafheuvels hebben waarschijnlijk een zeer markant punt in het landschap gevormd voor de toenmalige 
bewoners. Sporen van bewoning zijn direct ten zuiden van de heuvels aangetroffen. Waarschijnlijk werden 
er gedurende de Midden Bronstijd verschillende, verspreid gelegen erven bewoond. Ook deze vindplaats 
is behoudenswaardig bevonden en is opgegraven in dezelfde periode als de vindplaatsen Hazenkamp en 
De Reth.

Vindplaats 6
Op deze vindplaats is een woonheuvel uit de 18de eeuw met daarop een historische boerderij uit het 
begin van de 20ste eeuw gedocumenteerd. Het proefsleuvenonderzoek heeft informatie opgeleverd over 
de opbouw van de woonheuvel. Om meer informatie te verzamelen over deze vindplaats was het beter 
om een bouwhistorisch onderzoek uit te voeren naar de bestaande boerderij. Hoewel de vindplaats in 
principe behoudenswaardig was, is besloten deze vrij te geven, aangezien tijdens het vooronderzoek reeds 
voldoende informatie kon worden verzameld. 

Vindplaats 7
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op deze vindplaats zijn verschillende ophogingslagen en vondsten uit 
de 18de eeuw aangetroffen.26 Sporen van daadwerkelijke bewoning ontbraken echter. Zowel de fysieke 
als de inhoudelijke kwaliteit van deze vindplaats was onvoldoende om als behoudenswaardig te worden 
aangemerkt.27
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28  Op het moment van schrijven is de uitwerking van 

genoemde opgraving in volle gang. Een referentie naar 

de rapportage is nog niet beschikbaar. 

29  Norde 2017. 
30  Norde 2017, 31. 

Vindplaats 8
Op deze vindplaats is een geïsoleerd boerenerf uit de periode tussen de 10de en de 12de eeuw na Chr. 
gedocumenteerd. Gezien het beperkte oppervlak waarbinnen sporen uit deze periode zijn aangetroffen, 
bestond het vermoeden dat het zou gaan om één boerderij met mogelijk enkele bijgebouwen. Opzich-
zelfstaande boerderijen uit deze periode zijn in de Betuwe een onbekend verschijnsel, aangezien er in 
deze periode meestal sprake was van geclusterde bebouwing. Mogelijk kan er een relatie worden gelegd 
met de op korte afstand gelegen vindplaats Hoge Hof. Gezien de zeldzaamheid en hoge informatiewaarde 
is de vindplaats aangemerkt als behoudenswaardig.

Vindplaats 9
Deze vindplaats staat bekend onder de naam ’Hoge Hof‘ en omvat een terrein van hoge archeologische 
waarde. Eerder proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat de vindplaats zeer rijk is aan archeologische 
sporen en vondsten uit de periode tussen de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Op deze vindplaats 
zijn aanvullende proefsleuven gegraven. Bij dit onderzoek is geconcludeerd dat er sprake is geweest van 
een vrijwel continue bewoning vanaf de Romeinse tijd tot in de Late Middeleeuwen. Bovendien is de 
vindplaats compleet binnen het plangebied gelegen en goed zichtbaar in het huidige landschap. Om deze 
redenen is vindplaats 9 als zeldzaam gekarakteriseerd en als behoudenswaardig aangemerkt. De vindplaats 
Hoge Hof is opgegraven in dezelfde periode als de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth. Deze opgra-
ving is uitgevoerd door de bedrijven ADC Archeoprojecten en BAAC.28 

2 . 3 . 3  o p g r av i n g e n

Vindplaats 8
Voorafgaande aan de huidige opgraving heeft al één opgraving plaatsgevonden, namelijk die van vind-
plaats 8, uitgevoerd in 2014.29 Op deze vindplaats is een erf uit de Ottoonse periode opgegraven. De 
vindplaats lag direct ten zuiden van de door VUhbs onderzochte vindplaats De Reth, ten oosten van een 
brede restgeul (fig. 2.3). Uit de analyse van de vondsten blijkt dat het erf slechts kort bewoond is geweest, 
vermoedelijk slechts één of hooguit enkele generaties. Het Ottoonse erf werd aan alle zijden begrensd 
door een regelmatig gevormde, rechthoekige greppelstructuur en was ingedeeld in zeven afzonderlijke 
stroken. Op basis van de sporen op de verschillende delen van het erf lijkt ieder deel van het erf een eigen 
functie te hebben gehad.30
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31  Van Renswoude/Van Kampen/Schuuring 2016. De 

inschrijvende partijen zijn door de bevoegde overheid 

en het Industrieschap Medel verzocht om hun visie 

op onderhavig onderzoek te formuleren in het PvE. 

Om deze reden is het PvE grotendeels geschreven door 

VUhbs (Van Renswoude/Van Kampen). De algemene 

delen, processuele bijdragen en specifieke eisen van de 

bevoegde overheid en het Industrieschap Medel zijn 

vervaardigd door I. Schuuring. 
32  Van Kampen/Habermehl/Van Renswoude 2017, bijlage 

3. 
33  Van Renswoude/Van Kampen/Schuuring 2016, 10-11.
34  Van Renswoude/Van Kampen/Schuuring 2016.

3  d o e l -  e n  v r a a g s t e l l i n g e n

In het Programma van Eisen voor de opgravingen Medel-Afronding zijn onderzoeksvragen opgeno-
men, die als leidraad dienden bij zowel het veldwerk als de uitwerking en analyse van de onderzoeks-
resultaten.31 Ook is in het PvE de doelstelling geformuleerd. Na de afronding van het veldwerk zijn de 
onderzoeksresultaten geëvalueerd. Op basis daarvan zijn aanvullende onderzoeksvragen geformuleerd 
die betrekking hebben op thema’s en onderwerpen die in de oorspronkelijke vraagstellingen nog niet of 
onvoldoende specifiek aan bod zijn gekomen.32 De oorspronkelijke onderzoeksvragen uit het PvE en de 
aanvullende onderzoeksvragen uit het evaluatierapport zijn in het onderstaande samengevoegd. 

3 . 1  d o e l s t e l l i n g

De doelstelling van het onderzoek is primair het ex situ behoud van waardevolle vindplaatsen door 
middel van een opgraving binnen de gestelde budgettaire en beleidsmatige kaders. Hierbij dient in acht 
te worden genomen dat, conform de wensen en eisen van de opdrachtgever én de bevoegde overheid, 
de nadruk ligt op kenniswinst door middel van een wetenschappelijke analyse en synthese. Kwantiteit 
wordt hiermee ondergeschikt geacht aan kwaliteit.33 Binnen deze kaders zijn door VUhbs vraagstellingen 
opgesteld in het PvE.34 Om deze onderzoeksvragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is een 
op maat gemaakte en flexibele onderzoeksstrategie ontworpen, die op basis van de resultaten in het veld 
zo nodig kon worden bijgestuurd. 

3 . 2  v r a a g s t e l l i n g

Bij het opstellen en beantwoorden van de vraagstellingen is een concrete relatie met de Nationale Onder-
zoeksagenda Archeologie (NOaA) gelegd, waarbij tevens uitdrukkelijke aandacht bestond voor de NOaA 
2.0. De voor dit onderzoek relevante hoofdstukken in de NOaA 1.0 waren:

-Hoofdstuk 17: De late prehistorie in Noord- Oost en Zuid-Nederland en het Rivierengebied
- Hoofdstuk 18: De Romeinse tijd in het Midden-Nederlandse rivierengebied en het Zuid-Nederlands 
dekzand- en lössgebied

-Hoofdstuk 19: De limes; een natte grens dwars door Nederland

Voorts is het onderzoeksgebied aangemerkt als provinciaal archeologisch aandachtsgebied 22, ‘Limeszone 
tot aan de Waal’. Ook de provinciale onderzoeksagenda is gebruikt bij het opstellen van het PvE. 

 De onderzoeksvragen die zijn voortgekomen uit de NOaA en de provinciale onderzoeksagenda zijn 
niet apart weergegeven, maar integraal opgenomen in de vraagstellingen
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35  Deze vragen gelden zowel voor het grafveld Hazenkamp 

als het grafveld De Reth.

3 . 3  o n d e r z o e k s v r a g e n

v i n d p l a at s  h a z e n k a m p  ( v i n d p l a at s  1 )

Landschap
-Wat was de relatie tussen het grafveld en andere onderdelen van het cultuurlandschap?
- Wat is de relatie van de restgeulzone met het grafveld? Had de restgeul tijdens de gebruiksfase van het 
grafveld een functie (ritueel, agrarisch) of was het slechts een natte zone zonder functie?

- Hebben ook andere landschappelijke factoren een rol gespeeld bij de locatiekeuze voor het grafveld?
- Is de kronkelwaard waarop vindplaats 1 zich bevindt opgebouwd door Echteld fase I of II?
- Indien de kronkelwaard tot de oudere Echteld fase I kan worden gerekend, wat zegt dit over het ontstaan 
en de aard van de restgeul van Echteld fase II?

- Welke aanwijzingen bieden daarnaast inzicht in de aard en datering van de restgeul van Echteld fase II?
- Is, in aansluiting op de vorige vraag, het smalle geultje door vindplaats 1 een kronkelwaardgeul of een 
hoogwater- of crevassegeultje? Tot welke fase van de stroomgordel dient dit geultje gerekend te worden?

- Welke aanwijzingen levert het onderzoek met betrekking tot de aard en datering van de crevassegeul 
onder de Bredesteeg in relatie tot de restgeul van Echteld fase I/II? In hoeverre speelde de afsplitsing 
van deze crevassegeul een rol in het landschap waarin het grafveld in gebruik was?

Grafveld algemeen35

- Wat is de omvang van het grafveld?
- Wat is de periodisering/ fasering van het grafveld?
- Hoe ontwikkelt het grafveld zich door de tijd heen? Is er sprake van een planmatige aanleg of groeide 
het grafveld organisch?

- Hoe ontwikkelt zich dit grafveld in chronologisch-demografische zin?
- Zijn er uitspraken te doen over enige mate van sociale stratificatie op basis van de aard van de bijgiften?
- Liggen er binnen het grafveld ook graven uit de vroeg-Romeinse tijd?
- Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn resten van een grafheuvel herkend. Hoeveel resteert er nog van 
de heuvel? Is de grond afkomstig uit de kringgreppel rond de heuvel of is er grond van elders aange-
voerd? Hoe hoog is de heuvel oorspronkelijk geweest?

- Zijn er bij andere grafmonumenten nog heuvelrestanten bewaard gebleven?
- Liggen er in het grafveld naast de graven uit de Romeinse tijd ook nog graven uit de Merovingische 
periode?

- Hoe verhouden de twee grafvelden aan weerszijden van de restgeul zich tot elkaar? Wat zijn de verschil-
len en overeenkomsten in structuur, samenstelling en ontwikkeling? 

- Hoe kan de situering van de grafvelden aan weerszijden van de restgeul worden geïnterpreteerd vanuit 
sociaal perspectief? 

- Kunnen de drie gravencluster op de vindplaats Hazenkamp met drie verschillende sociale eenheden 
(families?) worden geassocieerd? 

- Hoe kunnen de aaneengeschakelde grafmonumenten op de vindplaats De Reth worden verklaard? 
- Wat is de relatie tussen het oostelijke grafveld en het greppelsysteem 6008? 
- Dateren de ‘losse graven’ anders dan de graven binnen randstructuren?

Grafritueel
- Kunnen er uitspraken gedaan worden over de vorm van het grafritueel? Zijn er bijvoorbeeld aanwijzin-
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gen voor verschillende fasen binnen dit ritueel?
- Zijn er speciale deposities binnen het grafveld (dierbegravingen, resten van rituele maaltijden, bijzondere 
kuilen etc.)?

- Zijn er aanknopingspunten voor een verklaring waarom sommige graven buiten de randstructuren/
grafmonumenten zijn aangelegd? 

- Kunnen er graven worden herkend die secundair in bestaande grafmonumenten zijn bijgezet? 
- Welke houtsoorten zijn er gebruikt voor de brandstapel waarop de overledenen van Medel zij gecre-
meerd? 

- Zijn er door de tijd heen andere voorkeuren voor hout dat op de brandstapel is gebruikt?
- Zijn er verschillen in het houtgebruik voor crematies tussen de verschillende grafvelden? 

De grafveldpopulatie
- Hoe groot was de populatie die binnen het grafveld begraven is, zowel in het algemeen als per fase?
- Hoe verhoudt het aantal inhumatiegraven zich tot het aantal crematiegraven?
- Is er sprake van een verschil in datering tussen de inhumatiegraven en de crematiegraven?
- Zo nee, hoe kan het naast elkaar voorkomen van deze twee begravingsvormen worden verklaard?
- Kunnen aan de hand van bepaalde grafgiften uitspraken worden gedaan over de persoonlijke of collec-
tieve identiteit van de overledenen?

- Kunnen er uitspraken worden gedaan over de herkomst van de overledenen in het grafveld?
- Zijn er familiegroepen of andere clusters binnen de graven te onderscheiden?
- Kunnen er uitspraken gedaan worden over eventuele familiebanden tussen de overledenen in het graf-
veld?

- Wat is de samenstelling van de totale groep begravenen in termen van leeftijd en geslacht?
- Wat is de gemiddelde lichaamslengte van de bevolking en de stand van zaken met betrekking tot diverse 
indicatoren van de algemene gezondheid (verdeling van sterfte, tandglazuurhypoplasieën, cribra orbitalia, 
porotische hyperostosis etc.)?

- Wat is de stand van zaken betreffende specifieke indicatoren voor ziekte, degeneratieve veranderingen 
en trauma?

- Is er sprake van clustering binnen het grafveld op grond van geslacht en/of leeftijd?
- Is er op basis van de isotopensignatuur van het tandglazuur een uitspraak te doen over de geografische 
herkomst van de personen die in inhumatiegraven zijn begraven?

- Bestaan er familiebanden bestaat tussen de in inhumatiegraven bijgezette personen uit beide grafvelden? 
- Zijn de in inhumatiegraven bijgezette personen van niet-lokale herkomst? 

Grafveld in relatie tot andere vindplaatsen
- Hoe ‘lokaal’ is het grafritueel? Kunnen op basis van de uiterlijke kenmerken van de sporen die in rela-
tie tot het grafveld staan, uitspraken worden gedaan over de verspreiding hiervan binnen de regio? Let 
hierbij op het voorkomen van bepaalde graftypen, grafgiften, greppelvormen en de bijzettingswijzen.

- Welke vindplaatsen (vindplaatsen 3, 9 en/of andere nederzetting) in de directe omgeving kunnen aan 
het grafveld gerelateerd worden?

- Vergelijk het grafveld met grafvelden in de omgeving (honderden meters tot kilometers).
- Hoe verhoudt dit grafveld zich tot het grafveld dat tijdens het onderzoek Medel 1a is aangetroffen?
- In het rapport van het onderzoek op Medel 1a is door de onderzoekers een model opgesteld voor 
grafvelden in de Bataafse regio. Kan deze hypothese worden onderbouwd op basis van het grafveld van 
vindplaats 1? En zo ja, op welke manier past het grafveld van vindplaats 1 binnen dit model?

- Zijn er greppelsystemen aanwezig die indicatief zijn voor de relatie tussen het grafveld van vindplaats 1 
en nabijgelegen nederzettingssporen?

- Is er een directe relatie tussen het grafveld van vindplaats 1 en het midden-Romeinse erf van vindplaats 
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3? Zijn er bijvoorbeeld greppels die het grafveld en deze nederzetting verbinden?
- Zijn er aanwijzingen voor een brugconstructie of pad door de geul die het grafveld en de nederzetting 
met elkaar verbindt?

- Op basis van het proefsleuvenonderzoek komen losse crematiegraven, inhumatiegraven en graven met 
grafheuvels voorzien van ronde en rechthoekige greppels naast elkaar voor. Met name de inhumatiegra-
ven wijken af van de situatie in Tiel-Passewaaij. Worden de observaties van het proefsleuvenonderzoek 
bevestigd in het definitieve onderzoek? Zo ja, verklaar de regionale afwijkingen en overeenkomsten.

- Wat is de relatie tussen de grafvelden en de Romeinse vindplaats ‘Hoge Hof ’? 

Het grafveld in relatie tot grotere wetenschappelijke thema’s
- Momenteel wordt er door Roymans en Van der Plicht onderzoek gedaan naar een ogenschijnlijke dis-
crepantie tussen de uitkomsten van 14C-dateringen van menselijk botmateriaal en de datering van de 
context waarin het wordt aangetroffen. Is van een dergelijke discrepantie ook sprake in het grafveld van 
vindplaats 1?16 Zo ja, hoe kan deze worden verklaard?

- Heeren heeft in recent onderzoek betoogd dat het platteland in de eerste helft de 4de eeuw na Chr. 
mogelijk geheel ontvolkt is geweest, met uitzondering van de limesforten en de onmiddellijke omgeving 
van Nijmegen. Kan deze hypothese worden bevestigd door de datering van de laat-Romeinse graven in 
het grafveld? Zijn er gedateerde structuren en/of losse vondsten die in het ‘chronologische gat’ (periode 
ca. 300-380/390 na Chr.) te plaatsen zijn?

v i n d p l a at s  d e  r e t h  ( v i n d p l a at s  3 )

Fysieke kwaliteit en degradatieprocessen
- Wat is de (verticale en horizontale) gaafheid van de resten (vondstlagen, sporen/structuren) per onder-
scheiden bewoningsfase en hoe is deze tot stand gekomen?

- Welke postdepositionele processen zijn van invloed geweest op de sporen en vondstlagen en wanneer 
hebben deze plaatsgevonden?

- Wat is de mate van conservering van de onverkoolde/onverbrande organische resten (macroresten, dier-
lijk en menselijk botmateriaal, evt. aanwezige houten of leren artefacten) per onderscheiden landschap-
pelijke eenheid (oeverzone versus geul) en (cultuur) laag?

- Wat is de conservering van het organische en anorganische vondstmateriaal in de geulen enerzijds en 
op de oever anderzijds?

Landschap
- In hoeverre is de opvulling van de restgeul van Echteld fase I binnen vindplaats 3 vergelijkbaar met de 
opvulling ten zuiden daarvan, zoals vastgelegd tijdens het proefsleuvenonderzoek?

- Duidt het ontbreken van vondsten in dit zuidelijke deel werkelijk op een begrenzing van de IJzertijd-
vindplaats of liggen hier formatieprocessen aan ten grondslag?

- Wat was de aard en datering van de restgeul van Echteld fase II?
- Wat was de aard van de restgeul tijdens de verschillende gebruiksfasen van de vindplaats?
- In de top van de vullingen van Echteld fase I bevindt zich een niveau uit de Late IJzertijd, terwijl 
het ontstaan van Echteld fase II rond de overgang van de Late IJzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd 
geplaatst wordt. Zijn er aanwijzingen voor het verspoelen van een bewoonde IJzertijdvindplaats, of juist 
voor de aanwezigheid van een hiaat in de bewoning?

- Wat is het beeld van het landschap per onderscheiden bewoningsfase en hoe dynamisch was dit land-
schap?

- Welke vormen van landschapsgebruik kunnen onderscheiden worden? Is er sprake van een ruimtelijke 
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en chronologische differentiatie hierin?
- Op welke manieren werd tijdens de verschillende bewoningsfasen gebruik gemaakt van de restgeul in 
het onderzoeksgebied?

- Wat is de waarde van de verschillende landschappelijke elementen voor de bewoners van het gebied? 
Welke activiteiten vonden hier plaats? Welke landschappelijke locatie werd gekozen voor de nederzet-
tingen uit de diverse fasen?

- Hoe zag de vegetatie rondom de nederzetting eruit in de verschillende bewoningsfasen?
- Zijn er op basis van het botanisch onderzoek uitspraken te doen over veranderingen in deze vegetatie 
en zijn deze veranderingen het gevolg van veranderingen in landgebruik of worden ze veroorzaakt door 
factoren waar de mens weinig invloed op heeft, zoals het verlanden van de geul?

- Was de geul is sommige periode bevaarbaar?

Nederzetting algemene vragen
- Wat is de aard, omvang, genese, datering en fasering van de sporen en vondstlagen?
- Welke bewoningsfasen zijn vertegenwoordigd, hoe manifesteren deze zich?
- Wat is de structuur en de ruimtelijke en chronologische ontwikkeling van de nederzetting vanaf de
Midden IJzertijd tot in de Romeinse tijd?
- Wat is de relatie tussen de sporen (erven) op de oever en de sporen en vondstlagen in de restgeulen?
Leveren verschillende vormen van landgebruik op de oever (nabijheid gebouwplattegrond (erf) en andere 
activiteiten) verschillen op in aard, samenstelling en dichtheid van de vondsten in de geulen?
- Welke informatie leveren de vondsten in de restgeul over de manier waarop het materiaal in de restgeul 
terecht is gekomen? In hoeverre is sprake van specifieke dumppatronen in de vondstlagen?

- Wat is de aard, samenstelling, vondstdichtheid en datering van de vondsten?
- In welke uitwisselingsnetwerken was de nederzetting per bewoningsfase opgenomen?
- Wat is de context en betekenis van los menselijk skeletmateriaal in en buiten de nederzettingen?
- Wat is de aard en context van ‘diergraven’?
- Hoe verhoudt de nederzetting zich wat betreft omvang, inrichting, gebouwtypen, materiële cultuur en 
economische bedrijfsvoering tot de overige onderzochte nederzettingen in de regio?

- Welke bijdrage levert het onderzoek over de kennis van het nederzettingssysteem en de bewoning van 
de in de IJzertijd en Romeinse tijd voor de microregio van Tiel, Medel en Geldermalsen?

- Welke veranderingen treden op de in samenstelling en ruimtelijke ordening van erven?

Nederzetting Midden IJzertijd
De nederzetting, sporen, structuren en vondsthoudende lagen
- Wat is de vorm van de nederzetting uit de Midden IJzertijd? Gaat het om één of meerdere zwervende 
erven of is er al sprake van een meer plaatsvaste bewoning?

- Vanaf wanneer dateert vindplaats 3?
- Is vindplaats 3 in de Midden IJzertijd (continu) bewoond geweest?
- Welke typen structuren komen voor binnen de vindplaats?
- Kan een schatting gedaan worden over de omvang van de nederzetting in de Midden IJzertijd (aantal 
gelijktijdige erven) ondanks dat een deel van de nederzetting is verspoeld (zie vooronderzoek)?

- Zijn er aanwijzingen voor intentionele deposities (zoals verlatingsoffers, bouwoffers, en deposities van 
menselijk bot)?

- Bij onderzoek in de Broekpolder (Noord-Holland) zijn diepe kuilen aangetroffen met bijzondere 
deposities (dierlijk bot, menselijke bot, aardewerk en houten objecten) die gerelateerd zijn aan op sei-
zoensgebonden rituelen. In Houten-Castellum zijn vergelijkbare kuilen aangetroffen, vooral in de natte 
zone van de geul. Bij het onderzoek van Culemborg- Hoge Prijs zijn ook enkele kuilen met mogelijk 
bijzondere deposities aangetroffen, al kon dit niet met zekerheid worden aangetoond. Komen dergelijke 
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kuilen met bijzondere deposities ook voor op vindplaats 3?
- Zijn op basis van de vondstverspreiding uitspraken te doen over de inrichting van erven of de situering 
van activiteitenzones?

- Kunnen op basis van de vondstverspreiding en -depositie uitspraken gedaan worden over hoe men met 
‘afval’ omging?

- Is er een verschil in het aantal of de samenstelling van het vondstmateriaal afkomstig van de oever (cul-
tuurlagen en sporen) en het vondstmateriaal uit de geulzone (vondsthoudende lagen en sporen)? Geef 
een verklaring voor de waargenomen patronen.

- Wat is de context en betekenis van los menselijk skeletmateriaal in en buiten nederzettingen?

Materiële cultuur
- Wat was de materiële cultuur in de Midden IJzertijd? Komt dit beeld overeen met dat van onderzochte 
vindplaatsen in de omgeving (zoals Medel-Lage Blok en Culemborg-Hoge Prijs)?

- Levert de geulvulling vondstcomplexen op bestaande uit metaal-, aardewerkvondsten, keramische objec-
ten (weefgewichten, slingerkogels, spinstenen, haardroosters etc.), dierlijk bot, natuursteen en menselijk 
bot, zoals recentelijk aangetroffen te Houten-Castellum.

- Sluit de aardewerkassemblage van vindplaats 3 aan bij tradities uit het zuiden of past het meer in de 
tradities van het Centraalnederlandse Rivierengebied, zoals de regio van Houten.

- Bevinden zich onder het vondstmateriaal (aardewerk (inclusief briquetage-aardewerk), metaal en 
natuursteen) importen uit andere regio’s? Zijn er aanwijzingen via welke netwerken deze importen 
werden verspreid?

Voedseleconomie
- Hoe zag de voedseleconomie er uit? Welke gewassen werden lokaal verbouwd en geconsumeerd en hoe 
was de veestapel samengesteld?

- Welke dierlijke producten werden verwerkt en gebruikt?
- Zijn er aanwijzingen dat er plantaardige of dierlijke producten werden aangevoerd van buiten de neder-
zetting?

- Wat was het aandeel van jacht en visserij binnen de voedseleconomie?

Nederzetting Late IJzertijd/Romeinse tijd
De nederzetting, sporen, structuren en vondsthoudende lagen
- Wat was de aard en status van het Late-IJzertijderf in het centrale deel van de vindplaats De Reth?
- Hoe kan de relatief hoge glas en de ijzertijdfibulae rond dit erf worden verklaard? 
- Hoe kunnen de vele IJzertijdvondsten uit de vondstlagen 11024/11025 worden geïnterpreteerd? Gaat 
het om resten die met de verlating van een nederzetting kunnen worden geassocieerd? 

- Hangt het verlaten van deze IJzertijdnederzetting samen met de heractivering van de Echteldse stroom-
gordel? 

- Zijn er aanwijzingen voor een desastreus einde van de betreffende nederzetting door brand? 
- Kan het einde van de IJzertijdnederzetting worden gedateerd? 
- Is er sprake van een continue bewoning voor de overgang van de Late IJzertijd naar de vroeg-Romeinse 
tijd?

- Het merendeel van de Romeinse nederzettingen wordt door Heeren getypeerd als nieuw gestichte 
nederzettingen uit het midden van de 1e eeuw voor Chr. Is dit hier het geval of gaat het wellicht om 
langer bestaande nederzettingen (huisplaatsen) die over korte afstand zijn verplaatst?

- Schets het Romaniseringsproces binnen de nederzetting aan de hand van vondsten en gebouwplat-
tegronden.

- Hoe zag de nederzetting er uit? Wat was de omvang van de nederzetting en hoeveel gelijktijdige erven 
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kunnen worden onderscheiden?
- Wat is de typologie van de respectievelijke gebouwplattegronden en hoe verhouden zij zich tot de plat-
tegronden binnen vergelijkbare nederzettingen in de omgeving?

- Vanaf wanneer dateren de oudste greppelsystemen? Hoe verloopt de ontwikkeling van de greppelsyste-
men vanaf de IJzertijd tot in de Romeinse tijd? Worden er al in de IJzertijd greppelsystemen aangelegd 
(denk hierbij aan huis-, erf- en ontwateringsgreppels)?

- Hoe zagen de greppelsystemen, huis-, erf, nederzettinggreppels er uit in de Romeinse tijd?
- Hoe zagen de erven eruit in de Romeinse tijd? Wat was de oriëntatie, omvang en inrichting van deze 
erven en welke activiteiten vonden hierbinnen plaats?

- Komen de erven van vindplaats 3 in grootte en inrichting overeen met de twee goed uitgewerkte erven 
van Geldermalsen-Hondsgemet en Houten-Castellum of zijn er verschillen?

- Over het algemeen wordt aangenomen dat nederzettingen vanaf ca. 70 na Chr. een meer gestructu-
reerde vorm aannemen. Is een dergelijke ontwikkeling ook waar te nemen binnen de nederzetting op 
vindplaats 3?

- Verschillende onderzoekers gaan uit van een vergaande ruimtelijke structurering van het land, de eigen-
domsverhoudingen en het landgebruik in de midden-Romeinse tijd. Deze zou worden ingegeven door 
de Romeinse overheid. Zijn er binnen vindplaats 3 aanwijzingen te vinden die deze theorie ondersteu-
nen dan wel ontkrachten?

- Tijdens het vooronderzoek is mogelijk een midden-Romeins erf aangesneden. Waarschijnlijk zijn er 
meer erven te verwachten. Hoe waren deze erven in de midden-Romeinse periode ingericht?

- Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de nederzetting van vindplaats 3 en die van Medel-
Rotonde (vindplaats 6)?

- Zijn er aanwijzingen voor sociale hiërarchie binnen de nederzetting?
- Wat is de aard van het omgreppelde terrein 14002, 14003, 14005 en de omliggende greppels 14006, 
6016, 6029 en 6031? 

- Welke activiteiten werden er ontplooid op en/of rond het omgreppelde terrein? 
- Kunnen de activiteiten op het omgreppelde terrein als ritueel worden geduid en zo ja, wat zijn daarvoor 
de argumenten? 

- Kunnen de palissades ten noorden van het omgreppelde terrein met dit complex in verband worden 
gebracht, of behoorden zijn tot de fase van het grafveld? 

- Gaat het bij de tijdens het veldwerk/de waardering als insteekhavens geïnterpreteerde structuren inder-
daad om insteekhavens? Wat zijn daarvoor de argumenten? Zijn er parallellen bekend voor dergelijke 
havens? 

- Waren de insteekhavens al in de vroeg-Romeinse tijd al in gebruik, of zijn zij omstreeks 100 na Chr. 
gegraven? 

- Zijn er op de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth vondsten gedaan die aanwijzingen geven voor de 
functie of de status van de Hoge Hof? 

Materiële cultuur
- Kan de datering van het gebruik van La Tenè-glas op basis van de resultaten van het onderzoek worden 
aangescherpt?

- De datering voor het gebruik van La Tenè-glas, en dan met name de einddatering, is nog altijd een punt 
van onderzoek. Van den Broeke ziet het voorkomen van fragmenten IJzertijdglas in Romeinse contexten 
als een argument om het gebruik van dit artefacttype door te laten lopen tot in de midden-Romeinse 
tijd. Roymans daarentegen vermoedt dat het gebruik van La Tenè-armbanden voorbehouden is aan de 
Late IJzertijd en al vroeg in de vroeg-Romeinse tijd stopt.  Zijn er op vindplaats 3 goede contexten met 
La Tenè-glas aanwezig, gedateerd door middel van mobilia dan wel 14C-dateringen of dendrochronologie, 
die een bijdrage kunnen leveren aan deze chronologische discussie?
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- Tijdens het proefsleuvenonderzoek is een relatief grote hoeveelheid La Tenè-glas, enkele
munten en fibulae uit de Late IJzertijd aangetroffen. Wordt dit beeld bevestigd bij de definitieve opgraving 
en betreft het een gebruikelijk spectrum voor een rurale inheems- Romeinse nederzetting of wijzen deze 
vondsten op een meer bijzondere nederzetting?
- Geef een overzicht van het fibulaspectrum van vindplaats 3 en vergelijk dit met dat van Tiel-Passewaaij 
en Geldermalsen-Hondsgemet enerzijds en dat van Houten-Castellum en Utrecht- Sportpark Terweide 
anderzijds. Zijn er verschillen waarneembaar en zo ja, hoe kunnen die worden verklaard?

- Wat is de aard, samenstelling en verspreiding van de metaalvondsten binnen de nederzetting? Is hierin 
chronologische en ruimtelijke differentiatie waarneembaar?

- Bij het onderzoek van Houten-Castellum in het Kromme Rijngebied is aangetoond dat handgevormd 
aardewerk belangrijk bleef tot aan het einde van de 1ste eeuw na Chr.  In de Betuwe (Gelderse Rivie-
rengebied) was het handgevormde aardewerk echter al rond 70 na Chr. vrijwel volledig vervangen 
door gedraaid aardewerk. Alle andere indicatoren voor Romanisering (zoals specifieke metalen objecten 
en typen plattegronden) zijn in Houten-Castellum wel aanwezig, zodat niet gesproken kan worden 
van een niet-geromaniseerde nederzetting. Welke aanwijzingen zijn er in Medel voor het proces van 
Romanisering? Vergelijk deze indicatoren met die van de vindplaatsen Tiel-Passewaaij (Heeren 2009) 
en Geldermalsen-Hondsgemet (Van Renswoude/Van Kerckhove 2009) enerzijds en Houten-Castellum 
(Van Renswoude/Habermehl 2017) anderzijds. Zijn er verschillen aanwijsbaar op nederzettingsniveau 
en of op regionaal niveau?

- Hoe moet het voorkomen van vondsten met een militaire achtergrond, zoals militaria, paardentuig en 
aardewerk, verklaard worden?

- Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van veteranen binnen de nederzetting?
- Aan de hand van onderzoek naar de inheems-Romeinse nederzetting van Tiel-Passewaaij is door Hee-
ren het proces van Romanisering beschreven. In zijn onderzoek is het verdringen van handgevormd 
aardewerk door gedraaid aardewerk een belangrijk onderwerp dat de economische basis (marktinte-
gratie) van het Romaniseringsproces illustreert. In de dataset van Tiel-Passewaaij bevinden zich echter 
een aantal blinde vlekken waardoor het proces niet goed te volgen is. Zo zijn geschikte contexten 
met aardewerk uit de periode tussen 40 en 70 schaars. Zijn in Medel wel geschikte contexten (kuilen, 
vondstslagen, greppels) uit deze periode aanwezig zodat het bestaande beeld kan worden bevestigd dan 
wel weersproken?

- Wanneer wordt in nederzetting gedraaid aardewerk geïntroduceerd, wat is de herkomst van dit aarde-
werk en via welke uitwisselingsnetwerken (militair of civiel?) kan het in de nederzetting zijn terecht 
gekomen?

- In welke mate en hoe functioneerde muntgeld in het plangebied?
- Zijn er directe of indirecte aanwijzingen voor glasproductie op de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth
- Hoe kan de militaire component in het vondstspectrum uit de periode 40-70 na Chr. worden geïnter-
preteerd? 

- Is er sprake van een militaire component in het vondstmateriaal uit het greppelsysteem 6008? 
- Zijn er op de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth vondsten gedaan die aanwijzingen geven voor de 
functie of de status van de Hoge Hof? 

Voedseleconomie
- Hoe zag de voedseleconomie er uit? Welke gewassen werden lokaal verbouwd en geconsumeerd en hoe 
was de veestapel samengesteld?

- Welke dierlijke producten werden verwerkt en gebruikt?
- Zijn er aanwijzingen dat er plantaardige of dierlijke producten werden aangevoerd van buiten de neder-
zetting?

- Wat was het aandeel van jacht en visserij binnen de voedseleconomie?
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Laat-Romeinse tijd
- Indien laat-Romeinse nederzettingssporen worden aangetroffen: wat is de precieze datering, aard en 
fasering van deze sporen?

- Is er sprake van een continue bewoning van de midden- naar de laat-Romeinse tijd?
- Zijn de enkele laat-Romeinse vondsten uit het proefsleuvenonderzoek te relateren aan een fase van de 
nederzetting of gaat het om losse vondsten?

- Welk type plattegronden is vertegenwoordigd binnen de nederzetting?
- Wat is de materiële cultuur (aardewerk, metaal, glas) in deze periode?
- Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de laat-Romeinse nederzetting van vindplaats 3 en 
die van Tiel-Passewaaij en Geldermalsen-Hondsgemet?

- In een aantal recente publicaties suggereert Heeren het bestaan van een hiaat in de laat-Romeinse bewo-
ning van de regio. Deze hiaat zou volgens hem dateren tussen het eerste en het laatste kwart van de 4de 
eeuw na Chr. (ca. 300-380/90 na Chr.). Ondersteunen de resultaten van het onderzoek naar vindplaats 
3 deze nieuwe hypothese of zijn er aanwijzingen dat de bewoning van de vindplaats doorloopt tot ver 
in de 4de eeuw? Middeleeuwen en 

- Wijzen de vondsten van de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth op bewoning of activiteiten gedu-
rende de eerste helft van de 4de eeuw na Chr.? 

- Wat was het karakter en de betekenis van de vindplaatsen Hazenkamp, De Reth en Hoge Hof in de 
laat-Romeinse tijd? 

Nieuwe Tijd
- Welke aanwijzingen zijn er voor gebruik en bewoning van het onderzoeksgebied na de Romeinse tijd?
- Zijn er sporen en/of vondsten aanwezig die in relatie kunnen worden gebracht met de vindplaats ‘De 
Hoge Hof ’, i.e. vindplaats 9.

3 . 4  b e a n t w o o r d i n g  va n  d e  v r a a g s t e l l i n g e n

De hierboven gepresenteerde onderzoeksvragen dienden als leidraad voor de uitvoering van het veldwerk 
en analyse van de onderzoeksresultaten. De vragen zijn echter niet als zodanig puntsgewijs beantwoord 
in de afzonderlijke hoofdstukken. Wel zijn de onderzoeksvragen tijdens de analysefase voorgelegd en 
besproken met alle betrokken specialisten. Het isotopenonderzoek, DNA-onderzoek, 14C-onderzoek, 
chemisch onderzoek van residuen en fysisch antropologisch onderzoek zijn volledig gestuurd vanuit de 
desbetreffende vraagstellingen. De beantwoording van de vraagstellingen door specialisten is gemonitord 
door J. van Renswoude, D. Habermehl en J. van Kampen. Wanneer vragen niet beantwoord konden 
worden is dit beargumenteerd.  

 De in verschillende hoofdstukken van deze rapportage gepresenteerde analyses vormen de bouw-
stenen voor de uiteindelijke integrale beantwoording van de onderzoeksvragen. Deze beantwoording is 
opgenomen in bijlage 2. 
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Fig. 4.1. Tiel-Medel-Afronding. Faseringsplan van de opgraving uit het Programma van Eisen. Naar Van Renswoude/Van 

Kampen/Schuuring 2016. Schaal 1:3000. 
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36  Van Renswoude/Van Kampen/Schuuring 2016 26-39; 

Van Kampen/Van Renswoude/Habermehl 2016.
37  Voorafgaand aan de start van het veldwerk werd uitslui-

tend op de vindplaats Hazenkamp een grafveld verwacht. 

Na aanvang van het veldwerk werd echter al snel duide-

lijk dat ook in het noordelijke deel van de vindplaats De 

Reth een grafveld aanwezig was. 

4  o p g r av i n g s s t r at e g i e 
 Jan van Renswoude

4 . 1  i n l e i d i n g

Het ontwerpen van een geschikte opgravingstrategie maakte deel uit van de aanbesteding en is uitge-
werkt in zowel het Programma van Eisen (PvE) als het Plan van Aanpak (PvA).36 Bij dit ontwerp lag de 
nadruk op efficiëntie, flexibiliteit en kwaliteit. Binnen het kader van deze rapportage voert het te ver om 
het plan volledig weer te geven. In het onderstaande zullen daarom alleen de essentiële punten van de 
opgravingstrategie, alsmede de gehanteerde methoden en technieken worden beschreven.

 
4 . 2  o p g r av i n g s s t r at e g i e

De vindplaatsen Hazenkamp (vindplaats 1) en De Reth (vindplaats 3) omvatten verschillende com-
plextypen: grafveld en nederzetting.37 Zowel de grafvelden als de nederzetting lagen langs een restgeul. 
Vanwege de verschillende complextypen en de landschappelijke gesteldheid is een maatwerkstrategie 
ontworpen op basis waarvan de vindplaatsen zo nauwkeurig mogelijk konden worden onderzocht en 
een zo groot mogelijke kenniswinst kon worden gerealiseerd. Kernpunten waren daarbij de veldteams, 
vlakdekkend onderzoek, de relatie tussen de vindplaatsen en de geul, de methodiek, flexibiliteit, de inzet 
van specialisten en de betrokkenheid van een wetenschappelijke commissie. In het onderstaande zullen 
deze kernpunten de revue passeren.

4 . 2 . 1  v e l d t e a m s

De opgraving is uitgevoerd door twee opgravingsteams bestaande uit zes personen. De leden van de 
teams waren breed inzetbaar en daardoor onderling uitwisselbaar. Op deze manier kon efficiënt en flexi-
bel worden gewerkt. Ieder team werd aangestuurd door een senior archeoloog die voltijds in het veld aan-
wezig was. Verder bestonden de teams uit een tweetal archeologen, waarvan er één het digitale tekenwerk 
verzorgde, en een tweetal veldmedewerkers. De teams werden ondersteund door specialisten die, naar 
gelang hun specialisme en de aard van de aangetroffen sporen en vondsten, een aantal dagen per week 
aanwezig waren. De meest frequent aanwezige specialisten waren de fysisch geograaf, de aardewerkspe-
cialist en de archeozoöloog. De procescoördinator leidde alles in goede banen. Voor het grondverzet is 
uitsluitend gebruik gemaakt van kraanmachinisten met veel archeologische ervaring. 

Fasering opgraving
In het veldwerk is een fasering aangebracht (zie fig. 4.1). Na elke veldwerkfase volgde een evaluatiemo-
ment, waarbij samen met het bevoegd gezag en de opdrachtgever de te volgen strategie opnieuw kon 
worden bezien en zo nodig kon worden aangepast. Hierbij was ook input van de wetenschappelijke 
commissie van belang. Het doel van deze werkwijze was om een zo efficiënt mogelijk onderzoek uit te 
voeren met maximale kenniswinst. Hieronder worden de verschillende opgravingsfases nader beschreven.
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Opgravingsfase 1
In deze opgravingsfase is in eerste instantie door beide teams gewerkt op de vindplaats Hazenkamp (fig. 
4.1). Hoewel de vindplaats De Reth in deze fase oorspronkelijk nog niet zou worden onderzocht, is er 
om organisatorische redenen toch voor gekozen om een van de teams hier al in dit stadium in te zetten. 

 Op de vindplaats Hazenkamp zijn allereerst twee werkputten (werkputten 1 en 2 in het puttenplan) 
met een breedte van 12 m aangelegd over de delen van de vindplaats waar op basis van het proefsleu-
venonderzoek de grootste spoordichtheid werd verwacht, alsmede mogelijke grafheuvelrestanten. De 
werkputten zijn haaks op de restgeul geprojecteerd. Door de aanleg van deze eerste twee putten ontstond 
een beeld van het drukste en mogelijk ook meest informatieve deel van het grafveld, waardoor meer 
inzicht werd verkregen in het aantal te verwachten crematiegraven, inhumatiegraven, grafmonumenten 
en andersoortige sporen. Na een tussentijds evaluatiemoment zijn ook de werkputten 3, 4 en 5 onder-
zocht. Al met al is op deze manier ca. 54% van de kern van het grafveld Hazenkamp onderzocht tijdens 
fase 1. Om de periferie van het grafveld te onderzoeken zouden de eerste zes werkputten aan de kopse 
kanten in de lengterichting worden uitgebreid. Deze uitbreidingen dienden als zoeksleuf om inzicht te 
krijgen in de aanwezigheid van greppels, speciale deposities, of andere sporen die verband houden met 
het grafveld. Echter, bij de evaluatie die volgde op deze opgravingsfase is besloten om deze zoeksleuven 
voor een groot deel te laten vervallen, omdat het grafveld geheel binnen de aangegeven begrenzing lag 
(fig. 4.2). Daarnaast is ook de geplande werkput 6 (gesitueerd aan de oostzijde van het grafveld) komen 
te vervallen, omdat de omvang het grafveld geringer bleek te zijn dan vooraf verwacht. 

 
Opgravingsfase 2
Ook in deze opgravingsfase is onderzoek gedaan op beide vindplaatsen. Het onderzoek van vindplaats 
Hazenkamp is in deze fase afgerond met de aanleg van nog eens vijf werkputten.   

Op de vindplaats De Reth zijn -deels al tijdens opgravingsfase 1- acht werkputten aangelegd (ca. 25% 
van het totaal geplande onderzoeksoppervlak voor deze vindplaats), haaks op de restgeul (werkputten 
12 t/m 19; blauw aangegeven in het faseringsplan van fig. 4.1). Doel was om de meest informatieve en 
arbeidsintensieve delen van de nederzetting op te sporen, zodat snel een meer gedetailleerd beeld kon 
worden verkregen van de vindplaats. Deze werkputten hadden een breedte van de 12 m en de lengte 
van de werkputten was afhankelijk van de vooraf gestelde breedte van de vindplaatsbegrenzing. In de 
werkputten kon ten eerste worden vastgesteld waar de rand van geulzone zich precies bevond. Ten tweede 
kon inzicht worden verkregen in de oostelijke begrenzing van de vindplaatskern. Daarnaast is een deel 
van de aanwezige Late-IJzertijdvondstlaag gezeefd, zodat ook kleine objecten, zoals fragmenten La Tène-
glas, verzameld konden worden. Op deze manier werd een eerste inzicht verkregen in de meerwaarde 
van een zeefonderzoek en zou desgewenst besloten kunnen worden om een groter deel van deze laag te 
zeven. Voor het zeefonderzoek is de vondstlaag opgedeeld in vakken van 2 bij 2 m. De vakken zijn in een 
dambordpatroon gezeefd, waarbij het materiaal uit de tussenliggende vakken met de hand is verzameld. 

 Bij het veldonderzoek op de vindplaats De Reth bleek al snel dat de archeologische verwachtingen 
niet met de realiteit overeenkwamen. In het noordelijke deel van de vindplaats werden namelijk niet de 
verwachte nederzettingssporen aangetroffen, maar een Romeins grafveld. Bovendien had dit grafveld een 
grotere omvang dan de vooraf gedefinieerde vindplaats (zie fig. 4.2). Bijgevolg diende de opgravingstra-
tegie direct aangepast te worden. In overleg met het bevoegd gezag is besloten om het grafveld De Reth 
op dezelfde wijze te onderzoeken als het grafveld Hazenkamp. 

 Gedurende deze opgravingsfase zijn ook enkele andere aanpassingen doorgevoerd. Zo zou de noorde-
lijke geulzone in eerste instantie onderzocht worden door middel van drie sleuven met een breedte van 4 
m (zie fig. 4.1, donkergroen). Op deze manier kon inzicht worden verkregen in de zone tussen het grafveld 
en de nederzetting en kon een archeologische verwachting worden bepaald. Echter, uit het onderzoek bleek 
al snel dat de geul in de Middeleeuwen was gereactiveerd, zodat het aantreffen van Romeinse resten hier 
onwaarschijnlijk was. De sleuven door de geul zijn daarom deels komen te vervallen. Een andere wijziging 
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Fig. 4.2. Tiel-Medel-Afronding. De ligging van de proefsleuven en de definitie van de vindplaatsen ten opzichte van het uitein-

delijke opgegraven areaal. Schaal 1:3000. 

A proefsleuven vooronderzoek RAAP/VUhbs; B kern van vindplaatsen 1 en 3; C periferie van vindplaatsen 1 en 3; D uitein-

delijk opgegraven areaal. 
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had betrekking op het feit dat de verwachte nederzettingsresten uit de Midden IJzertijd niet werden aange-
troffen. Om deze reden is in een groot deel van de werkputten geen vlak 2 aangelegd. 

Opgravingsfase 3
Tijdens opgravingsfase 3 zou weer ca. 25 % van de nederzettingskern van de vindplaats De Reth worden 
onderzocht (fig. 4.1, oranje). De exacte locatie en lengte van deze putten waren vastgesteld tijdens evalu-
atiefase 2. De afwijkingen van het vooraf opgestelde plan (vergelijk fig. 4.1 en fig. 4.2) hebben vooral te 
maken met het onverwachte aantreffen van het grafveld op de vindplaats De Reth. 

Opgravingsfase 4
Tijdens deze opgravingsfase is het resterende deel van de kern van de vindplaats De Reth onderzocht. 
Het ging daarbij om vijftien werkputten (werkputten 27 t/m 41), die samen 50% van de totale vind-
plaatskern omvatten (fig. 4.1). 

Bijstellen en wijzigen van de opgravingstrategie
Voorafgaande aan de opgraving werd er al rekening mee gehouden dat de opgravingstrategie aange-
past en bijgesteld zou moeten worden op basis van de resultaten in het veld. Hierboven zijn al enkele 
belangrijke wijzigingen genoemd. Zo werden de strategie en het puttenplan aangepast als gevolg van het 
onverwachts aantreffen van het grafveld op de vindplaats De Reth, de middeleeuwse reactivering van 
de Romeinse restgeul, het bereiken van de grens van het grafveld op de vindplaats Hazenkamp en het 
ontbreken van de bewoning uit de Midden IJzertijd. Eén van de andere belangrijke wijzigingen hield 
verband met de oversteekplaats die is aangetroffen in de geul. Het opsporen en onderzoeken van een 
oversteekplaats was één van de belangrijkste punten van het PvE. Hoewel deze oversteekplaats oorspron-
kelijk werd vermoed in het noordelijke deel van het plangebied, tussen de vindplaatsen Hazenkamp en 
De Reth, is deze uiteindelijk meer zuidelijk aangetroffen. Zo werd ter plekke van werkput 37 een pad 
door de geul waargenomen. Dit pad is gevolgd van de oostelijke naar de westelijke geuloever. Op deze 
laatstgenoemde oever werden sporen aangetroffen, alsmede zeer veel vondsten. Hoewel dit terreindeel 
grenst aan de vindplaats De Hoge Hof (opgegraven door de combinatie BAAC/ADC archeoprojecten), 
ligt het binnen het onderzoeksgebied van VUhbs en dateren de aangetroffen resten uit de Romeinse tijd. 
Daarom is in overleg met het bevoegd gezag besloten om het vondstrijke deel van de oever te onder-
zoeken (fig. 4.2). Na afloop van het onderzoek is gebleken dat het opgraven van het pad en de westelijke 
oever essentieel was voor het interpreteren van de vindplaats uit gehele Romeinse tijd aan beide zijden 
van de geul. Hieruit kan geconcludeerd worden dat flexibel omgaan in de opgravingstrategie met dit 
soort grootschalige onderzoeken erg belangrijk is. Een andere belangrijke wijziging betreft de uitbreiding 
van het op te graven areaal aan de zuidelijke zijde van de vindplaats De Reth. Op deze manier kon een 
erf compleet worden onderzocht. 

 Een administratieve wijziging behelsde de nummering van de werkputten. Binnen de vindplaats De 
Reth liep een brede sloot die de werkputten doorsneed. Om praktische redenen is het westelijke deel 
van deze werkputten steeds anders genummerd dan het oostelijke deel. Ter voorbeeld: als het oostelijke 
deel is aangeduid als nummer 35, dan is het westelijke deel 135 genummerd. 

 Op het gebied van methoden en technieken zijn slechts weinig veranderingen doorgevoerd. Eén 
belangrijke wijziging betrof het aantal profielen in de geul. Omdat er minder vondsthoudende lagen in 
de geul aanwezig waren dan vooraf verwacht, zijn er uiteindelijk minder geulprofielen aangelegd. Het 
bleek om deze reden namelijk minder noodzakelijk om vondsten aan lagen te koppelen. 

   
Oppervlakte onderzochte areaal 
Voorafgaand aan de opgraving werd de gezamenlijke oppervlakte van de vindplaatsen Hazenkamp en 
De Reth berekend op ca. 5.2 ha (fig. 4.1). Hiervan zou in eerste instantie 4.98 ha vlakdekkend worden 
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onderzocht, waarbij plaatselijk een tweede vlak zou worden aangelegd. Bij de aanbesteding is uitgegaan 
van een totale oppervlakte van ca. 7.27 ha, verdeeld over meerdere vlakken. De oppervlakte van het uit-
eindelijk onderzochte deel van het plangebied bedraagt 5.9 ha (fig. 4.2). Binnen dit gebied zijn plaatselijk 
tweede en soms derde vlakken aangelegd, waardoor de volledige onderzochte oppervlakte uitkomt op 
8.8 ha (zie fig. 4.3, A-C). 
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4 . 3  m e t h o d e n  e n  t e c h n i e k e n

Alle vlakken zijn op dezelfde manier aangelegd (fig. 4.6, A). Bij het verdiepen naar het eerste archeolo-
gische vlak is de bouwvoor in lagen van maximaal 5 cm verwijderd, waarna steeds het nieuw ontstane 
vlak is gedetecteerd.38 Ook bij de aanleg van de overige vlakken of het afwerken van de sporen is syste-
matisch gebruik gemaakt van de metaaldetector; tevens een speerpunt in het PvE. De vlakken zijn aan-
gelegd door een graafmachine met een vlakke bak. Er is geen gebruik gemaakt van een schaafbak. Bij de 
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38  De metaaldetectie is uitgevoerd door J. van Renswoude, 

J. van Kampen, P. Bouma en V. Van den Brink. Er is 

gebruik gemaakt van een metaaldetector van type lobo 

van het merk tesoro. 

grafvelden zijn de vlakken vrijwel volledig handmatig opgeschaafd om onduidelijke grafsporen leesbaar 
te maken (fig. 4.6, B). De afzonderlijke graven zijn ook handmatig opgeschaafd en getekend op schaal 
1:10. Vervolgens is de grafkuil gecoupeerd, nader gedocumenteerd en afgewerkt. Wanneer nieuwe details 
zichtbaar werden zijn deze bijgetekend. Alle grond uit de graven is verzameld en gezeefd. De skeletresten 
van de inhumatiegraven zijn uitgeprepareerd. Uit de gebitsresten is DNA verzameld voor onderzoek. Om 
DNA-contaminatie tegen te gaan droegen de betrokken werknemers pakken, handschoenen en gezichts-
bescherming (fig. 4.6 C-D). De overige sporen van het grafveld zijn handmatig gecoupeerd, hoewel de 
greppels machinaal zijn afgewerkt. Nederzettingssporen zijn alleen handmatig opgeschaafd als het vlak 
niet goed leesbaar was of als er sprake was van huisplattegronden en sporenclusters (fig. 4.6, E). Na het 
inkrassen van de sporen is het vlak direct digitaal getekend. De aanlegvondsten zijn verzameld per spoor-
vulling. Bijzondere objecten van metaal, glas, aardewerk of been zijn driedimensionaal ingemeten. De 
kleinere sporen zoals paalkuilen, kuilen en greppels zijn handmatig gecoupeerd. Grotere greppels, kuilen 
en de geul zijn machinaal gecoupeerd en afgewerkt. Alle vlakken en coupes zijn gefotografeerd. Tijdens 
de opgraving is een groot aantal profielen gedocumenteerd (fig. 4.6, G). De putwandprofielen en langere 
profielen staan aangegeven op figuur 4.4.

Fig. 4.5. Tiel-Medel-Afronding. Luchtfoto van de opgraving in het zuidelijke deel van de nederzetting (vindplaats De Reth) in 

opgravingsfase 4. De tussenliggende werkputten worden in deze fase aangelegd. 
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A B

C D

F

E G

Fig. 4.6. Tiel-Medel-Afronding. Foto’s van de opgraving.

A aanleg werkput 4 op het grafveld Hazenkamp; B het opschaven van het vlak op het grafveld; C werknemers in beschermende 

kleding voor het verzamelen van DNA-monsters; D het vrijprepareren van een menselijke inhumatie met op de achtergrond 

(foto: Jan Bouwhuis), E het vrijprepareren van een crematiegraf; F het opschaven van het omgreppelde terrein 14002/14005; G 

het optekenen van een putwandprofiel op het grafveld. 
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39  De procescoördinatoren van de opgravingen door 

ADC/BAAC en RAAP/ADC/Archol/BAAC waren 

respectievelijk Henk van der Velde en Theo ten Anscher. 

Voor het opgraving van VUhbs is deze rol vervuld door 

Diederick Habermehl. 

4 . 4  m o n s t e r n a m e

De inhumatiegraven zijn bemonsterd voor DNA-, isotopen- en pollenonderzoek. De crematiegraven zijn 
bemonsterd voor houtskool. Uit de nederzettingssporen zijn in totaal ca. 100 monsters (in emmers van 
10 liter) genomen ten behoeve van botanisch onderzoek. Tevens zijn diverse profielen bemonsterd door 
middel van profielbakken. De profielbakken dienden hoofdzakelijk voor pollenonderzoek, maar ze zijn 
ook gebruikt om geschikt materiaal voor 14C-onderzoek te verkrijgen. Met de profielbakken zijn vooral 
geullagen bemonsterd. Alle profielbakken zijn gefotografeerd en ingetekend op de profieltekeningen. 

4 . 5  o v e r i g 

Tijdens het veldwerk is er iedere week overlegd met het bevoegd gezag (fig. 4.7, A). Tijdens deze overleg-
gen zijn de resultaten en de voortgang van het veldwerk besproken en is de te volgen opgravingsstrategie 
steeds kritisch tegen het licht gehouden. Daarnaast vond er ook geregeld overleg plaats tussen de proces-
coördinatoren van de drie gelijktijdige opgravingen en het bevoegd gezag.39 

Naast de projectmedewerkers hebben steeds ook vrijwilligers deelgenomen aan de opgraving. Het 
ging daarbij om leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), de Historische 
Kring Kesteren en Omstreken (HKKO), de Beoefenaren Archeologie Tiel en Omstreken (BATO), 
archeologiestudenten van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en Saxion Hogeschool, alsmede 
enkele scholieren. Voor het bredere publiek zijn een open middag en een open dag georganiseerd, in 
goede samenwerking met de andere archeologische bedrijven en het bevoegd gezag. Verder zijn er op 
de opgraving ook rondleidingen verzorgd voor archeologiestudenten en basis- en middelbare scholieren 
(fig. 4.6, B). Daarmee zijn er ca. 300 scholieren rondgeleid over de opgraving. De open dag werd bezocht 
door duizenden geïnteresseerden. 

Fig. 4.7. Tiel Medel-Afronding. Foto’s van de opgraving. 

A de vertegenwoordigers van het bevoegd gezag I. Schuuring en C. Cohen Stuart worden rondgeleid door projectleider Jan van 

Renswoude; B Johan van Kampen geeft uitleg aan studenten uit Leiden.

A B



48

4 . 6  d e  p r i m a i r e  v e r w e r k i n g  va n  g e g e v e n s

Veldtekeningen
In het veld zijn de spoorvlakken digitaal getekend. Alle profielen en coupes zijn getekend op schaal 
1:20. De profielen en coupes zijn driedimensionaal ingemeten. De MapInfo-bestanden zijn vervolgens 
gekoppeld aan de sporen- en vondstendatabase. Door middel van queries konden zo verspreidingskaarten 
worden gegenereerd. Alle coupetekeningen zijn gescand. Indien gewenst zijn deze tekeningen gedigita-
liseerd in Adobe Illustrator.

Sporen
Alle sporen, zowel antropogeen als natuurlijk, zijn tijdens het veldwerk voorzien van een spoornummer.
Ook houten (beschoeiings)palen hebben een spoornummer gekregen, omdat het hier feitelijk ging om 
bijzonder goed geconserveerde paalsporen. De unieke spoornummers zijn samengesteld uit het werkput-
nummer en een spoornummer, waarbij in elke werkput weer met spoornummer 1 is begonnen. In de 
database zijn naast het spoornummer steeds ook de spoordefinitie, spoordiepte en het P-nummer (coupe- 
of profielidentificatienummer) ingevoerd.

Vondstverwerking
De vondstverwerking is al tijdens het veldwerk begonnen. De handverzamelde vondsten zijn telkens naar 
de VUhbs-dependance in Beesd gebracht om te worden gewassen. De inhoud van de grafkuilen is steeds 
gezeefd op deze zelfde locatie. De vondsten uit de big bagmonsters zijn in het veld gewassen, waarbij 

inhoud aantal gewicht (g)

aardewerk 39 694 442 505

baksteen/dakpan 466 41 274

bot 25 294 321 708

coproliet 1 9

glas 232 1225

hout 196 341

houtskool 5174 580

kalkmortel 1 19

keramisch object 129 6370

metaal ferro 1855 17 375

metaal non ferro 1440 8406

natuursteen 2936 218 309

pijpaarde/kleipijp 6 22

schelp 114 324

sintel 202 283

slak 215 2734

verbrand bot 792 29 657

verbrande leem 1342 5780

vuursteen 1 5

totaal 80 090 1 096 926

Tabel 4.1. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het aantal vondsten en het gewicht per categorie.
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40  Van Kampen/Habermehl/Van Renswoude 2017.

gebruik is gemaakt van een Lutter-zeef. Deze vondsten zijn vervolgens op de dependance gedroogd. In 
het veld zijn alle vondstnummers ingevoerd in een database. De vondstnummers zijn doorgenummerd 
van 1 t/m 6600. De gewassen vondsten zijn vervolgens gesplitst op basis van materiaalcategorie, geteld, 
gewogen en ingevoerd in een zogenaamde splitsdatabase. In totaal zijn tijdens het veldwerk iets meer dan 
80 000 vondsten verzameld (tabel 4.1). Het gaat hierbij zowel om handmatig verzamelde vondsten als 
om vondsten die zijn aangetroffen in de geselecteerde zeefvakken. Tabel 4.1 verschaft een overzicht van 
vondstaantallen per materiaalcategorie.

4 . 7  e va l uat i e

Na de afronding van het veldwerk is een evaluatierapport opgesteld.40 Bij deze evaluatie zijn de sporen 
en vondsten geëvalueerd en gewaardeerd om zo tot een gefundeerd analysevoorstel te kunnen komen.
De in de het PvE opgenomen onderzoeksvragen zijn daarbij steeds leidend geweest. In deze evaluatiefase 
zijn op basis van het sporen- en vondstenbestand archeologische structuren gedefinieerd, zowel in de 
oever- als geulzone. Het gaat daarbij om greppels, huizen, bijgebouwen en een groot aantal geullagen. 
De in verschillende werkputten aangetroffen geullagen zijn met name op basis van profieltekeningen aan 
elkaar gekoppeld. Vervolgens is op basis van deze gekoppelde geullagen een Harris-matrix samengesteld 
om de stratigrafie inzichtelijk te maken. Op basis van de geulstratigrafie was het mogelijk om de grote 
hoeveelheid vondsten in verschillende fasen onder te verdelen. Voor de evaluatie zijn de verschillende 
materiaalcategorieën gescand door de betreffende specialisten. Op basis van deze scan, en met het oog op 
de te beantwoorden onderzoeksvragen, is voor iedere vondstcategorie een selectievoorstel gedaan voor 
de definitieve analyse. 

4 . 8  u i t w e r k i n g

Het in het evaluatierapport verwoorde en door het bevoegd gezag goedgekeurde analysevoorstel vormde 
de basis voor de uitwerking. Tijdens de uitwerking is dit plan gevolgd en zijn er geen wezenlijke wijzi-
gingen meer doorgevoerd. Een geringe aanvulling betreft het extra specialistisch onderzoek naar de mest-
slakken (zie hoofdstuk 11). Verder is er contact geweest met de specialisten van ADC archeoprojecten/
BAAC (de onderzoekers van de vindplaats Hoge Hof), zodat gegevens konden worden uitgewisseld over 
de respectievelijke vondstcomplexen en interpretaties. Met de archeologen van RAAP/ADC/Archol/
BAAC is contact opgenomen voor de uitwisseling van gegevens over de op de vindplaats Roeskamp 
gedocumenteerde Romeinse greppel, die aansluit op het door VUhbs opgegraven greppelsysteem 6008. 
Vooraf was het plan om de uitwerkingsresultaten van vindplaats De Hoge Hof  -en dan specifiek die van 
de Romeinse tijd- in te passen in de rapportage van de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth. Echter, 
door het faseverschil in de afronding van het veldwerk is dit doel slechts ten dele gerealiseerd. 
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41  Cohen et al. 2012, catalogus nr. 42.
42  Een underfit rivier is een type van een zogenaamde mis-

fit rivier waarvan de afvoer niet overeenkomt met de 

bestaande geulkarakteristieken, zoals de meanderstraal 

en –golflengte en geulbreedte en –diepte. Bij een overfit 

rivier is de afvoer te hoog voor deze geulkarakteristieken 

en bij een underfit rivier is deze te laag.

5  f y s i s c h e  g e o g r a f i e
 Gerard Boreel

5 . 1  i n l e i d i n g

Tijdens de archeologische opgraving te Tiel-Medel-Afronding heeft fysisch geografisch onderzoek 
plaatsgevonden. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de landschappelijke 
context van de vindplaatsen Hazenkamp (vindplaats 1) en De Reth (vindplaats 3). 

De genoemde vindplaatsen liggen op de noordelijke flank van de Echteldse stroomgordel. Deze van 
zuidoost naar noordwest stromende rivier begon te sedimenteren omstreeks 826 voor Chr., ofwel rond 
de overgang van de Late Bronstijd naar de Vroege IJzertijd.41 De eindfase van de rivier is gebaseerd op 
een restgeuldatering bijna 3 km stroomopwaarts en zou in de midden-Romeinse tijd moeten liggen 
(omstreeks 120 na Chr.). 

De resultaten van de opgraving voegen minder toe aan het beeld van de vroegste fase van de stroom-
gordel, maar wel aan dat van de eindfase ervan. Ze relativeren het rigide beeld van een begin- en eind-
datering van een rivier. De datering van de periode waarin sedimentatie plaatsvindt blijkt namelijk sterk 
afhankelijk te zijn van lokale omstandigheden. Zo zijn binnen de vindplaatsen twee restgeulen aanwezig. 
Van de oudste van deze twee geulen, die in de loop van de IJzertijd moet zijn verland, is vastgesteld dat 
deze omstreeks 50 voor Chr. minimaal twee keer is gereactiveerd. De geul blijkt zich daarbij underfit42 te 
hebben verplaatst binnen de vulling van de al verlande grote restgeul. De jongste geul is rond het begin 
van de jaartelling ontstaan en heeft binnen het plangebied de ijzertijdgeul gedeeltelijk gereactiveerd. De 
Romeinse restgeul wordt tot in de Middeleeuwen nog enkele malen actief. Meer precies is over een 
periode van bijna 1400 jaar sprake van minimaal zeven reactiveringen. Al met al ontstaat een beeld van 
een stroomgordel die wordt gekenmerkt door een soort langgerekte meren die tijdens hoogwater zo nu 
en dan weer actief beginnen te stromen. Hierbij vindt het water soms een nieuwe weg, zodat nieuwe 
geulen ontstaan. De hogere oevers langs deze restgeulen vormden aantrekkelijke vestigingsplaatsen, ter-
wijl de watervoerende restgeulen een bron van water vormden en daarnaast de mogelijkheid boden voor 
transport en visvangst. 

De bevindingen van dit onderzoek hebben niet alleen implicaties voor de kennis over de Echteldse 
stroomgordel, maar ook voor de archeologische verwachting van (rest)geulen van vergelijkbare stroom-
gordels. De restgeulen en oevers daarlangs hebben niet alleen een zeer hoge archeologische verwachting, 
maar ook een veel grotere tijdsdiepte dan altijd werd gedacht. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het fysisch geografisch onderzoek gepresenteerd. Na de 
beschrijving van een methodisch (paragraaf 5.2) en een landschappelijk kader (paragraaf 5.3) worden de 
resultaten gepresenteerd (paragraaf 5.4) en een gefaseerde paleogeografische reconstructie. In de afslui-
tende discussie zal getracht worden antwoord te geven op de in het PvE gestelde vragen (zie hoofdstuk 3).

5 . 1 . 2  d o e l -  e n  v r a a g s t e l l i n g

Het fysisch geografisch onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de landschappelijke context van 
de vindplaatsen en de daarbinnen aangetroffen vondsten en sporen. Daartoe zal aandacht worden besteed 
aan de geologische, geomorfologische, bodemkundige en hydrologische ontwikkeling van het plangebied 
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43  Boreel 2014, 34, fig. 9.
44  Beschreven is volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode (ASB, Bosch 2007), die geba-

seerd is op de NEN5104 (Nederlands Normalisatie 

Instituut 1989).

en directe omgeving. Dit inzicht in de fysische geografie vormt de basis voor de beantwoording van de 
meeste aan het landschap gerelateerde vragen (zie hoofdstuk 3). Deze vragen concentreren zich rond 
twee belangrijke thema’s. Het eerste thema omvat de fasering van het landschap, ofwel, welke elementen 
speelden op welk moment een rol in het landschap. Het tweede thema omvat de vragen met betrekking 
tot de aard van deze rol, wat was het gebruik van de verschillende landschapselementen. 

De fasering van het landschap, of paleogeografie, vormt de basis voor een relatieve chronologie van 
beide vindplaatsen. Omdat de belangrijkste landschappelijke gebeurtenissen vooral zichtbaar zijn in de 
vullingen van de restgeulen, vormt een stratigrafie daarvan bovendien het vertrekpunt voor verdere 
materiaalanalyses. Door stratigrafisch dezelfde geulvullingen in verschillende werkputten te koppelen tot 
structuren, wordt het verder mogelijk een relatie te leggen tussen deze (vondsthoudende) opvullingsfasen 
en de sporen op de oevers. 

5 . 2  m e t h o d e n  e n  t e c h n i e k e n

5 . 2 . 1  h e t  v e l d w e r k

Profielen
Voor het fysisch geografisch onderzoek is gebruik gemaakt van in totaal 25 profielen die tijdens de opgra-
ving zijn aangelegd (zie voor zeven uitgewerkte en geïnterpreteerde profielen kaartbijlage 2). Voor de 
locatie van de profielen wordt verwezen naar figuur 5.1. Daarnaast is gebruik gemaakt van de profielen 
die tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn aangelegd.43 

De oriëntatie van de profielen is overwegend in de lengte van de werkputten, zoveel mogelijk haaks 
op de restgeul. Hiermee was in het puttenplan al rekening gehouden, zodat maximaal inzicht verkregen 
zou worden in de opbouw van de restgeulvulling in relatie tot de hogere oevers en sporen daarin. Om 
minimaal één keer een overzicht te verkrijgen van de volledige restgeulvulling is in werkput 115 een 
doorlopend profiel aangelegd over de gehele geul. Conform het PvE zijn de overige profielen slechts 
aangelegd in de oeverzones waar de geulvullingen overgaan in oeverafzettingen.

Alle profielen zijn met de hand opgeschaafd, ingekrast en gedocumenteerd. Hierbij zijn zowel litholo-
gische lagen als archeologisch relevante lagen onderscheiden, zoals vegetatieniveaus, vondstlagen, cultuur-
lagen en eventuele sporen. Alle lagen zijn beschreven op textuur, kleur, het gehalte organische stof, andere 
lithologische en bodemkundige verschijnselen en eventuele insluitsels van natuurlijke of archeologische 
aard.44  

Monsternames en dateringen
Het fysisch geografisch onderzoek leidde in het veld tot adviezen met betrekking tot monsternames ten 
behoeve van pollenanalyse, macrobotanische analyse en datering (zie ook hoofdstuk 17). In werkput 115 
is ten behoeve van deze analyses een volledig profiel bemonsterd met behulp van pollenbakken van 50 cm 
bij 10 cm bij 10 cm (5 l). Hierbij is ernaar gestreefd om alle geulfasen te bemonsteren. Verder zijn lagen 
met veel en/of geschikte stukken houtskool bemonsterd voor eventuele 14C-datering en zijn kansrijke 
lagen bemonsterd ten behoeve van macrobotanisch onderzoek. 
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5 . 2 . 2  d e  a n a ly s e

Van alle gedocumenteerde profielen is in eerste instantie een stratigrafie opgesteld. Vervolgens zijn de 
verschillende lagen of strata gevolgd in andere werkputten, gekoppeld en toegekend aan structuren (zie 
hoofdstuk 20 (catalogus) voor de beschrijving van de respectievelijke structuren). Deze structuren kun-
nen bijvoorbeeld bestaan uit één vondsthoudende restgeulvulling, maar ook uit meerdere opeenvolgende 
lagen, die bijvoorbeeld tezamen zijn afgezet tijdens hoog water. In ieder geval is ernaar gestreefd om 
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vondsthoudende lagen zoveel mogelijk van elkaar te scheiden, zodat later stratigrafische analyse van het 
vondstmateriaal mogelijk is. 

De gedefinieerde structuren zijn in een relatieve chronologie geordend in de vorm van een Harris 
matrix. Daarbij zijn de verschillende als structuur gedefinieerde geullagen ondergebracht in geulfases die 
fungeren als een soort superstructuur. Deze geulfasen representeren verschillende reactiveringen, waarbij 
de geul in doorsnede van vorm is veranderd of zich heeft verlegd. 

De belangrijkste geulfasen zijn ook in het horizontale vlak in kaart gebracht. Voor een deel was dat 
mogelijk door gebruik te maken van de archeologische vlakken tussen de profielen. Soms was het slechts 
mogelijk door de aansnijding van lagen in de profielen met elkaar te verbinden. 

Voor de absolute datering van de verschillende geulstructuren is nauw samengewerkt met de mate-
riaalspecialisten, vooral die van het aardewerk en metaal. Daarnaast zijn verschillende 14C-dateringen 
uitgevoerd die helpen bij de datering van de betreffende lagen. 

Voor de interpretatie van de geulvullingen en het geassocieerde vondstmateriaal is opnieuw nauw 
samengewerkt met de verschillende archeologisch specialisten. Met name de aard, datering, fragmentatie 
en conservering van het materiaal boden houvast bij de duiding van de verschillende geullagen. Op basis 
van deze interpretatie zijn door de materiaalspecialisten verschillende contexten geselecteerd, die de basis 
vormen voor de verdere materiaalanalyses. Bij deze selectie is ernaar gestreefd zoveel mogelijk uit te gaan 
van maximaal gesloten contexten (zo min mogelijk verspoeling, vervuiling of risico op documentatie-
fouten als gevolg van de complexe stratigrafie). 

5 . 3  l a n d s c h a p p e l i j k  k a d e r

5 . 3 . 1  l a n d s c h a p s g e n e s e  

Tijdens de laatste IJstijd, het Weichselien (115 000 - 10 700 jaar geleden), was de Rijn een vlechtende 
rivier die in brede, in oudere sedimenten ingesneden dalen, onder periglaciale omstandigheden vooral 
grof zand en grind afzette. Deze sedimenten behoren tot de Formatie van Kreftenheye. Deze pleistocene 
afzettingen liggen binnen het onderzoeksgebied op een diepte van 4 tot 6 m -mv.  Aan het begin van 
het Holoceen ontstonden onder invloed van de zeespiegelstijging vanuit deze pleistocene riviervlakte 

A B C D

Fig. 5.2. Indeling van rivieren op grond van de vorm van de rivierloop. Naar Berendsen 2005, fig. 20.1.

A vlechtende rivieren; B meanderende rivieren; C rechte rivieren; D anastomoserende rivieren.
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de anastomoserende en meanderende rivieren, zoals die nu in het Rivierengebied aanwezig zijn. In 
het Holoceen hebben de Rijn- en Maastakken zich binnen de Rijn-Maasdelta vaak verlegd (avulsies), 
waardoor een gecompliceerd netwerk is ontstaan van stroomgordels van verschillende ouderdom, die 
veelal bedekt zijn met jongere afzettingen. De fluviatiele, holocene afzettingen worden gerekend tot de 
Formatie van Echteld.

De holocene rivierafzettingen zijn gevormd door rivieren van verschillende typen. De indeling hier-
van wordt gemaakt op basis van de vorm van de rivierloop (fig. 5.2).45 Hoewel echt rechte rivieren in de 
natuur nauwelijks voorkomen, worden licht slingerende rivieren aangeduid als rechte rivieren (fig. 5.2, 
C ). Binnen de min of meer rechte geulen heeft het water steeds de neiging om van de ene oever naar 
de andere oever te slingeren of meanderen. Hierbij is de stroomsnelheid het hoogst in de buitenbochten, 
waarbij erosie plaatsvindt. In de binnenbochten is de stroomsnelheid veel lager en hier wordt veel van 
het geërodeerde materiaal weer afgezet. Als gevolg van deze erosie en sedimentatie zal de loop van de 
rivier geleidelijk en soms in sprongen stroomafwaarts en naar buiten verschuiven. De bochten die hierbij 
ontstaan zijn kenmerkend voor meanderende rivieren (fig. 5.2, B). Als het verhang en het debiet van de 
rivier en de korrelgrootte van het vervoerde sediment toenemen gaat het geulenpatroon over in die van 
een vlechtende rivier (fig. 5.2, A). Deze worden gekenmerkt door een stelsel van vele kleine, matig brede 
en ondiepe geulen, die herhaaldelijk splitsen en weer samenvoegen. Vlechtende rivieren ontstaan vaak 
in makkelijk erodeerbaar materiaal, zoals zand, waarin de watervoerende geulen zich makkelijk kunnen 
verplaatsen. Tussen de geulen liggen zand- en grindbanken die tijdens hoog water worden overstroomd. 
De vlechtende rivieren lijken sterk op een vierde type, de anastomoserende rivieren (fig. 5.2, D). Rivieren 
van dit laatstgenoemde type worden echter gekarakteriseerd door meerdere stabiele geulen, die weliswaar 
ook regelmatig splitsen en weer samenkomen, maar stabiele komgebieden omsluiten. De individuele geu-
len van dit type rivier hebben vaak een recht verloop, maar kunnen ook kenmerken van meanderende 
en vlechtende rivieren vertonen.46 In doorsnede hebben de geulen vaak een kleine breedte/diepte ver-
houding en zijn de oeverwallen goed ontwikkeld. In een anastomoserend riviersysteem treden regelmatig 
avulsies op en komen vaak crevasses voor.47 

Veranderingen in het riviertype worden gestuurd door een reeks factoren. Belangrijk daarbij zijn het 
debiet, het verhang en de korrelgrootte van het vervoerde materiaal. Het debiet kan bijvoorbeeld veran-
deren als gevolg van klimaatveranderingen, avulsies of menselijk handelen (denk aan ontbossing waardoor 
piekafvoeren toenemen). Het verhang is voor een deel gekoppeld aan de holocene zeespiegelstijging 
waardoor de erosiebasis in de loop der tijd steeds hoger kwam te liggen. Maar ook de sedimentatie van 
de rivier zelf is hierop van invloed. Het sediment dat een rivier vervoert is namelijk in belangrijke mate 
afhankelijk van de stroomopwaarts gesitueerde ondergrond. Bij sterke verandering van de ondergrond, 
zoals bij het doorsnijden van een fossiele zandige stroomgordel, kan de aard van het rivierverloop lokaal 
sterk verschillen. Ook als stroomopwaarts avulsie optreedt kan in de te groot geworden, zandige bedding, 
tijdelijk een ander riviertype ontstaan.

Alle holocene, fluviatiele afzettingen behoren tot de Formatie van Echteld. Binnen deze formatie 
worden, op grond van wijze van afzetting en lithologische karakteristieken, een aantal lithogenetische 
eenheden onderscheiden (fig. 5.3). De belangrijkste lithogenetische eenheden zijn beddingafzettingen, 
oeverafzettingen, komafzettingen en crevasse-afzettingen. De beddingafzettingen worden binnen de 
rivierbedding afgezet en bestaan hoofdzakelijk uit grind en zand. Een kenmerkend element van meande-
rende rivieren is de kronkelwaard. Als een meanderbocht zich als gevolg van het verschil in stroomsnel-
heid naar buiten verplaatst zal het zand over de oude oever in de binnenbocht worden afgezet. Hierbij 
ontstaat een typische schuine gelaagdheid, waarbij de lagen in de richting van de migratie hellen.

De waterstand in de rivier varieert door het jaar heen. Bij hoog water (fig. 5.3) zal de rivier regelmatig 
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buiten haar oevers treden. De stroomsnelheid in de geul blijft daarbij hoog, zodat het grofste sediment in 
transport blijft. Buiten de oevers neemt de stroomsnelheid snel af. Hierbij vindt laterale selectie plaats op 
basis van de korrelgrootte van het sediment. Het grovere sediment, zoals fijn zand en zandige klei wordt 
dicht langs de geulen afgezet, waardoor de oeverwallen worden opgeworpen. Verder van de geul neemt 
de stroomsnelheid steeds verder af en als het water weer begint te zakken kan ook hier het sediment 
(siltige kleien) bezinken. In de laagste delen van deze komgebieden kan het zo nat zijn dat veenvorming 
optreedt (Formatie van Nieuwkoop). Bij elke overstroming zal vooral de oeverwal steeds verder worden 
opgehoogd, zodat een rug in het landschap wordt gevormd. Dit wordt nog versterkt doordat de slappere 
komafzettingen sterker inklinken dan de zandige stroomgordel, zodat deze steeds hoger in het landschap 
komt te liggen.

Gedurende perioden waarin geen of nauwelijks sedimentatie optreedt kan zich een min of meer 
permanent vegetatiedek ontwikkelen, waarbij bodemvorming zal plaatsvinden. In de nattere komgebie-
den zullen zich aquatische bodems vormen en op de hogere oeverwallen drogere, terrestrische bodems. 
Mede door chemische in- en uitspoeling, maar ook door verplaatsing van organisch materiaal ontstaan zo 
vegetatiehorizonten. De in het Nederlandse Rivierengebied vaak donker (blauw)grijze lagen zijn meer 
of minder dik onder invloed van het bodemtype, het uitgangsmateriaal, de tijdsduur en sedimentatiesnel-
heid. Ook in restgeulen kunnen vegetatiehorizonten ontstaan als deze periodiek droog komen te staan.

Restgeulen
Een restgeul is een lineaire depressie in het landschap, recht of gebogen, die ontstaat bij het wegvallen 
van wateraanvoer na avulsie (geulverlegging) of bijvoorbeeld na het afsnijden van een meanderbocht (fig. 
5.3). Ze worden doorgaans opgevuld met silt, klei en veen. Na het wegvallen van de wateraanvoer kan 
nog geruime tijd water blijven staan in de restgeul en aanvoer van water en sediment plaatsvinden tijdens 
extreem hoge waterstanden. Wat dit betekent voor de in de restgeul aanwezige archeologische vondsten 
en welke processen hierin een rol spelen is uitgebreid beschreven tijdens eerder uitgevoerd onderzoek 
aan restgeulen in Geldermalsen-Hondsgemet en Houten-Castellum.48

Reactivering van restgeulen
Reactivering is een belangrijk concept in de Nederlandse Rijn-Maas-delta. Als geheel of gedeeltelijk 
verlande (rest)geulen - of delen daarvan - opnieuw watervoerend worden en daarbij bedding- en oeveraf-
zettingen afzetten is sprake van reactivering. Oudere sedimenten kunnen daarbij (gedeeltelijk) geërodeerd 
worden, maar vaak wordt er ook sediment over afgezet. Soms zijn deze reactiveringen te herkennen in 
de opbouw van de oeverwallen. Als de periode tussen de actieve fasen voldoende lang is, kunnen de 
oeverafzettingen gescheiden zijn door komafzettingen of door herkenbare bodemvorming. Vaak wordt in 
dergelijke gevallen gesproken van meerdere fasen van activiteit van een stroomgordel.

Reactivering kan ook op kleinere schaal en voor een beperkte periode plaatsvinden. Vaak wordt dan 
gesproken van een tijdelijke reactivering. Hierbij kunnen ook (nieuwe) geulen worden uitgesleten. Vaak 
vindt dit plaats tijdens één periode van hoogwater vanuit een nabijgelegen rivier, waarbij de watervoe-
rende restgeulen gaan meestromen. Soms is de nieuw ontstane geul echter actief gedurende meerdere 
opeenvolgende perioden van hoogwater, zodat sprake is van een tijdelijke reactivering.

Crevasses
Als een rivier tijdens hoogwater buiten haar oevers treedt, zullen als eerste de laagste delen van de oever-
wal worden overstroomd. Hierbij wordt sediment de kom in getransporteerd en de afzettingen die hier-
bij ontstaan worden crevasse-afzettingen genoemd. De verschijningsvorm van deze afzettingen is sterk 
verschillend en afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de crevasse. Hierbij worden drie fasen of types 



58

49  Smith et al. 1989.
50  Makaske 1998, 220-224; Van Dinter/Van Zijverden 

2002, 7-8.
51  Cohen et al. 2012, catalogus nr. 42.

52  Idem, catalogus nr. 37.
53  Idem, catalogus nr. 123.
54  Idem, catalogus nr. 90.
55  Idem, catalogus nr. 123; Havinga/Op ’t Hof 1983.

onderscheiden.49 In de eerste fase (stage 1) wordt een waaiervormig dek van sediment (de splay) afgezet 
vanuit het punt waar de oeverwal wordt overstroomd. In dit dek kunnen ondiepe, snel verleggende geu-
len ontstaan in een vlechtend patroon, die doodlopen in de kom. Bij een verdere ontwikkeling (stage 2) 
snijden de geulen zich dieper in, ontstaan kleine oeverwallen en vormen de meer stabiele geulen een 
anastomoserend patroon. In stage 3 is sprake van individuele geulen met bedding- en oeverafzettingen, 
met een anastomoserend of meanderend patroon. Meestal lopen de geulen dood in de kom, maar in som-
mige gevallen groeien crevassegeulen uit tot hoofdgeulen die zich stroomafwaarts weer aansluiten bij de 
bestaande geul. In dergelijke gevallen is sprake van een avulsie of stroomgordelverlegging. 

Crevassevorming treedt vooral op aan de begin- en eindfase van de ontwikkeling van een stroomgor-
del.50 In de beginfase zijn de oeverwallen nog niet zo goed ontwikkeld, waardoor de rivier tijdens hoog-
water al snel buiten haar oevers zal treden. In de eindfase daarentegen zijn de oeverwallen goed ontwik-
keld en hoog opgeworpen. Tijdens hoogwater is het hoogteverschil tussen oeverwal en kom dan zo hoog 
dat de oeverwallen regelmatig zullen doorbreken en materiaal ver de kom in zal worden getransporteerd.

5 . 3 . 2  r e g i o n a a l  l a n d s c h a p p e l i j k e  o n t w i k k e l i n g

De vindplaatsen Hazenkamp en De Reth bevinden zich op de stroomgordel van Echteld (fig. 5.4). Van 
deze stroomgordel is het begin van sedimenteren gedateerd rond 826 voor Chr., ofwel rond de overgang 
van de Late Bronstijd naar de Vroege IJzertijd.51 De eindfase van de rivier is gebaseerd op een restgeuld-
atering bijna drie kilometer stroomopwaarts en zou in de midden-Romeinse tijd moeten liggen (UtC-
4639, rond 120 na Chr.). Bovenstrooms zou Echteld verbonden moeten zijn geweest met de stroom-
gordel van Distelkamp-Afferden. Deze stroomgordel bestond al veel langer, namelijk vanaf het Midden 
Neolithicum.52 Distelkamp-Afferden waterde oorspronkelijk af op de stroomgordels van Ochten en later 
Leeuwen. Het zand van de Ochtense stroomgordel zou zich in de ondergrond van het plangebied heb-
ben moeten bevinden en de reden zijn geweest voor de vorming van de grote meanderbocht hier. De 
Ochtense stroomgordel stopt met actief sedimenteren in de Midden Bronstijd (rond 1525 voor Chr.)53, 
waarna eerst de Leeuwense stroomgordel de afvoer overneemt (vanaf ca. 1237 voor Chr.)54 om dit later 
samen met de Echteldse over te nemen (vanaf ca. 826 voor Chr.). De eindfase van Distelkamp-Afferden 
wordt geplaatst rond 272 voor Chr. Omdat zowel Echteld als Leeuwen water hebben gevoerd tot in de 
Romeinse tijd wordt verondersteld dat een jongere geul van Distelkamp-Afferden is geërodeerd door 
de Waal. 

De zanddiepte-attentiekaart voor het Gelders rivierengebied laat de meandergordels van zowel de 
Ochtense als de Echteldse stroomgordels herkennen (fig. 5.5). Het eerste dat opvalt is dat de top van het 
zandlichaam van de Ochtense stroomgordel zich op vergelijkbare hoogte bevindt als dat van de Echteldse 
stroomgordel, ondanks het grote verschil in ouderdom. Verschillende studies hebben echter al aangetoond 
dat de Ochtense stroomgordel is gereactiveerd door de Echteldse stroomgordel.55 Dichterbij het plan-
gebied lijkt echter toch sprake te zijn van oversnijding door de Echteldse stroomgordel. Hier wordt een 
restgeul gekarteerd van een grote noordwaartse meanderbocht die het plangebied doorkruist. De zand-
dieptekaart veronderstelt een grote noordwest-zuidoostelijk georiënteerde zandrug (zanddiepte binnen 1 
m –mv.) die als kronkelwaardrug door deze meander zou zijn opgeworpen. Wat de zanddieptekaart niet 
laat zien is de restgeul waarin tegenwoordig de Ooijsche Wetering stroomt en welke in het reliëf nog 
goed te herkennen is. Deze restgeul komt wel goed naar voren in de studie van Havinga en Op ’t Hof 
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uit 1983 (fig. 5.6).56 
Verschillende archeologische onderzoeken in en rond het plangebied hebben het beeld van de land-

schappelijke ontwikkeling zowel kunnen bevestigen als verfijnen (fig. 5.7). Zowel het booronderzoek als 
de proefsleuven op het plangebied Tiel-Medel 2 hebben zowel de restgeul van de zanddieptekaart kun-
nen aantonen als de restgeul van Havinga en Op ’t Hof.57 Laatstgenoemde restgeul blijkt jonger te zijn 
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Fig. 5.4. Tiel-Medel-Afronding. Het plangebied geprojecteerd op een uitsnede van de stroomgordelkaart. Naar Cohen et al. 

2012. Schaal 1:25 000.

Delta reconstructie; einddatering rivieractiviteit: A huidig (1950 AD); B 1500-1950 14C BP = 100 AD; C 1950-2350 14C BP = 

500 BC; D 2350-3000 14C BP = 1200 BC; E 3000-3500 14C BP = 1800 BC; F 4000-4500 14C BP = 3100 BC.

Dal reconstructie; einddatering rivieractiviteit: G 10000-10500 14C BP = 10500 BC; H 10500-12000 14C BP = 12000 BC.
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Fig. 5.5. Tiel-Medel-Afronding. Het plangebied geprojecteerd op een uitsnede van de zanddieptekaart. Naar Cohen et al. 2009. 

Schaal 1:25 000.

In uiterwaarden: A 1.0-2.0 m -mv rivierzand; B 2.0-3.0 m -mv rivierzand; C 3.0-4.0 m -mv rivierzand; D 5.0-6.0 m -mv 

rivierzand; E 6.0-7.0 m -mv rivierzand. Buiten de uiterwaarden: F 0.0-1.0 m -mv rivierzand; G 1.0-1.5 m -mv rivierzand; H 

1.5-2.0 m -mv rivierzand; I 2.0-3.0 m -mv rivierzand; J 3.0-6.0 m -mv rivierzand. Pleistocene afzettingen: K 3.0-4.0 m -mv 

rivierzand; L 4.0-5.0 m -mv rivierzand; M 5.0-6.0 m -mv rivierzand; N 6.0-7.0 m -mv rivierzand. Diversen: O antropogeen 

verstoord; P water.
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en die van de zanddieptekaart te oversnijden. Ook werd noordelijk van de meanderbocht de crevasse 
aangetoond waarvan een deel door de zanddieptekaart wordt gekarteerd en welke volgens Havinga en 
Op ’t Hof de verbinding vormt met het gereactiveerde deel van de Ommerense stroomgordel. Ten zuiden 
van het plangebied werd de restgeul van Havinga en Op ’t Hof ook waargenomen waar nu de Ooijsche 
Wetering stroomt.58 Ook werd hier een deel van de zandrug waargenomen die op de zanddieptekaart 
wordt aangegeven. De zandopduiking bevindt zich echter vooral in het zuidoostelijke deel van de hier 
gevormde kronkelwaard. Langs de Medelsestraat bevindt het beddingzand zich dieper en is sprake van 
een kronkelwaardgeul. Een vergelijkbaar landschap van kronkelwaardruggen en –geulen werd aangetrof-
fen tijdens een karterend booronderzoek ten zuiden van de Medelsestraat en westelijk van de Ooijsche 
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fig. 14. Schaal 1:6000.

A restgeul, Echteld-fase I; B ondiepe binnenbocht restgeul, Echteld-fase I; C kronkelwaard, Echteld-fase I; D kronkelwaard, 

Echteld-fase II; E kronkelwaardgeul, Echteld-fase II; F crevasse-/overloopgeul, Echteld-fase II; G restgeul, Echteld-fase II, 

‘Ooijsche Wetering’; H crevasse, Echteld-fase II; I diep ingesneden crevasse, Ommeren-fase I, Neolithicum, afgedekt door jonge-

re kom-, crevasse-, en oeverafzettingen; J crevasse-restgeul; K ondiepe crevasse-/oeverafzettingen, Ommeren-fase I, Neolithicum, 

afgedekt door jongere kom-, crevasse-, en oeverafzettingen; L kom met ingeschakeld dunne lagen crevasse- en oeverafzettingen.
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59  Heunks 2003a.

Wetering.59 De compacte kleiige vulling van de kronkelwaardgeulen wijkt af van de slappe, gelaagde 
vulling van de laatste fase van de restgeul van de Ooijsche Wetering. Heunks veronderstelt daarom dat er 
sprake moet zijn van twee actieve fasen voor de stroomgordel van Echteld. Ten westen van het plangebied 
heeft een grootschalig booronderzoek plaatsgevonden.60 Hier werd in het zuidelijk deel van het plange-
bied het zandlichaam van de gereactiveerde Ochtense stroomgordel aangeboord. Langs de noordelijke en 
zuidelijke flank van de meandergordel ervan werden restgeulen aangeboord. Hoewel zowel de zanddiep-
tekaart als Havinga en Op ’t Hof de restgeul van de grote meanderbocht verbindt met de meest zuidelijke 
restgeul, lijkt volgens de kartering van Heunks geen verbinding te bestaan tussen de beide restgeulen. 

Om de paleogeografische ontwikkeling van Tiel-Medel en omgeving beter te begrijpen heeft Heunks 
in 2012 de resultaten van de verschillende studies aan elkaar gekoppeld en gesynthetiseerd. Het resultaat 
daarvan wordt geschetst in figuur 5.8. Hierin zijn in paarse onderbroken lijnen de kronkelwaard- en 
restgeulen aangegeven van de oudere fase van de Echteldse stroomgordel. De jongere fase wordt aange-
geven in blauw. Te zien is dat de grote meanderbocht afgesneden zou worden door een geul tussen de 
Hoge Hof en Huis Medel, welke ook al door Havinga en Op ’t Hof werd aangegeven. De zwarte pijlen 
geven globaal de richting aan van de migratie van de meanderende geul, waarbij de kronkelwaard werd 
opgeworpen. Belangrijke doelstelling van dit onderzoek is te komen tot kenniswinst om dit beeld van de 
paleogeografische ontwikkeling te kunnen bevestigen of nuanceren.

Fig. 5.8. Schets van de restgeulen in de omgeving van het plangebied. De pijlen geven globaal de verplaatsingsrichting van de 

hoofdgeul weer. De paarse onderbroken lijnen zouden tot Echteld fase I behoren en de blauwe onderbroken lijnen tot Echteld 

fase II. Naar Heunks 2012, fig. 4.4. 
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60  Heunks 2003b.
61  Mondelinge mededeling dhr. T. ten Anscher.
62  Accretievlakken ontstaan als door schoksgewijze ver-

plaatsing van de geul sterk lithologische overgangen ont-

staan in de het sediment. Zo worden zandige afzettingen 

tijdens een hoog water afgezet over kleiige sedimenten 

die tijdens de eindfase van de vorige overstroming wer-

den afgezet.

5 . 4  r e s u l tat e n

5 . 4 . 1  g e o l o g i s c h e  o p b o u w  e n  a l g e m e n e  s t r at i g r a f i e  va n  d e  v i n d p l a at s e n

De vindplaatsen Hazenkamp en De Reth strekken zich uit over de stroomgordelafzettingen van de Echteldse 
stroomgordel en bevinden zich langs verschillende reactiveringen van de restgeul van deze van zuidoost 
naar noordwest stromende rivier. De vindplaats Hazenkamp bevindt zich op de kronkelwaard van een grote 
meanderbocht hiervan. Langs de buitenbocht ligt vindplaats De Reth. Het grafveld De Reth is aangelegd op 
een dun pakket oeverafzettingen dat is afgezet over oudere kom- en crevasse-afzettingen. Datzelfde geldt voor 
de IJzertijd-nederzettingssporen op deze vindplaats. De nederzettingssporen uit de Romeinse tijd bevinden 
zich daarentegen vooral op de meandergordel, deels in de dichtgeslibde restgeul en deels op de kronkelwaard. 
In de volgende paragrafen zullen de belangrijkste landschappelijke eenheden worden besproken. 

Crevasse- en komafzettingen vóór de Echteldse stroomgordel
Ten noordoosten van Echteldse meandergordel zijn de oudere afzettingen waargenomen, waarin de 
rivier zich heeft ingesneden (fig. 5.9). De opbouw van deze afzettingen is binnen de vindplaats De Reth 
grotendeels uniform en wordt goed geïllustreerd door profiel P28 in werkput 13 (kaartbijlage 2). De 
diepste waarneming van deze afzettingen is 2.8 m NAP (circa 2 m –mv) en bevindt zich in het uiterste 
noordoosten van werkput 13 in profiel P43 . Hier wordt de basis van de bodemopbouw gevormd door 
licht (blauw)grijze zwak tot matig zandige klei. De afzetting wordt geïnterpreteerd als crevasse- of oever-
afzetting. In het lange profiel in werkput 13 (P28) is ter hoogte van S84 te zien dat in de hogere delen 
van het crevasse/oeverpakket enige bodemvorming heeft plaatsgevonden (fig. 5.10). Hier is de top van 
het pakket wat donkerder van kleur en iets humeuzer.

Het crevasse/oeverpakket wordt afgedekt door zeker een meter dik pakket komklei. De klei bestaat 
overwegend uit matig siltige klei, dat soms neigt naar sterk siltige klei. In het pakket zijn vijf vegetatieni-
veaus herkend, welke minstens zoveel perioden van beperkte sedimentatie representeren (fig. 5.10. De top 
van het oudste en diepste niveau (VEG1) varieert in werkput 13 in hoogte tussen 3.5 m en 3.6 m NAP. 
Verder naar het noordwesten, waar het crevasse/oeverpakket wegzakt en verdwijnt zakt ook VEG1 naar 
3.2 m NAP in werkput 12. De laag matig siltige klei is donkergrijs van kleur en iets humeus. Hierboven 
bevindt zich een blauw- tot donker blauwgrijze laag, matig siltige klei, welke eigenlijk bestaat uit twee 
laklagen. Zoals in figuur 5.10 is te zien, zijn deze twee lagen niet overal even goed uiteen te houden. De 
onderste laklaag (VEG2) is vaak donkerder en humeuzer dan de laag erboven (VEG3). De top van VEG3 
varieert in hoogte van 3.9 m tot 4.1 m NAP. 

De vegetatieniveaus VEG2 en VEG3 worden afgedekt door komkleien variërend in textuur van matig 
tot sterk siltige klei. Hierin zijn opnieuw twee bodems gevormd, welke overwegend op elkaar liggen, 
maar soms gescheiden worden door een lichter gekleurd laagje komklei (fig. 5.10). Het oudste onderlig-
gende niveau (VEG4) is vaak het meest duidelijk ontwikkeld en heeft een midden tot donkergrijze kleur. 
Het jongste niveau (VEG5) is overwegend middengrijs van kleur, maar niet overal even goed ontwikkeld. 
De top van VEG5 varieert in hoogte van 4.2 m tot 4.3 m NAP. Vegetatieniveau VEG5 wordt op de meeste 
plaatsen nog afgedekt door een dun laagje lichter gekleurde matig siltige komklei.

Het oudste vegetatieniveau VEG1 lijkt overeen te komen met het niveau waarop noordelijk van de 
vindplaats De Reth, op de vindplaats Roeskamp, resten uit de Hazendonk periode (omstreeks 3.500 voor 
Chr.) zijn gevonden.61 De jongste twee niveaus zijn in de Midden Bronstijd te plaatsen.
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Beddingafzettingen van de Echteldse stroomgordel
Ter plaatse van de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth heeft zich een meanderbocht van de Echteldse 
stroomgordel door laterale erosie in noordelijke en noordoostelijke richting verplaatst.  De afzettingen 
hiervan worden tot fase I van de Echteldse stroomgordel gerekend. De kronkelwaard die het daarbij 
opbouwde aan de binnenbocht is het best ontsloten ter plaatse van de vindplaats Hazenkamp. De ken-
merkende scheve gelaagdheid en de grootschalige accretievlakken62 worden het best geïllustreerd in 
profiel P89 in werkput 1 (kaartbijlage 2). In dit profiel zijn vier belangrijk vormende fasen te herken-
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Fig. 5.9. Tiel-Medel-Afronding. Geomorfogenetische kaart voor het plangebied op basis van de opgraving. Schaal 1:4000.

A restgeul; B dieper deel in restgeul; C oever- op komafzetting; D oever- op beddingafzetting; E ondiepe insnijding; F crevas-

seafzetting.
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nen in de opbouw van de zandige kronkelwaard. Van de eerste drie fasen zijn alleen de pakketten zwak 
siltig en overwegend matig fijn zand  gevonden, afgewisseld door veel dunne en soms wat dikkere lagen 
zandige en siltige klei (fig. 5.11). Hier en daar zijn dunne grindsnoertjes ingesloten. De lagen hellen in 
noordoostelijke richting en slechts discordanties in de laagopbouw wijzen op de aanwezigheid van accre-
tievlakken. Opvallend is de beperkte schaal van de verschillende opbouwende fasen in de kronkelwaard. 
Binnen de vindplaats Hazenkamp is nergens de overgang van het beddingzand naar de oorspronkelijke 
restgeul (geulfase I) waargenomen, zodat hier niet kon worden vastgesteld of de kronkelwaard werd 
opgebouwd door Echteld fase I of II. Het iets zuidelijker gelegen profiel P11 in werkput 115 laat zien 
dat de kronkelwaard moet zijn opgebouwd door Echteld fase I, omdat de Romeinse geul (Echteld fase 
II) de kronkelwaard hier erodeert (kaartbijlage 2).

De overgang naar de vierde en laatste belangrijk vormende fase is in profiel P89 in werkput 1 te vin-
den rond 62 m (kaartbijlage 2). Tijdens deze fase vindt ook erosie plaats van de oudere kronkelwaardfasen. 
Niet alleen heeft het water aangegrepen in de lager gelegen delen van de kronkelwaard – de hier zeer 
ondiepe kronkelwaardgeulen – maar ook heeft het nieuwe geulen uitgesleten. De zandige vullingen van 
deze zeer grillige geultjes worden aangeduid als structuur 11004. 

Het zandlichaam van deze jongste kronkelwaardfase is in noordoostelijke richting te volgen tot het in 
werkput 1 (omstreeks 118 m) wordt oversneden door de middeleeuwse restgeul. De top van deze kron-
kelwaardfase, die bestaat uit een uiterst grof zandpakket met grindsnoeren aan de basis, is waarschijnlijk 
nog in dezelfde fase geërodeerd door een laag lichtgrijze, sterk zandige klei. Richting de restgeul gaat 
deze laag steeds meer zandlagen bevatten. De zandige klei is ook tot 11004 gerekend aangezien het steeds 
in de erosiegeultjes ligt. Waarschijnlijk is het gedurende de eindfase van een overstroming afgezet waarbij 
de geultjes werden. 

Op de vindplaats De Reth kon de kronkelwaard van de Echteldse stroomgordel nauwelijks waarge-
nomen worden. In de profielen van de werkputten 18 en 19 is het beddingzand van de kronkelwaard 
slechts over enkele meters waargenomen. Ook hier bestaat het uit een afwisseling van zwak siltig zand en 
kleiïge lagen, maar liggen de lagen horizontaal. Waarschijnlijk behoort dit zand al tot de laatste vormende 
fase van Echteld.

Fig. 5.10. Tiel-Medel-Afronding. Impressie van de oudere crevasse- en komafzettingen.
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Oeverafzettingen: geulfasen I en II
Oeverafzettingen van deze geulfasen zijn alleen langs de buitenbocht van de restgeul op de vindplaats De 
Reth gevonden. Illustratief is profiel P28 in werkput 13 (kaartbijlage 2). Hier worden de oudere kom-
kleien afgedekt door een opvallend dunne laag oeverafzettingen, die bestaan uit uiterst siltige klei. Het 
dichtst bij de restgeul bevindt de basis van dit oeverpakket zich op een hoogte van 3.95 m NAP en het 
komt over een afstand van ca. 100 m langzaam omhoog naar maximaal 4.4 m NAP. De eerst gevormde 
laag is grijs, laat vlekken roest en mangaanoxide zien en bestaat uit sterk tot uiterst siltige klei. In de laag 
die hier overheen is afgezet is in werkput 13 een ijzeren plaatje gevonden dat mogelijk een deel van een 
ijzeren mes is (V13.2167; S13.47). De laag zelf bestaat uit uiterst siltige klei, maar is iets lichter van kleur 
dan de onderliggende laag. In de laag is een vondsthoudende bodem ontstaat, die hier als cultuurlaag 
wordt geduid (structuur 11025). De oever heeft een licht reliëf gekend en de hogere delen zijn opgeno-
men in de huidige bouwvoor. Vooral binnen het grafveld De Reth zijn hier en daar vlekken van 11025 
in de oorspronkelijk lagere delen van het landschap bewaard gebleven. De cultuurlaag heeft een don-
kergrijze kleur, een wat vlekkerig uiterlijk, roestvlekken en bevat een aanzienlijke hoeveelheid vondsten. 

De bulk van het keramisch vondstmateriaal laat een datering zien van ca. 150 tot 50 voor Chr. (zie 
paragraaf 7.2). Een draadfibula uit het Midden-La Tèneschema wijst op een datering tussen 150 en 30 
voor Chr. (V22.3800; paragraaf 9.4.3). 

Restgeul van de Echteldse stroomgordel; geulfase I
De geul van Echteld fase I bereikt haar meest noordelijke positie tussen de grafvelden Hazenkamp en De 
Reth (fig. 5.12). De vulling ervan, zoals die tijdens dit onderzoek werd waargenomen, bestaat overwegend 
uit een sterke afwisseling van laagjes uiterst siltige tot sterk zandige klei en zand en is meest lichtgrijs van 
kleur. Binnen het plangebied is de vulling van deze restgeul slechts bewaard gebleven en waargenomen 
in de werkputten 116, 123 en 124. De rechteroever van de geul is nergens waargenomen, omdat de 
insnijding steeds wordt oversneden door een jongere reactivering (geulfase II). Ook de linkeroever van 
de geul uit deze fase is nergens waargenomen, omdat deze wordt oversneden door de jongere geul. Toch 
moeten in de restgeul van geulfase I oorspronkelijk lagen hebben gelegen met vondsten en afval van de 

Fig. 5.11. Tiel-Medel-Afronding. Scheefgestelde lagen in de konkelwaard van Echteld fase I (werkput 1, P89).
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Late-IJzertijdnederzetting die op basis van het aardewerk en het metaal op de oever tussen 150 en 50 voor 
Chr. is te dateren. De lagen lijken te zijn geërodeerd door de reactivering van geulfase II. Onduidelijk 
blijft daarom of de Late-IJzertijdnederzetting heeft gelegen langs een watervoerende restgeul van Echteld 
fase I of langs een eerste reactivering daarvan.

In het profiel door werkput 46 is in de crevassegeul onder de Bredesteeg een restgeulvulling waar-
genomen vergelijkbaar met die van geulfase I. Hoewel hier geen dateerbare vondsten uit zijn gekomen, 
wordt verondersteld dat de crevasse daarom al tijdens geulfase I moet zijn gevormd. Al tijdens de IJzertijd 
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Fig. 5.12. Tiel-Medel-Afronding. Paleogeografische situatie in de Late IJzertijd. Schaal 1:4000.

A restgeul (geulfase I, 11032); B dieper deel in restgeul (geulfase II, 11024); C oever- op komafzetting; D oever- op beddingaf-

zetting; E ondiepe insnijding.  
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lijkt er dus een aftakking van de waterweg in noordelijke richting te bestaan.

Reactivering van de restgeul rond 70/50 voor Chr.; geulfase II
In de profielen door de werkputten 116, 123 en 124 (kaartbijlage 2) is te zien dat de restgeulvulling van 
Echteld geulfase I wordt oversneden door een reactivering. Vooral de oorspronkelijke oevers worden 
daarbij geërodeerd, terwijl over het grootste deel van de breedte de geul zich niet dieper insnijdt dan ca. 
3.5 m NAP. In de werkputten 116 en 123 is waargenomen dat de geul zich over een smalle baan van ca. 5 
m wat dieper heeft ingesneden tot een diepte van ca. 3.1 m NAP. In werkput 123 is de nieuwe insnijding 
in de oudere komafzettingen goed te zien (fig. 5.13; kaartbijlage 2, profiel WP123 (P95)). 

De restgeul van geulfase II vult zich op met overwegend grijs gekleurde, siltige tot zandige kleien 
(geulvulling 11032). Naar de rechteroever toe bevat de restgeulvulling wat fijne zandlaagjes. In de diepere 
delen van de geul zijn de kleien wat donkerder van kleur en meer humeus. De geul vult zich op tot een 
hoogte van ca. 3.8 m NAP op het diepste punt. Het keramisch vondstmateriaal uit geulvulling 11032 
wijst op een datering tussen 150 en 50 voor Chr. (zie paragraaf 7.2). 

In de top van de restgeulvulling heeft zich een vegetatieniveau ontwikkeld, welke ook tot geulvulling 
11032 wordt gerekend. Een tweede reactivering heeft ervoor gezorgd dat de geul zich sprongsgewijs ver-
plaatst heeft binnen de oudere geulvulling van geulfase I (fig. 5.12). In de top van de geulvulling ontstaat 
opnieuw een vegetatieniveau. Hierin bevindt zich een aanzienlijke hoeveelheid vondsten (geulvulling 
11024, fig. 5.12 en kaartbijlage 2, profielen WP116, 123 en 124). De overwegend bruingrijze, sterk siltige 
klei dagzoomt langs de rechteroever van de geul. Het keramisch vondstmateriaal wijst op een datering 
tussen ca. 150 en 50 voor Chr. De assemblage laat veel verbrand materiaal zien, wat bijvoorbeeld ook 
geldt voor het natuursteen (zie hoofdstuk 12). Samen met de homogeniteit van het aardewerkcomplex 
lijkt dit erop te wijzen dat het vondstmateriaal in een keer in de geul terecht is gekomen (waarschijnlijk 
rond 70/50 voor Chr.). Waarschijnlijk is het als afval in de geul gedumpt. Dit beeld wordt ondersteund 
door de aard van de laag zelf. Als 11024 een geulvulling was geweest waarin over een periode van ca. 100 
jaar afval zou zijn gedumpt, dan zou deze laag ‘vuiler’ en humeuzer zijn geweest. Nu is sprake van een 
net iets donkerder, maar soms nauwelijks te onderscheiden laag waarin toch vondsten zitten. Hetzelfde 
materiaal werd gevonden in de cultuurlaag die in de laagste delen van de vindplaats De Reth werd aan-
getroffen (structuur 11025). Direct langs de geul ligt deze cultuurlaag in twee ondiepe overloopgeultjes 
(structuren 11047 t/m 11050).

Reactivering van de restgeul omstreeks 50 voor Chr.; geulfase III
De restgeul wordt opnieuw gereactiveerd, waarbij nauwelijks erosie plaatsvindt. Over de volle breedte 
van de restgeul wordt een dikke laag matig tot sterk zandige klei afgezet (geulvulling 11033). Slechts 
oppervlakkig wordt daarbij de vondsthoudende laag (11024) geërodeerd. Direct langs de geul wordt op 
de rechteroever een laagje zand afgezet. Dit zand ligt over de hier aanwezige sporen uit de Late IJzertijd. 

Het vondstmateriaal dat uit geulvulling 11033 komt wijst op een datering tussen 50 voor Chr. en het 
begin van de jaartelling. Hoewel de aardewerkassemblage nog steeds veel materiaal laat zien dat tussen 
150 en 50 voor Chr. dateert - net als een draadfibula uit het Midden-La Tèneschema (V123.3931; 150-
30 voor Chr.) – is er mogelijk ook materiaal aanwezig uit de tweede helft van de 1ste eeuw voor Chr. 
Belangrijke vaststelling is bovendien dat de sporen die worden geassocieerd met het omgreppelde terrein 
14002/14005 (30 voor-15 na Chr.) zijn ingegraven in de top van de restgeulvulling van geulfase III. De 
datering van dit omgreppelde terrein is daarmee dus een terminus ante quem voor geulfase III.

Reactivering van de Echteldse stroomgordel in de tweede helft van de 1ste eeuw voor Chr.; geulfase IV
De Echteldse stroomgordel wordt opnieuw gereactiveerd tijdens geulfase IV (fig. 5.14). Hierbij volgt het 
water niet alleen de bestaande restgeul, maar snijdt het zich ook in door de oudere kronkelwaard van 
Echteld fase I. Op basis van het proefsleuvenonderzoek werd gedacht dat het grafveld Hazenkamp was 
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aangelegd op de kronkelwaard van de nieuwe geul, welke tot Echteld fase II wordt gerekend. Hoewel de 
fasering van de stroomgordel nog steeds gehandhaafd kan blijven, blijkt uit de opgraving dat de nieuw 
gevormde geul tijdens Echteld fase II, geulfase IV geen eigen kronkelwaard heeft opgebouwd. 

De vaststelling dat de nieuwe geul nauwelijks laterale migratie laat zien, wordt het best geïllustreerd 
door profiel P41 in werkput 37 (fig. 5.15). Hier is net als in de net iets zuidelijker gelegen werkput 49 
te zien dat de geul zich insnijdt door de oeverafzettingen over beddingafzettingen van de kronkelwaard. 
Gezien de locatie van de beide profielen langs de binnenbocht van de geul zou hier een stratigrafische 
relatie te zien moeten zijn tussen de geulvullingen en de kronkelwaardafzettingen. Verder stroomafwaarts 
vanaf werkput 115 kon de insnijding van geulfase IV echter niet meer worden waargenomen, omdat deze 
door de middeleeuwse geulfase is geërodeerd. 

Een geul die zich nauwelijks verplaatst in een makkelijk erodeerbaar zandlichaam kan eigenlijk alleen 
maar zijn ontstaan gedurende een event, in dit geval een overstroming. Profiel P7 in werkput 124 (kaart-
bijlage 2) laat zien dat daarbij in korte tijd ook veel materiaal kan zijn afgezet. Tijdens de overstroming 
wordt de linkeroever van de IJzertijdrestgeul (Echteld fase I) oversneden en worden op sommige plaatsen 
sterk zandige kleien afgezet, soms met wat ingeschakelde fijne zandlaagjes (zoals in werkput 124) of zand 
met fijne kleilaagjes (zoals in werkput 117). Verspreid door de gehele afzetting (11027) zijn in werkput 
124 acht scherfjes handgevormd, vroeg-Romeins aardewerk gevonden. In de restgeul die achterbleef 
vond vrijwel direct depositie plaats van archeologisch vondstmateriaal. De jongste opvulling ervan laat 
namelijk door heel het pakket vondstmateriaal zien.

De eerste vullingen (11020 en 11021) van de restgeul van geulfase IV zijn alleen bewaard gebleven 
over een geullengte van ca. 100 m, langs de rechteroever tussen de werkputten 37 en 115. In deze vul-
lingen is een grote hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen dat dateert tussen 30 voor Chr. en 15 na 
Chr. en geassocieerd wordt met het Augusteïsche greppelcomplex (zie paragraaf 7.3.3.3). Hoewel het 
aardewerk in de assemblage geen verschil in datering laat zien, kan op basis van de fysische geografie 
vastgesteld worden dat sprake is van twee lagen. Het jongste vondstniveau (structuur 11020) wordt op 

Fig. 5.13. Tiel-Medel-Afronding. De restgeulvulling van Echteld geulfase I wordt oversneden door een reactivering (geulfase II), 

hier zichtbaar in werkput 123. 
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sommige plaatsen gescheiden van het eronder liggende oudste niveau (structuur 11021) door een smal 
zandlensje. Kennelijk is nog een keer sprake geweest van hoog water. Structuur 11021 is nog zeer zan-
dig van aard. De basis bestaat uit grijs zwak siltig schoon zand met fijne kleilaagjes in een onregelmatig 
golvend patroon (fig. 5.16). Aan de top van 11021 is te zien dat verlanding van de restgeul is ingezet. 
Hoewel de geul nog steeds watervoerend is, wordt de laag kleiïger en humeuzer en bevat het steeds meer 
plantenresten. De meeste vondsten in geulvulling 11021 bevinden zich in deze toplaag. De geul is nog 
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Fig. 5.14. Tiel-Medel-Afronding. Paleogeografische situatie in de vroeg-Romeinse tijd. Schaal 1:4000.

A restgeul (geulfase IV, 11020 en 11021); B oever- op komafzetting; C oever- op beddingafzetting; D ondiepe insnijding (11004); 

E sporen uit de vroeg-Romeinse tijd.
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63  Gyttja is een organisch sediment dat kan bestaan uit 

resten van micro-organismen en van dieren en hun 

uitwerpselen. Gyttja wordt over het algemeen afgezet in 

stilstaande wateren, zoals meren en poelen.

steeds watervoerend als 11020 wordt afgezet. De sterk zandige en bruine klei is sterk humeus en laat 
veel hout- en plantenresten zien. Hoewel het nog steeds wat fijne zandlaagjes bevat, wijst dit erop de 
geul steeds verder aan het dichtgroeien is. Van de restgeulvulling van geulfase IV zijn afzettingen bewaard 
gebleven tot minimaal 3.4 m NAP op het diepste punt in de geul.

De restgeul in het vroeg-Romeinse landschap
De humeuze vullingen van geulfase IV met hout- en plantenresten wijzen op sterke begroeiing in en 
rond de restgeul. Het pollenbeeld en de soms bijna gyttja63-achtige vulling wijzen er verder op dat er 
toch water in de geul heeft gestaan. Als gekeken wordt naar de hoogte van het Romeinse maaiveld die 
varieert van 4.5 m tot 4.8 m  NAP dan is sprake van een hoogteverschil van 1.3 m tot 1.6 m tussen het 
diepste punt van de geul en de hoge oever. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het diepste punt van deze 
geulfase zich bevindt op een hoogte van circa 3.2 m NAP, vergelijkbaar met de midden-Romeinse fase. 

De waterhoogte in de restgeul is moeilijker in te schatten dan de diepte van de geul. Tegenwoordig 
staat het water in de sloot op ca. 4 m NAP, maar dit kan in de Romeinse tijd anders zijn geweest. Voor-
uitlopend op de paragraaf hieronder is echter vastgesteld dat de oversteekplaats in de geul reikte tot een 
hoogte van ca. 3.8 m NAP. Twee andere aanwijzingen veronderstellen dat het gemiddelde waterniveau 
rond 3.7 m NAP moet hebben gelegen. De eerste aanwijzing zijn pootafdrukken van wild of vee rond 
deze hoogte in de oeverzone van de midden-Romeinse geul, ten noorden van de vermeende oversteek-
plaats. Hoewel groot wild en/of vee makkelijk dieper de geul in kan lopen, ontstaan dergelijke pootaf-

Fig. 5.15. Tiel-Medel-Afronding. Oversnijding van de kronkelwaard van Echteld fase I door de vroeg-Romeinse geul van geul-

fase IV.
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drukken vooral onder water, zodat het voorkomen ervan iets zegt over de maximale waterhoogte. Een 
tweede aanwijzing vormt het volledig ontbreken van sporen van waterplanten vanaf een hoogte van circa 
3.7 m NAP. Hoewel beschreven waarnemingen dateren uit de midden-Romeinse tijd (de koeiepoten) en 
de Middeleeuwen (het ontbreken van sporen van waterplanten), kan voorzichtig geconcludeerd worden 
dat de waterdiepte in de loop van de 1ste eeuw na Chr. daarom niet veel groter zal zijn geweest dan zo’n 
50 cm. Ook op basis van het aardewerk blijkt dat deze in een periode van ongeveer 25 jaar zover moet 
zijn dichtgeslibd, tot een waterdiepte van ca. 50 cm. Direct na de vorming van de geul zal de waterdiepte 
echter wel groter zijn geweest; tot wel ca. 1.5 m.  

Op basis van het voorkomen van vondstconcentraties van vroeg-Romeins materiaal aan weerszijden 
van de geul (ter hoogte van werkput 37) wordt verondersteld dat zich hier een oversteekplaats heeft 
bevonden (zie paragraaf 6.6). Onduidelijk blijft echter of sprake is van een doorwaadbare plaats, of dat de 
oversteekplaats is opgehoogd. 

Het graven van een insteekhaven en het begin van de oeverversterking (ca. 40-70 na Chr.)
Het onderzoek heeft sterke aanwijzingen opgeleverd dat aan het deel van de restgeul ten zuiden van 
werkput 37 vanaf de periode tussen 40 en 70 na Chr. een havenfunctie werd toegekend. Op de linkeroe-
ver van de geul, ter plaatse van de werkputten 53 en 54, werd een inham gegraven in de oever (structuur 
25026; zie paragraaf 6.5.7.3). Het spoor werd aangetroffen onder midden- en laat- Romeinse geulvul-
lingen op een hoogte van 3.7 m NAP en wordt geïnterpreteerd als insteekhaven. 

Slechts de gevolgen van een reactivering rond 100 na Chr. lijken de aanwezigheid van een 
obstakel in de geul rond werkput 37 te verraden; de veronderstelde oversteekplaats (zie hierboven). Zoals 
in de paragraaf hieronder wordt aangegeven ligt de erosiebasis van deze reactivering een stuk hoger direct 
achter dit vermeende obstakel. Stroomafwaarts weet het water zich steeds dieper in te snijden. Waarschijn-
lijk is al in de periode tussen 40 en 70 na Chr. begonnen met het versterken en uitbouwen van de oever. 

Fig. 5.16. Tiel-Medel-Afronding. Impressie van de vroeg-Romeinse geulvullingen 11020 en 11021.
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Reactivering van de restgeul rond 100 na Chr.; geulfase V
Rond 100 na Chr. vindt reactivering plaats van de geul (geulfase V). Van deze fase zijn de afzettingen 
slechts gevonden ten noorden van werkput 37 (geulvulling 11022). Aan de basis bevindt zich een gelaagd 
pakket, bestaand uit een uiterst siltige klei met veel banden wat zandiger klei. In de top is een wat zwaar-
dere, sterk humeuze laag afgezet. Vanaf werkput 37 heeft geulfase V de oudere vullingen niet dieper kun-
nen eroderen dan 3.4 m NAP over een lengte van ca. 60 m. In werkput 123 weet het zich al dieper in 
te snijden tot 3.2 m NAP, om in werkput 115 al dieper dan 2.4 m NAP de oudere vullingen uitgeruimd 
te hebben. Verder stroomafwaarts is de reactivering niet te volgen, omdat deze hier is geërodeerd door de 
middeleeuwse geulfase.

Direct zuidelijk van werkput 37 is de vulling van de geul van een andere aard. Hier is het pakket veel 
zandiger, niet gelaagd en reikt de basis dieper dan 2.8 m NAP (vulling 11028). Het vondstmateriaal bevat 
naast materiaal van rond 100 na Chr. ook materiaal van na 150 na Chr. Dit hoogteverschil lijkt erop 
te wijzen dat zich ter plaatse van de vermeende oversteekplaats in deze periode een ondiepte bevond. 
Onduidelijk blijft of sprake is van een natuurlijke ondiepte, of dat men hier de bodem heeft opgehoogd 
om over te kunnen steken.

Overstromingen in de midden- en laat-Romeinse tijd
Een drietal overstromingen zijn slechts op de oever herkenbaar. In de restgeul zijn de eventuele afzettin-
gen hiervan volledig opgeruimd door de middeleeuwse geulfase. De oudste van deze drie overstromingen 
bevindt zich in de werkputten 25 en 38 (afzetting 11036). Hier werd een dunne laag sterk tot uiterst 
siltige, grijsbruine klei gevonden, die in vlak 1 een baan van ca. 14 m breed vormde met een zuidoost-
noordwestelijke oriëntatie. Het water is duidelijk vanuit de restgeul van Echteld fase I over de oever 
uitgebroken naar de jongere restgeul. In de laag is een opvallend grote hoeveelheid metaal gevonden dat 
in de midden-Romeinse tijd dateert tot ca. 150 na Chr.

Op de vindplaats Hazenkamp is vastgesteld dat in de 2de/begin 3de eeuw opnieuw een overstroming 
heeft plaatsgevonden. Hierbij was er echter geen sprake van erosie, maar werd een stugge laag uiterst sil-
tige klei afgezet over het grafveld (afzetting 11005). In de top hiervan heeft zich een donkerder gekleurde 
bodem ontwikkeld (structuur 11006). Vooral in de lagere delen van het landschap, in de ondiepe geultjes 
van 11004, was deze afzetting goed bewaard. De afzetting bevat vrijwel geen vondstmateriaal, maar in 
werkput 1 was in de vulling 11006 een geverfde beker ingegraven met een datering van 150 tot 230 na 
Chr. (V1.262). 

De laatste pre-middeleeuwse overstroming wordt gerepresenteerd door laag 11034. Net als laag 11036 
heeft deze een zuidoost-noordwestelijke oriëntatie en zijn de afzettingen gevonden in de werkputten 
116, 124, 134 en 135. Strikt genomen kan laag 11034 worden gezien als reactivering van de restgeul 
van Echteld fase I. In werkput 116 is in het profiel te zien dat de ondiepe reactivering gevuld is met een 
grijze en stugge sterk siltige klei (S116.10). Hier overheen is een stugge, midden grijze, matig siltige klei 
afgezet. Het aardewerk uit laag 11034 dateert van de vroeg-Romeinse tijd tot ca. 300 na Chr. en maakt 
het dateren van de gebeurtenis moeilijk. Uit zowel S116.10 al S116.40 komen echter metaalvondsten die 
in de laat-Romeinse tijd te dateren zijn. Een van deze vondsten (V116.2024) betreft een haarnaald die te 
dateren is tussen 350 en 425 na Chr. Een munt (V116.1892) dateert in de jaren 333/334 na Chr. Deze 
overstroming zal daarom in de laat-Romeinse tijd hebben plaatsgevonden.

Reactivering van de restgeul in de Vroege Middeleeuwen; geulfase VI
Een belangrijk deel van de restgeulvullingen langs de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth is gedurende 
de Middeleeuwen afgezet. De restgeulvulling van de vroegste middeleeuwse reactivering (geulfase VI) 
wordt gerekend tot structuur 11018 (kaartbijlage 2, WP1, 13 en 45). De afzettingen werden slechts waar-
genomen in het noordelijke deel van het plangebied, in de profielen van de werkputten 1, 7, 13, 45 en 
46. Stroomopwaarts van deze werkputten zijn geen afzettingen uit deze fase herkend. Ze zijn hier of niet 
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afgezet of later opgeruimd door de vol-/laat-middeleeuwse reactivering. Mogelijk heeft de aanwezigheid 
van een ondiepte in werkput 37 hierbij een rol gespeeld. In deze werkput zijn pas vanaf 3.9 m NAP 
middeleeuwse lagen afgezet. In de werkputten stroomafwaarts hiervan, tot en met werkput 123, bevinden 
deze afzettingen zich op een hoogte van 3.6 m NAP en in werkput 115 op 3.4 m NAP. Vanaf hier heeft 
het water zich kennelijk dieper in de oudere vulling weten in te slijten, want richting de Bredesteeg was 
de bodem van de geul bij de diepste waarneming op 2.8 m NAP nog niet bereikt. 

Geulvulling 11018 is overwegend sterk humeus en donkerbruin van kleur. In werkput 7 kon goed 
worden waargenomen dat de vroegste vulling sterk zandig en gelaagd is. Het bestaat uit een afwisseling 
van laagjes matig fijn zand en uiterst siltige klei. Tegen de oever van de geul ligt hier een laag uiterst 
siltige klei overheen, die dieper in de geul weer een afwisseling laat zien met iets lichter gekleurde en 
zandiger laagjes. 

Een vergelijkbare opbouw van de vulling werd aangetroffen in de crevasse onder de Bredesteeg. In 
werkput 46 werd vastgesteld dat deze vulling hier min of meer parallel aan de Bredesteeg ligt. In de 
Vroege Middeleeuwen zal de crevassegeul onder de Bredesteeg daarom ook watervoerend zijn geweest. 

Voor de datering van geulfase VI is slechts één vondst voorhanden (V7.1362, V7.1363 en V7.1485). 
Het betreft de scherven van een vrijwel complete reliëfbandamfoor van het vroege type (800-925 na 
Chr.). De scherven werden gevonden op de bodem van de geul die daarom ergens in of direct rond deze 
periode moet zijn gevormd.

Reactivering van de restgeul rond de overgang van de Volle naar de Late Middeleeuwen; geulfase VII
Afzettingen van deze fase zijn aangetroffen in de gehele restgeul van Echteld fase II. Aangezien er geen 
belangrijke wijzigingen optreden in de geularchitectuur zijn zowel de afzettingen van de reactivering 
(geulvulling 11011) als de daaropvolgende afzettingen (geulvullingen 11007 tot en met 11010) tot geul-
fase VII gerekend (fig. 5.18). 

Laag 11011 is erosief afgezet in en buiten de geul. Hierbij heeft vooral erosie plaatsgevonden in de 
breedte en minder in de diepte. Nergens snijdt de geul zich veel dieper in dan 3.4 m NAP, terwijl de 
afzettingen in werkput 37 reiken tot ca. 3.9 m NAP.  De oude oevers worden op veel plaatsen geërodeerd 
en verbreed tot een geul van ca. 70 m breedte. De afzetting die hierbij plaatsvond is overwegend licht 
blauwgrijs van kleur en wisselend van textuur. In het zuidelijke deel van het plangebied, waar de restgeul 
een min of meer recht verloop heeft, varieert de afzetting van uiterst siltige klei tot zwak zandige klei. Dit 
wordt ook gevonden in de binnenbocht van de geul bij de vindplaats Hazenkamp. Langs de buitenbocht 
van de geul, over het grafveld De Reth, is de afzetting veel zandiger. Hier werd structuur 11011 vooral 
gevonden als ondiepe crevassegeultjes over de graven van het grafveld. Eén van deze crevassegeultjes in 
profiel P25 in werkput 45 is te verbinden met een insnijding in werkput 46. Het geultje buigt van de 
hoofdgeul weg in noordelijke richting naar de bekende crevassegeul langs de Bredesteeg. De lichtgrijze 
crevasse-afzetting heeft in de zuidwestelijke hoek van het grafveld De Reth graven gedeeltelijk geëro-
deerd. De afzetting is hier en daar rond de grafheuvels aangetroffen, wat erop wijst dat deze nog zichtbaar 
moeten zijn geweest in het landschap ten tijden van geulfase VII.

In de restgeul wordt na de reactivering een stugge sterk siltige klei afgezet, waarin zich een vegetatieni-
veau heeft ontwikkeld (laag 11009 in de noordelijke werkputten 1, 2, 7, 13, 45 en 46 en structuur 11010 in 
de zuidelijke werkputten 18, 19, 115, 116, 117, 123 en 124). De laag is donker blauwgrijs tot donkergrijs en 
laat in de diepere delen van de restgeul een grote hoeveelheid roestvlekken en roestconcreties zien. 

De restgeul vult zich verder op met een roodbruine sterk siltige klei (laag 11008) met nog steeds 
veel roestvlekken. Laag 11007 bestaat uit een egaal bruine sterk siltige tot zwak zandige klei, die vaak tot 
buiten de restgeul te volgen is. 

Voor de datering van geulfase VII zijn binnen het plangebied slechts beperkte aanwijzingen gevonden. 
Duidelijk is dat de reactivering heeft plaatsgevonden na de vroeg-/vol-middeleeuwse geulfase VI. Het 
beperkte vondstmateriaal dateert echter uit de IJzertijd en de Romeinse tijd.
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5 . 5  d i s c u s s i e

In deze paragraaf zullen de hierboven beschreven resultaten worden afgezet tegen de al bekende gegevens 
uit de literatuur en het vooronderzoek, de aangetroffen sporen, structuren en vondsten, alsmede tegen 
de opgravingsresultaten op nabijgelegen vindplaatsen. Hierbij zullen de vragen uit het PvE leidend zijn.
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Fig. 5.17. Tiel-Medel-Afronding. Paleogeografische situatie in de midden- en laat-Romeinse tijd. Schaal 1:4000.

A restgeul (geulfase V, 11022); B dieper deel in restgeul (11028); C oever- op komafzetting; D oever- op beddingafzetting; 

E ondiepe insnijding (11036); F ondiepe insnijding (11034); G sporen uit de midden-Romeinse tijd; H sporen uit de laat-

Romeinse tijd.
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Locatie van de grafvelden
Een belangrijke vraag met betrekking tot de grafvelden betreft de locatiekeuze. Welke landschappelijke 
factoren hebben een rol gespeeld bij de keuze voor deze locatie en wat is de relatie tussen het grafveld 
en de omliggende landschappelijke elementen (vragen 1, 2 en 3)? 

Beide grafvelden bevinden zich langs de restgeul van Echteld fase II. Het grafveld Hazenkamp ligt 
op de kronkelwaard langs de binnenbocht van de geul en het grafveld De Reth ligt op de oever- op 
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Fig. 5.18. Tiel-Medel-Afronding. Paleogeografische situatie in de Middeleeuwen. Schaal 1:4000.

A restgeul (geulfase VII, 11011); B oever- op komafzetting; C oever- op beddingafzetting; D crevasseafzetting; E sporen uit de 

Volle/Late Middeleeuwen.
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64  Cohen et al. 2012, Catalogus; Boreel 2014, 44-45.

komafzettingen, langs de buitenbocht van de geul. 
Het grafveld Hazenkamp is wat hoger gelegen dan het grafveld De Reth en de rest van de omgeving. 

Op de vindplaats Hazenkamp werden de eerste sporen van het grafveld zichtbaar op een hoogte van ca. 
4.5-4.6 m NAP (vlak 1). De top van het beddingzand bereikt hier een maximale hoogte van ca. 4.5 m 
NAP. In zuidelijke richting zakt het hoogst leesbare archeologische vlak weg tot ca. 4.3 m NAP, samen 
met het beddingzand waarvan de top wegzakt tot ca. 4.1 m NAP in de meest zuidoostelijk hoek van 
werkput 9. Ook verder zuidelijk op de linkeroever van de restgeul, in de werkputten 47 tot en met 56, 
werd het beddingzand net onder de bouwvoor aangetroffen op ca. 4.2 m NAP. Daarnaast is de zandrug 
van de kronkelwaard niet aangetroffen in werkput 115, zodat vastgesteld kan worden dat de net iets hoger 
gelegen zandrug zich min of meer beperkt tot de begrenzing de vindplaats Hazenkamp, hoewel over het 
zuidwestelijke verloop ervan geen informatie beschikbaar is. Al met al lijkt de flauwe hoogte langs de 
restgeul dus een rol te hebben gespeeld de bij de locatiekeuze van het grafveld Hazenkamp.

Het grafveld Hazenkamp is georiënteerd op de restgeul. Ter plekke van het grafveld maakt de restgeul 
een vrij scherpe knik en het grafveld is aangelegd in de binnenbocht van de geul. In de periode dat het 
grafveld werd aangelegd (globaal de tweede helft van de 1ste eeuw na Chr.) was de restgeul aanzienlijk 
dichtgeslibd. Rond 100 na Chr. vond er echter een reactivering plaats waarbij een nieuwe gekromde 
oeverlijn ontstond die nu door het grafveld liep. Waarschijnlijk werd de begrenzing van de noordelijke 
hoek van het grafveld bij deze gelegenheid aangepast. Langs de nieuwe oever werden twee parallelle grep-
pels gegraven (greppels 6004 en 6005). Aan de westelijke en zuidelijke zijde werd het grafveld begrensd 
door een rechthoekige omgreppeling van ca. 108 m bij 67 m met een globaal zuidwest-noordoostelijke 
oriëntatie (zie paragraaf 6.6.5). 

Op de vindplaats De Reth werden de sporen van het grafveld voor het eerst zichtbaar op een hoogte 
tussen 4.3 m en 4.4 m NAP. De sporen zijn hier ingegraven door een 20 cm tot 30 cm dik pakket oever-
afzettingen die over zware komafzettingen liggen. Binnen het grafveld De Reth is nauwelijks sprake van 
reliëf. Ook ligt deze vindplaats nauwelijks hoger dan de directe omgeving. Het landschappelijke reliëf 
lijkt voor de locatiekeuze van het grafveld De Reth geen rol te hebben gespeeld. Net als bij de vindplaats 
Hazenkamp zal er op de vindplaats De Reth in de midden-Romeinse tijd slechts beperkte erosie hebben 
plaatsgevonden langs de oever van de geul. In de meest zuidoostelijke hoek van het grafveld heeft geen 
erosie plaatsgevonden en lijken de grafstructuren te stoppen, zonder dat het grafveld hier wordt begrensd 
door een of meerdere greppels. Mogelijk fungeerde de restgeul als fysieke begrenzing voor het grafveld 
De Reth. Ook de noordwestelijke begrenzing is onduidelijk als gevolg van middeleeuwse erosie. Ervan 
uitgaande dat er ook in de Romeinse tijd sprake was van een crevassegeul onder of langs de huidige 
Bredesteeg, dan kan deze, net als de grote restgeul, een begrenzing van het grafveld hebben gevormd. De 
noord- en zuidoostelijke begrenzingen van het grafveld worden gevormd door het greppelsysteem 6008. 
Voor de locatie van het grafveld De Reth lijkt een ‘hoek’ langs de restgeul te zijn gekozen binnen een 
verkaveld landschap. Mogelijk heeft deze ‘hoek’ een extra betekenis gehad, doordat deze zich bevond bij 
de vertakking van de rivier. 

Twee fasen in de Echteldse stroomgordel
Op basis van eerder onderzoek was reeds duidelijk dat de Echteldse stroomgordel twee belangrijke fasen 
moet hebben gekend. Op basis van deze informatie werd gedacht dat de eerste fase (Echteld fase I) 
activiteit zou hebben laten zien vanaf het ontstaan van de stroomgordel, rond 826 voor Chr., tot ergens 
in de Midden IJzertijd.64 De einddatering voor Echteld fase I werd tijdens het proefsleuvenonderzoek 
gebaseerd op aardewerk dat tot de Midden IJzertijd werd gerekend. Op basis van de opgraving is echter 
gebleken dat al het prehistorisch aardewerk dateert uit de periode tussen ca. 150 en 50 voor Chr. (zie 
paragraaf 7.2). Dit materiaal is voor een belangrijk deel gevonden in een cultuurlaag langs de rechteroever 
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65  Van een mislukte avulsie is sprake als de nieuw ont-

stane geul niet in staat is de waterafvoer volledig over te 

nemen. Het vormt de meest ontwikkelde fase van een 

crevasse.

66  Van Dinter in voorbereiding; TIEL-16-2894 

(GRM16159) 22-125 na Chr. En TIEL-16-1655 (Poz-

101656) 20 voor Chr. – 130 na Chr.
67  Heunks 2003a. 

van de restgeul. Samen met de aangetroffen sporen uit deze periode, maken de vondsten deel uit van een 
vindplaats uit de Late IJzertijd.

Rond het midden van de 1ste eeuw voor Chr. werd de geul van Echteld fase I gereactiveerd (geulfase 
II). Deze reactivering heeft een deel van de Late-IJzertijdbewoning verspoeld (vraag 13). Op verschil-
lende plaatsen is vastgesteld dat de sporen van de nederzetting worden oversneden door de zandige lagen 
van deze reactivering. De spreiding van vondsten die daarbij in de geulvullingen terecht zijn gekomen is 
te relateren aan de locatie van de Late-IJzertijdnederzetting. Dat deze vondsten ten zuiden van het plan-
gebied (in de proefsleuven) ontbreken geeft aan dat de nederzetting zich niet verder richting het zuiden 
uitstrekte (vragen 9 en 10). De bovenste vulling van de restgeul van Echteld fase I bevat veel verbrand 
aardewerk dat direct in de restgeul is gedeponeerd. Ook dit materiaal dateert in de Late IJzertijd. De 
datering van de hierboven beschreven geulfase (geulfase II van Echteld fase I) vormt een terminus ante 
quem voor de eindfase van Echteld fase I. 

De opgraving heeft laten zien dat de kronkelwaard waarop het grafveld Hazenkamp lag werd opge-
bouwd door Echteld fase I (vraag 4). Ook is gebleken dat het ontstaan van de nieuwe geul (Echteld fase 
II) in de tweede helft van de 1ste eeuw voor Chr. moet worden gedateerd (vragen 6 en 11). Het materiaal 
uit de vroegste vullingen van deze nieuwe geul dateert immers tussen ca. 30 voor Chr. en 15 na Chr. 

Ondanks de vaststelling dat de nieuwe geul van Echteld fase II nog minimaal drie keer werd gereacti-
veerd, kan er worden vastgesteld dat er eigenlijk geen sprake is van een actief meanderende geul. Nergens 
zijn aanwijzingen gevonden voor laterale migratie, en uit de opbouw van de restgeulvulling blijkt dat er 
vrijwel direct na de vorming van de nieuwe geul sprake is van een verlandingsproces (wat verder niets 
zegt over het wel of niet watervoerend zijn van de geul in verschillende perioden). Deze vaststelling  lijkt 
te wijzen op een interpretatie als crevasse, hoewel dit strikt genomen een doorbraak is van de oeverwal 
in de richting van de kom. Omdat er eigenlijk sprake is van een niet-volledige geulverlegging binnen 
de stroomgordel, zou eerder gesproken kunnen worden van een mislukte avulsie (vragen 5, 6 en 11).65

Voor een interpretatie van de restgeul van Echteld fase II als crevasse of mislukte avulsie zijn een 
tweetal aanvullende argumenten te noemen. Ten eerste worden de afzettingen die zijn geassocieerd met 
de vorming van de geul grover in zuidelijke richting. Waar in werkput 37 al grindsnoeren werden waar-
genomen, zijn bij de opgraving van ADC/BAAC op de Hoge Hof volledige grindlagen aangetroffen. 
Aangezien het grofste materiaal bij een uitbraak al snel wordt afgezet, doet dit vermoeden dat het punt 
van uitbraak dicht bij de Hoge Hof moet hebben gelegen. Een tweede punt is het verschil in diepte 
tussen de restgeul van de Ooijsche Wetering (Echteld fase I) en de restgeul van Echteld fase II binnen 
het plangebied. In navolging van Havinga en Op ’t Hof veronderstellen verschillende studies dat beide 
restgeulen dezelfde zijn (zie verder paragraaf 5.3.2). RAAP heeft echter op basis van boringen laten zien 
dat de Ooijsche Wetering zeker een diepte heeft tot 1.7 m -NAP, terwijl de geul binnen het plangebied 
vaak niet dieper reikt dan 2.5 m NAP. Iets minder diep werd de geul waargenomen ten zuiden van 
het plangebied bij de opgraving van de vindplaats Hoge Hof door ADC/BAAC. Hier werd tweemaal 
een datering verkregen van de basis van de vullingen in de eerste eeuw na Chr.66 Hier lijken de oudste 
Romeinse afzettingen daarom verdwenen of is de geul net iets minder diep geweest dan stroomafwaarts.  
De actieve geul waar nu de Ooijsche Wetering in ligt zal daarom oorspronkelijk niet door het plangebied 
hebben gelopen, maar waarschijnlijk ten zuiden van de Hoge Hof in westelijk richting zijn weggebogen 
om aan te sluiten op het verloop dat eerder door RAAP is gereconstrueerd.67 De binnen het plangebied 
gelegen geul van Echteld fase II zal ter hoogte van de Medelsestraat uit de hoofdgeul zijn gebroken. 

De nieuwe interpretatie van de restgeul van Echteld fase II roept vragen op met betrekking tot de 
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68  Heunks 2012, 33; Verhelst/Willemse 2011, figuur 4.
69  Cohen et al. 2012, catalogus 126.

70  Zie voor een evaluatie van dateringen Boreel 2014, 

39-41.

datering van de hoofdgeul waar deze is uitgebroken. Is de uit dit onderzoek gekomen datering voor de 
geul in de tweede helft van de 1ste eeuw voor Chr. met reactiveringen tot in de Middeleeuwen, repre-
sentatief voor de tweede actieve fase van de Echteldse stroomgordel? De bekende vindplaatsen langs de 
gereconstrueerde restgeul dateren inderdaad allemaal vanaf de vroeg-Romeinse tijd (vindplaatsen 2, 4, 6, 
9/R1, het grafveld van Medel 1A). Het aanvullend booronderzoek dat RAAP heeft uitgevoerd op Medel 
1A heeft bovendien laten zien dat de restgeul van de Ooijsche Wetering gereactiveerd is. Hier bleek de 
vulling van de restgeul vanaf een diepte van ca. 3 m NAP te bestaan uit een sterk gelaagde afzetting 
met soms grindhoudend zand. Hierboven werd -vergelijkbaar met de resultaten van Heunks- een veel 
slappere vulling aangetroffen, sterk wisselend in textuur.68 De slappere vulling wordt geïnterpreteerd als 
restgeul van Echteld fase II. Deze tweede actieve fase van Echteld is dus een reactivering van de Echteldse 
stroomgordel. De diepere delen van de restgeul van de Ooijsche Wetering moeten dan ook gerekend 
worden tot Echteld fase I, de echt actief meanderende fase van de stroomgordel. Voor de eindfasedatering 
van deze actieve fase kunnen de verspoelde Midden-IJzertijdscherven op het grafveld van Medel 1A erop 
wijzen dat bewoning in deze periode mogelijk was. Bij de reactivering van de geul in de tweede helft 
van de 1ste voor Chr. heeft het water niet alleen delen van de restgeulen van Echteld fase I gereacti-
veerd, maar ook nieuwe geulen uitgesleten (zoals binnen het plangebied), en zelfs restgeulen van de veel 
oudere Ochtense stroomgordel gereactiveerd (zoals langs de vindplaatsen 9/1R en 6). De interpretatie 
en datering van Echteld fase II is daarom representatief voor de gehele stroomgordel. Er is kennelijk niet 
zozeer sprake van een tweede actieve (meanderende) fase, maar van een ingrijpende reactivering van de 
stroomgordel, waarbij oude geulen opnieuw worden uitgesleten en nieuwe waterlopen ontstaan (zoals de 
crevasse/mislukte avulsie binnen het plangebied).

De crevasse onder de Bredesteeg
Vanaf het meest noordelijke deel van de grote bocht in de Echteldse rivierarm ontspringt een crevas-
segeul, waarvan tegenwoordig het verloop wordt gevolgd door de Bredesteeg. Belangrijk voor de inter-
pretatie van de gevonden archeologie is de vraag in welke periode deze geul is ontstaan en watervoerend 
was. Speelde de afsplitsing van deze geul een rol in het landschap van de grafvelden en als transportroute 
in de Romeinse tijd (vraag 8)? 

De opgraving heeft een profiel schuin over de crevassegeul in werkput 46 kunnen vastleggen. In dit 
profiel zijn drie fasen herkend in de restgeulvulling van de crevassegeul. Van de oudste fase leek de rest-
geulvulling sterk op die van de restgeul van Echteld fase I, wat zou betekenen dat zich hier al tijdens de 
actieve fase van de stroomgordel (in ieder geval voor 50 voor Chr.) een crevasse moet hebben bevonden. 
De twee jongere fasen dateren beide in de Middeleeuwen. De vroegste fase komt overeen met de eerste 
reactivering van geulfase VII en dateert in de Vroege Middeleeuwen (in of rond de periode 800-925 na 
Chr.). De tweede reactivering dateert in de Volle/Late Middeleeuwen (ca. na 1000 na Chr.). 

In het profiel kon niet vastgesteld worden of de geul ook in de Romeinse tijd watervoerend is geweest. 
Het is wel zo dat de vroeg-middeleeuwse fase weinig sporen van erosie laat zien, wat een al bestaande 
open geul doet vermoeden. Ook een eindfasedatering van een restgeul in de Ommerense stroomgordel 
doet vermoeden dat deze er al in de Late IJzertijd moet hebben gelegen. Van deze noord-zuid georiën-
teerde restgeul (in het verlengde van de crevassegeul van de Bredesteeg) is vastgesteld dat deze begon te 
verlanden rond 100 voor Chr. (GrN-12458).69 De eindfase van de Ommerense stroomgordel zelf wordt 
echter veel eerder geplaatst, omstreeks 3700 voor Chr.70 De genoemde verlanding kan daarom alleen heb-
ben plaatsgevonden na reactivering van de stroomgordel, welke mogelijk met de Late-IJzertijdbewoning 
op Medel 2 kan worden geassocieerd. Aan het einde van de Late IJzertijd zal deze geul vrijwel zeker nog 
deels open hebben gelegen en opnieuw zijn gereactiveerd in de tweede helft van de 1ste eeuw voor Chr. 
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Dit beeld wordt ondersteund door de aanwezigheid van Romeinse vindplaatsen langs de restgeul tussen 
Maurik en Echteld.

De aard en het gebruik van het landschap in de verschillende bewoningsfasen
Verschillende vragen hebben betrekking op de aard van het landschap en het gebruik ervan in de ver-
schillende bewoningsfasen (vragen 14 tot en met 18). De vroegst herkende bewoningsfase dateert in de 
Late IJzertijd, meer specifiek de periode van 150 tot 50 voor Chr. De bewoningssporen uit deze periode 
strekken zich uit over een strook van ca. 50 m breedte langs de rechteroever van de restgeul van Echteld 
fase I. In het noordwesten wordt de nederzetting begrensd door de restgeul die hier een kleine knik 
maakt en in het zuidoosten reikt de vindplaats tot de grens van het plangebied. Onduidelijk blijft hoever 
de nederzetting zich in deze richting heeft voortgezet. In proefsleuf 76, ca. 85 m zuidoostelijker werden 
in de vulling van de restgeul in ieder geval geen vondsten meer gedaan uit deze periode.

De bewoners van de Late-IJzertijdnederzetting vestigden zich in de binnenbocht van een kleine 
kronkel in de geul. Uit de kromming van de strook met sporen en vondsten is goed op te maken dat de 
nederzetting georiënteerd was op de restgeul, terwijl dat ook eigenlijk het enige is wat op valt te merken 
over de locatiekeuze. De aanwezigheid van enkele glazen armbandfragmenten uit de Late IJzertijd op de 
vindplaats Hazenkamp en fibulae uit deze zelfde periode op het zuidelijk deel van de vindplaats De Reth 
wijst erop dat de activiteiten zich in deze periode ook uitstrekken buiten de gedocumenteerde erven. De 
analyse van het botanisch materiaal (zie hoofdstuk 17) wijst er daarnaast op dat de akkers vooral op de 
hogere, droge en minder voedselrijke gronden lagen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de zandige 
meandergordel. Er zijn echter ook onkruiden en grassen gevonden van nattere, schrale hooilanden, die 
eerder in het komgebied geplaatst kunnen worden. De moestuinen lagen waarschijnlijk op de oeverwal-
len, dus dicht bij huis. 

Bij de reactivering van de Echteldse stroomgordel, in de tweede helft van de 1ste eeuw voor Chr., 
ontstond de nieuwe geulfase IV (Echteld fase II). Op de rechteroever, rond de werkputten 37, 117 en 137, 
werden in de periode tussen 30 voor Chr. en 15 na Chr. op de restgeul georiënteerde greppelstructuren 
gegraven. In deze greppels en in de nabijgelegen restgeul (geulvullingen 11020 en 11021) is een groot 
aantal speciale deposities aangetroffen.  Het greppelcomplex ligt deels op de vullingen van de oudere 
restgeul van Echteld fase I. Deze geul speelde kennelijk in het landschap al geen rol meer in deze fase. 
Hoewel de nieuwe geul (Echteld fase II) meteen na de vorming begon te verlanden zal deze nog water-
voerend en bevaarbaar zijn geweest. 

De analyse van het botanisch materiaal (zie hoofdstuk 17) bevestigt het beeld van een verlandende 
geul. De zandige en gelaagde aard van de vulling 11021 wijst op periodieke, waarschijnlijk jaarlijkse 
aanvoer van sediment tijdens hoog water. In de vulling zijn dan ook weinig sporen van waterplanten 
gevonden. In de meer humeuze en hierboven gelegen laag 11020 bevinden zich daarentegen veel spo-
ren van waterplanten. De planten wijzen op zeer helder en zwak tot niet stromend water van één tot 
enkele meters diepte. De hierboven gereconstrueerde waterdiepte van 50 cm past echter nog in dit beeld. 
Waarschijnlijk raakte de vroeg-Romeinse geul al snel afgesneden van haar aanvoer en zette het proces 
van verlanding in. 

Ruimtelijke differentiatie in het landschapsgebruik valt te onderscheiden vanaf de periode tussen 40 
en 70 na Chr. Vanaf deze periode werden waarschijnlijk de eerste graven aangelegd op de kronkelwaard 
van de vindplaats Hazenkamp. Vanaf dezelfde periode vonden er ook activiteiten plaats op de linkeroever 
van de geul, rond de oversteekplaats. Op deze plek werd een aanlegplaats gegraven in de vorm van een 
kleine insteekhaven. De restgeul begon echter al vrij snel te verlanden. Na een reactivering van de geul 
rond 100 na Chr., bleef een landschap achter met daarin twee gekromde en langgerekte ondiepe meren, 
gescheiden door een natte depressie die waarschijnlijk fungeerde als oversteekplaats. De linker oever (zie 
geulvullingen 11042 en 11043) werd verstevigd door middel van wilgentakken (zie paragraaf 17.4.4.4). 
In deze zelfde lagen is het pollen van waterplanten aangetroffen die duiden op een waterdiepte van 
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zeker 1 m. Echter, aangezien deze lagen zich op een hoogte van ca. 3.7 m NAP bevinden - ofwel net 
onder of net boven het gemiddelde waterpeil - moeten dit pollen van elders afkomstig zijn. Het is goed 
mogelijk dat het pollen is meegekomen met bagger die op de kant werd geschept. Hoewel er zeker tot in 
de Middeleeuwen water heeft gestaan in de restgeul, zal de waterdiepte ten noorden van de vermeende 
oversteekplaats gering zijn geweest, zeker in de midden- en laat-Romeinse tijd. De hier aan getroffen 
waterplanten, zoals zwanenbloem en (grote) egelskop, wijzen op stilstaand ondiep water. Verder blijkt 
dat dit deel van de restgeul in de midden-Romeinse tijd als drinkplaats kan zijn gebruikt door wild (zie 
paragraaf 17.4.4.3). Dit wijst op extensief gebruik van dit deel van het landschap door de mens. Dat de 
natte oevers tussen de grafvelden en de restgeul wel werden gebruikt voor extensieve beweiding door 
vee, wordt gesuggereerd door de sporen van mest in de midden-Romeinse greppels (6004 en 6005) langs 
het grafveld Hazenkamp.  

Ondanks aanwijzingen voor een overstroming in de laat-Romeinse tijd (afzetting 11034) lijkt de hier-
boven beschreven situatie lang te hebben bestaan. De laat-Romeinse gebouwen op de vindplaats Hazen-
kamp lijken zich niet direct op de geul te oriënteren. Waarschijnlijk zijn ze op het hoogste punt in het 
landschap gebouwd. De eerste ingrijpende gebeurtenissen vinden pas weer plaats in de Vroege Middel-
eeuwen. Bij een reactivering van de geul werd de met takkenbossen versterkte oversteekplaats geërodeerd. 
Hierbij is een dunne laag zand afgezet over de 5de/6de-eeuwse laag  met takkenbossen. Onduidelijk is 
of de vroegmiddeleeuwse geul met daarin de reliëfbandamfoor bij deze gebeurtenis is ontstaan. Hoe dan 
ook. in de periode tussen ca. 800 en 925 na Chr. lag er een diep uitgesleten geul tussen beide voormalige 
grafvelden. Of de oversteekplaats ook na de overstroming nog in gebruik was blijft onduidelijk.

De sporen uit de Volle Middeleeuwen concentreren zich eveneens op het hoogste deel van het 
landschap. Zo zijn op de vindplaats Hazenkamp een reeks kuilen en een roedenberg (structuur 24001) 
gedocumenteerd. Het landschap zal in deze periode voor agrarische doeleinden zijn gebruikt. Bij een 
nieuwe reactivering ontstond in deze periode een brede ondiepe geul. In het noordelijke deel van het 
plangebied zal in deze geul nog wat water hebben gestaan. Echter, vanaf het moment dat de vulling 11008 
werd afgezet (ergens na 1200 na Chr.), zal de restgeul ten zuiden van werkput 115 nog slechts een natte 
depressie in het landschap zijn geweest. 
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71  De nederzettingssporen en structuren zijn beschreven 

door drs. J. van Renswoude. De grafvelden zijn uitge-

werkt door dr. D.S. Habermehl en drs. J.C.G van Kam-

pen. Deze laatste heeft ook de analyse verzorgt van het 

grote greppelsysteem 6008.

6  s p o r e n ,  s t r u c t u r e n  e n  f a s e r i n g
 Jan van Renswoude/Diederick Habermehl/Johan van Kampen

6 . 1  i n l e i d i n g

Tijdens het veldwerk zijn 3958 sporen onderscheiden (tabel 6.1), waarvan 2344 van antropogene oor-
sprong. De belangrijkste antropogene spoorgroepen zijn paalkuilen, kuilen, greppels en graven. 

Omdat het opgegraven areaal onderverdeeld kan worden in meerdere gescheiden complextypen worden 
deze afzonderlijk behandeld in dit hoofdstuk. Dit zijn de nederzettingssporen die zowel op De Reth als 
op Hazenkamp zijn aangetroffen (paragraaf 6.5), het grafveld Hazenkamp (paragraaf 6.6.5) en het grafveld 
De Reth (paragraaf 6.6.6).71 In het overzicht in figuur 6.1 staan de drie verschillende complexen afgebeeld.

Om de sporen beter te kunnen beschrijven en groeperen zijn structuren gedefinieerd. Iedere struc-
tuurcategorie is herkenbaar aan een uniek duizendtalnummer. In tabel 6.2 is het aantal structuren van 
welke categorie aangegeven. De aangetroffen antropogene sporen, structuren en vondsthoudende lagen 
dateren vanaf de Late IJzertijd tot in de Nieuwe Tijd. Eén losse vondst hoort thuis in de Midden IJzertijd. 
Hoewel niet in iedere periode intensief gebruikt gemaakt is van het opgegraven areaal kent de vindplaats 
een lange bewoninggeschiedenis die in dit hoofdstuk besproken wordt aan de hand van de sporen en de 
daaruit gereconstrueerde structuren. 

 Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van het plangebied door de tijd heen is een fasering 
opgesteld. De onderscheiden bewoningsfasen zijn gekoppeld aan de algemeen gangbare archeologische 
perioden.

fase 1  Midden IJzertijd   ca. 500-250 voor Chr.

fase 2  Late IJzertijd A   ca. 150-70/50 voor Chr.

fase 3  Late IJzertijd B   ca. 70/50-19 voor Chr.

fase 4a  vroeg-Romeinse tijd A   ca. 19 voor Chr.-5 na Chr.

fase 4b  vroeg-Romeinse tijd A   ca. 5-40 na Chr.

fase 5  vroeg-Romeinse tijd B   ca. 40-70 na Chr.

fase 6  midden-Romeinse tijd A  ca. 70-120 na Chr.

fase 7a  midden-Romeinse tijd B  ca. 120-175 na Chr.

fase 7b  midden-Romeinse tijd B  ca. 175-230 na Chr.

fase 7c  midden-Romeinse tijd B  ca. 230-270 na Chr.

fase 8  laat-Romeinse tijd A   ca. 270-350 na Chr.

fase 9  laat-Romeinse tijd B   ca. 350-450 na Chr.

fase 10  Middeleeuwen A   ca. 450-1000 na Chr.

fase 11  Middeleeuwen B   ca. 1000-1500 na Chr.

fase 12   Nieuwe Tijd   ca. 1500-heden 

Bij de bovenstaande fasering moet worden opgemerkt dat uit de Midden IJzertijd geen sporen zijn 
aangetroffen, maar alleen een losse vondst. Het plangebied wordt pas vanaf ca. 150 voor Chr. bewoond. 
De vroegste periode uit de Late IJzertijd, tussen ca. 250 en 150 voor Chr., is dus niet aanwezig. Dat de 
midden-Romeinse tijd is opgedeeld in drie fasen heeft hoofdzakelijk te maken met de fasering van de graf-
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72  Hierbij dient opgemerkt toe worden dat het beeld dat 

in dit hoofdstuk geschetst wordt incompleet is, daar 

het zich beperkt tot de grenzen van het door VUhbs 

archeologie onderzochte deel. Een deel van de bijbe-

horende nederzetting bevindt zich ten zuiden van de 

vindplaats Hazenkamp en staat bekend onder het topo-

niem De Hoge Hof. Een deel hiervan is onderzocht 

door de bedrijvencombinatie BAAC/ADC. Aangezien 

het onderhavige hoofdstuk alleen betrekking heeft op de 

door ons gedocumenteerde sporen en structuren blijven 

die sporen hier dus buiten beschouwing. In hoofdstuk 

19, de synthese, worden de gegevens uit het andere 

onderzoek meegenomen. In het onderhavige hoofdstuk 

wordt er hoogstens zijdelings naar verwezen.

velden. Binnen het plangebied is er in deze periode 
geen sprake van bewoning, maar werd het getuige het 
vondstmateriaal en enkele andere sporen wel dege-
lijk gebruikt door de bewoners van de nabijgelegen 
nederzettingen. Pas in de laat-Romeinse vinden we 
op Hazenkamp weer bewoningssporen. Echter na de 
laat-Romeinse tijd is het plangebied vrij van bewo-
ning. In de Vroege, Volle en Late Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd is het plangebied onbewoond. De kern 
van de bewoning in de midden-Romeinse tijd en de 
bewoning in de post-Romeinse perioden bevindt 
zich net buiten de grenzen van het plangebied. Daar-
om zijn tijdens het onderzoek wel enkele sporen en 

vondsten aangetroffen die aan deze tijdvakken kunnen worden toegewezen. 
Dit hoofdstuk verschaft een overzicht van de bewoning en activiteiten door de tijd heen binnen de 

door de VUhbs archeologie onderzochte percelen.72 Daartoe zijn de gereconstrueerde structuren gepe-
riodiseerd, waarbij gebruik is gemaakt van zowel de kenmerken van de structuren zelf als het hiermee 

spoordefinitie aantal

archeologische sporen 

paalkuil 618

greppel 563

kuil 459

randstructuur graf 186

crematiegraf 93

paal* 63

cultuur-/vondstlaag 59

vondstconcentratie 16

dierbegraving 12

inhumatiegraf 9

grafheuvel(voet) 3

insteekhaven 1

waterkuil 1

natuurlijk

vegetatieniveau 74

natuurlijke verstoring 150

natuurlijke laag 974

(sub)recent

subrecente bouwvoor 56

bouwvoor 60

recente verstoring 125

drainagesleuf 136

vervallen 42

totaal 3958

Tabel 6.1. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het 

totaal aantal sporen, uitgesplitst naar spoordefinitie.

*paalkuil waarin houten paalkern was bewaard.

structuur nummer aantal

grafkuil 1000 97

randstructuren graf 2000 102

paalzetting 3000 1

grafheuvel 4000 2

vondstconcentratie 5000 1

perceleringsgreppel 6000 38

huis 8000 5

schuur of bijgebouw 9000 4

geullaag of cultuurlaag 11000 53

spieker of horreum 13000 12

erfgreppel 14000 15

kringgreppel 24000 1

kuilen 25000 35

diergraf 28000 12

totaal 378

Tabel 6.2. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het aantal 

structuren per soort en het bijbehorende codenummer 
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73  Norde/Van Renswoude 2014, 49.

geassocieerde vondstmateriaal. De gedetailleerde technische beschrijvingen van de structuren, alsmede 
een overzicht van het vondstmateriaal zijn opgenomen in de catalogus (hoofdstuk 20).

In het onderstaande komen allereerst de conservering van de sporen en de postdepositionele pro-
cessen die hierbij een rol hebben gespeeld (paragraaf 6.2) aan bod. Vervolgens worden de methode van 
faseren (paragraaf 6.3) en de problematiek met betrekking tot  de datering en periodisering van de sporen 
en structuren (paragraaf 6.4) beschreven. In paragraaf 6.5 worden de verschillende bewoningsfasen van 
de nederzetting besproken van de Late IJzertijd tot in de midden-Romeinse tijd. Aansluitend daarop 
worden de laat-Romeinse tijd de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd behandeld, gevolgd door een korte 
concluderende paragraaf met betrekking tot de resultaten van het onderzoek van de bewoningssporen. 
Hierna worden de twee grafvelden besproken die vooral in de midden-Romeinse tijd dateren. Tenslotte 
worden in paragraaf 6.7 de conclusies gepresenteerd.

6 . 2  g a a f h e i d  e n  c o n s e rv e r i n g  va n  d e  s p o r e n

De fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) van de archeologische sporen binnen het plangebied was 
wisselend en sterk afhankelijk van twee factoren. De eerste factor betreft het natuurlijke reliëf. Hoewel 
binnen het plangebied natuurlijke hoogteverschillen zijn geweest is dit niet meer zichtbaar in het huidige 
landschap, omdat het plangebied in het verleden sterk geëgaliseerd is. Globaal kan het gebied in drie delen 
worden onderverdeeld: de relatief hoog gelegen oeverwal langs de restgeul, de lagere komgronden en de 
depressie van de restgeul. Hoewel de hogere delen normaliter meer zijn aangetast door egalisatie, gold 
dit in mindere mate voor Tiel-Medel. De tweede factor, het specifieke landgebruik op de percelen, is in 
Medel meer bepalend geweest voor de conservering van de sporen. Het gaat hierbij dan vooral om het 
landgebruik van na de Tweede Wereldoorlog. 

 In het onderstaande wordt de conservering van de verschillende percelen besproken. Verder staat in 
figuur 6.1 de conservering van de verschillende delen van het plangebied aangegeven.

Het grafveld Hazenkamp en het hier gelegen laat-Romeinse erf (fig. 6.1, I) liggen op een iets hogere 
zandige kop aan de zuidwestzijde van de restgeul van Echteld fase II. Dit areaal is deels in gebruik geweest 
als akker en deels als weiland. Ploegen op de akker en het weiland heeft geleid tot verstoringen van het 
bovenste niveau. Er was geen cultuurlaag meer aanwezig en de sporen van het grafveld waren matig 
geconserveerd. Grafheuvellichamen zijn niet meer waargenomen. Het grafveld is al in de Romeinse tijd 
overstroomd geweest, waardoor erosie heeft plaatsgevonden. Verder is het grafveld in de laat-Romeinse 
tijd gebruikt als huisplaats, waarbij paalkuilen en kuilen zijn gegraven. In de Late Middeleeuwen en het 
begin van de Nieuwe Tijd zijn op het achtererf van een huisplaats grote kuilen gegraven die sporen van 
het grafveld hebben verstoord. Verder zijn in de Nieuwe Tijd meerdere grote sloten door het grafveld 
gegraven. Ondanks deze verstoringen kon een vrij groot aantal crematiegraven, inhumatiegraven, graf-
greppels en perceleringsgreppels  goed gedocumenteerd worden. Wel is het zo dat sporen op een grafveld 
doorgaans moeilijk leesbaar zijn daar de grafvelden niet intensief betreden worden tijdens de gebruiksfase. 
Hierdoor blijven de greppels vrij van vuil en afval met als gevolg dat de vulling van de sporen zeer schoon 
is. Derhalve zijn de sporen lastig te onderscheiden van de natuurlijke ondergrond. Om het probleem met 
betrekking tot de slechte zichtbaarheid te ondervangen is het grafveld volledig handmatig opgeschaafd. 
Hierbij speelde  de droogte echter een belemmerende  rol; het vlak was zeer moeilijk op te schaven. Om 
die reden was het nodig om op deze vindplaats twee vlakken aan te leggen. De slechte leesbaarheid van 
de sporen was ook opgemerkt tijdens het vooronderzoek, waarbij men ook geconstateerd had dat de 
graven niet altijd even goed geconserveerd waren.73

Tijdens latere heractiveringen van de restgeul Echteld fase II zullen wellicht wat sporen en mogelijk 
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enkele graven zijn geërodeerd. Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit er veel zijn. Wel hebben deze 
reactiveringen sediment afgezet over het grafveld, waardoor, met name de oostelijker gelegen graven op 
het eerste vlak nog aan het ook onttrokken werden. Echter op het niveau van het tweede vlak waren ze 
goed zichtbaar en bleken maar in beperkte mate te zijn aangetast door de latere waterstromen.
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Fig. 6.1. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van grafveld Hazenkamp (I), het grafveld De Reth (II) en de nederzetting (III en IV ).

A goed geconserveerd; B matig geconserveerd; C matig tot slecht geconserveerd.
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74  Zie ook Van Renswoude 2009, 86-87; Van Renswoude 

2017c, 95-102.
75  De datering van de sporen in het veld is gedaan door de 

veldarcheologen (J. van Renswoude en J. van Kampen). 

Aardewerkspecialisten J. Van Kerckhove en D. Haber-

mehl hebben tijdens het veldwerk al een groot deel van 

het aardewerk gedetermineerd zodat contextdatering al 

in een vroeg stadium voor handen was. 
76  De spoordateringen waarop de sporen gefaseerd konden 

worden zijn tot stand gekomen door samenwerking van 

de verschillende specialisten (G. Boreel, D. Habermehl, 

J. van Kampen, J. van Renswoude, A. Sinke en J. Van 

Kerckhove).

Het grafveld De Reth lag grotendeels in een wat lager gelegen gebied, direct ten noordoosten van 
de restgeul van Echteld fase II (fig. 6.1, II). Oorspronkelijk moet het grafveld zijn aangelegd op een dun 
pakket oeverafzettingen die over oudere komgronden zijn afgezet. Dit zandiger pakket is in het zuide-
lijke deel van het grafveld nog deels aanwezig, maar in het noordelijke deel als gevolg van post-Romeins 
landgebruik (ploegen, egaliseren etc.) en erosie door latere geulreactiveringen, volledig verdwenen. Deze 
postdepositionele processen hebben een grote invloed gehad op de conservering van het grafveld. Deze 
is namelijk vrij slecht te noemen.  Slechts weinig grafkuilen zijn bewaard gebleven. De randstructuren 
waren nog wel aanwezig, maar veelal restte hier niet meer van dan een paar centimeter. Een laatste fac-
tor die bijgedragen heeft aan de staat waarin het grafveld is aangetroffen zijn graafwerkzaamheden in de 
Nieuwe Tijd. In de periode heeft men brede sloten gegraven die veel hebben verstoord. Ook nu waren 
de randstructuren van het grafveld slecht leesbaar en doorgaans alleen te onderscheiden door een tex-
tuurverschil met de natuurlijke ondergrond. Hierom is ook dit grafveld volledig handmatig opgeschaafd. 
Daarnaast was het ook in dit geval noodzakelijk om een tweede vlak aan te leggen.

Het deel van het plangebied dat kan worden aangeduidt als  nederzetting lag in het zuidelijke deel 
van het plangebied, aan beide zijden van de restgeul van Echteld fase II (fig. 6.1, III, IV). De conservering 
was niet overal hetzelfde. Het noordelijke deel van de nederzetting, aan de oostzijde van de geul (fig. 6.1, 
III), was redelijk goed geconserveerd. Dit deel van het plangebied is in het verleden vooral gebruikt als 
weiland met als gevolg dat hier vrij weinig is geploegd. Ook lagen hier beduidend minder sloten uit de 
Nieuwe Tijd dan op de andere percelen, waardoor de mate van verstoring beperkt is . Het zuidelijke deel 
van de nederzetting (fig. 6.1, IV) was daarentegen matig tot slecht geconserveerd. Dit deel is in gebruik 
geweest als akker en is veelvuldig geploegd. Daarnaast lagen in dit deel wederom vrij veel brede en diepe 
sloten uit de Nieuwe Tijd waardoor het bodemarchief behoorlijk was aangetast. Toch kon het hier  aan-
wezige vroeg-Romeinse erf relatief goed worden gedocumenteerd (oa. huis 8002 en greppel 14001). Aan 
de westelijke zijde van de restgeul van Echteld fase II is verder een lager gelegen en goed geconserveerde 
geul- en oeverzone opgegraven. Dit deel van het plangebied grenst aan de Hoge Hof (fig. 6.1, IIIC). 

6 . 3  m e t h o d e n  va n  f a s e r e n

6 . 3 . 1  i n l e i d i n g

De fasering van de sporen en structuren is in eerste instantie uitgevoerd op basis van een drietal metho-
den.74 De eerste en meest nauwkeurige methode betreft het relatief dateren van sporen op basis van 
oversnijdingen en stratigrafie. Als tweede is gebruik gemaakt van de oriëntatie van sporen en structuren, 
waarbij geldt dat structuren uit dezelfde fase veelal gelijk georiënteerd zijn. Ten derde was het soms moge-
lijk om sporen aan een fase toe te wijzen op basis van ligging en onderlinge associatie. Naast deze drie 
relatieve dateringmethoden is uiteraard ook gebruik gemaakt van het daterende vondstmateriaal. Reeds 
in het veld is op basis van dit materiaal getracht om sporen voorlopig te dateren.75 Tijdens de evaluatiefase 
zijn alle sporen zo mogelijk ondergebracht in een fase.76
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77  Voor een groot deel is de codetabel uit het archeologisch 

basisregister gehanteerd. Voor de vroeg-Romeinse tijd is 

echter afgeweken. Het begin is namelijk bijgesteld van 

12 voor Chr. naar 19 voor Chr. De aanvangsdatering van 

12 voor Chr. is inmiddels achterhaald (Kemmers 2006 

op basis van muntdateringen). Verder loopt de vroeg-

Romeinse tijd A door tot 40 na Chr. in plaats van 25 na 

Chr.
78  Zie hoofdstuk 4 (opgravingsstrategie) en hoofdstuk 5 

(fysische geografie).

De dateringen van de verschillende bewoningsfasen zijn veelal niet strak te bepalen en er moet reke-
ning gehouden worden met een marge van enkele tientallen jaren. De bewoningsfasen van Tiel-Medel 
zijn gekoppeld aan de algemene archeologisch onderscheiden perioden uit de metaaltijden, de Romeinse 
tijd en de Middeleeuwen (zie paragraaf 6.1).77 Absolute dateringen, zoals de uitkomsten van 14C-onder-
zoek, maar ook zeer nauwkeurig dateerbare vondsten, zijn gebruikt als ankerpunten om de fasering aan 
op te hangen. In de volgende paragrafen worden de zojuist gedefinieerde dateringsmethoden in meer 
detail besproken.

6 . 3 . 2  o v e r s n i j d i n g e n  e n  s t r at i g r a f i e

De mogelijkheden voor het dateren van sporen op basis van stratigrafie verschilden aanzienlijk binnen het 
plangebied. Op de geuloever, zowel bij de nederzetting als de twee grafvelden, lagen de sporen stratigra-
fisch gezien op hetzelfde niveau. Analyse van spooroversnijdingen zou daarom een nauwkeurige methode 
kunnen zijn voor het opstellen van een relatieve chronologie en het reconstrueren van bewoningsfases. 
Echter, door het diffuse karakter van de spoorspreiding was deze methode slechts beperkt toepasbaar. 
Alleen bij grotere greppelsystemen was het soms mogelijk om deze op basis van oversnijding te faseren. 

Ook op de grafvelden was de inzet van deze methode problematisch, aangezien de grafgreppels elkaar 
vrijwel nooit oversneden. Alleen in de lager gelegen delen van het plangebied, bij de twee restgeulen 
(Echteld fase I en Echteld fase II), was deze methode van dateren wel toepasbaar als gevolg van natuur-
lijke sedimentatie. In beide restgeulen waren vooral de natuurlijke sporen, zoals de vondsthoudende 
lagen, goed te faseren op basis van oversnijdingen. Bij de restgeul van Echteld I konden zelfs verschil-
lende sporenniveaus worden herkend. Zo waren de sporen uit de Late IJzertijd en de Romeinse tijd 
stratigrafisch van elkaar gescheiden door vondstlagen die tussen de sporenniveaus uit beide perioden 
waren gevormd. De oversnijdingen van de sporen zijn tijdens de opgravingen bepaald en gecontroleerd 
door middel van coupes. De stratigrafie van de nederzetting en de geulen is vastgelegd door op regel-
matige afstand putwandprofielen in het geulenstelsel aan te leggen.78 Deze veldwerkstrategie heeft geleid 
tot een eerste gefaseerde indeling van grondsporen en structuren. Tijdens de evaluatiefase zijn op basis 
van de profieltekeningen Harris matrices gemaakt, waarin de gereconstrueerde stratigrafie schematisch is 
weergegeven. Op deze manier was het mogelijk om ook sporen met ontbrekend of beperkt dateerbaar 
vondstmateriaal aan een bewoningsfase toe te wijzen. 

 Bij de opstelling van de stratigrafie is onderscheid gemaakt tussen de oostelijke en de westelijke helft 
van de geul Echteld fase II (fig. 6.2, A en B). Per helft konden de lagen met zekerheid aan elkaar worden 
gekoppeld. Verder is er aan de oostelijke zijde van de restgeul van Echteld fase II nog een onderscheid 
gemaakt tussen de geullagen in het noordelijke en het zuidelijke deel van de nederzetting. 

6 . 3 . 3  o r i  n tat i e

De oriëntatie van sporen en structuren kan een aanvullend hulpmiddel zijn bij de reconstructie van 
bewoningsfasen. Deze methode is gebaseerd op het principe dat sporen uit dezelfde bewoningsfase vaak 
een gelijke oriëntatie hebben of juist haaks op elkaar zijn georiënteerd. Vooral grote of lineaire structuren, 
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zoals greppels, kunnen op deze manier gefaseerd worden. Natuurlijke fenomenen, zoals restgeulen, cre-
vassegeulen en lichte verhogingen in het landschap, zijn meestal plaats bepalend geweest voor de indeling 
van de nederzetting in een bepaalde bewoningsfase. Dit heeft vaak geleid tot een overheersende richting  
waarin structuren gegraven of aangelegd zijn.

 Voor Tiel-Medel was deze methode beperkt bruikbaar voor zowel de nederzetting als het grafveld. 
Voor de nederzetting geldt dat vooral de periferie is opgegraven, waardoor de verspreiding van sporen en 
structuren diffuus was. Voor de twee grafvelden was niet zo zeer sprake van een bepaalde oriëntatie op 
windrichtingen bij de grafmonumenten of bijvoorbeeld de ingangen. Wel is de ruimtelijke spreiding van 
de graven en monumenten gebruikt als dateringscriterium. 

A

B

Fig. 6.2. Tiel-Medel-Afronding. Foto’s van de profielen van de geul van Echteld fase II.

A profielfoto in werkput 25 aan de oostzijde van de geul; B profielfoto in werkput 37 aan de westzijde van de geul.
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79  Heeren 2006; Van Renswoude/Van Kerckhove 2009; 

Veldman/Blom 2010; Van den Broeke in voorb. Van 

Renswoude/Habermehl 2017.

6 . 3 . 4  l i g g i n g

Naast stratigrafie en oriëntatie kan de ruimtelijke associatie van sporen en structuren ook uitsluitsel geven 
over de toewijzing aan een bewoningsfase. Deze methode is echter alleen toepasbaar op erven of delen  
van nederzettingen die kortstondig bewoond waren, waardoor er sprake is van ruimtelijk gescheiden 
erven. Bij Tiel-Medel is deze methode toegepast bij de erven omdat deze ruimtelijk duidelijk van elkaar 
gescheiden zijn en het onderscheid tussen de erven en de elementen die hierbinnen aanwezig waren 
duidelijk gemaakt kon worden. 

Daarnaast was deze methode ook toepasbaar op de twee grafvelden. In dit geval bleken landschappe-
lijke, maar ook gegraven elementen in de directe omgeving van de graven te associëren met verschillende 
grafstructuren. Deze onderlinge relatie wijst op een zekere mate van gelijktijdigheid tussen de graven 
enerzijds en de andere, grotere elementen anderzijds.

 

6 . 4  d at e r i n g e n

6 . 4 . 1  i n l e i d i n g

Om de relatieve fasering (relatieve dateringsmethode) exact te kunnen dateren is voor belangrijke sporen 
getracht gebruik te maken van absolute dateringsmethoden. Zo zijn verschillende materialen (waaron-
der houtskool, verbrand bot, bot, tand en hout) bemonsterd om deze te kunnen dateren op basis van de 
14C-methode. 

Hoewel enige voorzichtigheid in acht genomen moet worden bij de interpretatie van de 14C-date-
ringen, geven ze meestal de betrouwbaarste resultaten. Door het ontbreken van geschikt hout behoor-
den dendrochronologische dateringen helaas niet tot de mogelijkheden. Verder is gebruik gemaakt van 
typochronologische dateringsmethoden, vooral bij aardewerk, metaal, glas en in mindere mate baksteen 
(dakpan).

6 . 4 . 2  d e n d r o c h r o n o l o g i e

Zoals gezegd is er geen hout gevonden dat geschikt is voor dendrochronologische analyse. 
Beschoeide waterputten, die veelal geschikt hout bevatten, ontbreken volledig voor zowel de IJzertijd 

als de Romeinse tijd. Ook uit de verlande restgeul is, ondanks de uitermate goede conserveringsomstan-
digheden, geen geschikt hout afkomstig. Het ontbreken van geschikt hout in Romeinse rurale neder-
zettingen in het rivierengebied past in het reeds bekende beeld. Ook de grootschalige opgravingen van 
Tiel-Passewaaij, Geldermalsen-Hondsgemet, Zaltbommel-De Wildeman, Lent-Van Boetzelaerstraat en 
Houten-Castellum hebben geen of slechts enkele voor dendrochronologie geschikte stukken eikenhout 
opgeleverd.79 
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80  Van Renswoude/Van Kerckhove 2009, 717-719.
81  De monsters zijn door middel van AMS (Accelerator 

Mass Spectrometry) gedateerd in het Pozań Radiocar-

bon Laboratory in Polen.
82  Dakpan komt in rurale nederzettingen waarschijnlijk 

pas voor vanaf de loop van de 2de eeuw na Chr. Dit 

kan bijvoorbeeld afgeleid worden uit de onderzoeken 

in Tiel-Passewaaij (Heeren 2006, 167) en Geldermalsen-

Hondsgemet (Van Renswoude 2009, 89, voetnoot 101).

6 . 4 . 3  1 4 c - d at e r i n g e n

Omdat absolute dateringen voor zowel het grafveld als de nederzetting als uitermate belangrijk werd 
ervaren om goede grip te krijgen op de chronologie waren in totaal tachtig 14C-monsters gereserveerd 
voor analyse. In eerste instantie zijn 77 monsters opgestuurd ter analyse. Drie dateringen zijn in reserve 
gehouden, zodat wanneer mocht blijken tijdens de analysefase dat aanvullende 14C-dateringen nood-
zakelijk zijn deze alsnog uitgevoerd konden worden. In een later stadium zijn nog eens zes monsters 
opgestuurd ter datering, nadat bleek dat een deel van de monsters niet gedateerd kon worden (zie onder). 
Uiteindelijk zijn 83 monsters ter datering ingestuurd. Helaas bleek een aantal van ‘slechts’ 64 monsters 
daadwerkelijk een datering op te leveren.

De gedateerde contexten zijn zorgvuldig geselecteerd (bijlage 4). Naast sporen met onvoldoende-
dateerbaar vondstmateriaal of niet-eenduidige datering, zijn ook sporen met relatief veel vondstmate-
riaal doormiddel van 14C-analyse gedateerd. Vooral de datering van vroeg-Romeinse contexten werd 
als belangrijk ervaren omdat de chronologie voor het vondstmateriaal van deze vroege periode vaak 
onduidelijk is. Voor het grafveld is grootschalig ingezet op de datering van graven. Zowel menselijke bot 
(crematie- als inhumatieresten) als houtskool zijn geselecteerd voor analyse. Ook de graven die op basis 
van de grafinventaris (aardewerk, glas en metaal) vrij exact konden worden gedateerd zijn 14C-monsters 
gedateerd. Uit eerder 14C-onderzoek te Geldermalsen-Hondsgemet is namelijk gebleken dat datering van 
verschillende soorten monsters, zoals verkoolde en onverkoolde botanische resten, dierlijk of menselijk 
bot en aankoeksels op aardewerk, sterk uiteenlopende resultaten kan opleveren, ondanks het feit dat de 
monsters uit dezelfde context afkomstig zijn.80 Omdat het  risico bestond dat graven die op basis van 
vondstmateriaal slecht of niet gedateerd konden worden alsnog een onjuiste datering kregen op basis van 
de 14C-dateringen, is ook een sample genomen van vondstgedateerde graven. De gedachte hierachter was 
dat de datering door middel van de 14C-methode beter begrepen en geduid kon worden.

 Bij het eerste onderzoek van de monsters in het 14C-laboratorium bleken al de geselecteerde mon-
sters van de negen menselijke inhumaties ongeschikt voor datering door het ontbreken van collageen.81 
Van het dierlijk bot waren er om dezelfde reden slechts drie monsters geschikt voor analyse. In overleg 
met het laboratorium zijn voor de menselijke inhumaties zo mogelijk tanden of kiezen opgestuurd voor 
datering. Vier van de vijf monsters bleken geschikt. Het ongeschikte monster is vervolgens vervangen 
door een andere kies uit dezelfde schedel. Op deze wijze konden vijf van de negen inhumaties toch nog 
worden gedateerd. 

6 . 4 . 4  v o n d s t m at e r i a a l

Het vondstmateriaal biedt vaak de mogelijkheid om de aangetroffen sporen te dateren. Het vondstmate-
riaal van het onderhavige onderzoek is per context geanalyseerd. De belangrijkste dateerbare vondstca-
tegorieën zijn aardewerk, metaal en in mindere mate glas, natuursteen en dakpan.82 Aan het dateren van 
sporen op basis van vondstmateriaal zitten echter veel haken en ogen. Allereerst is het vondstmateriaal 
veelal niet nauwkeurig dateerbaar. Wanneer het vondstmateriaal wel scherp dateerbaar is, moet kritisch 
worden gekeken naar de positie van het materiaal binnen het spoor, en daarmee de relatie tussen dit 
spoor en het geassocieerde vondstmateriaal. Postdepositionele processen en formatieprocessen zijn vaak 



92

83  Ook bij het onderzoek van Geldermalsen-Hondsgemet 

is geconcludeerd dat een groot deel van het vondstma-

teriaal uit de sporen en lagen ouder opspit en zwerfvuil 

betreft (Van Renswoude/Van Kerckhove 2009). Bij de 

opgravingen van Houten-Castellum is dit eveneens vast-

gesteld (Van Renswoude/Habermehl 2017) . 

de oorzaak van een onjuiste datering van sporen op basis van vondstmateriaal. Hiervoor is reeds inge-
gaan op de postdepositionele processen die optreden bij overstromingen en landbewerking. Beide zaken 
resulteren doorgaans in het ontbreken van dateerbaar materiaal in sporen. Anderzijds kan ook materiaal 
van elders op deze manier op een vindplaats terecht zijn gekomen. Echter ook zaken als opsit en zwerf-
vuil zijn belangrijke formatieprocessen waarmee rekening gehouden dient te worden bij het dateren van 
sporen. In beide gevallen is sprake van ouder materiaal dat in een spoor terecht komt op het moment dat 
een spoor opgevuld raakt. Hierbij gaat het ofwel om materiaal dat zich op het oppervlak bevindt op dit 
moment (zwerfvuil) ofwel om materiaal dat uit een dieper gelegen spoor of laag naar boven komt op het 
moment dat het spoor wordt gegraven (opspit). Een laatste factor waarmee rekening gehouden dient te 
worden is materiaal in de nazak. Hierbij gaat het dan om (veel) jonger materiaal in hoger gelegen lagen. 
Door het sneller inklinken van het spoor dan de natuurlijke ondergrond ontstaat een kleine laagte ter 
hoogte van het spoor. Deze wordt in latere perioden opgevuld door een vondsthoudende laag.  In het 
geval van heringravingen is het mogelijk om materiaal aan te treffen dat zowel ouder als jonger dateert 
dan het spoor zelf. Echter door een goede registratie in het veld is het mogelijk de invloed van deze 
processen bij de analyse te minimaliseren.

 In het onderhavige onderzoek was met name het  vondstmateriaal uit de geullagen van groot belang 
voor de datering en fasering van de nederzetting. Niet in de laatste plaats omdat een goed geconserveerde 
cultuurlaag ter hoogte van de bewoningssporen veelal niet meer aanwezig was. In de lager gelegen zone 
van de restgeul is niet alleen zeer veel vondstmateriaal gedeponeerd, maar bleek dit materiaal  ook uitste-
kend geconserveerd. Wederom is het steeds van groot belang om rekening te houden met de formatie-
processen van de lagen waarin het materiaal is aangetroffen. Is de betreffende geul langzaam dichtgeslibd, 
snel afgedekt, of betreft het een erosieve laag? Bij de analyse bleek al snel dat een soms aanzienlijk deel 
van het vondstmateriaal als ouder zwerfvuil of opspit moet worden geïnterpreteerd.83 Ook kon vastge-
steld worden dat grond en vondstmateriaal verplaatst zijn bij het verstevigen van de oever met grond van 
elders. 

6 . 5  d e  n e d e r z e t t i n g s s p o r e n

6 . 5 . 1  i n l e i d i n g

De bewoning en het gebruik van de vindplaats Tiel-Medel wordt hieronder besproken per onderschei-
den fase. De omvang van deze besprekingen hangt samen met de hoeveelheid aangetroffen sporen en 
vondsten per fase. Het terrein werd namelijk niet in iedere fase even intensief gebruikt en niet uit alle 
fasen zijn de sporen goed bewaard gebleven. Ook zijn er hiaten in de bewoning en het gebruik van het 
opgegraven areaal. 
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84  Alleen de randzone van dit erf is onderzocht. Het hoofd-

gebouw bevond zich buiten de opgravingslocatie aan de 

Brede Steeg .

6 . 5 . 2  s p o r e n  a l g e m e e n

Hoofd- en bijgebouwen
In totaal zijn uit het sporenbestand vier hoofdgebouwen, een mogelijk hoofdgebouw en zeventien bij-
gebouwen gereconstrueerd (zie kaartbijlage 1 voor een overzicht). Alle hoofdgebouwen zijn  incompleet 
overgeleverd. Grote delen van de hoofdgebouwen ontbreken, maar ze zijn nog wel goed herkenbaar. 
Een goede reconstructie van een woonstalhuis is in slechts in één geval mogelijk (huis 8002). Van de 
overige twee hoofdgebouwen resteren niet genoeg paalkuilen, waardoor de reconstructie twijfelachtig 
is. Eén hoofdgebouw (8006) is grotendeels verstoord door een sloot, zodat over de constructie slechts 
gespeculeerd kan worden. Bij twee bijgebouwen gaat het om een horreum-achtige structuur (13002 en 
13003). Vier bijgebouwen zijn  iets grote ‘schuurtjes’ (9001-9004). De overige bijgebouwen zijn spiekers, 
waarbij het gaat om twee zespalige en acht vierpalige constructies. Alle genoemde gebouwen dateren in 
de Late IJzertijd en de Romeinse tijd. Verder is er nog één laat-middeleeuws gebouw aangetroffen; een 
roedeberg (24001). 

Greppels
Tijdens de opgraving is een aanzienlijke hoeveelheid greppels aangetroffen die globaal bestaan uit erf-
greppels, grote perceleringsgreppels, ontwateringsgreppels en subrecente sloten. De greppels liggen ver-
spreid over het gehele terrein. In de restgeul van Echteld fase I zijn greppels aangetroffen uit zowel de 
Romeinse tijd als de Late IJzertijd. Daaruit blijkt dat de geul in deze perioden al grotendeels was verland. 
In de geul van Echteld fase II zijn geen greppels uit de Romeinse tijd aangetroffen. Deze geul was toen 
dus nog niet verland. De jongste greppels dateren uit de Nieuwe Tijd.

 Zowel de grotere greppelsystemen als de kleinere greppelsystemen kunnen niet altijd goed worden 
gedateerd op basis van vondstmateriaal. Ook het belangrijkste greppelsysteem, 6008, was slecht te dateren. 
Uit deze sporen is vaak weinig vondstmateriaal afkomstig, dat zich omwille van de hiervoor genoemde 
problematiek omtrent formatieprocessen ook niet leende voor een goede datering. In tabel 6.3 is een 
overzicht gegeven van de hoeveelheid aardewerk afkomstig uit de greppels. In totaal kon meer dan de 
helft van de greppels niet of nauwelijks aan een fase worden toegewezen door een gebrek aan dateerbaar 
vondstmateriaal. 

Kuilen
Van de vele aangetroffen kuilen hebben alleen de exemplaren met veel vondstmateriaal, speciale deposities 
of specifieke functies een structuurnummer gekregen. Het gaat om 35 van de in totaal 459 kuilen. De 
geselecteerde kuilen zijn alle beschreven in de catalogus. De kuilen waren over het algemeen vondstarm. 
Slechts drie kuilen bevatten meer dan honderd aardewerkscherven en in 351 kuilen is geen enkele scherf 
aangetroffen. In tabel 6.4 is een overzicht gegeven van de hoeveelheid aardewerk die afkomstig is uit de 
kuilen. 

 De kuilen stammen uit de Late IJzertijd, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. 
Vooral op het grafveld Hazenkamp zijn veel kuilen uit de Late Middeleeuwen en het begin van de Nieu-
we Tijd aangetroffen. Deze kuilen behoren tot een agrarisch erf dat hier gesitueerd was in deze periode.84 
Van alle aangetroffen kuilen was het moeilijk en veelal onmogelijk om de primaire functie vast te stellen. 
Enkele bijzondere kuilen die zijn aangetroffen zijn een insteekhaven en een waterkuil. Waterputten zijn 
niet aangetroffen. 
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Cultuurlagen
Op verschillende locaties binnen het onderzochte gebied zijn restanten aangetroffen van cultuurlagen. 
Deze lagen zijn feitelijk natuurlijke lagen, maar door de intensiteit van de activiteiten gedurende de 
bewoningsfase zijn ze ‘vuil’ geworden en is er materiaal in verzameld. Het vuile karakter van de lagen 
is veroorzaakt door houtskool en ander organisch materiaal dat aan het oppervlak lag ten tijde van de 
bewoning. Omdat deze zones intensief zijn belopen, is het materiaal in de lagen terecht gekomen waar-
door ze hun donkere kleur hebben verkregen. De hoeveelheid activiteit op het oppervlak heeft er ook 
aan bijgedragen dat het materiaal dat in de cultuurlagen op de oevers wordt aangetroffen doorgaans sterk 
gefragmenteerd is. Cultuurlagen worden echter ook gevormd in geuloevers. Vaak worden deze lagere 
delen in het landschap gebruikt als dumpzone van zowel materiele cultuur als organisch materiaal, met als 
gevolg weer een vuile, vondsthoudende laag. In deze zones wordt minder gelopen vanwege het drassige 
karakter waardoor het vondstmateriaal dat in cultuurlagen in geulen wordt aangetroffen meestal minder 
gefragmenteerd is dan op de oevers. 

 Tot slot dient nog vermeld te worden dat cultuurlagen in latere fasen van het gebruik van het ter-
rein zijn opgenomen in de bouwvoor als gevolg van het ploegen. Dit is ook het geval in Medel, waar 
het merendeel van de cultuurlagen is aangetroffen in de lagere delen van het landschap of in zones waar 
minder intensief geakkerd is.

aantal scherven per greppel aantal greppelstructuren %

0 7 13.4

1 tot 5 12 23.1

6 tot 10 3 5.8

11-20 7 13.4

21-50 8 15.4

50-100 3 5.8

> 100 12 23.1

totaal 52 100

Tabel 6.3. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het aantal greppelstructuren in relatie tot de hoeveelheid scherven.

aantal scherven per kuil aantal kuilen %

0 351 78.9

1 tot 5 54 12.1

6 tot 10 12 2.7

11-20 5 1.1

21-50 11 2.5

50-100 9 2.0

> 100 3 0.7

totaal 445 100

Tabel 6.4. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het aantal kuilen in relatie tot de hoeveelheid scherven.  
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85  Norde/Van Renswoude 2014, 151. 86  Zie hoofdstuk metaal 9.

6 . 5 . 3  f a s e  1 :  d e  m i d d e n  i j z e r t i j d  ( c a .  5 0 0 - 2 5 0  v o o r  c h r . ) 

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek was de verwachting dat een nederzettingster-
rein (sporen en vondsten) aangetroffen zou worden uit de Midden IJzertijd.85 Zowel op de oever als in 
de geul zouden resten uit deze periode aanwezig moeten zijn. Er zou sprake zijn van een bewoningsfase 
uit de 4de-3de eeuw voor Chr. die stratigrafisch gescheiden zou zijn van de bewoning uit de Late IJzer-
tijd en de Romeinse tijd. Tijdens de opgraving bleek echter dat deze periode niet aanwezig was in het 
sporenbestand. De sporen die tijdens de proefsleuven aan de Midden IJzertijd zijn toegewezen, bleken 
uit de Late IJzertijd te stammen. De Midden-IJzertijdscherven die zijn aangetroffen in de geulzone van 
Echteld fase II lagen in verspoelde context. Tijdens de opgraving is verder dan ook geen aardewerk meer 
gevonden uit de Midden IJzertijd.

 De enige vondst uit de Midden IJzertijd die gedaan is tijdens de opgraving betreft een bronzen draad-
fibula van het vroeg-La Tène-schema (V4198, fig. 9.1) die globaal gedateerd wordt tussen ca. 450 en 200 
voor Chr.86 De fibula is gevonden tijdens de aanleg van werkput 37, in een vol-middeleeuwse laag ter 
hoogte van de voorde in de geul. De fibula is compleet, verkeert in perfecte staat en is geen verspoelde 
vondst. De fibula kan in principe alleen in deze laag terecht gekomen zijn als deze gedeponeerd is in de 
Volle Middeleeuwen. Een andere mogelijkheid is dat de fibula al in een eerdere periode is gedeponeerd, 
maar door een postdepositionele gebeurtenis als een overstroming of heractivering van de geul in de 
middeleeuwse laag terecht is gekomen. In dit geval is de Romeinse tijd of wellicht het einde van de Late 
IJzertijd, de meest waarschijnlijke periode waarin deze fibula gedeponeerd is omdat er geen aanwijzingen 
zijn gevonden voor menselijke activiteit in de voorliggende perioden.  Het zou in deze situatie dan ook 
kunnen gaan om een object waaraan een bijzondere waarde werd toegedicht. Een dergelijk beeld komt 
ook naar voren uit het aardewerk en het glas (zie hoofdstuk 7 en 13). Het is onduidelijk waar de fibula 
oorspronkelijk vandaan komt.

6 . 5 . 4  f a s e  2 :  d e  l at e  i j z e r t i j d  a  ( c a .  15 0 - 7 0 / 5 0  v o o r  c h r . )  ( f i g .  6 . 3 )

6.5.4.1 Karakter van de bewoning

De oudste aangetroffen sporen en vondsten dateren in de Late IJzertijd en behoren tot een rurale neder-
zetting. Uit deze periode stammen paalkuilen van minimaal drie hoofdgebouwen, greppels en kuilen. De 
Late-IJzertijdsporen zijn gerelateerd aan de geul van Echteld fase I. In de periode van de Late IJzertijd 
was de geul nog als een ondiepe depressie in het landschap aanwezig. De sporen liggen vooral langs 
beide zijden van de restgeul van dit systeem. Ook in de vullingen van deze restgeul zijn echter sporen en 
vondstniveaus aangetroffen. De nederzetting had een ruraal karakter en omvatte meerdere opeenvolgende 
bewoningsfasen, te dateren tussen ca. 150 en 70/50 voor Chr. In deze periode werden enkele erven langs 
de restgeul bewoond. Deze bewoning zal niet meer dan enkele generaties hebben geduurd.

6.5.4.2 De erven 
 

Twee Late-IJzertijderven lagen op korte afstand van de depressie van de geul. Bij beide hoofdgebouwen 
lag direct ten noorden van de wand een grote kuil en enkele kleinere kuilen (fig. 6.4 en 6.5). Het eerste 
erf is dat van huis 8001, dat ten noordoosten van de geul lag. Het huis was gebouwd op vrij zavelige 
afzettingen en werd direct aan de noordoostzijde begrensd door zware kleiige afzettingen die in een 
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Fig. 6.3. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van structuren die tot de Late IJzertijd A gerekend worden. Schaal 1:1250. 

14009

14010

1401414014

25002

25004
25005

25006

25028

25031

13004

13013

8001

8005

8006

8006

160.564436.550

160.360

43
6.

32
0

11024

11024/11032/11033

11024

11025

11047-11050

11025

11025

11025



97

87  Van Renswoude/Roessingh 2009, 499. 88  Idem.

veel oudere fase van Echteld fase I zijn afgezet. De plattegrond van het huis is met ca. 6.2 bij 5.5 m 
relatief klein. De sporen zijn deels verstoord door een post-Romeinse overstroming (laag 11034) die de 
ondiepe depressie van de restgeul van Echteld fase I en het Romeinse greppelsysteem van 6008 volgde. 
Een tweede huis (8005) lag meer westelijk, op de zuidelijke geuloever. Het gaat om een kleine oostwest 
georiënteerde huisplattegrond van 7.10 bij 4.7 m. De sporen van dit gebouw werden pas zichtbaar op 
het tweede vlak en werden afgedekt door een vondsthoudend pakket. Ook deze huisplattegrond is deels 
geërodeerd door een jongere reactivering van de geul. 

 Beide huizen zijn varianten op het gebouwtype Haps (Oss type 4a). Deze variant lijkt vooral voor te 
komen in het rivierengebied. Zo is een vergelijkbaar gebouw opgegraven in Geldermalsen-Hondsgemet 
(huis 13).87 Dit kleine huis meet 8.8 bij 5.5 m en lijkt tweebeukig te zijn, maar de wanden vertonen niet 
het zaagtandpatroon dat kenmerkend is voor huizen van het type Haps. Daarnaast vertoont dit huis enige 
overeenkomsten van het Oss type 5. Echter, omdat huis 13 afwijkt van zowel het type Haps als het type 
Oss 5 is geopperd dat het gaat om een regionale variant die vooral in het rivierengebied voorkomt.88 Een 

Fig. 6.4. Tiel-Medel-Afronding. Plattegronden van twee hoofdgebouwen uit de Late IJzertijd.
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tweede huis uit Geldermalsen-Hondsgemet (huis 8) vertoont eveneens overeenkomsten met beide typen 
en meet 7 bij 4.5 m. De twee huizen uit Tiel-Medel passen goed in dit beeld en versterken het beeld dat 
dit soort gebouwen het gangbare huistype zijn in het rivierengebied in deze periode. 

 Naast de erven van huizen 8001 en 8005 zijn er ook aanwijzingen voor een derde erf (huis 8006, fig. 
6.6). Langs een smalle ondiepe aftakking van de geul van Echteld fase I zijn paalsporen gevonden van 
waarschijnlijk een hoofdgebouw en enkele bijgebouwen. De reconstructie van dit erf wordt echter sterk 
bemoeilijkt door de aanwezigheid van een brede sloot die veel van de bewoningssporen heeft verstoord.

 Een aantal paalkuilen is van een vierpalige spieker (structuur 13004) en waarschijnlijk moet ook de zes-
palige spieker 13013 tot dit erf worden gerekend. In de bovenvulling van de tot spieker 13004 gerekende 
paalkuil S131.15 is een depositie gevonden die bestaat uit 234 scherven aardewerk met een gewicht van 
2855 g. Dit aardewerkcomplex dateert in de Late IJzertijd en is geïnterpreteerd als een verlatingsoffer. 

Fig. 6.5. Tiel-Medel-Afronding. Opgraving van het erf van huis 8001. 

A foto van het vlak met sporen van het erf van huis 8001; B coupe van kuil 25004.

A

B



99

89  Zie tabel 20.54 .
90  Zie tabel 20.40 en de individuele materiaalhoofdstuk-

ken voor nadere informatie over de inhoud van deze 

cultuurlaag.

 In de cultuurlagen van het ondiepe geultje (structuren 11047, 11048, 11049 en 11050) dat langs het 
erf lag zijn grote hoeveelheden vondstmateriaal aangetroffen. Ook in cultuurlaag 11025, die wat verder 
richting het noordoosten lag en waarschijnlijk in een depressie gevormd is die een verlengde van het 
hiervoor genoemde geultje is, is veel materiaal aangetroffen. In totaal zijn uit de lagen 11047-11050 
meer dan 3000 vondsten geborgen waaronder zeven fragmenten van glazen armbanden en acht metalen 
objecten.89 Uit de cultuurlaag 11025 is eveneens een grote hoeveelheid aardewerk, metaal en glas afkom-
stig, maar dit materiaal is lastiger te splitsen naar de ervan aangezien delen van deze cultuurlaag op ver-
schillende locaties is aangetroffen.90 Gezien het verspreide karakter van deze laatstgenoemde cultuurlaag 
moeten we concluderen dat deze laag oorspronkelijk aanwezig zal zijn geweest op het volledige erf en 
een zone hierbuiten. Dat hij slechts op een klein aantal locaties is waargenomen moet worden verklaard 
vanuit het lokale microreliëf. De laag is alleen waargenomen in zones waar, waarschijnlijk door kleine 
uitbraken van de geul van Echteld fase I, depressies zijn ontstaan. In de overige delen van het terrein is 
hij opgenomen in de bouwvoor. De vraag is echter welke activiteiten zich hebben afgespeeld in de zone 
ten noordwesten van de gebouwsporen van huis 8006. Hier zijn verder namelijk geen sporen aangetroffen 
die in de Late IJzertijd gedateerd kunnen worden. Ook niet onder cultuurlaag 11025. Mogelijk gaat het 
hier om een zone waar men akkerde waardoor ook hier een cultuurlaag tot ontwikkeling kon komen. 

 Interessant is dat de vondstdichtheid ter hoogte van het erf van huis 8006 aanzienlijk hoger is dan dat  
het geval is bij de erven van de huizen van de huizen 8001 en 8005. Dit lijkt echter niet het gevolg van 
een verschil in materiële rijkdom van de bewoners. Eerder moet dit verschil verklaard worden vanuit 

13013

8006

8006

14010

9004

13004

Fig. 6.6. Tiel-Medel-Afronding. Het erf van huis 8006. Schaal 1:400. 
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91  Van Renswoude 2009b; Op figuur 4.2 staan meerdere 

vergelijkbare rechthoekige of parallelle greppelsystemen 

afgebeeld. 
92  Zie hoofdstuk 13.3.4

het idee dat de cultuurlagen waarin het materiaal is aangetroffen ter hoogte van het erf van huis 8006 
beter zijn overgeleverd, daar deze in net iets lagere delen van het landschap lagen en daardoor niet zijn 
opgenomen in de bouwvoor. In het geval van de andere twee erven kunnen we ook verschillende zones 
aanmerken met cultuurlagen (11024/11032/11033). Ook deze lagen in een laagte, maar zijn minder 
ontwikkeld. Daarbij komt dat een deel van de lagen rondom huis 8006 ook is gezeefd, hetgeen zeker 
ook enige vertekening in het spreidingsbeeld tot gevolg heeft.

6.5.4.3 Overige sporen 

Naast de drie erven zijn ook op andere delen van de vindplaats nog sporen en vondsten uit de Late 
IJzertijd aangetroffen. Zo zijn er ten noorden van de restgeul van Echteld fase I drie greppelstructuren 
(14009, 14010 en 14014) gedocumenteerd. Het gaat om parallel gegraven greppels waarvan de tussenlig-
gende afstand varieert tussen de 4 en 5 meter. De structuren hebben een lengte tussen de 12 en 16 meter 
en lijken vrij uniform. Structuur 14010 lijkt het meest compleet overgeleverd te zijn. Hier is de struc-
tuur in het noordoosten afgesloten, waardoor een grotendeels omheind terrein ontstaat. Op basis van de 
overeenkomsten in het formaat wordt voor mogelijk gehouden dat de overige twee greppelstructuren 
oorspronkelijk een gelijkaardige vorm hebben gehad. De functie van deze structuren is onduidelijk. Het 
zou kunnen gaan om de begrenzingen van moestuintjes, veekralen of om omgreppelde terreintjes waarop 
spiekers lagen. Bij de opgraving van Geldermalsen-Hondsgemet zijn vergelijkbare structuren aangetrof-
fen.91 Ook bij deze opgraving was de functie niet duidelijk. 

 Op het grafveld Hazenkamp, helemaal ten noordwesten van de geul van Echteld fase II, zijn ook wat 
diffuus verspreide scherven handgevormd aardewerk en een fragment La Tèneglas gevonden. Ook hier 
konden hier geen contemporaine sporen worden gelokaliseerd. In het zuidelijke deel van het opgegraven 
areaal, oostelijk van de geul van Echteld fase II zijn nog eens fragmenten La Tèneglas gevonden. Het gaat 
hierbij om losse vondsten die niet direct zijn te verbinden aan de bewoningsresten in het plangebied en 
waarschijnlijk door postdepositionele processen op hun uiteindelijke vondstlocatie terecht zijn geko-
men.92

6.5.4.4 Omvang nederzetting

Van de nederzetting uit de Late IJzertijd kon slechts een deel onderzocht worden. Waarschijnlijk is een 
aanzienlijk deel van de nederzettingssporen aan de westzijde van de geul van Echteld I geërodeerd door 
de insnijding van de geul van Echteld fase II. Verder zet de nederzetting zich waarschijnlijk voort buiten 
het plangebied, in zuidwestelijke richting langs de geul van Echteld fase I. Op basis van de vondstsprei-
ding, de beschikbare ruimte en in analogie met gelijktijdige nederzettingen in het rivierengebied moeten 
we concluderen dat deze nederzetting niet groter zal geweest zijn dan twee of drie gelijktijdige erven. 
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93  Metaalvondsten die door ADC/BAAC zijn gedaan wij-

zen hierop. Dit zijn enkele vroege fibulae. Auteur van dit 

hoofdstuk heeft deze vondsten gezien bij uitwisseling 

van gegevens door specialisten. Ze zullen uiteindelijk 

gepubliceerd worden in de rapportage van het daar uit-

gevoerde onderzoek. 

6 . 5 . 5  f a s e  3 :  d e  l at e  i j z e r t i j d  b  ( c a .  7 0 / 5 0 - 1 9  v o o r  c h r . )  ( f i g .  6 . 7 )

6.5.5.1 Karakter van de bewoning

In het midden van de 1ste eeuw voor Chr. snijdt zich bij een reactivering van het Echteldsysteem (Ech-
teld fase II) een nieuwe geul in binnen het plangebied. Het is een ruim 78 m brede geul die noord-zuid 
georiënteerd is. Deze geul blijft tot ver in de Late Middeleeuwen in het landschap zichtbaar en is het 
belangrijkste structurerende element waarop de bewoning gericht is. De reactivering van het geulensys-
teem is een ingrijpende gebeurtenis geweest waardoor de vindplaats mogelijk voor meerdere decennia 
onbewoonbaar werd. De Late-IJzertijdnederzetting uit fase 2 werd in deze periode opgegeven. Er is niet 
alleen een breuk in bewoning maar ook in het vondstmateriaal. Karakteristieke vondsten uit La Tène D1, 
zoals draadfibulae van het Midden La Tèneschema, Nauheimfibulae en glazen armbanden, komen niet 
meer voor na de insnijding van de nieuwe geul (fig. 6.7). Dit suggereert een breuk in de bewoning. Ook 
is het moeilijk om sporen toe te wijzen aan fase 3. Losse vondsten, zoals fibulae en twee gordelhaken 
(fig. 6.7), zijn echter een indicatie dat er in de tweede helft van de 1ste eeuw voor Chr. wel menselijke 
activiteiten zijn. Deze vondsten zijn aangetroffen aan beide kanten van de restgeul van Echteld fase II 
en in de vullingen van deze geul langs de oevers. Dit is een andere locatie dan waar de oudere Late-
IJzertijdbewoning zich bevond. Het is mogelijk dat enkele structuren die zijn toegewezen aan bewo-
ningsfase 4, zoals 14004 en 14015 (fig. 6.7), al zijn opgericht in bewoningsfase 3. De begindatering van 
deze structuren is immers niet exact te bepalen op basis van het vondstmateriaal. 

 De verspreiding van de losse vondsten uit fase 3 zou er op kunnen wijzen dat er al vóór de vroeg-
Romeinse tijd sprake moet zijn geweest van een doorwaadbare plaats of voorde in de geul. De vondsten 
concentreren zich namelijk in het centrale deel van het plangebied waar men in laat-Romeinse tijd of 
de Vroege Middeleeuwen een takkenpad door de geul aanlegt (zie paragraaf 6.5.11). Waarschijnlijk was 
er in deze periode een ondiep gedeelte in de geul dat doorwaadbaar was of zelfs droogviel in drogere 
perioden.   

 De zojuist genoemde losse vondsten wijzen op bewoningsactiviteiten nabij het onderzoeksgebied. 
Ook op De Hoge Hof zijn spaarzame vondsten uit deze periode gedaan.93 Mogelijk bevond zich ter  
hoogte van De Hoge Hof een erf. Daarnaast wordt van het ten oosten van het onderzoeksgebied gelegen 
terrein De Wilmert de kern van de Romeinse nederzetting verwacht waarvan tijdens het onderhavige 
onderzoek een klein deel is onderzocht. Op basis van onze bevindingen en de vondstmeldingen van 
amateurs is het duidelijk dat de nederzetting al in de vroeg-Romeinse tijd bestond, Het kan niet wor-
den uitgesloten dat op de Wilmert ook sporen aanwezig zijn uit de periode waarvan op De Reth alleen 
vondsten zijn aangetroffen. In dat geval kan men dus spreken een zekere mate van bewoningscontinuïteit 
in het onderzoeksgebied en de aangrenzende terreinen. 
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Fig. 6.7. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de metaalvondsten uit de Late IJzertijd A, Late IJzertijd B en de structuren die 

mogelijk al opgericht zijn in fase 3.

A fibulae uit Late IJzertijd A; B glas uit de Late IJzertijd A; C fibulae en gordelhaken uit de Late IJzertijd B; D mogelijke struc-

turen uit de Late IJzertijd B.
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94  De structuren die tot deze vroegste fase behoren zijn 

6010, 6032, 9001, 9002, 13006, 13011, 13012, 14002, 

14003, 14005, 14006, 14015, 25008, 25021, 25022 en  

25030. 

6 . 5 . 6   f a s e  4 :  d e  v r o e g - r o m e i n s e  t i j d  a  ( c a .  1 9  v o o r  t o t  4 0  n a  c h r . )  ( f i g .  6 . 8 )

6.5.6.1 Karakter van de bewoning

Vanaf het laatste kwart van de 1ste eeuw voor Chr. nemen de activiteiten binnen het plangebied toe, zowel 
langs de oostelijke als westelijke oever van de geul van Echteld fase II. Wel blijven de activiteiten beperkt 
tot het zuidelijke deel van het plangebied. Opmerkelijk is dat, ondanks het ontstaan van de nieuwe brede 
geul (Echteld fase II), de oude woongronden langs de geul van Echteld fase I opnieuw in gebruik worden 
genomen. Het is, zoals hiervoor reeds is opgemerkt, niet ondenkbaar dat er sprake is van enige continuïteit 
tussen de Late IJzertijd en de Romeinse tijd. De datering van het vondstmateriaal laat op zich ruimte om 
een vorm van continuïteit te vermoeden. Echter, de onderzochte bewoningssporen behoren tot de periferie 
van een Romeinse nederzetting waarvan de bewoningskern meer zuidoostelijk, op het terrein De Wilmert 
gezocht moet worden. Hierdoor is het lastig om de mate van continuïteit te duiden. Daarbij is de resolutie 
in de datering van het vondstmateriaal dusdanig ruim dat het ook mogelijk is dat het gebied voor een korte 
periode verlaten is, om in een latere fase opnieuw in gebruik te worden genomen.

 Binnen het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied zijn één compleet erf en een deel van een 
tweede  erf onderzocht. Echter de zone op de oostelijke geuloever van Echteld fase II lijkt volledig vrij te 
blijven van bewoning en is op een bepaald moment waarschijnlijk alleen in gebruik als landbouwgrond. 
Hier liggen enkele grote greppelsystemen en enkele structuren waarvoor een agrarische achtergrond 
wordt vermoed. Binnen deze greppels zijn geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid 
van huizen, waardoor een interpretatie als afgebakende landbouwgronden niet onwaarschijnlijk is. Hierbij 
dient overigens opgemerkt te worden dat het niet volledig valt uit te sluiten dat in de vroegste fase van de 
Romeinse tijd toch sprake is van enige vorm van bewoning in deze periode op de oostelijke geuloever. 
Het kan namelijk niet volledig worden uitgesloten dat zich binnen het omgreppelde terrein van struc-
tuur 14002/14005  een hoofdgebouw bevond. Voor deze greppelstructuur zijn echter ook andere, meer 
waarschijnlijker interpretaties mogelijk die in de volgende paragraaf uiteen zijn gezet.

 Om de sporen en structuren goed te kunnen bespreken is het plangebied onderverdeeld in vier afzon-
derlijke deelgebieden. In deelgebied A liggen in de eerste helft van de Romeinse tijd enkele merkwaar-
dige structuren. In een latere fase zijn de belangrijkste sporen hier de reeds genoemde greppelsystemen. 
In deelgebied B zijn de sporen aangetroffen van het vroeg-Romeinse erf dat waarschijnlijk deel uitmaakt 
van de Romeinse nederzetting onder de Wilmert. Deelgebied C beslaat het meest zuidelijke deel van 
het onderzoeksgebied en herbergt de sporen van een ander vroeg-Romeins erf. Deelgebied D, tenslotte, 
bevindt zich op de westelijke oever. In de vroegste fase van de Romeinse tijd lijkt hier echter geen sprake 
van menselijke activiteit. De verschillende deelgebieden zijn aangegeven in figuur 6.8.

6.5.6.2 De vroegste sporen en structuren, fase 4a (19 voor tot 15 na Chr.)

6.5.6.2.1 Deelgebied A (tabel 6.5)

Structuur 9001, 14002/14005
De oudste sporen uit fase 4a liggen langs de restgeul van Echteld fase II en zijn hierop georiënteerd. Ze 
liggen  zowel haaks op geul als evenwijdig hieraan. De aangetroffen structuren bestaan uit omgreppelde 
terreintjes, enkele spiekers, greppelsystemen en kuilen.94 De structuren die tot deze fase 4a behoren zijn 
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Fig. 6.8. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van structuren die tot de vroeg-Romeinse tijd A gerekend worden. De deelgebieden 

zijn in de figuur aangegeven met letters A-D. Schaal 1:1500. 
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goed herkenbaar doordat ze dezelfde oriëntatie hebben: ongeveer ONO-WZW of NNW-ZOO. Tijdens 
het veldwerk werd in eerste instantie gedacht dat het om een ruraal erf ging. Echter, binnen de belang-
rijkste omgreppeling, structuur 14002/14005, kon geen hoofdgebouw van een woonstalhuis onderschei-
den worden (fig. 6.9). Wel is op een gegeven moment in het oostelijke deel van de structuur een klein 
gebouwtje opgericht (zie onder), maar dit kan onmogelijk als huis worden beschouwd.

 De totale omvang van omgreppelde terrein 14002/14005 bedraagt 28.5 bij 10.8 m. Er zijn echter ver-
schillende aanwijzingen dat het hier gaat om een meerfasige structuur die niet altijd deze omvang heeft 
gehad. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de uitdroging van de grond op het moment van onderzoek 
tot gevolg heeft gehad dat sommige oversnijdingen van de sporen in het veld niet goed zijn gezien. Dit 
heeft geleid tot enkele inconsistenties in de onderzoeksdata. Tijdens de uitwerking zijn deze naar inzicht 
van de onderzoekers ondervangen en is gekomen tot een beredeneerde, maar hypothetische reconstructie 
van de chronologische opbouw van de greppelstructuur. Deze is weergegeven in figuur 6.9. Hierbij is het 
zo dat de eerste fase van de structuur een stuk kleiner was dan de laatste fase (fig. 6.9A, reconstructiefase 
A). Gedacht wordt dat in eerste instantie alleen greppelstructuur 14005 is aangelegd. Het zou hier dan 
gaan om een omgreppeling van 21.5 bij 10.8 m. In de lange zijden hebben twee ingangen gezeten in de 
vorm van een tweetal tegenover elkaar liggende onderbrekingen. Het bestaan van de noordelijke ingang 
in dezen is vrij zeker, daar hier duidelijk een onderbreking is aangetroffen, De structuur wordt echter op 
de locatie waar de ingang in de zuidelijke lange wand wordt verwacht, onderbroken door een recente 
sloot. Hierdoor is het bestaan van deze ingang enigszins onzeker, maar de speciale deposities in de zui-
delijke greppel vormen een argument hier een ingang te vermoeden: zij zullen aan beide zijden van de 
ingang zijn ingegraven (zie fig. 6.9B voor de locatie van de deposities).

 In een tweede fase wordt de oostelijke korte zijde als het ware opnieuw uit te graven met de aanleg 
van greppel 14006 (fig. 6.9A, reconstructiefase B). Zoals verderop zal blijken maakt deze greppel ook 
deel uit van een groter perceleringssysteem, maar er zijn goede argumenten om een vroege fase van deze 
greppel tot de rechthoekige structuur te rekenen. Niet alleen is de locatie van structuur 14006 exact op 

structuur soort bijzonderheden deelgebied opmerking

8002 gebouw C

9001 bijgebouw rechthoekig A

9002 bijgebouw rechthoekig C

13006 spieker vierpalig A

13011 spieker vierpalig A

13012 spieker vierpalig A

6010 greppel langwerpige greppel A

6032 greppel langwerpige greppel A

14002 greppel omgreppelde ruimte A vormt geheel met 14005

14003 greppel omgreppelde ruimte A

14004 greppel omgreppelde ruimte A

14005 greppel omgreppelde ruimte A vormt geheel met 14002

14006 greppel langwerpige greppel A

14015 greppel omgreppelde ruimte A

25008 kuil A

25021 kuil A

25022 kuil A

25030 kuil onderdeel greppel A

Tabel 6.5. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de structuren uit de vroeg-Romeinse tijd A (fase 4a) in deelgebied A.
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de korte zijde relevant, maar in greppel 14006 
is ook bijzondere depositie (V6272; noorde-
lijke import van het type K2; zie ook fig. 6.9B) 
aangetroffen die op basis van de overeenkom-
sten met de andere deposities in de rechthoe-
kige structuur tot het vondstenspectrum van dit 
complex gerekend mag worden.

In de laatste fase wordt structuur 14002 aan 
het omgreppelde terrein toegevoegd (fig. 6.9A, 
reconstructiefase C). Dit is een beduidend min-
der diepe greppel dan de overige greppels. Daar-
bij oversnijdt hij op een bepaald punt 14006. 
Echter de overduidelijke ruimtelijke relatie 
tussen 14002 en 14005 maakt dat deze sporen 
zeker tot eenzelfde structuur gerekend mogen 
worden. Het omgreppelde terrein wat hierdoor 
ontstaat heeft daarmee zijn maximale grootte 
bereikt, Door greppel 14006 wordt het terrein in 
twee afzonderlijke delen verdeeld. Deze ruimtes 
hebben respectievelijk een lengte van 21.5 en 
7.0 m. In de grootste ruimte bevindt zich in de 
greppel aan de noordzijde een opening die een 
ingang gevormd heeft voor het terrein. In de 
kleinste ruimte wordt in de laatste fase een klein 
houten gebouwtje van 4.6 bij 4.12 m (structuur 
9001) opgericht. De plattegrond bestaat uit vier 
hoekpalen met daartussen restanten van een 
wandgreppel en twee wandpalen. De hoekpalen 
zijn erg diep ingegraven, tot ca. 0.5 m onder 
het vlak. Omdat het gebouwtje een wand heeft 
gehad kan het geen spieker zijn geweest. 

In de grootste omgreppelde ruimte zijn geen 
gebouwsporen gevonden, terwijl hier wel zeer 
specifiek naar is gezocht (fig. 6.10). Bij een der-
gelijke rechthoekige omgreppeling ontstaat vrij-
wel direct de gedachte dat dit een huisplaats is 
geweest. Greppelsystemen rond hoofdgebouwen 
komen namelijk algemeen voor. Deze greppels 
dienden hierbij veelal voor de afwatering. Ook 
het greppelsysteem van Tiel-Medel waterde af 
op de lager gelegen geul via een ondiepe grep-
pel aan de noordzijde, waarin meerdere kuilen 
waren gegraven. Hoewel we in het rivieren-
gebied dus beschikken over voorbeelden van 
omgreppelde huisplaatsen uit de Romeinse tijd, 
zijn goede parallellen voor het omgreppelde 
terrein op De Reth schaars te noemen, zeker 
voor deze vroege periode. Uit de grootschalige 

14005

14005

14002

14006

14006

14005

9001

9001

14005
14002

14002/14005/9001

Reconstructie

14006

A

B

C

Fig. 6.9A. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het omgrep-

pelde terrein 14002/14005 en gebouw 9001. Onder is een 

reconstructie van de ontwikkeling weergegeven. A fase 1; B fase 

2; C fase 3 (eindfase). Schaal 1:400. 
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95  Heeren 2006.
96  Van Renswoude/Van Kerckhove 2009.
97  Sier/Koot 2001.
98  Van Renswoude/Habermehl 2017.
99  Zie onder meer Van den Broeke in voorb. Het is ech-

ter zo dat het aantal Romeinse nederzettingen dat is 

onderzocht in het rivierengebied niet heel groot is. Er 

is hier bewust gekozen om vooral die onderzoeken te 

gebruiken waarbij men volledige of grote delen van een 

nederzetting heeft onderzocht. Dergelijke onderzoeken 

zijn zeer zeldzaam in de regio.
100  Heeren/Van Renswoude 2006, 207-211.
101  Sier/Koot 2001, 91-94.

opgravingen van Tiel-Passewaaij95, Geldermalsen-Hondsgemet 96, Kesteren-De Woerd97 en Houten-Cas-
tellum98 zijn geen vergelijkbare omgreppelde huisplaatsen bekend. Ook bij de opgravingen in Lent of 
elders in het rivierengebied zijn voor zover bekend geen vergelijkbare terreinen aangetroffen.99 Bij drie 
gebouwen, waarvan twee uit Tiel-Passewaaij100 en één uit Kesteren-De Woerd101, zijn wel huisgreppels 
aangetroffen (fig. 6.11, B-D), maar deze verschillen van die van Medel op wezenlijke punten. Zo gaat het 
om korte greppeldelen en zijn er bij de ingangen openingen met ingangspartijen aanwezig. 

 Een meer vergelijkbare omgreppeling is te vinden bij huis 1 op de vindplaats Wijk bij Duurstede-De 

V3828/3829V3634V6460

V1973V2227-2229

V6268

V6272

V5587

V3297

V37.3828.1
V37.3634

V37.3829.1

Fig. 6.9B. Tiel-Medel-Afronding. Het omgreppelde terrein 14002/14005 met daarbij de locatie van de speciale deposities en de 

aardewerktekeningen weergegeven. Schaal 1:400. Aardewerk schaal 1:6. 
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102  Vos 2002, 16.
103  Siemons 2001, 94, structuur 18.
104  Siemons 2001, 94, structuur 18.
105  Hierbij dient te worden opgemerkt dat even ten zui-

den van het onderhavige onderzoek een middeleeuws 

huisplaats is opgegraven waar alleen huisgreppels zijn 

aangetroffen. Verondersteld wordt dat het feitelijke huis 

op een verhoging was gebouwd die in een latere periode 

tijdens egalisatiewerken is geslecht. Hierbij zouden ook 

de sporen van het huis zijn verdwenen (Norde 2017, 6). 

Horden (fig. 6.11, E).102 Bij dit huis is, in tegenstelling tot de hiervoor genoemde voorbeelden, sprake van 
een volledige omgreppeling. Dit gebouw wordt in de eerste helft van de 1ste eeuw na Chr. gedateerd. 
Een ander huis met een  vergelijkbare volledige omgreppeling is huis 2 uit Tiel-Passewaaij (fig. 6.11, F), 
ware het niet dat dit gebouw in de laat-Romeinse tijd dateert. Geen enkele huisplaats heeft echter een 
tweedeling zoals aanwezig bij het Medelse terrein. 

Een opmerkelijke overeenkomst tussen Tiel-Medel en Kesteren-De Woerd is dat er bij beide struc-
turen een klein rechthoekig gebouwtje staat aan de korte zijde.103 Voor Kesteren-De Woerd zijn twee 
verklaringen gegeven voor dit gebouwtje: een latere uitbouw van het hoofdgebouw of een losstaand 
gebouwtje in het verlengde van het huis.104 Als er in Tiel-Medel een hoofdgebouw is geweest op de plek 
van het grootse omgreppelde terreindeel, dan moet dit op een verhoging hebben gestaan. Door egalisatie 
van deze verhoging zouden de paalsporen dan niet meer bewaard zijn gebleven. Echter, dit scenario lijkt 
onwaarschijnlijk, aangezien gebouwen uit deze vroege periode altijd middenstaanders hebben gehad 
die diep waren ingegraven, daarbij komt dat binnen het onderzoeksgebied weliswaar aanwijzingen zijn 
gevonden voor egalisatie, maar wel in een ander deel van het onderzoeksgebied. De zone waarbinnen 
het omgreppelde terrein is aangetroffen is juist vrij goed geconserveerd.105 Al met al blijft onduidelijk of 
het omgreppelde terrein 14002/14005 een huisplaats is geweest voor een hoofdgebouw. We kunnen wel 
stellen dat andere huisplaatsen ten dele overeenkomen met de structuur in Medel, maar geen levert een 
bruikbare parallel. Daarbij komt dat het vondstenspectrum dat is aangetroffen bij het omgreppelde terrein, 
ruimte laat voor een andere verklaring dan een woonplaats.

 Uit de greppelstructuren 14002 en 14005 is namelijk een aanzienlijke hoeveelheid aardewerk afkom-

Fig. 6.10. Tiel-Medel-Afronding. Veldfoto van het omgreppelde terrein 14002/14005 en het gebouw 9001. 
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B

Fig. 6.11. Het omgreppelde terrein 14002/14005 en het gebouw 9001, afgezet tegen huisplaatsen uit het rivierengebied die door 

een greppel(s) zijn omgeven. Schaal 1:400. 

A Tiel-Medel-Afronding, ca. -25 voor tot 5 na Chr.; B Tiel-Passewaaij huis 5, ca. 50-1 voor Chr.; C Tiel-Passewaaij huis 1, 

ca. 1-40 na Chr.(Heeren/Van Renswoude 2006, 208); D Kesteren-De Woerd, ca. 1-50 na Chr.(Sier/Koot 2001, 92); E Wijk 

bij Duurstede-De Horden huis 1, ca. 1-50 na Chr. (Vos 2002, 16); F Tiel-Passwaaij huis 2, ca. 270-350 na Chr. (Heeren/Van 

Renswoude 2006, 210). 
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106  Denk hierbij aan bijvoorbeeld bouwoffers etc. Zie o.a. 

Van den Broeke 1977 en Van Kampen 2008.
107  V2061, V2800, V3286, V3296, V3400 en V3510.

108  V3512.
109  V2797 en V3095.
110  Zie hoofdstuk 7.3.3 en 13.3.4.

stig. Naast lokaal vervaardigd aardewerk bleek een groot deel van dit aardewerkcomplex uit de noorde-
lijke kustgebieden afkomstig lijkt te zijn (zie paragraaf 7.3). Onder dit vondstmateriaal bevinden zich ook 
speciale deposities van compleet aardewerk en keramische objecten. Veel van de aangetroffen vormen zijn 
tot op heden zeldzaam in het rivierengebied. Daarbij komt dat vondsten van compleet vaatwerk in andere 
contexten dan graven, veelal als de materiële manifestatie van rituelen worden beschouwd.106Andere 
opmerkelijke vondsten zijn Keltische munten, waaronder zes triquetrummunten of regenboogschoteltjes, 
die rond de greppelstructuur gevonden zijn.107 In de aangrenzende geul is verder nog een Keltische quin-
arius van de Ubii gevonden.108 Ook twee Romeinse republikeinse quinarii zijn op korte afstand rond de 
structuur gevonden.109 Overigens is het op basis van het muntbeeld mogelijk dat de begindatering van 
het omgreppelde terrein wat vroeger geplaatst kan worden dan nu het geval is. Met name het spectrum 
van Keltische munten maakt een aanvangsdatering in 30 voor Chr. mogelijk (zie onder). 

Opmerkelijk zijn ook enkele vondsten die beduidend vroeger dateren dan het vondstcomplex dat 
met deze greppelstructuur in verband wordt gebracht. Hiervoor is reeds de fibula uit het vroeg-La Tène-
schema genoemd, maar ook in het glas- en met name het aardewerkcomplex is aanmerkelijk ouder 
materiaal aanwezig.110 

De overdaad aan bijzondere deposities van opmerkelijk vondstmateriaal is afwijkend voor een regu-
liere huisplaats in het rivierengebied. Het gegeven dat er ook geen aanwijzingen zijn aangetroffen voor 
de feitelijke aanwezigheid van een huis hebben de gedachte gevoed dat het hier wel eens zou kunnen 
gaan om een bijzondere plek waar rituele handelingen plaatsvonden (voor een verdere discussie over de 
interpretatie van deze structuur, zie paragraaf 19.5). 

Structuren 14003, 14004 en 14015
Tot deze vroegste Romeinse periode worden ook drie deels omgreppelde terreintjes gerekend. Twee 
greppelstructuren (14004 en 14015) liggen direct ten noorden van structuur 14002/14005 en de greppel 
14003 ligt ten oosten en direct in het verlengde van 14002/14005. Ook op deze omgreppelde terreinen 
zijn geen gebouwtjes aangetroffen. Alleen binnen de greppel 14015 ligt een plattegrond van een vier-
palige spieker (13011), maar door de excentrische ligging is het onzeker is of de structuren gelijktijdig 
zijn. Het aardewerk uit de structuren 14003, 14004 en 14015 is uitsluitend handgevormd. Op basis van 
dit vondstmateriaal kunnen deze structuren tenminste deels gelijktijdig met het omgreppelde terrein 
14002/14005 worden gedateerd. 

Spiekers en kuilen
Drie kleine vierpalige spiekers (13006, 13011 en 13012) liggen direct ten noorden van structuur 
14002/14005. Het zijn opslagstructuren geweest voor landbouwproducten. Dit wijst op het rurale 
karakter van deelgebied A. Verder zijn er vier kuilen, 25008, 25021, 25022 en 25035, die tot deze vroeg-
Romeinse fase behoren. De kuil 25008 ligt bij gebouw 9002 (zie bijgebouw 9002 in het onderstaande). 
Uit kuil 25035 komt een bijzondere vondst, namelijk een zilveren republikeinse quinarius (V2797). Hoe-
wel structuur 25030 als kuil is aangeduid, gaat het eerder om een greppel die in het verlengde ligt van 
de noordelijke greppel van het omgreppelde terrein 14002/14005. Deze greppel waterde af in de lager 
gelegen geul van Echteld fase II.
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111  Zie hoofdstuk 11.11 (slakmateriaal)
112  Plinius Secundus, Naturalis Historiae XVI I 2-3 (Rack-

ham 1968; met verdere verwijzing naar Huisman 2015, 
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Greppels
Een vijftal greppels (structuren 6010, 6016, 6031, 6032 en 14006) behoort tot hetzelfde, meerfasige per-
celeringssysteem. Sommige greppels, zoals greppel 6010, zijn minimaal twee keer aangelegd. De eerste 
aanleg van dit systeem valt ongeveer samen  met die van de structuren 14002/14005, 14003, 14004, en 
14015. Ook greppel 14006 kent meerdere fasen. Ook hier geldt dat de vroegste fase gelijktijdig zal heb-
ben bestaan met de overige structuren uit deze fasen. Dit blijkt onder meer uit de oversnijding van deze 
greppel door greppelstructuur 14002. Hoewel de greppels 6010 en 14006 niet een volledig afgesloten 
gebied begrenzen lijken ze een areaal meet ca. 47 m bij 57 m te hebben afgebakend.

 De functie van de greppelstructuren 6016 en 6031 is niet duidelijk, maar ook hiervan wordt een 
functie als afbakening van landbouwgrond, zoals gezegd voor mogelijk gehouden. In dit scenario vormt 
de geul de westelijke grens en de greppels de oostelijke grens van het stuk landbouwgrond. Van deze 
structuur resteert nog een lengte van ca. 170 m. Ook voor een andere fase van greppel 14006 wordt een 
gelijkaardige functie vermoed. Dit deel van de greppel lijkt samen met greppel 6032 ook een grens te 
markeren die qua vorm overeenkomt met die van de hiervoor genoemde greppels, maar ook met het 
latere greppelsysteem 6009/6036 (zie paragraaf 6.5.7.1). Indien de veronderstelling met betrekking tot 
het landbouwareaal correct is spreken we voor het gebied dat omsloten wordt door de geul en greppel-
structuur 6016/6031 van een oppervlakte van ongeveer 4000 m2. Van het systeem 14006/6032 resteerde 
nog een lengte van ca. 110 m. Wanneer de greppel word gereconstrueerd tot aan de geul is hij ca. 175 m 
lang en omsluit hij een gebied van ca. 5000 m2.

Het vondstmateriaal uit deze greppels is vrij schaars en bestaat vrijwel uitsluitend uit handgevormd 
aardewerk dat mogelijk als opspit en zwerfvuil in de sporen terecht is gekomen. Alleen in greppel 14006 
zijn twee fragmenten van vroeg-Romeinse fibulae aangetroffen. Echter, juist deze greppel is meermaals 
uitgegraven en bleef mogelijk langer in gebruik. De aanleg dateert mogelijk wel uit dezelfde periode.

Bijgebouw 9002
In het zuidelijke deel van het plangebied ligt een rechthoekig bij gebouw (9002), met daarbij een kuil 
(25008) en een greppel (14011). Dit bijgebouw heeft dezelfde oriëntatie als de hierboven beschre-
ven structuren (waaronder het omgreppelde terrein14002/14005) en wordt daarom tot dezelfde fase 
gerekend. Het bijgebouw meet 10 bij 3.9 m. Greppel 14011 is waarschijnlijk een afscheiding van het 
gebouwtje. De kuil 25008 meet 3.10 bij 1.7 m en oversnijdt zowel het bijgebouw 9002 als de greppel 
14011. Op basis van de grote hoeveelheid vondstmateriaal kan worden gesuggereerd dat het gaat om 
een soort verlatingskuil waarin het restafval van bijgebouw 9002 is gedeponeerd. In eerste instantie werd 
gedacht dat het in deze kuil aanwezige slakmateriaal zou wijzen op ambachtelijke activiteiten.111 Bij een 
analyse van de slakken blijkt het om mestslakken te gaan die niet wijzen op een ambachtelijk productie. 
Plinius vermeldt in zijn Naturalis Historiae dat de Chauken die de terpen bewoonden slijk verzamelden en 
dit gebruiken als brandstof.112 Huisman vermoedt in zijn artikel over het micromorfologisch onderzoek 
van de terp van Achlum, dat de Romeinen hier mest als gevolg van onwetendheid voor slijk hebben aan-
gezien.113 Hij verondersteld dat het gebruik van mest als brandstof een gebruik is dat werd gepraktiseerd 
in gebieden waar geen bos was. De relatie tussen de bewoners van het terpengebied en het verbranden 
van mest is in dezen zeer interessant te noemen. In de hoofdstukken over het aardewerk, het slakmateriaal 
en de synthese zal hier verder op in worden gegaan. 



112

114  Heeren 2009, 52-54. 

Geul
De oudste vullingen van de geul van Echteld fase II zijn de lagen 11020, 11021, 11053 en 11055. Deze 
vullingen worden gerekend tot de vroegste bewoning van fase 4a en liggen vooral ten noorden van de 
aangetroffen sporen en structuren en ten noorden de voorde (doorwaadbare plaats)  en het latere het tak-
kenpad (zie onder) door de geul. Verondersteld wordt dat deze voorde ook al in deze periode aanwezig 
was. Het is niet uitgesloten dat deze doorwaadbare plaats medebepalend is geweest bij de locatiekeuze 
voor het omgreppelde terrein.  

Datering
Het vondstmateriaal (aardewerk en metaal) uit de tot deze fase gerekende sporen en structuren wijst op 
een datering tussen het laatste kwart van de 1ste eeuw voor Chr. en het eerste kwart van de 1ste eeuw 
na Chr. Vooral de munten bieden goede aanknopingspunten voor de datering van het complex. Zo is het 
opmerkelijk dat ter hoogte van het omgreppelde terrein 14002/14005 zes bronzen triquetrum-munten 
gevonden zijn en maar één AVAUCIA-munt. In de vroeg-Romeinse tijd komt de laatstgenoemde munt 
namelijk veel algemener voor dan de bronzen triquetrum-munten. Deze situatie wijst op een datering 
vroeg in de vroeg-Romeinse tijd, aangezien triquetrum-munten vroeger dateren dan de AVAUCIA-
munten. In totaal zijn in Tiel-Medel acht triquetrum-munten en tien AVAUCIA-munten gevonden. Ter 
vergelijking; in Tiel-Passewaaij gaat het om drie triquetrum-munten tegenover 21 AVAUCIA-munten 
en in Geldermalsen-Hondsgemet om vier triquetrum-munten tegenover 21 AVAUCIA-munten. De tri-
quetrum-munten worden gedateerd tussen 30 voor en 14 na Chr., terwijl de AVAUCIA-munten tussen 8 
voor en 37 na Chr. dateren. Op basis hiervan kunnen de sporen ter hoogte van het terrein 14002/14005 
tussen ca. 30 voor en 15 na Chr. worden gedateerd, nog voordat de AVAUCIA-munten algemeen gang-
baar worden. Ook de oudste vondsthoudende geullagen (11020 en 11021) zullen in deze periode dateren. 
Enkele structuren, zoals bijgebouw 9002, greppels 14006 en 14011 en de kuil 25008 hebben een iets 
latere begindatering, rond het begin van de jaartelling, en lopen langer door. 

6.5.6.2.2 Deelgebied B

Ten noordoosten van deel A zijn greppels, kuilen en paalkuilen gevonden die kenmerkend zijn voor een 
ruraal erf. Helaas kon dit  erf slechts deels onderzocht worden. Een groot deel hiervan , waaronder het 
hoofdgebouw, ligt waarschijnlijk buiten het plangebied, in een nog niet eerder onderzocht deel. Het erf 
ligt noordelijk van de geul van Echteld fase I en is haaks op deze geul georiënteerd. Dat de geul ten tijde 
van de gebruiksfase van het erf niet meer was dan een ondiepe depressie, bewijzen de sporen die in de 
opvullingslagen zijn gegraven gedurende het gebruik van het erf. Het belangrijkste spoor van dit erf is 
een erfgreppel die is opgebouwd uit korte greppels (structuren 6015 en 6018). Zij vormen samen een 
halve ovaal met een doorsnede van ca. 66 meter die de sporen en structuren van het erf begrenst. Bin-
nen dit omgreppelde terrein liggen een zespalige spieker (13009) en een rechthoekige greppelstructuur 
van ca. 27 bij 7 m (14012 en 14013). Deze laatstgenoemde structuur is mogelijk een veekraal geweest. 
Net buiten het omgreppelde erf is nog een bijgebouw (9003) gevonden dat uit dezelfde periode dateert.

Het erf vertoont grote overeenkomsten met een erf op de vindplaats Tiel-Passewaaij (fig. 6.12). Ook 
dit erf omvat een halfronde greppel (PG1) met een diameter van 55 m, met daarbinnen enkele bijgebou-
wen en een huis (huis 16). Net als in Medel grenst het erf aan een ondiepe depressie van een restgeul. 
Het is volgens Heeren niet geheel zeker dat het huis en het erf uit dezelfde bewoningsfase stammen.114 
Op grond van zijn argumentatie voor die aanname is het echter zeker niet uit te sluiten en eerder waar-
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115  Na de argumenten van Heeren op een rij te hebben 

gezet, waarbij hij de gelijktijdigheid van het huis en de 

greppel uitsluit, lijkt dit echter geen sluitend bewijs te 

zijn. Huis 16 ligt binnen de halfronde greppels PG1 en 

op basis van het vondstmateriaal kan geen daterings-

verschil worden aangemerkt. Huis 16 is het oudste huis 

dat al in de Late IJzertijd dateert en greppel PG 1 zou 

nog ouder moeten dateren, maar dat kan op basis van 

vondstmateriaal niet worden aangetoond. Daarom staat 

niets in de weg te om Huis 16 en greppel PG1 van Tiel-

Passewaaij aan hetzelfde complex (erf) toe te wijzen.

schijnlijk dat beide elementen juist gelijktijdig hebben bestaan.115 Hetgeen dus ook het geval lijkt te zijn 
voor het erf in deelgebied B op De Reth.

 

6.5.6.3 De vroegste sporen en structuren, fase 4b (15-40 na Chr.)
 

6.5.6.3.1 Het zuidelijke erf in deelgebied C

Geheel zuidelijk in het plangebied kon een erf volledig worden onderzocht. Ondanks dat de conserve-
ring in dit gedeelte niet optimaal was, is het beeld toch vrij compleet. De belangrijkste elementen van 
het erf bestaan uit een hoofdgebouw (8002), een zespalige spieker (13005) en erfgreppels (14001, 14007 
en 14008). Verder zijn er nog twee greppelstructuren (14016 en 14017) en enkele kuilen (25001, 25024) 
aangetroffen. De kuil 25023 bevindt zich iets buiten het erf. 

A B

Fig. 6.12. Vergelijking van twee erven. Schaal 1:1000. 

A Tiel-Medel-Afronding: het vroeg-Romeinse erf (fase 4a) in deel B; B Tiel-Passewaaij: het erf van huis 16, gedateerd aan het 

einde van Late IJzertijd of het begin van de vroeg-Romeinse tijd.
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116  Dit geultje was ook al tijdens het proefsleuvenonderzoek 

aangesneden (Norde/Van Renswoude 2014).
117  Schinkel 1998, 194-195.
118  Van Renswoude/Boreel 2014, 281-282.

119  Opmerkelijk is dat op het erf geen munten zijn aange-

troffen die tot de bewoningsfase behoren. Er is slechts 

één munt (V2252) gevonden ter hoogte van het erf en 

die dateert aanzienlijk jonger in de laat-Romeinse tijd.

Het erf ligt ingeklemd tussen twee restgeulen en meet ca. 30 bij 22 m in de oudste fase. Aan de 
westkant ligt op ca. 20 meter afstand de geul van Echteld fase II. Aan de oostelijke zijde bevindt zich de 
depressie van een geultje dat afwaterde op de geul van Echteld fase I. In deze geulen zijn geen vondsthou-
dende lagen gevonden die contemporain zijn met het erf. Mogelijke vondstlagen in de geul van Echteld 
fase II zijn bij latere reactiveringen van deze geul verspoeld. In een smal en ondiep geultje aan de west-
zijde -een overloopgeultje van de geul van Echteld fase II- zijn wel aardewerk, bot en metaal aangetroffen. 
Deze vondsten zijn echter ouder dan de gebruiksfase van het erf.116 Het geultje aan de oostzijde stelt niet 
veel voor en was ten tijde van het erf waarschijnlijk nog slechts een natte depressie. 

 In de noordoosthoek van het erf ligt het hoofdgebouw. De sporen van deze oost-west georiënteerde 
plattegrond zijn slecht geconserveerd. Het zuidelijke deel van de plattegrond is volledig verstoord door 
een subrecente sloot. De lengte van het huis kan worden bepaald op ca. 24 m. De breedte blijft echter 
onduidelijk. Het gebouw is deels twee en deels éénbeukig. De vier bewaarde middenstijlen liggen op 
onregelmatige afstand van elkaar; van oost naar west 3.55 m, 6.7 m en 13.75 m. Van de wanden zijn 
alleen de palen van de lange noordwand deels bewaard gebleven. Het gaat hierbij om dubbel geplaatste 
stijlen. Een wandgreppel is niet aangetroffen. Aan de noordoostkant bevindt zich een ingangspartij met 
twee palen direct naast de buitenste wandstijlen. Deze ingangspartij is tevens herkenbaar aan de onder-
breking in de erfgreppel 14001. Hoewel de zuidelijke wand niet bewaard is gebleven, kan ook hier een 
ingang worden gelokaliseerd op basis van de huisgreppels. Het gebouw heeft de kenmerken van het Oss 
type 5: een tweebeukig constructie met dubbele wandstijlen. Echter, het éénbeukige deel is afwijkend. 
Gebouwen van het Oss type 5 dateren algemeen tussen de Midden IJzertijd en de Romeinse tijd. De 
plattegrond van huis 8002 behoort dan ook tot de jongste gedateerde plattegronden.117 In het rivie-
rengebied zijn plattegronden van het Oss type 5 echter niet bekend uit de Midden en Late IJzertijd. 
Mogelijk heeft dit type hier pas zijn intrede gedaan gedurende de overgang van de Late IJzertijd naar 
de vroeg-Romeinse tijd en vertoont het al kenmerken van de latere vroeg-Romeinse gebouwen. Bij de 
opgravingen in Tiel-Passewaaij en Geldermalsen-Hondsgemet zijn deels gelijkende huizen gevonden uit 
de overgangsfase tussen de Late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd. Het gaat daarbij om het huis 16 uit 
Geldermalsen en het huis 23 uit Tiel-Passewaaij.118 Deze gebouwen zijn tweebeukig met onregelmatig 
geplaatste wandstijlen, maar vertonen geen dubbele wandstijlen en geen gedeeltelijke eenbeukigheid. 

In de oudste fase bevindt zich in de zuidwestelijke hoek van het erf een zespalige spieker (13005). 
Deze oost-west georiënteerde, rechthoekige structuur meet 2.75 m bij 1.4 m. Direct naast deze spieker 
ligt aan de rand van het erf een grote kuil (25007) en een erfgreppel (14007). Uit de kuil komt een aan-
zienlijke hoeveelheid vondstmateriaal, waaronder ca. honderd aardewerkscherven en veertig fragmenten 
bot. Ook bevat de kuil de helft van een bronzen armband (V4112) van een type dat algemeen voorkomt 
in de vroeg-Romeinse tijd.

In een volgende fase wordt het erf uitgebreid in zuidelijke richting en meet dan ca. 30 bij 33.5 m. 
Binnen deze uitbreiding liggen waarschijnlijk enkele opslagstructuren, waarvan alleen de omgreppelin-
gen zijn aangetroffen. Uit een kuil (25024) aan de rand van het erf is een bijzondere vondst afkomstig, 
namelijk een roerstaafje van blauw glas (V3240, fig. 13.15).

Het erf met huis 8002 dateert jonger dan de sporen uit fase 4a. De geassocieerde vondsten dateren in 
de Augustëische-Tiberische tijd.119 Dat dit erf niet gelijktijdig is met de sporen uit fase 4a kan ook worden 
opgemaakt uit de afwijkende oriëntatie van de structuren, namelijk vrijwel precies oost-west. 
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6 . 5 . 7  f a s e  5 :  d e  v r o e g - r o m e i n s e  t i j d  b  ( c a .  4 0  t o t  7 0  n a  c h r . )  ( f i g .  6 . 1 3 )

6.5.7.1 Het karakter van het landgebruik aan de oostkant van de geul van Echteld fase II (deelgebied A en C).

Hoewel uit deze fase sporen, structuren en vondsten zijn aangetroffen aan beide zijden van de geul, 
kunnen er geen erven of hoofdgebouwen worden gelokaliseerd. Het erf uit de voorgaande periode in 
deelgebied C is verlaten en het omgreppelde terrein 14002/14005 in deelgebied A is op dit moment niet 
meer in gebruik. Wel heeft men hiereen aantal greppelsystemen aangelegd, waarvan de greppels 6009 en 
6036 de belangrijkste zijn. Dit greppelsysteem vormt een halve ovaal en omsluit een areaal van ca. 9700 
m² dat aan de geul grenst. De greppel was niet volledig bewaard, maar moet een lengte hebben gehad 
van ca. 250 m. In het noordelijke deel van het plangebied, ter hoogte van de geul van Echteld fase I werd 
de greppel pas zichtbaar op een dieper niveau. Hier was de greppel ingegraven in een ondiepe depressie, 
een relict van de geul, die later weer is opgevuld. Deze jongere vullingen dekten de greppel af.

Binnen de omgreppeling zijn buiten een eenvoudig horreum (13003) en een vierpalige spieker (13008) 
geen opmerkelijke sporen of structuren aangetroffen. Mogelijk bakende dit greppelsysteem een akkerare-
aal of activiteitenzone af. Het is namelijk niet ondenkbaar dat deze iets hogere oever langs de geul geschikt 
was voor akkerbouw. Mogelijk gaat het om een vergroting van een ouder areaal. Zo vormen de oudere 
greppels 14006 en 6032 uit fase 4a eenzelfde maar veel kleinere halve ovaal. De gereconstrueerde lengte 
van deze laatstgenoemde greppels is ca. 175 m en de oppervlakte van het areaal bedraagt ca. 5000 m².

Hoewel de rechthoekige structuur 14002/14005 exact in het midden van dit areaal ligt, moet de 
greppel 6009/6036 op basis van oversnijdingen (van onder meer erfgreppel 14001) aanzienlijk jonger 
worden gedateerd. De datering is op basis van het vondstmateriaal echter niet erg nauwkeurig te bepa-
len. Vrijwel al het aardewerk is handgevormd en metalen objecten zijn schaars. Daarnaast is veel van het 
vondstmateriaal afkomstig uit de nazak van de greppel, die doorgaans veel zwerfvuil bevat. Op basis van 
het vondstmateriaal is een datering tussen ca. 40 en 70 na Chr. aannemelijk voor het greppelsysteem. 

 

6.5.7.2 De vondsten aan de oostkant van de geul van Echteld fase II

Op de oostelijke geuloever en in de aangrenzende geulvullingen zijn veel metalen objecten gevonden die 
vooral dateren in de vroeg-Romeinse tijd, met een uitloop tot aan het einde van de 1ste eeuw na Chr. 
Vooral het aantal fibulae en munten is opmerkelijk. Ter hoogte van de vroeg-Romeinse structuren en ter 
hoogte van de restgeul van Echteld fase I zijn vondstconcentraties waargenomen. 

Een groot deel van de metaalvondsten is afkomstig uit een ondiepe depressie die is gevormd bij een 
overstroming. Op basis van de vondstverspreiding kan worden gesuggereerd dat de metalen objecten 
alleen in de depressies bewaard zijn gebleven, maar dat deze waarschijnlijk oorspronkelijk ook op de 
hogere delen van de oever hebben gelegen. In de jaren voorafgaande aan de opgraving zijn deze hoger 
gelegen vondsten echter al opgespoord door detectorzoekers. De dichtheid aan metaalvondsten is erg 
hoog geweest, ondanks het feit dat hier slechts één erf is gelokaliseerd (met het mogelijke huis 8006, fig. 
6.12). Een deel van de vondsten kan aan de bewoningsperiode van dit erf worden toegeschreven. Een 
ander deel zal samenhangen met de activiteiten in fase 4a en nog een ander deel kan worden verklaard als 
het resultaat van verspoeling. Zelfs dan blijft de hoeveelheid metaalvondsten opmerkelijk en zullen er op 
het terrein waarschijnlijk activiteiten hebben plaatsgevonden die geen archeologisch traceerbare sporen 
hebben achtergelaten. Wat dit voor activiteiten zijn geweest, is niet te bepalen,
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Fig. 6.13 Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van structuren die tot de vroeg-Romeinse tijd B gerekend worden (ca. 40-70 na 

Chr.).  Schaal 1:1500. 
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120  Dit is onderzocht door het ADC/BAAC. In het areaal 

dat aansluit op het door ons opgegraven deel zijn geen 

plattegronden van hoofdgebouwen of erven gelokali-

seerd. 
121  In de synthese wordt deze hypothese verder uitgediept.

6.5.7.3 De sporen aan de westkant van de geul van Echteld fase II (deelgebied D)

In tegenstelling tot fase 4a zijn er uit fase 4b ook sporen gevonden aan de westkant van de geul. Aan deze 
zijde is een areaal opgegraven van ca. 88 bij 25 m, grenzend aan de Hoge Hof.120 Bij het volgen van het 
takkenpad door de geul werden aan de westelijke geulzijde aanzienlijke hoeveelheden vondsten en sporen 
aangetroffen. Deze vondsten en sporen zijn vooral gerelateerd aan de oversteekplaats door de geul. Hoewel 
de oudste vondsten uit fase 4a dateren, horen de vroegste sporen thuis in de periode na 40 na Chr. Het 
belangrijkste spoor uit deze periode betreft een opmerkelijk grote kuil met een vlakke bodem (structuur 
25026; S53.21 en S35.10). De kuil heeft een breedte van 6.5 m en lengte van minimaal 3 m en is ingegraven 
in de oever van de geul op het moment dat deze nog watervoerend is geweest. Dit laatste blijkt uit het feit 
dat de westelijke helft van de kuil wordt oversneden door jongere geullagen, waaronder S53.10. De vorm, 
locatie (zowel geografisch in de geul als stratigrafisch onder lagen van de geul), diepte en omvang van het 
spoor hebben tot een interpretatie geleid waarbij de kuil dienst deed bij de scheepvaart op de geul. De geul 
was ten zuiden van ondiepte ter hoogte van de voorde in ieder geval bevaarbaar vanaf ca. 40 na Chr. tot aan 
het einde van de 1ste eeuw na Chr.Verondersteld wordt dat hier de kleinere platbodems eenvoudig konden 
worden gekeerd, daar ze de geul niet verder stroomopwaarts konden bevaren. Voor of nadat de schepen 
waren gekeerd konden ze in de lengterichting van de geul aanmeren ter hoogte van De Hoge Hof. Hoewel 
er voor zover bekend door de onderzoekers van BAAC/ADC geen aanwijzingen zijn gevonden voor een 
(simpele) vorm van kadewerken, is het zeer aannemelijk dat men hier schepen kon lossen. De algemene 
consesus is dat op het niet-onderzochte deel van De Hoge Hof een vorm van steenbouw uit de Romeinse 
tijd aanwezig is. De meest eenvoudige manier om de stenen hier te krijgen zal over water zijn geweest. 
Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat het Romeinse deel van Medel op of langs een transportroute heeft 
gelegen (zie onder). Het idee dat hier ook enige vorm van scheepvaart bij betrokken was, sluit hier op aan.

 Op de westelijke oever zijn parallel aan de geul verschillende greppels gegraven. De datering van de 
greppels is als gevolg van het ontbreken van daterend vondstmateriaal onduidelijk. Wel kan op grond van 
de stratigrafische positie van de sporen gesteld worden dat het Romeinse greppels betreft. Enkele exem-
plaren horen mogelijk nog thuis in fase 5, maar er zijn ook zeker greppels uit fase 6 aanwezig. We denken 
dat deze greppels mogelijk dienst hebben gedaan als bermsloot van een pad langs de geul. Dit pad werd 
mogelijk benut als jaagpad om kleine schepen ten noorden van de voorde door de geul te slepen.121 

 Aan fase 4b kunnen verder nog drie kuilen (25009, 25025 en 25027) toegewezen worden die zijn 
ingegraven in de randzone van de geul. Deze vondstarme kuilen werden afgedekt door jongere geulvul-
lingen. Mogelijk hebben ze gediend als waterkuil.

6.5.7.4 Geulvullingen

Zoals blijkt uit het voorgaande is de geul van Echteld fase II duidelijk van invloed geweest op de activiteiten 
die zijn ontplooid in deze fase in het plangebied. Het is echter moeilijk om intacte geulvullingen uit deze 
periode te lokaliseren. Aan de westzijde van de geul, ter hoogte van de insteekhaven, is geconstateerd dat 
de oudere geullagen zijn geërodeerd door een jongere reactivering. Slechts enkele nog intacte delen van de 
oudere geullagen zijn hier aangetroffen. De oudst herkenbare geullagen zijn fragmenten van lagen uit de 
periode van na het begin van de jaartelling (fase 4a en b). Direct ten noorden van de voorde zijn intacte 
geulvullingen uit de periode tussen ca. 40 en 100 na Chr. gedocumenteerd. Deze vullingen zijn vondstarm, 
maar bevatten wel een goed bewaarde omegafibula (V5114) en een ijzeren pook (V5111) (fig. 6.14). 
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122  Uit mondelinge mededelingen van werknemers van het 

ADC kunnen we opmaken dat ter hoogte van de Hoge 

Hof in de geul het zandpakket van de latere reactivering 

overal aanwezig is. Hieruit kan geconcludeerd worden 

dat de geul tot aan de oversteekplaats (werkput 37) 

wezenlijk anders is dan na de oversteekplaats (werkput 

37) richting het noorden, waar dit zandpakket niet is 

aangetroffen. Echter ter hoogte van het grafveld is de 

geul eveneens niet meer intact en zijn middeleeuwse 

lagen op het diepste niveau van de geul aanwezig.

6 . 5 . 8   f a s e  6 :  d e  m i d d e n - r o m e i n s e  t i j d  a  ( c a .  7 0  t o t  1 2 0  n a  c h r . )  ( f i g .  6 . 15 )

Er kunnen slechts weinig nederzettingssporen tot deze fase worden gerekend. Het opgegraven areaal 
bevindt zich in deze fase namelijk in de uiterste periferie van de nederzettingen, die zich dan ten zuid-
westen van het plangebied, rond de Hoge Hof en langs de ondiepe depressie van de geul van Echteld 
fase I zullen concentreren. Een andere locatie waar bewoningssporen uit deze periode verwacht mogen 
worden, is De Wilmert, even ten oosten van het onderzoeksgebied.

De geul was zeker nog bevaarbaar tot aan het begin van de 2de eeuw na Chr. Voor de periode daarna 
is de status van de geul onduidelijk. Mogelijk verlandt deze snel. De jongste geulvullingen met primair 
gedeponeerd vondstmateriaal dateren omstreeks 100 na Chr., tot uiterlijk het midden van de 2de eeuw 
na Chr. Eventuele jongere lagen zijn verstoord door jongere, mogelijk middeleeuwse reactiveringen, die 
delen van de geul hebben weggeslagen tot aan de voorde. Interessant is dat het sediment dat de ondiepte 
veroorzaakt heeft, niet is geerodeerd tijdens deze gebeurtenissen. Uit de zandige afzettingen die hier op 
een hoger niveau zijn afgezet blijkt dat de voorde niet is verspoeld.122

Interessant is ook dat men kennelijk nog steeds waarde hechtte aan deze oversteekplaats.  Dit blijkt 
namelijk uit pakketten grond waarvan wordt gedacht dat ze, in het kader van het verstevigen van de 
oevers en het onderhoud van de oversteek, zijn aangebracht. Aan de westzijde van de geul van Echteld 
fase II zijn grote hoeveelheden vondsten gedaan in lagen direct zuidelijk van de dam. Deze oeverpakket-
ten liggen op de overgang tussen de geul en de oever en bevatten vondstmateriaal uit de gehele 1ste eeuw 
na Chr. Echter, de onderliggende geulvullingen zijn jonger en dateren uit het einde van de 1ste eeuw na 
Chr. De conclusie is dan ook dat het hier gaat om opgebrachte pakketten die dienden ter versteviging van 
de oevers. Waarschijnlijk is de opgebrachte grond afkomstig van de Hoge Hof. Dit lijkt logistiek gezien 
de meest plausibele locatie voor de herkomst van de grond. Wanneer men de grond van de overzijde 
van de geul had gehaald, i.e. de oostelijke oever, zou het vondstenspectrum meer overeenkomen met het 
daar aangetroffen complex. Daarbij zou de vondstdichtheid waarschijnlijk lager zijn dan nu het geval is. 

De eerste ophogingen dateren uit de midden-Romeinse tijd, maar het vondstmateriaal wijst erop dat 
de jongste ophogingslagen werden opgebracht in de laat-Romeinse tijd. 

 Aan de oostzijde van de geul en ter hoogte van de vindplaats Hazenkamp worden in deze fase de eer-
ste graven op de grafvelden bijgezet (zie paragraaf 6.6.5 en 6.6.6). Verder zijn er geen sporen aangetroffen 
die direct met een nederzetting in verband kunnen worden gebracht. 

Fig. 6.14. Tiel-Medel-Afronding. Enkele vondsten uit de geullagen van na 40 na Chr. Fibula schaal 2:3.

A omegafibula (V5114); B ijzeren pook (V5111).
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 Deze fase is echter ook de periode waarin een opvallend grote greppelstructuur wordt aangelegd 
(fig. 6.16). Greppelstructuur 6008 beslaat een groot deel van de oostelijke helft van het onderzoeksge-
bied en loopt daarbij ook buiten de grenzen van De Reth (zie onder). Het systeem bestaat namelijk 
uit een nagenoeg rechte greppel (segment A) die vanaf het noorden in zuidoostelijke richting een pad 
van ruim 240 m volgt om hier te vertakken in meerdere richtingen. Hierbij maakt één arm een haakse 
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Fig. 6.15. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van structuren die tot de midden-Romeinse tijd gerekend worden (ca. 70-270 na 
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bocht richting het zuidwesten (segment C) om vervolgens na een afstand van ca. 140 m weer een haakse 
bocht richting het zuidoosten te maken (segment D). Dit deel kon gevolgd worden over een afstand 
van ca. 65 m voordat deze het plangebied uitloopt. Een tweede arm (segment B) staat eveneens haaks 
op het lange segment van 240 m en gaat richting het noordoosten. Hier liep hij het onderzoeksgebied 
uit van VUhbs archeologie, maar kon door de onderzoekers van RAAP/BAAC/ADC en ARCHOL op 
het naastgelegen terrein, waar de vindplaatsen uit het Neolithicum en de Bronstijd werden opgegraven, 
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Fig. 6.16. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het verloop van greppelstructuur 6008 zoals deze is gedocumenteerd op de 

vindplaatsen De Reth en Roeskamp. De greppel in het noordoosten is mogelijk Romeins, maar behoort niet tot dit systeem. 
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over een afstand van ca. 130 m worden gevolgd alvorens hij ook daar het onderzoeksgebied uitloopt. De 
totale lengte van dit segment bedraagt hiermee ca. 195 m. Een laatste tak vervolgt de richting naar het 
zuidoosten (segment E). Deze laatste ligt echter niet direct in het verlengde van het lange stuk dat uit het 
noorden richting het zuidoosten loopt, maar bevindt zich enkele meters richting het zuidwesten, waar 
hij aansluit op de eerstgenoemde vertakking van de greppel. Dit stuk is over een afstand van ‘slechts’ 30 
m gevolgd, maar ook van dit deel is het zeker dat hij doorloopt tot buiten het onderzoeksgebied, aange-
zien er geen aanwijzingen zijn gezien dat de greppel zou eindigen en in zich in ieder geval uitstrekt tot 
buiten de putgrens. Hiermee krijgt dit stuk een minimale lengte van 65 m. Theoretisch is het mogelijk 
dat de greppel ook nog in het verlengde van het 240 m lange deel van de greppel doorloopt, maar dit 
kon tijdens het veldwerk, om logistieke redenen, niet meer worden vastgesteld. Gesteld kan worden dat 
de aangetroffen greppelstructuur deel uitmaakt van een (veel) groter systeem waarvan de omvang op basis 
van dit onderzoek niet met zekerheid kan worden bepaald omdat nergens een uiteinde van een greppel 
of een volledig omsloten areaal is aangetroffen. Ook in het uiterste noorden liep de greppel door  in 
noordwestelijke richting, maar blijkt uit de oversnijdende lagen van de middeleeuwse crevassegeul van 
Echteld fase II te zijn geërodeerd. In het veld is de greppel gevolgd tot het punt dat de crevasse dieper 
werd dan de greppel. Het is dus zeker dat het spoor langer is, al valt niet  te bepalen hoe ver de greppel 
nog in deze richting heeft doorgelopen. Er zijn echter aanwijzingen gevonden dat het systeem zich nog 
minstens 450 m richting het noordwesten uitstrekt (zie onder). Interessant is ook dat één fase van de 
greppel (segment F) kort voor dit punt afbuigt richting het noordoosten, maar hoe ver deze fase doorliep 
kon niet worden vastgesteld omdat ook hier de grens van het onderzoeksgebied bereikt was. 

De datering van de greppelstructuur is lastig. Een deel van de vondsten uit dit spoor, zoals een fragment 
van een vijfribbige La Tène-armband (V2106) moet worden gezien als opspit, daar de greppel ter 

hoogte van de vondstlocatie de vondsthoudende laag uit de IJzertijd doorsnijdt.  Een gladwandige kruik 
die is aangetroffen op de bodem van de greppel in werkput 12 kan niet als zodanig worden geïnterpre-
teerd. Deze kruik van het type Stuart 109 (V3028) heeft een datering tussen 90 en 120 na Chr. en deze, 
zal gezien zijn positie op de bodem van de greppel, kort nadat de greppel is gegraven zijn gedeponeerd. 

Relevant voor de datering van de greppelstructuur is ook de vondst van een scherf passeraardewerk 
in de ondersnijdende en dus oudere greppel 6036 ter hoogte van het zuidoostelijke deel van 6008. Dit 
soort aardewerk kent een datering vanaf de Flavische tijd en loopt door tot het begin van de 2de eeuw 
na Chr. Omwille van de datering van deze scherf en die van de kruik wordt een begindatering voor 
6008 rond het einde van de 1ste of het begin van de 2de eeuw na Chr. aangenomen. Hoewel dit een 
erg magere dataset is voor een datering, is er geen ander materiaal voor handen om de structuur mee te 
dateren. Wel is het zo dat deze veronderstelling wordt  ondersteund door de gegevens uit het grafveld 
waar een oriëntatieverandering in de uitleg van enkele geschakelde randstructuren wordt waargenomen 
(zie paragraaf 6.6.6.4). Het gaat hierbij om de structuren 2025, 2026, 2057, 2058 en 2103. Deze reeks 
monumenten is evenals een groot aantal andere graven waarvan een vrij vroege datering wordt veron-
dersteld, georiënteerd op de geul. De andere reeks geschakelde randstructuren (2079, 2081, 2097, 2067 en 
2066) ligt parallel aan structuur 6008 en aangenomen mag worden dat dit het oriëntatiepunt is geweest 
voor deze reeks. Een exacte datering van beide reeksen is zoals gezegd lastig. Voor de laatst genoemde is 
een begindatering omstreeks het begin van de 2de eeuw na Chr. echter zeer waarschijnlijk. 

In eerste instantie lijkt de greppel en het greppelsysteem waartoe hij heeft behoord aan te sluiten 
bij het algemene beeld van de Romeinse tijd in noordelijke deel van het Romeinse rijk in Nederland 
(grofweg het gebied waar de Bataven en de Cananefaten worden gesitueerd), waarbij in de loop van de 
midden-Romeinse tijd grote, strakke greppelsystemen worden aangelegd. Deze systemen worden gezien 
als een door de Romeinse overheid gestimuleerde of geïnstigeerde maatregel om het land te verdelen ten 
einde het heffen van belasting mogelijk te maken.123 Hierbij gaat het doorgaans om zeer lange greppels en 
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grote greppelsystemen in de zones buiten de nederzettingen. Deze gebieden waren mogelijk in gebruik 
als landbouwgrond, maar omdat deze zones, buiten de greppels zelf, niet veel zijn onderzocht, is het 
gebruik van de door de greppels afgebakende arealen niet bekend. In deze periode worden ook neder-
zettingsterreinen vaak voorzien van een grote omheiningsgreppel en worden huizen strak georiënteerd 
op deze omheining binnen de greppels aangelegd.124Er zijn echter wel enkele significante verschillen 
die deze greppel onderscheiden van de genoemde greppelsystemen. Ten eerste zijn daar de afmetingen. 
Sommige nederzettingsgreppels evenaren weliswaar de lengte van de nu bekende (gereconstrueerde) 
lengte van de greppels in Medel. Een voorbeeld hiervan is de nederzettingsgreppel van Oss-Westerveld. 
Deze meet ca. 330 bij 250 m.125 Het langste gedocumenteerde stuk van greppel 6008 heeft eveneens 
een afmeting van 330 m, maar de greppel is zeker nog langer. Daarbij komt dat greppel 6008 zeker 
geen nederzetting heeft omsloten. Ten noordwesten van de structuur ligt immers het grafveld en in het 
noordoosten zijn door de onderzoekers van De Roeskamp geen sporen van een Romeinse nederzetting 
aangetroffen. Ten zuiden van de structuur, grofweg tussen de segmenten B-E, zijn weliswaar nederzet-
tingssporen aangetroffen, maar deze dateren van vóór de aanleg van de greppelstructuur. Verder zijn in 
het rivierengebied geen Romeinse greppelsystemen bekend met dergelijke lengtematen. Dit is overigens 
een direct gevolg van de dekkingsgraad van onderzoek. In het rivierengebied ligt de focus van oudsher 
op het onderzoeken van nederzettingen. Hoewel wel we, bijvoorbeeld uit Tiel-Passewaaij, weten dat 
ook hier grote greppelsystemen bestonden, is er tot op heden niet of nauwelijks onderzoek naar gedaan, 
Dit is anders in het Romeinse deel van het West-Nederlandse kustgebied, waar dergelijk onderzoek wel 
vaker is uitgevoerd. Hier komen greppelsystemen voor met lengtes van meerdere honderden meters.126 
Naast de lengte is ook de breedte van de greppel opvallend. Deze bedraagt ca. 3 m. Hiermee overstijgt 
hij de breedte van de reeds genoemde nederzettingsgreppels. Het meest opvallende kenmerk is de vorm 
van het spoor in de coupe in combinatie met de diepte van de greppel. Dit zijn tevens de kenmerken 
die aan de basis staan van de veronderstelling dat het hier niet gaat om een ‘regulier’ perceleringssysteem. 
De greppel heeft namelijk een aanzienlijke diepte. Op sommige plekken kon hij in een putwandprofiel 
gemeten worden, waarbij is vastgesteld dat het spoor 1.40 m diep was (fig. 6.17). In doorsnede bestaat de 
greppel min of meer uit twee delen. De bovenste meter bestaat uit een V-vormige insnijding. Hieronder 
is in nagenoeg alle coupes te zien hoe de greppel vernauwt tot een breedte van 20 cm en vervolgens zo’n 
40-50 cm naar onder loopt. Een dergelijke nauwe sleuf onderin een greppel draagt de term ‘enkelbreker’ 
en komt, voor zover bekend, uitsluitend voor in militaire, defensieve structuren en is een beproefde ver-
dedigingstechniek van het Romeinse leger. Uit de naamgeving valt ook de functie van dit greppelonder-
deel af te leiden; het is bedoeld om de vijand af te stoppen of te vertragen wanneer deze over de greppel 
heen wil komen. De versmalling zorgt ervoor dat paarden en soldaten, wanneer deze in volle vaart de 
greppel oversteken, plots diep wegzakken. Het zijn deze omvang en het defensieve militaire karakter van 
het greppelsysteem die erop wijzen dat het hier mogelijk niet om een ‘gewoon’ verkavelingssysteem gaat. 

Dergelijke systemen zijn weliswaar door de Romeinse overheid geïnstigeerd en waarschijnlijk met 
behulp van het leger aangelegd, maar bij deze verkavelingssystemen is er geen noodzaak voor een enkel-
breker. Sterker nog, een dergelijke defensieve toevoeging zal bij een functie als verkavelingsgreppel eerder 
als een nadeel worden ervaren wanneer bijvoorbeeld een beest van een kudde dat binnen een perceel 
staat in de greppel terecht komt.
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Greppelsysteem 6008 lijkt dus een militaire oorsprong te hebben. De vraag is echter wat de functie van 
een dergelijk groot militair systeem is, in een hoofdzakelijk rurale omgeving waarbinnen slechts enkele 
kleinschalige agrarische nederzettingen en wat inheemse grafvelden aanwezig zijn? Een mogelijk antwoord 
op deze vraag wordt gevormd door een combinatie van de landschappelijke situatie,  de geschiedenis van 
deze rurale omgeving vóór de aanleg van structuur 6008, de wijze waarop het systeem is uitgegraven en is 
dichtgeraakt en de parallellen met vergelijkbare structuren in andere gebieden in het Romeinse rijk. Het 
onderzoeksgebied bevindt zich landschappelijk gezien op een strategisch gelegen locatie in het achterland 
van de limes. De geul van Echteld fase II komt vanuit het zuiden uit de loop van de Linge en kan een rol 
hebben gespeeld bij de bevoorrading van de limes. Daarbij komt dat wordt vermoed dat het plangebied langs 
een route ligt die vanuit het zuiden langs de plaatsen Esch, Empel en Rossum langs het onderzoeksgebied 
richting de limes en specifiek richting het castellum van Maurik heeft gelopen (zie hoofdstuk 19). Dit idee 
vindt onder meer steun in het onderzoek van Groenhuijzen waaruit blijkt dat Medel een belangrijke rol 
zal hebben vervuld in de netwerken vanuit de rurale nederzettingen richting de limes.127 Daarbij komt dat 
tijdens het onderzoek verschillende vondsten zijn gedaan van militaria, en dan met name militaire fibulae, 
met een vroege datering in de tweede helft van de vroeg-Romeinse tijd. De hoeveelheid vondsten met een 
militair karakter ontstijgt het niveau van de rurale sites in het rivierengebied (zie paragraaf 9.5.1.5). Hieruit 
kan worden afgeleid dat het onderzoeksgebied in deze periode al van enige, mogelijk strategische, betekenis 
moet zijn geweest voor het Romeinse leger. Het greppelsysteem dateert echter later dan deze vondsten. 
Hoewel de datering niet geheel duidelijk is, wordt op basis van de spaarzame gegevens zoals gezegd uit-
gegaan van een aanvang in de midden-Romeinse tijd, aan het einde van de 1ste eeuw na Chr. of iets later. 
Verondersteld wordt echter dat ook in deze periode dit gebied in Medel nog zeker een rol speelde bij de 
veronderstelde route waar hiervoor al even aan gerefereerd is.

 Interessant is dat de greppel vrij snel zal zijn opgevuld gezien het kleine aantal, dikke en homogene 
opvullingslagen. Daarbij komt dat de greppel verschillende keren is uitgegraven, waarbij men de greppel 
telkens opnieuw van een enkelbreker voorzag. Voor segment A, de arm die richting het noordwesten 

Fig. 6.17. Tiel-Medel-Afronding. Foto van het profiel over greppel 6008 in werkput 13.
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loopt, kan gesteld worden dat er sprake is van minstens twee fasen (fig. 6.18, A). Echter in een profiel dat 
door de onderzoekers van De Roeskamp is aangelegd over deze greppel, ter hoogte van segment B, blijkt 
dat hij zeker zes keer is uitgegraven (fig. 6.18, B). 

Wanneer al deze zaken bij elkaar genomen worden blijkt dat deze kenmerken overeenkomen met 
Romeinse marskampen zoals deze binnen en buiten het Romeinse rijk zijn aangetroffen. Marskampen 
zijn grote, door een greppel omgeven, kortstondig bewoonde kampementen die door het leger werden 
opgericht tijdens expedities. De meeste marskampen zijn bekend uit Groot-Brittannië waar ze, voorna-
melijk aan de hand van luchtfoto’s, zijn geïdentificeerd. Echter een aantal zijn ook daadwerkelijk onder-
zocht. Ook uit andere delen van Europa en dan met name in Duitsland zijn dergelijke kampen bekend. 
Uit Nederland kennen we slechts één voorbeeld in Ermelo.128 

Nu is het zo dat de term ‘marskamp’ wordt geassocieerd met tijdelijke kampen die in de periode van 
de expansie van het Romeinse rijk of andere militaire campagnes zijn gebruikt. Het artikel van Englert 
en Bödecker toont echter aan dat dergelijke kampen ook in tijden van rust werden gebruikt.129 In een 
ander artikel waarbij Bödecker  betrokken is wordt de term ‘tijdelijk kamp’ voor dit soort structuren 
gehanteerd.130 Deze term past, zo zal blijken uit het volgende, beter bij dit soort structuren. Daarom zal 
ook hier de term ‘tijdelijk kamp’ worden gehanteerd. 

Uit de onderzochte tijdelijke kampen weten we dat het hier gaat om grote, rechthoekige greppel-
structuren met een omtrek van enkele honderden meters. De greppels zijn over het algemeen breed, 
V-vormig en zijn vaak voorzien van een enkelbreker (fig. 6.19).131 Daarbij kenmerken ze zich door een 

Fig. 6.18. Tiel-Medel-Afronding. Foto’s van coupes over greppel 6008 waaruit blijkt dat de greppel meerdere fases heeft gehad.

A profiel over de greppel in werkput 45; B putwandprofiel op de vindplaats Roeskamp.
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snelle opvulling.132 Ook is bekend dat tijdelijke kampen soms meerdere keren opnieuw zijn bezocht, 
waarbij de greppels dan opnieuw werden uitgegraven.133 Verder blijkt dat ze doorgaans op locaties wer-
den opgericht die op korte afstand van water zijn aangelegd.134 Belangrijk voor de interpretatie van de 
greppelstructuur uit Medel is de realisatie dat tijdelijk kampen niet alleen werden opgericht bij expedities 
buiten de rijksgrens van het Romeinse rijk, maar ook binnen het Romeinse rijk werden gebruikt wan-
neer soldaten zich verplaatsten.135 Hierom is de gedachte dat het hier een tijdelijk kamp uit de midden-
Romeinse tijd betreft geen onmogelijke hypothese. 

Verondersteld wordt dat het feitelijk gaat om twee locaties waarbinnen men op verschillende momen-
ten mogelijk een tijdelijk kamp heeft opgericht. Dit wordt onder andere duidelijk uit het feit dat het 
noordelijke deel van greppelstructuur 6008 (segment A) niet doorloopt naar het zuiden, maar daar 
onderbroken wordt door het segment dat hier haaks opstaat (segmenten B en C). Waarschijnlijk gaat het 
dan ook om twee vierkante of rechthoekige structuren waarbij de zuidelijke greppel van het noordelijke 
kamp, werd gedeeld met de noordelijke greppel van het zuidelijke kamp. Het gegeven dat bij de greppel 
van in het noordelijke deel maar twee fasen zijn waargenomen terwijl in het zuidelijke segment zes fasen 
zijn onderscheiden pleit voor deze interpretatie. Het is niet duidelijk of de beide locaties gelijktijdig, na 
elkaar of afwisselend in gebruik zijn geweest. Een waarschijnlijke optie is dat het zuidelijke kamp eerst 
bestond en is opgericht nadat de bewoning uit de Late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd hier was verdwe-
nen. Wellicht dat het terrein binnen het kampement, op het moment dat het verlaten was door de soldaten, 

Fig. 6.19. Foto van een coupe over de greppels van een tijdelijk legerkamp in Till, Duitsland. Naar Englert/Bödecker 2015, 110, 

abb. 3. 
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is bevolkt door een lokale groep die hier in de midden-Romeinse tijd zijn gaan wonen op het terrein dat 
nu bekend staat als De Wilmert. Hierop zouden de militairen het noordelijke deel van het gebied in gebruik 
kunnen hebben genomen en hier in ieder geval twee keer zijn teruggekeerd. 

Een andere onduidelijkheid betreft de omvang van de greppelstructuren. De bekende tijdelijke kampen 
hebben vrijwel allemaal een rechthoekige vorm, maar de afmetingen verschillen allemaal en kennen geen 
vaste verhoudingen. Het grootste kamp dat men tot op heden in Duitsland heeft geïdentificeerd is Till-
Moyland. Hoewel de omtrek nog niet volledig is vastgesteld, weet men al dat het gaat om een kamp met 
een afmeting van ten minste 560 bij ten 460 m (fig. 6.20). De maximale lengte van de segmentdelen in 
Medel blijft nog ruim onder deze afmetingen. Het langste stuk is hier namelijk 335 m lang (segment B+C).

Helaas is het zo dat de gedocumenteerde delen  niet volledig genoeg zijn overgeleverd om een 
betrouwbare reconstructie te maken. Wellicht is de hoek die één van de fasen van het noordelijke grep-
pelsegment (segment F) maakt richting het noordoosten ook daadwerkelijk de hoek van een fase van een 
tijdelijk kamp representeert. Dit zou betekenen dat het noordelijke tijdelijke kamp niet steeds dezelfde 
vorm heeft gehad en dat één fase kleiner was dan de andere. Ook dit is, zo blijkt uit het onderzoek van 
Bödecker et al., geen op zichzelf staand fenomeen.136 In het eerder genoemde plaatsje Till heeft men 
meerdere tijdelijke kampen van verschillende afmetingen aangetroffen, waarbij het overigens ook zo is dat 
de kampen elkaar overlappen (fig. 6.20). Een vergelijkbare situatie doet zich in Medel overigens ook voor 
in het zuidelijke deel, waar feitelijk twee segmenten (segmenten C en E) zijn aangetroffen die beide naar 
het zuidoosten lopen en dus mogelijk ook twee fasen van de greppel representeren. Het vaststellen van de 

0 500m

Fig. 6.20. Uitkomsten van het magnetometeronderzoek van Bödecker et al. bij Till (Duitsland). Niet alleen maakt deze afbeel-

ding duidelijk dat er meerdere kampen op dezelfde locatie kunnen liggen, maar ook wordt duidelijk dat de afmetingen totaal 

verschillend kunnen zijn. Naar Bödecker et al. 2018, 208, abb. 3.
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omvang van dit greppelsysteem is cruciaal voor de vaststelling of het hier tijdelijke kampen betreft. Dit is 
dan ook zeker een aandachtspunt voor toekomstig onderzoek. Hoewel gravend onderzoek voor een deel 
van het gebied in Medel een gepasseerd station is, is dit niet het geval voor alle terreinen. Wellicht dat 
hier in de toekomst meer aanwijzingen voor de aanwezigheid van tijdelijke legerkampen gevonden kan 
worden. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om het tracé van de greppels te onderzoeken middels 
vergelijkbaar non-destructief onderzoek zoals men dat in Duitsland heeft gedaan. Echter op het moment 
van schrijven is dit nog niet uitgevoerd.
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Fig. 6.21. Tiel-Medel-Afronding. Het greppelsysteem op de vindplaatsen De Reth en Roeskamp met de reconstructielijnen 

voor de greppel. Schaal 1:4000.
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137  Geheel in het noorden van hun onderzoeksgebied heb-

ben de onderzoekers van de Roeskamp nog een greppel 

aangetroffen waarvan men vermoed dat deze Romeins 

van oorsprong is, maar deze is op grond van een iets 

afwijkende oriëntatie en vooral vanwege afwijkingen in 

afmetingen en hoogteligging niet als onderdeel gezien 

van structuur 6008. 
138  Van Hoof/Jongste 2005, 57-58.

Over de vorm van de kampen kunnen we nu dus nog enkel speculeren. Wellicht kunnen we op grond 
van de overeenkomsten in oriëntatie van het bovenste greppelsegment en de restgeul op die hoogte ervan 
uit gaan dat de kampementen in hun lengterichting langs de geul lagen. De rode stippellijnen in figuur 
6.21 laten een aantal richtingen en fasen zien, waarvoor in het veld aanwijzingen voor zijn gevonden. De 
verschillende tijdelijke legerkampen zullen mogelijk langs deze rode lijnen hebben gelegen. Hierbij dient 
te worden benadrukt dat het hier uiterst hypothetische reconstructies betreft aangezien er tot op heden 
geen andere zijden van de veronderstelde kampementen zijn aangetroffen.137 

Interessant is overigens  dat de greppels van structuur 6008 deels ingepast lijkt te kunnen worden in 
een groter systeem. Zo heeft men enige jaren geleden tijdens het onderzoek Medel-Brede Steeg ook 
een brede greppel aangetroffen. Deze greppel ligt een kleine 450 m verder richting het noordwesten, 
maar sluit qua oriëntatie aan op het greppelsysteem 6008 (fig. 6.22).138 Hoewel de greppel van Medel-
Brede steeg niet goed gedateerd is, zijn er voldoende argumenten om deze als Romeins te beschouwen. 
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Fig. 6.22. Tiel-Medel-Afronding. Greppelstructuur 6008 in relatie tot de greppel uit het onderzoek Medel-Brede Steeg.
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139  Van Hoof/Jongste 2005, 57-58. 140  Van Hoof/Jongste 2005, 57-58.

De onderzoekers vermeldden dat de greppel de sporen uit de Bronstijd oversnijdt en op zijn beurt weer 
wordt oversneden door post-middeleeuwse sporen.139 De oriëntatie van de greppel, het formaat en de 
lichte kleur van de vulling doen vermoeden dat het hier geen middeleeuws spoor betreft. Ook is hij te 
groot om als greppel uit de IJzertijd te worden beschouwd. Daarbij ontbreekt vondstmateriaal uit deze 
periode. Een grootschalig greppelsysteem uit de Romeinse tijd is dan de verklaring die overblijft. Voorts 
is interessant dat het spoor, ten minste op één locatie, een V-vormige doorsnede heeft (fig. 6.23). Op de 
foto in figuur 6.23 lijkt zelfs nog een deel van een enkelbreker zichtbaar, maar deze is niet als zodanig 
door de onderzoekers aangegeven. Hoe het ook zij, de vorm van de greppel in de coupe doet echter ook 
militair aan. De onderzoekers merken echter op dat het verloop van de greppel vrij grillig is en dat hij een 
overwegend ronde bodem heeft.140 Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden voor enige meerfasigheid. 
Hiermee wijkt de greppel dus sterk af van structuur 6008. Evengoed lijkt er wel sprake van enige relatie 
tussen de beide structuren Er zijn voor de interpretatie van dit verband een tweetal mogelijkheden. Een 
mogelijkheid is dat ze alle onderdeel uitmaken van een door het leger aangelegd verkavelingssysteem. 
Zoals gezegd is het bestaan van dergelijke verkavelingssystemen in het rivierengebied geen opzichzelf-
staand fenomeen. Hierbij is het zelfs zo dat de mogelijkheid dat het hier een verkavelingssysteem betreft, 
de hypothese omtrent de legerkampen niet uitsluit. Het is zeer wel  mogelijk dat men tijdelijke kampen 
heeft aangelegd waarvan de greppels in een andere fase aangesloten werden op een verkavelingssysteem. 
Hierbij maakte greppel 6008 dus zowel onderdeel uit van een kampement en in een latere fase een 
verkavelingsgreppel. We kunnen echter ook niet uitsluiten dat de greppel die is aangesneden tijdens het 
onderzoek aan de Bredesteeg onderdeel uitmaakt van een opzichzelfstaand legerkamp.

 Hoewel er veel onzekerheden bestaan over de interpretatie van het greppelsysteem als behorende tot een 
tijdelijk kamp moet het op basis van de voorgaande argumentatie zeker als mogelijkheid worden gezien. Een 
mogelijke reden voor het meerdere malen oprichten van een tijdelijk kamp is hiervoor in de vorm van de 
ligging langs een aanvoerroute voor de limes ook reeds gegeven. Gedacht wordt dat men niet alleen troepen 

Fig. 6.23. Foto van de coupe over de brede greppel van Medel-Brede Steeg. Foto: Archol.
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141  Willems 1986. 
142  Verhagen/Heeren 2016.
143  Van Renswoude/Van Kampen in druk.
144  Van Renswoude/Van Kampen in druk, 34-37.

145  In hoofdstuk 10 wordt beargumenteerd waarom deze 

munten dateren uit de periode van de laat-Romeinse 

tijd A en het geen munten zijn die behoren tot latere 

muntcirculatie van de laat-Romeinse tijd B. 

en goederen langs de rijksgrens vervoerde, maar dat er ook verbindingen bestonden met het achterland. 
Een dergelijke route wordt door Willems al in 1986 geopperd.141 Deze weg zou vanaf Tongeren naar het 
noorden voeren en uitkomen bij het castellum van Wijk bij Duurstede. Het bestaan van dit castellum wordt 
heden ten dage echter in twijfel getrokken.142 Het castellum van Maurik echter zou een goede kandidaat zijn 
als eindpunt van de weg uit Tongeren. De afstand van Maurik tot Medel bedraagt slechts enkele kilometers, 
waardoor een idee dat de locatie in Medel als een soort tussenstation op deze route niet logisch is. Opmer-
kelijk is dat in Till-Moyland een gelijkaardige situatie aan de hand is. Hier  liggen de genoemde tijdelijke 
legerkampen op korte afstand van de Rijn en, mogelijk belangrijker, op korte afstand tot enkele bekende 
castella. Het gaat hier om de legerkampen van Quadriburgium (Qualburg) en Burginatum (Kalkar). Interes-
sant in deze is ook een onlangs uitgevoerd onderzoek in de gemeente Rijnwaarden bij Herwen.143 Hier 
heeft men op korte afstand van het veronderstelde castellum Carvium aanwijzingen gevonden die mogelijk 
duiden op de aanwezigheid van meerdere tijdelijke legerkampen.144 Het beeld dat uit deze onderzoeken 
ontstaat is een zone rondom de grotere castella waarbinnen tijdelijke legerkampen werden aangelegd. Op het 
moment van schrijven is het bestaan van meerdere tijdelijke legerkampen in Medel nog een hypothese. De 
hier onderzoeken waar hieraan gerefereerd is, in combinatie met de archeologische data doen deze hypo-
these aan kracht winnen. Om meer zekerheid te krijgen in het vraagstuk over de aard van het systeem is 
echter meer onderzoek nodig. Wellicht dat men in de toekomst, bijvoorbeeld met behulp van relatief goed-
kope, non-destructieve methodes als LIDAR het greppelsysteem grotendeels in kaart kan brengen, waardoor 
een definitief antwoord op de vraag waar dit complex voor diende, kan worden geformuleerd.slechts twee 
sporen, buiten het grafveld, met zekerheid aan deze periode worden toegewezen. Het gaat om een grote 
greppel die is gegraven door de opgevulde geul van Echteld fase I (greppeldeel D van greppel 6008) en een 
kleinere greppel die hier parallel aan loopt (greppel 6015/6033). Deze greppel maakt onderdeel uit van het 
grote perceleringssysteem (6008) dat onder meer het grafveld van De Reth begrenst. 

6 . 5 . 9  f a s e  7 :  d e  m i d d e n - r o m e i n s e  t i j d  b  ( c a .  1 2 0  t o t  2 7 0  n a  c h r . )

De enige sporen die mogelijk uit deze periode dateren zijn de greppels 6020 en 6021, gesitueerd aan 
de westelijke zijde van de geul. Op de oostelijke oever van de geul zijn geen sporen uit deze periode 
aangetroffen. Dit duidt erop dat de nederzetting of nederzettingen waarin de gemeenschap woonde die 
zijn doden op het grafveld op De Reth heeft bijgezet, elders gezocht moet worden. Dit blijkt uit het 
feit dat dit grafveld in deze periode nog in volop in gebruik is. Hetzelfde geldt overigens voor het graf-
veld Hazenkamp. Echter hiervan wordt verondersteld dat de bijbehorende nederzetting ter hoogte van 
De Hoge Hof gezocht moet worden. Verder blijven zowel het grafveld van De Reth als Hazenkamp in 
gebruik tot in de eerste helft van de 3de eeuw na Chr.  

6 . 5 . 1 0  f a s e  8 :  l a at - r o m e i n s e  t i j d  a  ( c a .  2 7 0 - 3 5 0  n a  c h r . )  ( f i g .  6 . 2 4 )

Aan het eerste deel van de laat-Romeinse tijd kunnen geen sporen worden toegewezen. Echter, de aan-
wezigheid van munten is een indicatie dat er wel activiteiten plaatsvonden in deze periode.145 Het gaat 
daarbij om zowel zogenoemde barbaarse imitaties (ca. 270-300 na Chr.) als enkele jongere munten (ca. 
320-350 na Chr.). Ook een drietal fibulae kan met zekerheid aan deze periode worden toegewezen. 
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Fig. 6.24. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van structuren en vondsten uit de laat-Romeinse tijd. Schaal 1:2500.

 A verspreiding van vondsten uit de laat-Romeinse tijd A (ca. 270-350 na Chr.); B sporen en vondstverspreiding uit de laat-

Romeinse tijd B (ca. 350-450 na Chr.). Cirkels zijn munten, driehoekjes zijn overige vondsten.
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146  Het paaltje (V4442) is gedateerd met een 14C-datering: 

1560 ± 30 BP (Poz-96494) (420-565 na Chr. bij 2 ơ).
 De twijgen van het pad (V4444) zijn gedateerd met een 

14C-datering: 1530 ± 30 BP (Poz-96493) (428-599 na Chr. 

bij 2ơ).

6 . 5 . 11   f a s e  9 :  l a at - r o m e i n s e  t i j d  b  ( c a .  3 5 0 - 4 5 0  n a  c h r . )  ( f i g .  6 . 2 4 )

In deze periode wordt op het reeds in onbruik geraakte grafveld Hazenkamp een erf opgericht. Uit ero-
sieve lagen over de graven blijkt dat het grafveld dan al is overspoeld tijdens een reactivering van de geul 
van Echteld fase II. Het erf bestaat uit een klein hoofdgebouw (8004) met direct daarnaast een grote kuil 
(25010) met daaronder een tweede kuil (25036). Op grotere afstand ligt nog een horreum-achtige struc-
tuur (13002). Door de slechte conservering van de structuren kunnen geen vergaande uitspraken worden 
gedaan over de huizenbouwtraditie. Het hoofdgebouw lijkt een relatief kleine éénbeukige constructie 
te zijn. 

 Een spoor dat kan dateren uit het einde van de laat-Romeinse tijd, maar ook nog uit het begin van 
de Vroege Middeleeuwen, is een pad door de geul. Het pad bestaat uit een takkenlaag dat bovenop het 
oudere damlichaam (structuur 11029) is aangebracht. Langs en parallel aan het pad zijn kleine paaltjes 
verticaal in het damlichaam geplaatst. Bovenop de takkenlaag bevindt zich een zandlaag die is afgezet 
tijdens een jongere reactivering van de geul van Echteld fase II. Een groot deel van het takkenpakket is 
opgeruimd door deze reactivering. Van zowel de twijgen van de takkenbossen als van een paaltje langs de 
het pad is een 14C-datering genomen. Beide 14C-monsters geven een datering die ligt aan het einde van 
de laat-Romeinse tijd of in het begin van de Vroege Middeleeuwen.146

6 . 5 . 1 2  f a s e  1 0 :  m i d d e l e e u w e n  a  ( c a .  4 5 0 - 1 0 0 0  n a  c h r . )  ( f i g .  6 . 2 5 )

Naast het hierboven beschreven takkenpad (zie 6.5.10) zijn er uit deze periode vooral losse vondsten 
aangetroffen. De meest opmerkelijke vondst is de gouden tremisses uit de 7de eeuw na Chr. (V1855, fig. 
10.3).  Verder is er nog een fragment gevonden van een verguld zilveren fibula (V3761, fig. 9.34, 1). Deze 
beugelfibula met halfronde kopplaat dateert tussen 480 en 550 na Chr. Verder dateert een aantal vondsten 
uit het einde van de Vroege Middeleeuwen: enkele zilveren denarii en riemtongen. 

 Nederzettingssporen uit deze periode ontbreken volledig. De nederzetting zal in deze periode vooral 
op de Hoge Hof gelegen hebben. Hoewel De Wilmert in de Romeinse tijd zeker bewoond is geweest, 
is dit voor de middeleeuwen een stuk minder zeker. In deze periode concentreert de bewoning zich in 
kernen en komen nederzettingen verder uit elkaar te liggen. Gezien het feit dat op De Hoge Hof bewo-
ning is aangetoond in de Middeleeuwen, is het niet waarschijnlijk dat ook De Wilmert in deze periode 
intensief werd bewoond. De aanwezigheid van een solitair erf is overigens niet uit te sluiten.

 Juist de clustering van middeleeuwse activiteiten op De Hoge Hof, maakt het enigszins opmerkelijk 
dat in de geul van Echteld fase II, ter hoogte van het grafveld Hazenkamp, een vrijwel complete reliëfban-
damfoor van Badorf aardewerk is aangetroffen (V1485/V1362/V1363). Deze amfoor stamt uit de Karo-
lingische periode. Verder bevat deze geulvulling ook veel botmateriaal. Tijdens de aanleg van het profiel 
door de geul is ook een grote kuil gevonden die waarschijnlijk thuis hoort in dezelfde periode. Dit zou 
een spoor kunnen zijn in de periferie van een vroeg-middeleeuwse nederzetting. Al met al kan worden 
geconcludeerd dat de geul van Echteld fase II, in het deel ten noorden van het grafveld Hazenkamp, in 
de Vroege Middeleeuwen is gereactiveerd. Mogelijk lag er in deze periode direct buiten het plangebied 
nog een middeleeuws een erf. 
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Fig. 6.25. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van structuren en vondsten uit de Middeleeuwen. schaal 1:2500. 

A Vroege Middeleeuwen (ca. 450-1000); B Volle Middeleeuwen (ca. 1000-1200); C Late Middeleeuwen (ca. 1200-1500).
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Impessie van de vindplaatsen Hazenkamp (links) en De Reth (rechts) in de midden-Romeinse tijd. Illustratie Mikko Kriek.
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Impessie van de vindplaatsen Hazenkamp (links) en De Reth (rechts) in de laat-Romeinse tijd. Illustratie Mikko Kriek.
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6 . 5 . 1 3  f a s e  11 :  m i d d e l e e u w e n  b  ( c a .  1 0 0 0 - 15 0 0  n a  c h r . )  ( f i g .  6 . 2 5 )

Uit de Volle Middeleeuwen tussen ca. 1000-1200 na Chr. stammen slechts losse vondsten. Hieronder 
bevinden zich twee schijffibulae en enkele zilveren penningen. Enkele ondiepe greppels zijn niet nader 
te dateren dan in de Late Middeleeuwen (1200-1500 na Chr.). Aan deze periode kunnen ook een groot 
aantal kuilen en een roedeberg (24001) worden toegekend. Van de roedeberg resteert alleen een ronde 
greppel, die rond de eigenlijke structuur lag. In de greppel (op ieder kwart van de cirkel) zijn vier aarde-
werken potten ingraven die dienden als muizenval. De roedeberg dateert uit het einde van de Late Mid-
deleeuwen. De kuilen zijn vondstarm en dateren grotendeels uit de Late Middeleeuwen, hoewel som-
mige mogelijk iets jonger zijn en tot het begin van de Nieuwe Tijd kunnen worden gerekend. De kuilen 
en de roedeberg liggen op het achtererf van een boerderij langs de Bredesteeg, die is blijven bestaan tot in 
de recente periode. De boerderijplaats zelf is niet onderzocht. Behalve dat deze periode buiten de scope 
van het onderzoek lag, is de locatie door een sanering vrijwel volledig verstoord.

6 . 5 . 1 4  f a s e  1 2 :  n i e u w e  t i j d   ( c a .  15 0 0 - h e d e n )  ( f i g .  6 . 2 6 )

Uit de Nieuwe Tijd stamt een grootschalig perceleringssysteem. Uit de aanleg van dit systeem kan wor-
den opgemaakt dat zeker tot aan de ruilverkaveling (medio 20ste eeuw) de restgeul van Echteld fase II 
bepalend is geweest voor de inrichting van het landschap. De geul zal als een natter en iets lager gelegen 
strook in het landschap aanwezig zijn geweest. Hoewel de verkavelingsloten per perceel een verschillende 
richting hebben, zijn ze ter hoogte van de restgeul allemaal in de lengterichting van deze geul gegraven. 
De greppels buigen zelfs af van haaks op de geul naar parallel aan de geul. 

Onduidelijk is hoe oud de eerste aanleg van dit verkavelingssysteem is. De sloten zijn meermaals 
opnieuw gegraven en soms ook verschoven. De jongste sloten dateren uit de 20ste eeuw, terwijl sommige 
oudere sloten zeker al uit de 18de eeuw dateren. Alle sloten zijn tijdens de ruiverkaveling gedicht. Alleen 
in het zuiden van het plangebied stamt een aantal sloten mogelijk van kort voor of tijdens de verkaveling. 
Deze sloten bevatten een grote hoeveel tamelijk recent materiaal en hebben een afwijkende richting en 
breedte. Uit deze periode stammen ook een aantal diergraven, waaronder die van koeien en twee varkens. 

6 . 5 . 15  c o n c l u s i e

De te Tiel-Medel aangetroffen sporen en structuren dateren vanaf de Late IJzertijd tot in de Nieuwe 
Tijd. Uit de Late IJzertijd is een deel van een rurale nederzetting onderzocht. Langs de (rest-)geul van 
Echteld fase I lagen in de periode tussen ca. 150 en 70 voor Chr. drie erven. Deze nieuwe archeologische 
gegevens zijn een belangrijke aanvulling op de schaarse bekende gegevens uit het rivierengebied voor 
deze periode. Op basis van de opgravingsresultaten lijkt een kleine periode van discontinuïteit te zijn in 
het midden van de 1ste eeuw voor Chr.  Vervolgens vonden er rond het begin van onze jaartelling weer 
activiteiten plaats op de oever van de nieuw ingesneden geul (Echteld fase II). Op basis van de sporen 
en vondsten uit deze periode is het echter moeilijk om de precieze aard van deze activiteiten te duiden. 
Zo blijft onduidelijk of het omgreppelde terrein 14002/14005 moet worden beschouwd als een woon-
plaats of als een rituele enclosure. In een iets latere fase van de vroeg-Romeinse periode werd er een erf 
ingericht op het zuidelijke deel van de vindplaats. Van een ander vroeg-Romeins erf kon de randzone 
worden onderzocht.

Later in de 1ste eeuw na Chr., na 40 na Chr., lag het plangebied in de periferie van minimaal twee 
nederzettingen die buiten het door VUhbs archeologie opgegraven deel liggen. Uit deze periode zijn 
binnen de grenzen van het onderzoeksgebied slechts weinig sporen overgeleverd. De aanwezigheid van 
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greppelsystemen wijst mogelijk op een gebruik als akkerareaal. Een grote kuil de westelijke geuloever 
gegraven was ten einde hierin schepen te keren, in combinatie met de fysisch geografische gegevens, wijst 
er op dat de geul in deze periode bevaarbaar was. 

Omstreeks het einde van de 1ste eeuw na Chr. neemt de intensiteit van de activiteiten in het centrale 
deel van het plangebied weer enigszins toe. Duidelijke bewoningssporen ontbreken, maar ter hoogte van 
de doorwaadbare plaats wordt op de westelijke oever een grote hoeveelheid grond aangebracht. Vermoe-
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Fig. 6.26. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van structuren uit de Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd. Schaal 1:3000. 

A perceleringsysteem; B diergraven. 
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147  Het oorspronkelijke aantal graven zal hoger hebben 

gelegen gezien de hoeveelheid ‘lege’ grafmonumenten. 

Hiervan zijn echter geen grafresten teruggevonden.

delijk is deze bedoeld om de oevers te verstevigen opdat ook in deze periode de functie van de voorde 
blijft bestaan. Omstreeks deze periode werden ook de twee grafvelden langs de geul in gebruik geno-
men. Tevens zijn er aanwijzingen gevonden dat in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied, rondom 
het grafveld De Reth, op verschillende momenten tijdelijke legerkampen hebben gelegen. Deze waren 
slechts gedurende een korte periode in gebruik door het leger waarna men, bij of kort na het verlaten, 
de greppels die de kampen omsloten, dichtgooide. 

In de eerste helft van de 3de eeuw na Chr. raakten de grafvelden weer in onbruik. Vervolgens werd er 
ergens tussen ca. 350 en 450 na Chr. een erf ingericht op het grafveld Hazenkamp. Ook werd er waar-
schijnlijk al in deze fase een takkenpad aangelegd over de voorde in de geul. 

Losse vondsten wijzen er op dat er ook in de Vroege Middeleeuwen activiteiten werden ontplooid 
binnen het plangebied. Aan het einde van de Vroege Middeleeuwen lag er waarschijnlijk een nederzet-
ting direct ten noorden van het plangebied. In de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd lag er een boer-
derij langs de Bredesteeg. Tot deze gebruiksfase kunnen een roedeberg, alsmede verschillende kuilen en 
diergraven worden gerekend. Vanaf de Vroege Middeleeuwen tot op heden is het plangebied vooral in 
gebruik geweest als akkergrond, boomgaard en weiland.

6 . 6  d e  g r a f v e l d e n  h a z e n k a m p  e n  d e  r e t h 

6 . 6 . 1  i n l e i d i n g

Aan weerszijden van de restgeul van Echteld fase II bevinden zich Romeinse grafvelden. Het grafveld ten 
westen van de restgeul wordt aangeduid als Hazenkamp, het oostelijke grafveld heet De Reth (fig. 6.27). 
Tijdens het veldwerk zijn de grafvelden in zijn geheel onderzocht. Hierbij zijn in totaal 86 crematiegra-
ven en twaalf inhumatiegraven geborgen. Het grafveld Hazenkamp herbergde, inclusief de graven  uit 
het vooronderzoek, in totaal 54 crematiegraven en vijf inhumatiegraven. Het aantal graven op De Reth 
bedroeg 39. Hiervan zijn er 32 te typeren als crematiegraf en zeven als inhumatiegraf.147 In de volgende 
paragrafen worden de twee grafvelden afzonderlijk beschreven en geanalyseerd. Vervolgens zullen zij met 
elkaar worden vergeleken. In de synthese (hoofdstuk 19) zullen de twee grafvelden worden geplaatst bin-
nen een breder kader waarbij een vergelijking zal worden gemaakt met de grafvelden van Medel enerzijds 
en andere grafvelden in het centraal Nederlandse rivierengebied. 

 Het onderstaande betreft een samenhangende analyse van de samenstelling, ontwikkeling en 
interpretatie van de grafvelden als geheel. Voor deze analyse zijn de onderzoeksvragen zoals deze zijn 
opgesteld in het PvE (met aanvulling van de vragen uit het evaluatierapport) leidend. Deze vragen zul-
len in de lopende tekst zo goed mogelijk worden beantwoord. Voor een puntsgewijze beantwoording 
van deze vragen wordt verwezen naar bijlage 2. Na een aantal algemene paragrafen met betrekking tot 
het grafveldonderzoek in het algemeen, de conservering van de grafvelden en een beschrijving van de 
classificatie van graven, zullen per grafveld verschillende onderwerpen aan bod komen. Het gaat daarbij 
allereerst om de beschrijving en analyse van de graven en hiermee geassocieerde randstructuren. Het gaat 
hierbij expliciet niet om een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke graven, de geassocieerde 
bijgiften en het botmateriaal. Deze is opgenomen in de catalogus (hoofdstuk 20). In de specialistische 
hoofdstukken (aardewerk, metaal, glas, fysische antropologie en DNA- en isotopenanalyse) wordt in detail 
ingegaan op het vondstmateriaal uit de graven. 



139

 Vervolgens worden de overige sporen en structuren die in relatie staan tot het grafveld besproken. De 
resultaten van deze analyse vormen de basis voor het tweede deel van de grafveldanalyse, i.e. de beschrij-
ving van de  ruimtelijke structuur en de datering en fasering van de beide grafvelden. 

 Na de analyse van de afzonderlijke grafvelden worden de resultaten van Hazenkamp en De Reth 
met elkaar vergeleken. Het is met een blik op de allesporenkaarten van de beide grafvelden evident dat 
er sprake is van een groot aantal verschillen (fig. 6.27). Het formaat van de grafvelden loopt duidelijk 
uiteen, waarbij het grafveld Hazenkamp met een oppervlakte van ca. 0.8 m2, aanzienlijk kleiner is dan 
het grafveld De Reth. Deze laatste heeft een totale oppervlakte van ca. 2.45 ha. Echter ook op andere 
vlakken verschillen de grafvelden wezenlijk van elkaar. In deze vergelijking zullen deze verschillen wor-
den benoemd en zal worden getracht een antwoord te geven op de volgende vragen: Wat is de eventuele 
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Fig. 6.27. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de twee grafvelden. Schaal 1:3000. 
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relatie tussen de grafvelden onderling en wat kunnen zij ons vertellen over de gemeenschappen die hier 
hebben geleefd en begraven? Hoe kan de ligging van twee grafvelden op een dergelijke korte onderlinge 
afstand worden begrepen en hoe moeten de verschillen tussen beide grafvelden worden verklaard? 

6 . 6 . 2  c o n s e rv e r i n g  va n  d e  s p o r e n  va n  h e t  g r a f v e l d

De conservering van de graven en grafmonumenten is wisselend. Daarbij kan direct worden opgemerkt 
dat de  grafvelden Hazenkamp en De Reth een duidelijk verschillende conserveringsgraad hebben. De 
graven en grafmonumenten van het grafveld Hazenkamp zijn overwegend goed geconserveerd. De spo-
ren waren duidelijk waarneembaar in het vlak en zowel het crematiemateriaal als de bijgiften konden 
veelal vrij compleet en in goede staat worden verzameld. Wel is het zo dat de graven en grafmonumenten 
in het centrale deel van dit grafveld wat slechter geconserveerd waren dan de sporen in het westelijke 
en oostelijke deel van het grafveld. Waarschijnlijk is dit verschil in conservering te wijten aan postdepos-
tionele processen. Het is echter niet duidelijk of het hier gaat om natuurlijke processen in de vorm van 
erosie of dat het hier eerder gaat om een proces van een meer antropogene aard. Wanneer wordt gekeken 
naar de allesporenkaart van het grafveld valt de sporenvrije zone in het centrale direct op. Eén van de 
omheiningsgreppels loopt hier niet door en op deze locatie zijn ook zeer onregelmatige laagscheidingen 
waargenomen. Eén en ander doet denken aan een vorm van natuurlijke erosie, waarbij een hoger gele-
gen deel van de hier gelegen kronkelwaardafzettingen zijn geërodeerd. De sporen die in dit deel waren 
ingegraven zijn met deze erosieve activiteiten verdwenen. Het is echter ook mogelijk dat dit deel van 
het grafveld door menselijk handelen is verstoord. Direct ten noorden van deze ‘spoorvrije’ zone zijn de 
sporen aangetroffen van een laat-Romeins erf. Wellicht is het hogere deel van de kronkelwaardafzettingen 
hier door de bewoners van dit erf geslecht om het bruikbaar te maken voor activiteiten die men hier 
wilde ontplooien. Ondanks dat de aard van deze veronderstelde verstoring niet duidelijk is, geeft deze 
zone wel een beeld van enige mate van verstoring in het verder overwegend goed geconserveerde graf-
veld.   Het conserveringsbeeld van het grafveld De Reth is enigszins anders. Van dit grafveld zijn relatief 
weinig graven bewaard gebleven. Zoals gezegd bedraagt het aantal crematiegraven hier 32 stuks. Deze 
zijn voor het grootste deel aangetroffen in het zuidelijke deel van het grafveld. In het noordelijke deel is 
het aantal crematiegraven zeer beperkt. Het is echter zeker dat ook hier meerdere begravingen moeten 
hebben gelegen. Dit wordt onder andere duidelijk uit de hoeveelheid randstructuren van grafheuvels die 
hier is aangetroffen. Hierbinnen zijn nagenoeg geen graven aangetroffen, hetgeen impliceert dat deze als 
gevolg van postdepositionele processen zijn verdwenen. Hetzelfde geldt overigens voor het zuidelijke deel 
van het grafveld, want ook hier ligt een vrij grote hoeveelheid randstructuren. De genoemde crematiegra-
ven die in dit deel zijn gevonden kunnen echter in de meeste gevallen niet als primaire bijzetting van de 
grafheuvel worden aangemerkt daar ze zich in de meeste gevallen buiten een grafmonument bevinden. 
Daarbij komt dat voor een aantal graven dat binnen de randstructuren ligt, beargumenteerd kan worden 
dat deze niet op het moment dat de randstructuur is aangelegd zijn bijgezet, maar dat het latere bijzet-
tingen betreft. Dit idee is gestoeld op het feit dat deze graven ver buiten het centrum van de grafheuvel 
liggen. De primaire bijzettingen zijn doorgaans gelokaliseerd rond het centrum van de grafheuvel. Het 
gegeven dat graven binnen de randstructuren nagenoeg ontbreken, maar hier wel verwacht mogen wor-
den, wijst er dus op dat de conservering van het grafveld niet al te best is. De exacte oorzaak voor deze 
lagere mate van conservering is niet duidelijk. Waarschijnlijk is het ook hier een combinatie van mense-
lijke en natuurlijke factoren. De reactiveringen van de restgeul gelden hierbij zeker als een verstorende 
factor met een natuurlijke oorsprong. Met name in het noordelijke deel van het grafveld zijn duidelijke 
aanwijzingen gevonden dat reactiveringen van de restgeul in de Vroege Middeleeuwen een deel van het 
grafveld hebben geërodeerd. In de afzettingen van deze reactiveringen zijn met enige regelmaat frag-
menten crematie aangetroffen. Daarnaast zijn de zandige afzettingen van deze geulfasen aangetroffen in 
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verschillende randstructuren. Geheel in het noordelijke deel van het grafveld volgen deze afzettingen zelfs 
de contouren van een grafmonument. Hetgeen erop wijst dat de heuvels in de Middeleeuwen in meer 
of mindere mate nog aanwezig moeten zijn geweest in het landschap, maar ook dat er in deze periode 
zeker enige erosie van het grafveld op heeft getreden. Tot slot blijkt de erosieve kracht van de restgeul uit 
het feit dat de grote greppel (6008), die aan de oostzijde langs het grafveld ligt, tot ca. een meter diep is 
opgeruimd door een reactivering. 

 Een andere mogelijke oorzaak van de betrekkelijk slechte conservering van dit grafveld is waarschijn-
lijk van antropogene aard. Wanneer we kijken naar het niveau waarop de archeologische resten in het 
zuidelijk deel zich aftekenden, bleken deze in het zuidelijke deel te zijn ingegraven in zandige oeveraf-
zettingen. In het noordelijke deel van  het plangebied waren deze niet meer aanwezig en waarschijnlijk 
opgenomen in de bouwvoor. De vlakhoogtes liggen in het noordelijke deel zeker 10 cm lager dan in 
het zuidelijke deel. De vlakken bevinden zich in dit deel van het onderzoeksgebied in de lager gelegen 
komafzettingen. Het is waarschijnlijk ook deze situatie die er toe heeft geleid dat deze zone tijdens het 
proefsleuvenonderzoek niet of nauwelijks is onderzocht. Verondersteld wordt dat men heeft geredeneerd 
vanuit de gedachte dat komgronden ongeschikt zijn voor bewoning. Gezien het feit dat de oeverafzet-
tingen al waren opgenomen in de bouwvoor was de trefkans, vanuit dat perspectief, niet groot. Het 
gegeven dat de oeverafzettingen in het noordelijke deel niet meer aanwezig zijn in combinatie met de 
diepteligging van het vlak leidt tot de conclusie dat in het noordelijke deel dieper is geploegd dan in het 
zuidelijke deel. 

 Een laatste oorzaak voor de slechtere conservering van de graven in het grafveld ligt waarschijnlijk in 
de Romeinse tijd zelf. Bekend is dat men vanaf een bepaald moment in de 2de eeuw na Chr. de doden 
niet meer onder de heuvel bijzet, maar eerst de heuvel opwerpt om vervolgens het graf van bovenaf in 
te graven.148 Deze stratigrafisch relatief hoge positie van de graven heeft tot gevolg dat ze tijdens latere 
ploegactiviteiten eerder verstoord raken. Dit lijkt voor het grafveld van De Reth zeker het geval te zijn 
daar een aantal graven ernstig aangeploegd en direct onder het gras is aangetroffen.

 Het voorgaande geeft dus een beeld van een tweetal grafvelden met een uiteenlopende conservering, 
waarbij gesteld kan worden dat het grafveld Hazenkamp de tand des tijds beter heeft doorstaan.

6 . 6 . 3  g r a f v e l d o n d e r z o e k 

Het onderzoek naar Romeinse grafvelden heeft in de afgelopen decennia een flinke ontwikkeling door-
gemaakt. Op de zuidelijke zandgronden is veelvuldig en grootschalig grafveldenonderzoek uitgevoerd 
dat tot aan 2003 is geïnventariseerd door Hiddink.149 Echter ook in de jaren na 2003 zijn in het zuiden, 
maar zeker ook in het rivierengebied inmiddels veel grafvelden volledig of vrijwel volledig opgegraven. 
Voor de analyse van de grafvelden van Medel is dan ook gebruik gemaakt van de beschikbare grafveld-
publicaties in de Bataafse regio. Zoals gezegd zal in de synthese een uitgebreide vergelijking plaatsvinden 
van de hier gepresenteerde grafvelden en die uit andere onderzoeken. In dit hoofdstuk zal af en toe wel 
worden verwezen naar sommige van deze grafvelden. Het gaat hierbij dan in het bijzonder om de graf-
velden Tiel-Passewaaij, Nijmegen-Hatert, Zoelen-Scharenbrug en Zaltbommel-De Wildeman. Terloops 
zullen echter ook andere grafvelden de revue passeren.

 Naar aanleiding van het onderzoek Medel 1A dat is uitgevoerd direct ten zuiden van de Medelsestraat, 
is een theoretisch model opgesteld over de verschillende vormen van grafvelden in het rivierengebied.150 
Het lijkt zo te zijn dat er drie hoofdvormen kunnen worden onderscheiden. Het gaat hierbij dan om 
kleine, middelgrote en grote grafvelden. De kenmerken van deze types zijn hier als volgt weergegeven:
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1) Grote grafvelden. Dit zijn de grote communale centrale grafvelden waarbinnen de bewoners van een 
of meerdere nederzettingen hun doden begroeven. De graven zelf zijn vrijwel allemaal omgeven door 
randstructuren en gemarkeerd met een heuveltje. De grafvelden kennen een chronologische opbouw 
waarbij de jongere graven rond de oudste graven worden gelegd. De jongste graven liggen aan de bui-
tenzijde van het grafveld.
 
2) Middelgrote grafvelden. Dit zijn grafvelden waarbinnen enkele tientallen graven liggen (ca. 50-100). 
Het is mogelijk dat in deze grafvelden overledenen liggen die uit verschillende omliggende nederzet-
tingen afkomstig zijn,  maar het is ook mogelijk dat ze allemaal uit een nederzetting komen. Omdat de 
bijbehorende nederzettingen tot op heden niet zijn onderzocht is hierover nog geen uitspraak te doen. 
Sommige graven hebben randstructuren, maar een groot deel bestaat uit alleen grafkuilen. In het geval 
van de losse grafkuilen is soms ook een clustering waar te nemen die te relateren is aan één periode. 
Mogelijk representeren deze clusters familieverbanden. 
 
3) Kleine grafvelden. Dit zijn grafvelden die bestaan uit een klein aantal grafkuilen. Grafgreppels en 
grafmonumenten in de vorm van heuvels ontbreken. De graven liggen in kleine groepjes bij elkaar en 
beslaan één periode. Mogelijk betreft het leden van een familie, maar het is evengoed mogelijk dat het 
gaat om de bewoners van een kleine nederzetting. Tot op heden geldt ook voor deze grafvelden dat de 
bijbehorende nederzettingen nog niet zijn onderzocht.

De analyse van de twee onderhavige grafvelden heeft mede tot doel deze hypothese te toetsen.151 Dit zal 
worden gedaan door te kijken in hoeverre de twee grafvelden in de hier besproken onderverdeling zijn 
in te passen. Daarbij zal ook worden bezien of het model verder aangevuld kan worden op basis van de 
onderzoeksresultaten.

6 . 6 . 4  g r a f t y p e n

Evenals in andere archeologische tijdvakken verloopt het ter aarde bestellen van overledenen in de 
Romeinse tijd volgens een bepaald stramien. Tijdens archeologisch onderzoek worden deze rituelen 
slechts deels zichtbaar in de vorm van specifieke depositiepatronen. Het merendeel van de rituele hande-
lingen zal echter boven de grond en op een voor archeologen onzichtbare wijze hebben plaatsgevonden. 
De vorm en volgorde van de handelingen liggen grotendeels vast binnen de heersende cultuur. Deze 
cultuur is echter onderhevig aan diachrone veranderingen, kent lokale variatie en biedt ruimte aan indi-
viduele expressie. 

Zo heeft men in de eerste eeuwen van onze jaartelling zijn doden vrijwel altijd gecremeerd en wer-
den de resten al dan niet voorzien van (on)verbrande bijgiften, bijgezet in een grafkuil. Dit laatste geeft 
al aan dat er binnen het Romeinse begrafenisritueel kennelijk ook ruimte was voor variatie. Zo is er 
bijvoorbeeld geen duidelijk patroon te ontwaren in de aard en hoeveelheid van de bijgiften en zijn er 
ook grote verschillen waar te nemen als het gaat om de verschijningsvorm van de feitelijke bijzettingen. 

 Binnen het onderzoek naar het grafritueel zal met al deze aspecten rekening gehouden moeten 
worden. Het probleem is echter dat bij het bestuderen van een enkel grafveld de scheiding nauwelijks te 
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maken is. Voor de kwantitatieve analyse van individuele grafvelden, maar ook om vergelijkende studies 
van meerdere grafvelden mogelijk te maken, is het noodzakelijk een systeem te hanteren waarbij graven 
volgens vaste parameters kunnen worden gecategoriseerd. Om dit te bereiken hebben diverse onderzoe-
kers getracht een typologie op te stellen om de verschillende verschijningsvormen van Romeinse graven 
en dan in het bijzonder de bijzettingen, in te delen.152 Als laatste heeft Hiddink in 2003 een onderver-
deling gepubliceerd waarin de verschillende graftypen van Zuid-Nederland zijn ondergebracht.153 Deze 
onderverdeling is ook grotendeels toepasbaar op de graftypen uit het rivierengebied. In de loop der 
jaren is deze typologie dan ook de meest gebruikte als het gaat om het beschrijven van bijzettingen in 
crematiegraven. Deze typologie heeft uitsluitend betrekking op de wijze waarop de crematieresten zijn 
bijgezet en laat de aan- afwezigheid van bijgiften buiten beschouwing. De door Hiddink onderscheidde 
typen bestaan uit vier hoofdvormen: de typen A tot en met D.154

Graven van het type A (fig. 6.28, A) bestaan uit een kuil met een crematierestendepot (Knochenlager 
in de Duitstalige literatuur). Na de crematie van de overledene zijn de crematieresten met zorg uit de 
brandstapel verzameld en als een soort pakketje – een crematierestendepot- in een grafkuil begraven, al 
dan niet verpakt in een doek, lap of urn. Soms is de kuil niet veel groter dan het crematierestendepot zelf. 
In andere gevallen zijn in een wat ruimere kuil nog onverbrande bijgiften geplaatst. De kuil is vervolgens 
opgevuld met schone grond en bevat verder geen resten van de brandstapel. 

Bij graven van het type B (fig. 6.28, B) zijn naast een crematierestendepot ook verbrandingsresten in 
de grafkuil gedeponeerd. Deze resten bestaan meestal uit een mengsel van houtskool, de verbrande resten 
van meevebrande bijgiften (zoals aardewerkscherven en dierlijk bot), losse crematieresten, spijkers (uit 
de brandstapelconstructie) en onderdelen van de kleding en sierraden die de overledene heeft gedragen 
(zoals schoenspijkers, haarnaalden, fibulae). 

 In de grafkuilen van het derde graftype, type C (fig. 6.28, C-D), zijn uitsluitend ongesorteerde 
verbrandingsresten van de crematie gedeponeerd. De crematieresten zijn dus vermengd met de brand-
stapelresten in een kuil begraven. Binnen deze categorie kunnen twee subtypen worden onderscheiden: 
C1 en C2. Bij het eerstgenoemde subtype gaat het om echte graven bedoeld voor de bijzetting van de 
gecremeerde resten van de overledene. Kuilen van het type C2 bevatten echter zo weinig (< 10 g) of 
geen crematieresten dat zij eerder als ‘afvalkuilen’ of rituele kuilen moeten worden beschouwd.155 Zij 
zullen zeker een rol hebben gespeeld in de rituelen omtrent crematie en begraving, maar lijken zelf geen 
graven te zijn.   

 Graven van het type D, tenslotte, vallen buiten de hierboven gedefinieerde typen of kunnen niet goed 
aan een van de typen worden toegekend. Veelal gaat het om de restanten van graven, waardoor een goede 
typering problematisch is. 

 Naast crematiegraven zijn er op de Medelse grafvelden ook inhumatiegraven gevonden (fig. 6.28, E). 
In deze graven zijn de complete en onverbrande lichamen van de overledene in de grond begraven. Bin-
nen deze categorie worden verder geen types onderscheiden. 
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6 . 6 . 5  h e t  g r a f v e l d  h a z e n k a m p 

6.6.5.1 Inleiding

Het grafveld Hazenkamp is gelegen aan de westelijke zijde van de restgeul van Echteld fase II, tegenover 
het grafveld De Reth, dat aan de oostelijke zijde van deze geul is gesitueerd. In deze paragraaf wordt het 
grafveld Hazenkamp beschreven en geanalyseerd.

A B

C

D E

Fig. 6.28. Tiel-Medel-Afronding. Veldfoto’s van de verschillende typen graven.  

A graf 1031 van het graftype A ; B graf 1052 van het graftype B; C graven 1021 en 1027 van het graftype C1; D graf 1016 van 

het graftype C2; E inhumatiegraf 1089.  
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Tijdens het aan de opgraving voorafgaande proefsleuvenonderzoek door RAAP en VUhbs kon reeds 
worden vastgesteld dat er op de vindplaats Hazenkamp een grafveld uit de Romeinse tijd aanwezig 
was.156 Een klein deel van het grafveld is bij die gelegenheid reeds gedocumenteerd: vijf crematiegraven 
(in onderhavig onderzoek aangeduid als graven 1001 t/m 1005) en één inhumatiegraf (graf 1006). Ten-
einde het grafveld Hazenkamp compleet in beeld te brengen zijn deze graven in de onderstaande analyse 
geïntegreerd. 

 Tijdens de definitieve opgraving door VUhbs is het complete grafveld gedocumenteerd binnen het 
vooraf opgestelde werkputtenplan voor de vindplaats (zie fig. 4.1 en 4.3). Daarbij moet worden opge-
merkt dat de meest oostelijke geplande werkput uiteindelijk niet is aangelegd, omdat de begrenzing van 
het grafveld reeds was bereikt. Daarmee zijn er in totaal negen werkputten aangelegd, met een totale 
oppervlakte van 11 763 m2 (gerekend op basis van vlak 1). In alle werkputten is echter ook een tweede 
vlak aangelegd (8815 m2), en op enkele plekken zelfs een derde vlak (352 m2). 

In het onderstaande worden de samenstelling, de ruimtelijke structuur en de ontwikkeling van het 
grafveld Hazenkamp besproken. Voor de gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke graven, de geas-
socieerde vondsten en het botmateriaal wordt verwezen naar de catalogus (hoofdstuk 20) en de respec-
tievelijke specialistische hoofdstukken.

Landschappelijke ligging
Het grafveld Hazenkamp is gelegen op de kronkelwaardafzettingen van de geul van Echteld fase I, in de 
binnenbocht van de geul van Echteld fase II. De kronkelwaardafzettingen vormen een zandrug en het 
grafveld Hazenkamp ligt dan ook iets hoger dan het grafveld De Reth en de rest van de omgeving.157 
Het is aannemelijk dat het grafveld bewust op deze iets hogere plaats in het landschap is aangelegd. Rond 
het jaar 100 na Chr. vond er een reactivering van de geul plaats, waarbij een nieuwe gekromde oeverlijn 
ontstond. Waarschijnlijk werden de begrenzing van de noordelijke hoek van het grafveld bij deze gele-
genheid aangepast. De gebogen omheiningsgreppel 6004 en 6005 zullen in deze periode zijn gegraven. 

In de vroege 3de eeuw na Chr. vond er een overstroming plaats, waarbij over het grafveld Hazen-
kamp een laag klei werd afgezet (laag 11005). In deze laag ontwikkelde zich uiteindelijk een bodem (laag 
11006). Waarschijnlijk werd het grafveld na de overstroming niet meer gebruikt.    

6.6.5.2 Omvang, samenstelling en datering van het grafveld Hazenkamp 

Op het grafveld Hazenkamp zijn 54 crematiegraven, vijf inhumatiegraven en 25 randstructuren van 
grafmonumenten aangetroffen (fig. 6.29 en 6.30). In vijf sporen zijn alleen dierlijke resten aanwezig. Een 
van deze sporen betreft een compleet paardengraf. Drie graven zijn dubbelgraven, waarin de verbrande 
resten van (waarschijnlijk) een volwassene zijn bijgezet, samen met de onverbrande resten van een baby. 

 Bij vijf van de randstructuren zijn er geen graven aanwezig. Bij twee andere randstructuren kunnen de 
geassocieerde graven waarschijnlijk als latere bijzettingen worden beschouwd. Op basis van deze gegevens 
kan het oorspronkelijke minimale aantal graven van het grafveld Hazenkamp worden berekend op 65. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat het laat-Romeinse inhumatiegraf 1006 hierbij niet is meegerekend, 
aangezien dit graf behoort tot de fase nadat het grafveld buiten gebruik is geraakt. Het aantal graven dat 
binnen randstructuren ligt, of is ingegraven in de greppels van deze randstructuren bedraagt 21. De 33 
overige graven liggen daarmee ‘los’ op het grafveld. 
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Fig. 6.29. Tiel-Medel-Hazenkamp. Overzicht van het grafveld Hazenkamp. Schaal 1:1000. 
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 De graven en randstructuren liggen verspreid over een areaal van ca. 82 bij 57 m. Een iets ruimer 
areaal is begrensd door middel van omheiningsgreppels: ca. 115 bij 70 m. De maximale oppervlakte van 
het grafveld kan dan ook worden vastgesteld op ca. 0.8 ha. Daarbij moet meteen worden opgemerkt dat 
het grafveld zich door de tijd heen heeft ontwikkeld en in eerdere of latere gebruiksfases dus kleiner kan 
zijn geweest.

Hoewel de oppervlakte van het grafveld Hazenkamp driemaal kleiner is dan dat van het grafveld 
De Reth (zie paragraaf 6.6.6) is het aantal bewaarde graven groter. Er lijkt op het grafveld Hazenkamp 
minder sprake te zijn geweest van erosie en latere verstoringen en mogelijk heeft de afdekking door de 
kleilaag 11005 het bodemarchief hier relatief goed beschermd tegen aantasting. Toch kan worden vast-
gesteld dat niet bij alle grafmonumenten een centraal graf is aangetroffen. We moeten er dan ook van 
uitgaan dat ook het beeld van het grafveld Hazenkamp niet volledig is. 

 De graven van Hazenkamp zijn gedateerd op basis van het geassocieerde vondstmateriaal en (deels) 
op basis van 14C-datering. In paragraaf 6.6.5.8 wordt dieper ingegaan op de fasering en datering van het 
grafveld. Globaal kan het gebruik van het grafveld Hazenkamp worden vastgesteld op de periode tussen 
het midden van de 1ste eeuw na Chr. en de eerste kwart van de 3de eeuw na Chr.; een periode van 
maximaal 175 jaar. 

A B

C D

Fig. 6.30. Tiel-Medel-Hazenkamp. Veldfoto’s van het onderzoek op het grafveld Hazenkamp. 

A onderzoek van het inhumatiegraf 1073; B een randstructuur zoals deze zich aftekent in het vlak; C het onderzoek van het 

rijke crematiegraf 1047; D het vrijleggen van het inhumatiegraf 1042. 
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158  Zie bijvoorbeeld Hiddink 2003; Haalebos 1990; Aarts/

Heeren 2011. 

6 . 6 . 5 . 3  d e  g r av e n  va n  h e t  g r a f v e l d  h a z e n k a m p 

6.6.5.3.1 Crematiegraven

Binnen de categorie crematiegraven kunnen verschillende typen worden onderscheiden die algemeen 
worden aangetroffen op Romeinse grafvelden in het Nederlandse Rivierengebied en de zandgronden 
ten zuiden daarvan (zie tabel 6.1).158 De verschillende types zijn reeds hierboven beschreven in paragraaf 
6.6.4. In het onderstaande komen de verschillende typen graven van het grafveld Hazenkamp aan bod. 

Tabel 6.6 verschaft een overzicht van de crematiegraven, verdeeld naar type voor het gehele grafveld 
Hazenkamp, ongeacht de datering. Daarbij valt op dat meer dan de helft van de ‘echte’ graven (types A, B 
en C1) tot het type C1 kan worden gerekend; grafkuilen met een mengsel van de verbrande resten van de 
overledene en de verbrande resten van de brandstapel. Graven van het type A en B vormen beide onge-
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6004

Fig. 6.31. Tiel-Medel-Hazenkamp. Verspreiding van de verschillende typen crematiegraven. Schaal 1:1000. 

A crematiegraven van het type A; B crematiegraven van het type B; C crematiegraven van het type C; D inhumatiegraven. 
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159 Veldman/Blom 2010, 85. 

veer een kwart van de ‘echte’ graven. In deze graven zijn de cre-
matieresten tenminste deels bijgezet in een container van organisch 
materiaal die niet bewaard is gebleven; waarschijnlijk een doek of 
lap. Slechts in één geval waren de botfragmenten bijgezet in een 
urn. Ook het aantal graven (of eigenlijk kuilen) van het type C2 
is substantieel te noemen. Zij bevatten dermate weinig verbrand 
menselijk bot dat zij niet als echte crematiegraven zijn gedefini-
eerd, maar eerder als kuilen die de resten bevatten van activiteiten 
die mogelijk samenhangen met rituelen omtrent het cremeren, 
begraven en herinneren van de overledenen. Ook de graven met 
uitsluitend dierlijke verbrande resten zijn tot dit graftype gerekend. 
Bij de graven die tot het type D zijn gerekend kond het karakter 
niet goed worden bepaald. In de meeste gevallen ligt de oorzaak in 
het feit dat deze graven in hoge mate verstoord zijn door latere bodemactiviteiten.

De ruimtelijke spreiding van graftypen 
Figuur 6.31 toont de ruimtelijke spreiding van de verschillende graftypen. Daaruit komt naar voren dat 
graven die binnen de randstructuren liggen veelal van het type A of B zijn, terwijl vrijwel alle C-graven of 
-kuilen ‘los’ tussen de grafmonumenten liggen of secundair zijn ingegraven in reeds bestaande structuren 
(zoals randstructuren of de omheiningsgreppel 6003). 

Zo liggen de A-type graven 1026, 1031, 1037, 1039, 1045, 1047 en 1064 binnen een ronde of recht-
hoekige randstructuur, veelal centraal gepositioneerd. Alleen de A-type graven 1013 en 1048, liggen niet 
binnen een herkende randstructuur. Voor het laatstgenoemde graf geldt echter dat de conservering ter 
plekke niet optimaal was. Ook bij andere grafvelden in de regio zijn vergelijkbare patronen herkend. 

Zo zijn op het grafveld van Zaltbommel-De Wildeman graven van het type A veelal centraal binnen de 
randstructuren gesitueerd, terwijl graven van andere types meestal decentraal gesitueerd zijn of buiten de 
monumenten liggen.159

 De graven van het graftype B zijn zowel centraal binnen randstructuren als los aangetroffen. Zo liggen 
de graven 1012 en 1052 centraal binnen kringgreppels, maar bevinden de graven 1028 en 1029 zich als 
losse graven te midden van de grafmonumenten. 

 C1-type graven liggen in vrijwel alle gevallen los en worden dus niet omringd door de randstructuren 
van grafmonumenten. In sommige gevallen kan op basis van hun decentrale ligging binnen randstructu-
ren worden vermoed dat deze graven later zijn ingegraven in reeds bestaande grafmonumenten, zoals bij 
de graven 1021 en mogelijk ook 1010. Voor kuilen van het type C2 kan worden gewezen op de opmer-
kelijke of perifere locaties van verschillende van deze sporen. Zo zijn de kuilen 1043 en 1055 duidelijk 
perifeer gelegen, en zijn de kuilen 1018, 1019 en 1020 ingegraven in de oude omheiningsgreppel 6003.

De chronologische spreiding van graftypen
Ook met betrekking tot de chronologische spreiding van de graftypes valt een aantal zaken op. Zo komt 
naar voren dat goed dateerbare graven van het type A alle thuishoren in de periode vóór ca. 175 na Chr. 
Voor graven van het type B is dit beeld minder eenduidig. Waar sommige B-type graven zeker voor 150 
na Chr. dateren, horen verschillende andere graven van dit type zeker thuis in de fase na 175 na Chr. Met 
betrekking tot de graven van het type C1 is ditzelfde patroon zichtbaar. Zowel de jongere (zoals graven 
1010 en 1056) als de oudste graven (zoals graven 1033 en 1044) kunnen tot dit type worden gerekend. 
C2-type kuilen, tenslotte, zijn in alle gevallen dat zij goed konden worden gedateerd, opvallend jong: na 
150/175 na Chr. 

graftype N % % A-C1

A 10 18.5 25

B 9 16.5 22.5

C1 21 39 52.5

C2 8 15 -

D 6 11 -

totaal 54 100 100

Tabel 6.6. Tiel-Medel-Hazenkamp. 

Verdeling van de graven per type. 
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160  Zie Aarts/Heeren 43-46. 

Enkele opmerkelijke crematiegraven 
Enkele crematiegraven verdienen hier aparte vermelding. Allereerst de graven 1009 en 1022. Deze gra-
ven zijn samen afgedekt door een grote, ondiepe kuil met daarin verspreide crematieresten en verbrande 
aardewerkscherven. Zowel de graven als de bovenliggende kuilvulling dateren uit de eerste helft van de 
3de eeuw na Chr. De graven behoren daarmee tot de jongste gebruiksfase van het grafveld. Het lijkt 
aannemelijk dat de graven op hetzelfde moment zijn aangelegd en dat gezamenlijke verbrandingsresten 
boven de twee graven zijn gedeponeerd. Een tweede bijzonderheid met betrekking tot graf 1009 is de 
slechte verbranding van de menselijke resten. Met name in het oostelijke deel van de grafkuil bevindt 
zich namelijk een concentratie zeer slecht verbrand, of zelfs (vrijwel) onverbrand menselijk bot, waar-
onder een deel van een kaak. Het lijkt hierbij te gaan om een bijzetting na een slecht gelukte crematie. 
Als laatste kan nog de afgezonderde ligging van deze graven worden genoemd, op enige afstand van de 
andere graven uit deze gebruiksfase. Hoe dit opmerkelijk (dubbele) graf moet worden geïnterpreteerd 
blijft echter onduidelijk.

 Voorts verdient het juist vrij vroege graf 1053 aparte vermelding (fig. 6.32). Allereerst is de langwer-
pige vorm (ca. 226 bij 72 cm) van de grafkuil opmerkelijk. Daarnaast valt de grote hoeveelheid crematie-
resten (1009 g) en houtskoolresten op. Wat dat betreft is graf 1053 goed vergelijkbaar het eveneens vroege 
graf 1056 (1107 g crematieresten). Verder is een hoeveelheid sintels uit dit graf opmerkelijk te noemen. 
Mogelijk zijn deze sintels gevormd tijdens het verbranden van de brandstof waarmee de brandstapel was 
opgebouwd (zie ook hoofdstuk 11, slak).

Primaire, secundaire en individuele bijzettingen 
Als de graven worden beschouwd in relatie tot de randstructuren of grafmonumenten dan kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen primaire, secundaire en individuele bijzettingen (zie fig. 6.33). 
Primaire bijzettingen liggen veelal min of meer centraal binnen de randstructuren en het betreffende 
grafmonument zal zijn aangelegd ter markering van de bijzetting.160 Secundaire bijzettingen zijn graven 

Fig. 6.32. Tiel-Medel-Hazenkamp. Veldfoto van het graf 1053. 
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161  Zie ook Aarts/Heeren 2011, 47. 

die in of langs bestaande grafmonumenten zijn aangelegd. Zij kunnen bijvoorbeeld in het heuvellichaam 
zijn gegraven, of aan de voet van die heuvel, soms in of direct langs de omringende greppel. Individuele 
bijzettingen, tenslotte, zijn graven die niet direct of indirect met een grafmonument kunnen worden geas-
socieerd. Er zijn bij deze graven geen aanwijzingen aangetroffen voor enige vorm van grafmarkering. Dat 
betekent overigens niet dat deze graven per definitie niet bovengronds gemarkeerd kunnen zijn geweest. 
Echter, van deze hypothetische markeringen zijn geen sporen teruggevonden. 

 Van het totale aantal crematiegraven liggen er twintig binnen een randstructuur. Bij veertien van die 
graven kan worden vermoed dat het gaat om primaire bijzettingen. Bij andere graven lijkt het eerder te 
gaan om secundaire bijzettingen die in het grafmonument of in de randstructuur zijn aangelegd (graven 
1051/1054, 1072, 1034, 1009 en mogelijk 1017). In sommige gevallen zijn graven zo dicht langs de rand-
structuren aangelegd dat een relatie tot het grafmonument kan worden vermoed (graven 1036, 1050 en 
1044). Bij de secundaire bijzettingen is het overigens van belang om op te merken dat het in alle gevallen 
gaat om C-type of D-type graven. De overige graven zijn individuele bijzettingen die, zo lijkt het op 
basis van de datering en fasering (zie paragraaf 6.6.5.8), los tussen de reeds bestaande grafmonumenten 
zijn aangelegd. 

 Slechts binnen enkele randstructuren zijn geheel geen graven aangetroffen: 2010, 2012, 2001, 2019 en 
2020. In het geval van de randstructuren 2018, 2021 en mogelijk ook 2005 zijn alleen secundaire bijzet-
tingen waargenomen. Het is mogelijk dat in randstructuren zonder primaire graven sprake is geweest van 
bijzettingen in het heuvellichaam.161
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2016

2002

2021

1039

1057

Fig. 6.33. Tiel-Medel-Hazenkamp. Enkele voorbeelden van primaire en secundaire bijzettingen. schaal 1:200. 
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162  Veldman/Blom 2010, 238. 
163  Van den Bos/Maat 2011, 60. 
164  Veldman 2011, 84. 

165  Veldman 2011, 84. 
166  Derks 2014, 49. 
167  Plinius, Naturalis Historia, boek 7, 72.

Dubbele bijzettingen
Op het grafveld Hazenkamp kan een drietal (waarschijnlijke) dubbelgraven worden herkend: graf 
1035/1037, graf 1051/1054 en graf 1002. In beide eerstgenoemde gevallen gaat het om graven die in het 
veld als aparte graven zijn gedocumenteerd. Echter, op basis van ligging, het geassocieerde vondstmateriaal 
en vooral ook de fysisch-antropologische analyse, kan worden geconcludeerd dat het waarschijnlijk gaat 
om dubbele bijzettingen. In het geval van graf 1035/1037, (beide centraal gelegen binnen de kringgrep-
pel 2015) gaat het om een klein kind met een leeftijd tussen 1 en 2 jaar (in graf 1037) en een volwassen 
man (graf 1035). In de graven 1051/1054 zijn een klein kind met een leeftijd tussen 2 en 4 jaar en een 
persoon met een leeftijd ouder dan 10 jaar bijgezet. Vermoedelijk gaat het ook hier om een gecombi-
neerde bijzetting van een kind en een volwassene. Graf 1002 bleek bij de analyse van het botmateriaal 
zowel de onverbrande resten van een baby (0-2 jaar oud) als de verbrande resten van een ander persoon 
te bevatten. Hoewel het niet met zekerheid kan worden vastgesteld, is de verwachting dat het ook hier 
gaat om een volwassene.

Dubbelgraven met een combinatie van volwassenen en kinderen zijn een bekend fenomeen op 
Romeinse grafvelden. Zo zijn op het grafveld Zaltbommel-De Wildeman zeven dubbelgraven gedocu-
menteerd (op een totaal van 86 graven),162 in Tiel-Passewaaij (waarschijnlijk) vijftien dubbelgraven (op 
een totaal van 189 fysisch antropologisch onderzochte graven)163 en in Zoelen-Scharenburg164 tien dub-
belgraven en een tripelgraf (op een totaal van 44 graven).165

Fysisch antropologische gegevens van de crematiegraven
De uitkomsten van de fysisch antropologische analyse van de crematiegraven zullen in hoofdstuk 15 
worden besproken. Voor het overzicht en een zo volledig mogelijk beeld van het grafveld zal hier kort 
worden ingegaan op de uitkomsten van het onderzoek.

Vergeleken met het grafveld De Reth kon voor relatief veel van de bijgezette personen op het grafveld 
Hazenkamp het geslacht en/of de leeftijd worden bepaald (zie tabel 6.5). Drie crematiegraven bevat-
ten de verbrande resten van een kind onder de 4 jaar oud (graven 1037, 1038 en 1054). De allerjongste 
kinderen (vooral die jonger dan ca. 6 maanden) werden in de Romeinse tijd veelal niet gecremeerd, 
maar onverbrand bijgezet (zie graven 1002 en 1036).166 Ook Plinius vermeldt dat kinderen niet worden 
gecremeerd voordat hun tanden waren doorgekomen.167 De gecremeerde kinderen van het grafveld 
Hazenkamp zullen dan waarschijnlijk ook ouder zijn geweest dan ca. 6 maanden. Van de graven 1037 en 
1054 is hierboven al beschreven dat zij waarschijnlijk onderdeel zijn geweest van dubbele begravingen, 
waarbij het kind samen met een volwassene is bijgezet. 

Wat betreft de ligging van de kindergraven valt op dat het graf 1038 zeer perifeer is gelegen en dat 
graf 1054 secundair is bijgezet in het grafmonument 2018. Als we dan ook de inhumatiegraven met baby-
resten bekijken dan valt op dat ook het dubbelgraf 1002 perifeer is gesitueerd en dat graf 1036 mogelijk 
met het grafmonument 2008 kan worden geassocieerd. 

 Twee crematiegraven bevatten de resten van jongeren met een leeftijd tussen de 10 en 16 jaar (graven 
1011 en 1014). Beide graven (type B en type C1) liggen niet binnen een randstructuur. 

 Voor de overige crematiegraven gaat het om volwassen personen. Drie personen konden zeker als man 
worden gedetermineerd en drie personen mogelijk als mannelijk (codering: man??). Drie personen kon-
den zeker als vrouw worden gedetermineerd, vier personen waarschijnlijk als vrouw (codering: vrouw?) 
en drie personen mogelijk als vrouw (codering: vrouw??). Veertien personen konden slechts algemeen als 
volwassen worden herkend en drie personen waarschijnlijk als volwassen (volwassen?). Voor de overige 
graven konden geen of slechts zeer algemene uitspraken worden gedaan over het geslacht of de leeftijd 
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168  Zie ook het laat-Romeinse inhumatiegraf te Tiel-Passe-

waaij (Aarts/Heeren 2011, 228) of de vijf laat-Romeinse 

inhumatiegraven van het grafveld Zoelen (Veldman 

2011, 68 ff). 

van de bijgezette personen. 
 Er kan geen verband worden gesignaleerd tussen het geslacht of de leeftijd van de bijgezette personen 

en het type crematiegraf. Ook een verband tussen het geslacht van de bijgezette persoon en de ligging 
van het graf (binnen of buiten de grafmonumenten) kan niet worden vastgesteld. Wel kan worden waar-
genomen dat in de primaire, centraal binnen de randstructuren gelegen graven volwassenen zijn bijgezet. 
Een uitzondering is het eerder genoemde kind (graf 1037, binnen randstructuur 2015), maar deze is 
waarschijnlijk samen met een man bijgezet in een dubbelgraf. Daarbij moet echter meteen worden opge-
merkt dat het geringe aantal graven op basis waarvan dit mogelijke patroon kan worden waargenomen 
erg gering is. 

6.6.5.3.2 Inhumatiegraven

Op het grafveld Hazenkamp zijn vijf inhumatiegraven gedocumenteerd (zie tabel 6.7). Het gaat om de 
graven van twee baby’s, twee jongeren en één volwassene. De babygraven passen binnen het normale 
beeld van het grafbestel in de Romeinse tijd (zie hierboven). Dat kan ook worden gesteld voor het 
inhumatiegraf 1006, dat op basis van 14C-onderzoek thuis hoort in de laat-Romeinse tijd (fig. 6.34 A).168 
Waarschijnlijk hoort graf 1006 bij de laat-Romeinse bewoning op het (voormalige) grafveld, dat immers 
na de overstroming in de vroege 3de eeuw na Chr. in onbruik was geraakt (zie paragraaf 6.5.11). De 
overige twee inhumatiegraven kunnen op basis van 14C-onderzoek in de vroeg- of midden-Romeinse 
tijd worden gedateerd en wijken daarmee af van het grafbestel in deze periode, waarbij crematie immers 
de norm was. 

De inhumatiegraven van het grafveld Hazenkamp liggen niet geconcentreerd en hebben geen gelijke 
oriëntatie. In enkele gevallen kan een relatie tot andere grafstructuren worden vermoed. Zo ligt het baby-
graf 1036 net buiten de rechthoekige randstructuur 2008 en kan een relatie tot deze begraving worden 
gesuggereerd. Dat betekent overigens niet dat de begravingen noodzakelijkerwijs gelijktijdig zijn. Verder 
valt op dat de oriëntatie van het graf 1073 gelijk is aan die van de rechthoekige randstructuur 2041 en 
direct langs de slechts gedeeltelijk gereconstrueerde randstructuur 2019 ligt. Een directe relatie tot een 
van deze randstructuren kan echter niet hard worden gemaakt en lijkt ook niet direct waarschijnlijk. De 
graven 1036, 1042 en 1073 liggen te midden van andere Romeinse graven. Voor het graf 1002 geldt dat 
het relatief afgelegen ligt tussen de verschillende gravenclusters. Het laat-Romeinse graf 1006 ligt niet 
ver van het laat-Romeinse huis 8004 (ca. 12 m) en kan waarschijnlijk met deze bewoning in verband 
worden gebracht. 

graf fysische antropologie datering

1002 baby, 0-2 jaar + crematie ntd Romeinse tijd

1006 vrouw, 25-35 jaar 251-397 CAL AD (95.4%)

1036 baby, 0-1 jaar 150-300 na Chr. 

1042 vrouw, 17-24 jaar 21-170 CAL AD (93.6%)

1073 man, 17-20 jaar 2 CAL BC-125 CAL AD (92.8%)

Tabel 6.7. Tiel-Medel-Hazenkamp. Overzicht van de inhumatiegraven.  
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169  Er zijn geen grafgiften aangetroffen bij dit inhumatie-

graf. 
170  1950 ± 30 BP (Poz-101606) (21-11 voor Chr. (2.6%); 2 

voor-125 na Chr. (92.8%)). Deze datering is uitgevoerd 

op een tand. Een datering op onverbrand bot bleef 

onsuccesvol. 
171  1910 ± 30 BP (Poz-102883) (21-170 na Chr. (93.6%); 

194-209 na Chr. (1.8%)). Deze datering is uitgevoerd op 

houtskool. Dateringen op het onverbrande bot en tand 

bleken onsuccesvol. 

De babygraven, 1036 en 1002, bevatten de onverbrande resten van baby’s met een leeftijd jonger dan 1 
jaar. In het graf 1036 is naast de baby ook een ruwwandige pot Niederbieber 89/Stuart 203 bijgezet. Het 
graf 1002 is feitelijk een dubbelgraf, waarin naast de baby ook de gecremeerde resten van (waarschijnlijk) 
een volwassene zijn bijgezet. 

De inhumatiegraven 1042 en 1073 liggen vrij centraal op het grafveld. Het graf 1073 bevat de onver-
brande resten van een jonge man met een leeftijd tussen de 17 en 20 jaar oud. De man is op de rug 
begraven in een langwerpige kuil (fig. 6.34 E). Het lichaam is iets op de zij gedraaid en zowel de rechter 
arm als de schedel zijn enigszins vreemd gepositioneerd. Opmerkelijk is dat een deel van de kaak ca. 30 
cm achter de schedel is aangetroffen (6.34 F). Het is goed denkbaar dat er in een latere periode sprake is 
geweest van grafschennis door grafrovers, waarbij de kaak deels is losgeraakt van de schedel.169 Verder is 
het interessant dat botanisch onderzoek heeft uitgewezen dat deze man waarschijnlijk op een ‘bed’ van 
hooi of vers gras in de kuil is gelegd (zie verder paragraaf 17.4.4.1). Op basis van 14C-onderzoek kan het 
graf in de vroeg-Romeinse tijd of de eerste helft van de midden-Romeinse tijd worden gedateerd.170 
Waarom deze persoon niet is gecremeerd, maar begraven, blijft onduidelijk. Isotopenonderzoek heeft 
geen aanwijzingen gevonden voor een niet-lokale komaf, hoewel deze ook niet volledig kan worden 
uitgesloten (zie verder paragraaf 16.4.3). 

 Graf 1042 is een opmerkelijk geval dat hier in meer detail zal worden beschreven (fig. 6.34 b). Het 
graf ligt nabij verschillende andere graven en min of meer tussen de grafmonumenten 2012, 2015 en 
2018. Echter, het is de vraag of deze graven al bestonden toen graf 1042 werd aangelegd. Graf 1042 kan 
op basis van 14C-datering tussen 21 en 170 na Chr. worden gedateerd.171 De nabijgelegen graven 1033, 
1028 1035/1037, 1034, randstructuur 2015 en vondstconcentratie 5001 zijn zeker jonger. Helaas kunnen 
het dubbelgraf 1051/1054 en de randstructuren 2010, 2012 en 2018 niet goed worden gedateerd, zodat 
het moeilijk is om te bepalen hoe het grafveld er uit zag toen graf 1042 werd gegraven. Als het graf 
1042 thuishoort in de vroeg-Romeinse tijd, dan is het aangelegd op enige afstand van de contemporaine 
graven. Als het echter gaat om een midden-Romeins graf, dan sluit de ligging goed aan op dat van de 
andere graven van gravencluster 1 uit die periode.

 In graf 1042 is een jonge vrouw bijgezet met een leeftijd tussen de 17 en 24 jaar. Het gaat hierbij 
echter niet om een nette begraving. Ten eerste valt de houding op (fig. 6.34 B, C). De vrouw ligt gedraaid 
op de rechterzij, met haar hoofd iets naar achter gebogen. Het rechteronderbeen is naar achteren gebogen 
en ligt min of meer dubbel. Het linkerbeen ligt in een hoek van ongeveer 90 graden naar achteren. Ook 
de rechterarm is dubbel gebogen langs het bovenlichaam. Het bovenlichaam van de vrouw ligt lager dan 
het onderlichaam, waarbij de knie van het rechterbeen het hoogste punt is. 

 Naast deze opmerkelijke houding valt op dat de vrouw in een zeer houtskoolrijke, rechthoekige 
kuil ligt (fig. 6.34 D). Het lichaam ligt echter niet op de bodem van deze kuil, maar op een flinke laag 
houtskool. Vrijwel alle onderdelen van het skelet zijn onverbrand. Echter, onder meer een phalange en 
een ribfragment zijn wel verbrand en ook op de os frontale is een zwarte verkleuring aanwezig. Deze ver-
kleuring wijst er op dat de schedel mogelijk in aanraking is geweest met gloeiende houtskool. Verder zijn 
uit de houtskoolrijke vulling van de kuil nog kleine botfragmenten (75 g) afkomstig met verschillende 
gradaties van verbranding. 

 Het lijkt er dus op dat het lichaam tenminste deels is verbrand, maar niet in die mate dat er sprake 
is van enige vorm van succesvolle crematie en verregaande verbranding van het skelet. Het hout, echter, 
is wel goed verbrand in de kuil terecht gekomen, zo lijkt het. Daarbij moet wel worden genoemd dat 
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houtskoolonderzoek heeft uitgewezen dat er sprake is geweest van dennenhout dat is verhit onder zuur-
stofloze of zuurstofarme omstandigheden bij temperaturen rond de 300 en 400 °C, waarbij sprake is van 
verbranding zonder vlam. 

A

B

C D

C D

Fig. 6.34. Tiel-Medel-Hazenkamp. Foto’s van de inhumatiegraven 1006, 1042 en 1073. 

A bovenaanzicht van het graf 1006; B bovenaanzicht van het graf 1042; C detailopname van het graf 1042: het onderlijf van de 

vrouw op de houtskoolrijke kuilvulling; D bovenaanzicht van de kuil van het graf 1042 nadat het skelet verwijderd is; E boven-

aanzicht van het graf 1073; F detailopname van de schedel uit het graf 1073. 
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Graf 1042 kan mogelijk worden begrepen als een a-typisch bustumgraf, waarbij de crematie (deels) is 
mislukt. Een bustumgraf is een graftype waarbij het lichaam van de overleden boven de grafkuil op een 
brandstapel is verbrand. De resten van de crematie vielen direct in de grafkuil, waarna deze werd afgedekt. 
De zeer beperkte mate van verbranding van het skelet en het volledig ontbreken van spijkers zijn in dit 
scenario echter opmerkelijk. In de regio kunnen twee parallellen worden gevonden. Een eerste parallel, 
gedocumenteerd op de vindplaats Arnhem-De Laar, betreft een ovale kuil (graf 1) met hoofdzakelijk 
houtskool en verbrand bot, waarin op een dieper niveau een groot deel van een onverbrand skelet aan-
wezig werd aangetroffen.172 Net als bij graf 1042 lag ook dit skelet in anatomisch verband, maar wel in 
een enigszins vreemde houding. Op een hoger niveau, boven in de kuil (in een vrij schone vulling) lag 
een onverbrande pot die als bijgift wordt beschouwd. Een tweede mogelijke parallel is bekend van het 
grafveld Zoelen-Scharenburg (inhumatiegraf 4).173 Hier werd een skelet aangetroffen in een kuil gevuld 
met veel houtskool, crematieresten en verbrand aardewerk.174 De persoon lag op de rechterzij, terwijl de 
overige inhumaties op het Zoelense grafveld allen met zorg op hun rug waren begraven.175 Het Arn-
hemse graf dateert in de Late IJzertijd of vroeg-Romeinse tijd. Het Zoelense graf kan slechts algemeen 
in de Romeinse tijd worden gedateerd. 

 Graf 1042 representeert een duidelijk afwijkend graftype. De vraag is hoe we deze afwijkende vorm 
kunnen begrijpen. Een mogelijk antwoord kan worden gevonden in de uitkomsten van het isotope-
nonderzoek (zie paragraaf 16.3.4). Uit dit onderzoek komt naar voren dat deze jonge vrouw als kind 
een nomadisch bestaan heeft geleid.176 Daarnaast blijkt dat zij zich pas in Medel heeft gevestigd na haar 
zestiende of achttiende levensjaar, en daarmee waarschijnlijk dus pas kort voor haar overlijden. Waar-
schijnlijk was deze vrouw in Medel dus een nieuweling, of misschien zelfs wel een vreemdeling, en zij 
zal daarmee een afwijkende plaats hebben ingenomen binnen de Medelse gemeenschap. Deze afwijkende 
sociale status reflecteert zich mogelijk in de afwijkende behandeling van haar lichaam na haar overlijden. 
Hoe deze behandeling dan precies moet worden geduid blijft echter moeilijk te bepalen. Enerzijds de 
vreemdsoortige bijzetting die vanuit ons perspectief oneerbiedig overkomt en mogelijk zou kunnen dui-
den op een gebrek aan respect. Anderzijds is deze vrouw wel bijgezet op het grafveld, te midden van de 
overledenen van de Tielse gemeenschap, en is zij dus niet volledig buiten die gemeenschap geplaatst. Het 
precieze verhaal van de jonge vrouw van Medel zal helaas wel altijd verborgen blijven. 

 Het laatste hier te bespreken inhumatiegraf wijkt af van de overige graven door zijn datering in de 
laat-Romeinse tijd. Daarmee kan dit graf worden verbonden met de laat-Romeinse bewoningsactiviteit 
op het (voormalige) grafveld, dat na de vroeg 3de-eeuwse overstroming immers buiten gebruik was 
geraakt (zie paragraaf  6.5.10). In het graf is een volwassen vrouw bijgezet met een leeftijd tussen de 25 
en 35 jaar. Het gaat om een ‘zorgvuldige’ bijzetting in een langwerpige kuil. Er zijn geen bijgiften in het 
graf geplaatst. 

Diergraven
In het zuidelijke deel van de gravencluster 1 is onder de zuidoostelijke hoek van het rechthoekige graf-
monument 2002 een grote kuil gedocumenteerd waarin een compleet en met zorg begraven paarden-
skelet is aangetroffen (diergraf 28001; fig. 6.35). Het gaat om een hengst met een leeftijd van tussen de 
6 en 7.5 jaar. De gegraven kuil is net groot genoeg voor het dier, waarvan de benen netjes onder het 
lichaam zijn gevouwen. De dierbegraving is noordwest-zuidoost georiënteerd. Gezien het ontbreken van 
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daterend vondstmateriaal dat zeker met het graf kan worden geassocieerd is het niet mogelijk om het 
paardengraf precies te dateren. 

Anders dan hun ruimtelijke overlap zijn er geen aanwijzingen dat er een relatie bestaat tussen het 
paardengraf en het grafmonument 2002. De greppel van het monument is door de kuilvulling heen 
gegraven. Daarmee is het paardengraf ouder dan het grafmonument en was de kuil reeds opgevuld toen 
het grafmonument werd aangelegd. Dat dit graf als enige graf op het grafveld is verstoord door een ander 
graf zou er op kunnen wijzen dat het niet was gemarkeerd en waarschijnlijk niet meer zichtbaar was in 
het terrein. Op basis van scherven die waarschijnlijk met de randstructuur 2002 kunnen worden geas-
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Fig. 6.35. Tiel-Medel- Hazenkamp. Het paardengraf 28001. 

A de ligging van het paardengraf onder de rechthoekige randstructuur 2002 (schaal 1:100); B bovenaanzicht van het paardengraf 

in het veld.  
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socieerd lijkt dit grafmonument thuis te horen in de 2de of 3de eeuw na Chr. Het paardengraf dateert 
dan ook in de periode daarvoor. Dat het paardengraf aan de periode voorafgaand aan het grafveld zou 
toebehoren lijkt minder aannemelijk. Het graf ligt immers binnen het gravencluster en er zijn in de 
directe omgeving geen aanwijzingen voor bewoningsactiviteiten. Al met al kan het paardengraf 28001 
met enige terughoudendheid tot de eerste gebruiksfase van het grafveld Hazenkamp worden gerekend. 

Paardengraven zijn ook bekend van andere grafvelden, waaronder Zaltbommel-De Wildeman,177 Val-
kenburg178 en Tiel-Passewaaij.179 In de literatuur is een discussie gevoerd over hun betekenis. Gaat het om 
echte graven, of eerder om dumps?180 Op het grafveld Passewaaij is, net als in Medel, een grote, volwassen 
hengst bijgezet. Maaike Groot suggereert dat het mogelijk gaat om een dekhengst, die gebruikt is bij de 
fok van paarden voor het Romeinse leger.181 Een zelfde interpretatie wordt geopperd voor het paard dat 
is bijgezet op het grafveld van Zaltbommel-De Wildeman. Hier gaat het echter om een oude merrie van 
12 jaar oud.182 

 Onder meer op basis van de schofthoogte (ca. 147 cm ) kan worden vermoed dat ook het Medelse 
paard weleens een rol kan hebben gespeeld bij het fokken van paarden voor het Romeinse leger (zie 
verder paragraaf 14.2.3).183 

 Een tweede dierbegraving (diergraf 28012) ligt aan de noordwestelijke rand van het grafveld en is 
minder goed bewaard gebleven. Het gaat om een langwerpige kuil met skeletresten van een rund. Van 
dit dier zijn fragmenten van slechts negen elementen geborgen. Een fibula in deze kuil dateert deze 
begraving in de eerste gebruiksfase van het grafveld, tussen ca. 20 en 80 na Chr. Het is onduidelijk of er 
oorspronkelijk een compleet rund in deze kuil bijgezet is geweest. 

6.6.5.4 Randstructuren en grafmonumenten

Naast de graven zijn op het grafveld Hazenkamp 25 randstructuren van grafmonumenten aangetroffen 
(zie fig. 6.36 voor een overzicht van enkele aangetroffen randstructuren). Feitelijk gaat het daarbij om de 
opgevulde greppels die rond een grafmonument hebben gelegen. De verhouding tussen kringgreppels en 
rechthoekige randstructuren is vrijwel 1:1 (respectievelijk twaalf en dertien stuks). Binnen de kringgrep-
pels zullen lage grafheuvels hebben gelegen. Ondanks de verwachtingen op basis van het vooronderzoek 
en de bewuste onderzoeksstrategie, zijn er geen heuvelrestanten meer aangetroffen, waarschijnlijk als 
gevolg van agrarische activiteiten. Over de reconstructie van de rechthoekige grafmonumenten bestaat 
echter minder consensus.  

 De betekenis van respectievelijk ronde en rechthoekige grafmonumenten is, ondanks substantieel 
grafveldonderzoek, nog niet bekend. Bij onderzoek in Oss-Ussen heeft men wel geopperd dat het ver-
schil tussen vierkante en ronde grafmonumenten samenhing met het geslacht van de overledene, maar 
deze hypothese is niet houdbaar gebleken.184 Ook de datering, of de relatie met volwassenheid of het 
aantal bijgiften blijkt niet bepalend geweest.185 Ook voor het grafveld Hazenkamp kan de betekenis van 
de verschillende monumentvormen niet worden achterhaald. 

 Wat betreft de afmetingen van de randstructuren kan allereerst worden gesteld dat deze relatief gering 
zijn, zeker als we ze vergelijken met het grafveld De Reth, aan de overkant van de restgeul. De grootste 
kringgreppels van het grafveld Hazenkamp hebben een diameter van ca. 10.5 m (2006 en 2009). De 
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kleinste kringgreppel meet slechts 4.45 m in doorsnede (2012). Opvallend is de gelijke diameter van de 
kringgreppels 2009 en 2006. Een zelfde soort gelijkenis is mogelijk ook te zien bij de kringgreppels 2004, 
2011 en 2013 (ca. 5.40-5.80 m). De twee laatstgenoemde kringgreppels liggen binnen dezelfde graven-
cluster (zie paragraaf 6.6.5.6) en kunnen waarschijnlijk tot dezelfde gebruiksfase worden gerekend op 
basis van hun ruimtelijke samenhang en de grafdatering. Op basis van de datering van graf 1012 (binnen 
kringgreppel 2004) behoort gelijktijdigheid ook hier tot de mogelijkheden. Mogelijk zijn alle drie deze 
kringgreppels aangelegd in de decennia rondom de overgang van de 1ste naar de 2de eeuw na Chr.

 Voor de rechthoekige grafgreppels geldt dat het grootste exemplaar ca. 8.65 bij 6.85 m meet en de 
kleinste ca. 4 bij 4 m. Wat betreft de afmetingen springt de gelijkenis tussen de randstructuren 2017 en 
2021 in het oog. Deze greppels hebben vrijwel gelijke afmetingen en liggen op korte afstand van elkaar in 
het oostelijke deel van het grafveld. Het graf binnen de randstructuur 2017 hoort thuis in de 1ste eeuw na 
Chr., maar binnen randstructuur 2021 is slechts één vrij late, secundaire bijzetting gedocumenteerd (175-
300 na Chr.). Gelijktijdigheid behoort tot de mogelijkheden, maar kan niet worden bewezen. De overige 
rechthoekige randstructuren vertonen geen opvallende gelijkenissen. De oriëntatie van de rechthoekige 
randstructuren vertoont enige variatie. Op basis van de rechthoekige randstructuren kan deze algemene 
oriëntatie als zuidwest-noordoost worden bepaald. Deze oriëntatie varieert tussen de 35 en 64 graden.

 Wat betreft de (eventuele) onderbrekingen in de randstructuren zien we een wisselend beeld. Bij 
verschillende rechthoekige randstructuren is in één van de hoeken een smalle opening waargenomen. 
Deze opening is in meerdere gevallen op het noordwesten georiënteerd: 2003, 2018, 2021 en 2002. In 
de rechthoekige randstructuur 2041 bevindt zich echter een smalle opening richting het noordoosten. 
In de kringgreppels zijn openingen richting het noordwesten vastgesteld voor de randstructuren 2004, 
2012, 2013 en mogelijk ook 2009 (deels verstoord). In de kringgreppel 2005 vinden we een opening 
richting het westen en in de kringgreppel 2015 richting het west-noordwesten. Deze oriëntaties komen 
overeen met de openingen in randstructuren van andere grafvelden, zoals Tiel-Passewaaij (noordwest) en 
Nijmegen-Hatert (noord of noordwest).186

 Bij vijf van de randstructuren zijn er geen graven aanwezig. Bij twee andere randstructuren kunnen 
de geassocieerde graven als secundair (latere bijzettingen) worden beschouwd. Het ontbreken van (pri-
maire) graven bij sommige randstructuren heeft niet te maken met de slechtere conservering ter plekke, 
zo lijkt het. Immers, de greppels van de betreffende randstructuren zijn nog relatief diep aanwezig in de 
bodem. Aarts en Heeren verklaren randstructuren zonder graven te Tiel-Passewaaij aan de hand van een 
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Fig. 6.36. Tiel-Medel- Hazenkamp. Een selectie van randstructuren van het grafveld Hazenkamp. Schaal 1:400. 
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verandering in de wijze van deponering van de crematieresten en bijgiften. Zij veronderstellen dat men 
vanaf een latere gebruiksfase (vanaf ca. 180 na Chr.) in sommige gevallen eerst begon met het opwerpen 
van de heuvel en pas daarna de grafgiften en crematie bovenop de heuvel werden gezet of er in werden 
gegraven.187 Een dergelijke verklaring zou ook kunnen gelden voor het grafveld Hazenkamp. De oor-
spronkelijk hoger gelegen graven zijn dan verloren gegaan als gevolg van latere (agrarische) activiteiten. 

Ongeveer de helft van graven is niet zijn omringd door een randstructuur. Dat betekent echter niet 
per definitie dat deze graven niet langdurig bovengronds zichtbaar kunnen zijn geweest. Zo zijn in 
Nijmegen-Hatert naast enkele graven paalkuilen aangetroffen die misschien met houten steles kunnen 
worden geassocieerd.188 Ook bij de graven in Mannersdorf in Oostenrijk zijn er houten palen aangetrof-
fen.189 Verder valt op dat de graven zonder randstructuren elkaar niet oversnijden terwijl zij in verschil-
lende fasen zijn aangelegd. De aanwezigheid van enige vorm van bovengrondse markering lijkt in dat 
licht waarschijnlijk.190 

6.6.5.5 Overige sporen en structuren op het grafveld Hazenkamp

Op het grafveld Hazenkamp zijn naast graven en randstructuren ook verschillende andere sporen en 
structuren gedocumenteerd die met het grafveld kunnen worden geassocieerd. Zij houden waarschijnlijk 
verband met de praktijken en rituelen omtrent begraven en herinneren, al is niet altijd duidelijk op welke 
wijze precies. 

 Een eerste speciaal spoor betreft de kuil 5001. Deze kuil ligt op korte afstand van graf 1033. Dat 
de kuil met het genoemde graf te maken heeft blijkt uit het feit dat beide sporen passende fragmenten 
bevatten van dezelfde kruikamfoor Brunsting 20. In de kuil zijn de grotendeels onverbrande aardewerk-
scherven van drie bijgiften gedeponeerd. In het graf 1033 zijn scherven van zes bijgiften geplaatst. Het 
lijkt er op dat een deel van de (deels verbrande) bijgiften apart is bijgezet, buiten het eigenlijke graf. 
Mogelijk gaan achter dit fenomeen verschillende rituelen schuil, maar het is niet mogelijk om deze nader 
te reconstrueren. 

Ook de kuil 1041 bevat geen crematieresten, maar slechts scherven van een kruikamfoor. Deze kuil 
ligt direct naast het inhumatiegraf 1042. Of deze kuil ook daadwerkelijk met het opmerkelijke inhu-
matiegraf (zie hierboven) kan worden geassocieerd kan echter niet worden vastgesteld. Ook in dit geval 
kunnen de aardewerkscherven mogelijk met rituele activiteiten worden verbonden. 

Enkele andere opmerkelijke kuilen zijn in eerste instantie als graven aangemerkt, maar bleken later toch 
anders te moeten worden geïnterpreteerd. Zo zijn in de omheiningsgreppel 6003 drie kuilen aanwezig (aan-
geduid als de ‘graven’ 1018, 1019 en 1020) met daarin verbrand bot, aardewerk en metaalvondsten. Uit het 
crematierestenonderzoek blijkt dat kuilen 1019 en 1018 opmerkelijk genoeg uitsluitend dierlijk verbrand 
bot bevatten. Bij de kuil 1019 gaat het zelfs om niet minder dan 646 g verbrand dierlijk bot, waaronder 
tenminste rund, schaap, varken en vogel. Graf 1018 bevat een kleine hoeveelheid onverbrand dierlijk bot (10 
g) en het botmateriaal uit graf 1020 is niet nader te determineren. Verder valt vooral het aardewerk op, met 
name dat uit de kuil 1019. De bovenste vulling van deze kuil bestaat uit een grote concentratie aardewerk, 
houtskool, spijkers en schoenspijkers (fig. 6.37). Vooral het aantal geverfde borden is opmerkelijk: tenminste 
negen. Verder bevatte de kuil de resten van tenminste één kruikamfoor en twee middelgrote standamforen. 
Deze samenstelling doet vermoeden dat we hier te maken hebben met de resten van een soort collectieve 
maaltijd. Als zodanig doet deze depositie denken aan de deposities in het graf 1009 en de hierboven beschre-
ven (en de met graf 1033 geassocieerde) kuil 5001. In dat licht is de late datering van al deze deposities 
interessant: tussen het laatste kwart van de 2de en de eerste helft van de 3de eeuw na Chr. 
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Gelijkaardige kuilen met verbrand dierlijk bot (vooral varken en kip) en grote hoeveelheden aar-
dewerk zijn ook gedocumenteerd op andere grafvelden. Voor het grafveld Tiel-Passewaaij werden deze 
kuilen in eerste instantie geduid als kuilen die afval bevatten van een collectieve dodenmaaltijd (‘maal-
tijdkuilen’).191 Echter, deze interpretatie werd niet houdbaar geacht, aangezien enkele van deze kuilen wel 
degelijk menselijke crematieresten bevatten en in sommige kuilen ook schoenspijkers werden aangetrof-
fen. De conclusie luidde dus dat het moet gaan om brandrestengraven die alleen afwijken door het grote 
aantal bijgiften.192 Ook bij de Medelse kuil 1019 zijn er schoenspijkers aanwezig die een interpretatie 
als maaltijdkuil zouden kunnen tegenspreken. Toch is de inhoud van deze kuil opmerkelijk te noemen, 
gezien de grote hoeveelheid dierlijk bot en het ontbreken van menselijke crematieresten. Ook is het nog 
van belang om de locatie van de kuil 1019 te benoemen; ingegraven in de omheiningsgreppel 6003. Ook 
daarmee wijkt deze kuil af van de andere graven op het grafveld Hazenkamp. 

Een andere kuil waarin slechts dierlijk materiaal (10 g) is aangetroffen betreft graf 1043.193 Het gaat 
om niet nader te determineren dierlijk bot van een middelgroot zoogdier. Naast dit bot bevat de kuil 
ook houtskool en aardewerkscherven. Voor deze kuil valt verder de perifere ligging op, aan de zuidelijke 
rand van het grafveld.

Naast de beschreven speciale kuilen moet hier ook een vierpalige structuur worden genoemd. Deze 
structuur ligt in het westelijke deel van het grafveld, min of meer parallel aan de omheiningsgreppel 
6001. Twee palen van de structuur worden oversneden door de greppel 6002. De structuur lijkt daarmee 
tot de gebruiksfase van het grafveld te behoren. Gezien de ligging ten opzichte van de randstructuur 
2008 zullen zij waarschijnlijk niet gelijktijdig in gebruik zijn geweest. Het is onduidelijk wat de functie 
van deze vierpalige structuur is geweest. Tot de mogelijkheden behoren een platform, een overkapping 
of een houten monumentale constructie. Zo dicht langs de begrenzing van het grafveld zal deze goed 
zichtbaar zijn geweest van buitenaf. Ook op andere grafvelden zijn dergelijke vierpalige structuren gedo-
cumenteerd. Zo zijn te Tiel-Passewaaij enkele vierpalige constructies aangetroffen nabij graven.194 In het 
geval van Passewaaij zijn er in twee gevallen brandresten bij de paalstellingen aangetroffen, waardoor het 
aannemelijk is dat het om brandstapels gaat die bij de lijkverbranding dienst hebben gedaan. Anderzijds 
wordt er hier ook gesuggereerd dat het zou kunnen gaan om platforms voor ontvlezing van het lichaam 
van de overledene. Hiddink noemt voorts ook nog de interpretatie als dodenhuisjes; symbolische verwij-
zingen naar een onderkomen van de voorouders. Echter, deze interpretatie lijkt meer passend bij de meer 

Fig. 6.37. Tiel-Medel-Hazenkamp. Schuin bovenaanzicht (links) en coupe (rechts) van de ‘rituele kuil’ 1019. 
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complexe structuren die zijn aangetroffen op andere grafvelden, zoals te Oss-Ussen, Nijmegen-Hatert en 
Mierlo-Hout.195

6.6.5.6 Ruimtelijke analyse: vier gravenclusters

Op basis van de ruimtelijke situering en samenhang van de graven en randstructuren kan het grafveld 
Hazenkamp ruimtelijk worden geanalyseerd en kan een horizontale stratigrafie worden gereconstrueerd. 
Het gaat daarbij primair om een visuele analyse op basis van clustering en onderlinge afstand. Op deze 
manier kan een viertal gravenclusters worden gedefinieerd (zie fig. 6.30). Drie graven vallen buiten de 
hier gedefinieerde clusters (graven 1003, 1013 en 1106). De onderlinge afstand tussen de verschillende 
clusters varieert van 5.5 tot 12 m. 

Een belangrijke vraag is in hoeverre deze ruimtelijk gedefinieerde clusters ook een historische of 
sociale realiteit weerspiegelen. Deze vraag zal in het onderstaande worden onderzocht. 

 Figuur 6.30 en tabellen 6.8 en 6.9 verschaffen een overzicht van de verschillende gravenclusters. De 
gravenclusters verschillen aanzienlijk van elkaar qua omvang, samenstelling en datering. 

Gravencluster 1 meet ca. 48 bij 28 m en omvat 23 crematiegraven, twee inhumatiegraven (waaronder 
één babygraf), één kuil met alleen dierlijk verbrand bot en één paardengraf. Daarnaast zijn er binnen dit 
cluster twaalf randstructuren gedocumenteerd, alsmede de vierpalige constructie 3001. Gravencluster 1 
ligt direct langs de omheiningsgreppels 6001/6002/6006 en respecteert deze. Het overgrote deel van de 
graven ligt ten noordwesten van de omheiningsgreppel 6003. Slechts drie graven en twee randstructuren 
liggen ten zuidoosten van deze greppel. Kringgreppel 2006 oversnijdt greppel 6003 en de randstructuur 
2001 is direct langs en perfect parallel aan deze greppel gegraven. Deze greppel is daarmee deels gelijk-
tijdig met het gebruik van dit gravenclusters, maar is in de loop van de tijd buiten gebruik geraakt. De 
graven van dit cluster dateren in de periode tussen de tweede helft van de 1ste eeuw en de eerste helft van 
de 3de eeuw na Chr. Dit cluster is daarmee de gehele gebruiksperiode van het grafveld Hazenkamp in 
gebruik geweest. De vroegste graven bevinden zich in het zuidelijk deel van het cluster, juist ten noord-
westen van greppel 6003. De jongere graven liggen daaromheen en de jongste graven bevinden zich in 
het noordelijke deel van het cluster (zie verder paragraaf  6.6.5.6). 

Het relatief kleine gravencluster 2 meet ca. 15 bij 12 m en omvat drie crematiegraven en vier rand-
structuren. De randstructuren liggen op een zeer korte onderlinge afstand. Alle drie de graven liggen 
centraal binnen een randstructuur en vertonen ook overeenkomsten met betrekking tot hun samenstel-
ling en datering. Op basis van deze gelijkenissen kan worden vermoed dat gravencluster 2 een specifieke 
ontwikkelingsfase van het grafveld Hazenkamp representeert. 

Cluster 3 meet ca. 23 bij 22 m en omvat elf crematiegraven en drie inhumatiegraven. Verder zijn er 
één complete randstructuur en twee fragmentarisch overgeleverde randstructuren gedocumenteerd. Met 
name de randstructuren uit deze cluster zijn echter slecht geconserveerd, zodat het moeilijk is een com-
pleet en definitief beeld te creëren voor dit cluster. 

Het langwerpige gravencluster 4 meet ca. 42-48 m bij 17 m en heeft een noordwest-zuidoost oriën-
tatie. Binnen de cluster bevinden zich elf crematiegraven, drie sporen met uitsluitend verbrand dierlijk 
bot, alsmede vier complete en twee fragmentarisch overgeleverde randstructuren. Dit cluster valt op door 
het relatief grote aantal jonge graven. Acht van de tien dateerbare graven horen thuis in de periode na 
150 na Chr. 

De typeverdeling van de graven verschilt per gedefinieerde gravencluster. Tabel 6.9 geeft een overzicht 
van de graftypen per cluster. Een aantal zaken valt op. De gravenclusters 1 en 3 passen goed binnen het 
totaalbeeld van het grafveld. Voor de cluster 2 valt echter op dat alleen graven van het type A en B voor-
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komen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het totaal aantal graven hier gering is. Voor cluster 4 
springt vooral het hoge aandeel C2-graven in het oog, terwijl die in de andere clusters niet of nauwelijks 
voorkomen. 

 Afsluitend komen we terug op de vraag of de hier gedefinieerde gravenclusters een historische en 
sociale realiteit reflecteren en hoe zij dan geduid kunnen worden. Al met al blijft het helaas moeilijk 
om hierover definitieve uitspraken te doen. Immers, er zijn geen DNA-resultaten beschikbaar die fami-
liebanden definitief kunnen bewijzen en de chronologische resolutie is in veel gevallen te beperkt om 
definitieve reconstructies mogelijk te maken. Echter, vooruitlopend op de reconstructie van de grafveld-
ontwikkeling (zie paragraaf 6.6.5.8), lijkt er wel degelijk sprake te zijn van verschillende kernen waaruit 
het grafveld zich in de loop der tijd verder ontwikkelde. Vooral in de gravencluster 1 is die ontwikke-
ling vrij goed te reconstrueren. Daarnaast kan de gravencluster 2 mogelijk als een ontwikkeling worden 
beschouwd die binnen het grafveld zowel ruimtelijk als chronologisch een aparte positie inneemt. 

 Gelijkaardige gravenclusters zijn ook aangetroffen te Tiel-Passewaaij. Zij bestaan uit graven zonder 
bijgiften en zonder monumentale markeringen, te dateren in de periode voorafgaand aan de ontwik-
keling van het centrale grafveld (uit de periode 50 voor tot 50 na Chr.). Aarts en Heeren beschouwen 
deze begravingen als een familie-gebonden begraafplaats.196 Op het grafveld Zoelen-Scharenburg kan 
tenminste één gravencluster worden herkend. Ook hier vermoeden de onderzoekers een familiegraf.197 
Op het grafveld Zaltbommel-De Wildeman, echter, zijn dergelijke clusters echter niet waargenomen.198 
Ook voor het grafveld Hazenkamp zouden we de verschillende clusters kunnen beschouwen als een 
weerspiegeling van begravingen door familiegroepen. Deze familiegroepen begroeven hun overledenen 

gravencluster crematiegraven (alle types) inhumatiegraven randstructuren

1 24 2 12

2 3 - 4

3 10 3 3

4 14 - 6

buiten clusters 3 - -

totaal 54 5 25

Tabel 6.8. Tiel-Medel-Hazenkamp. Overzicht van de graven en randstructuren per gravencluster. 

graftype cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4 buiten clusters

A 4 1 1 3 1

B 5 2 2 - -

C1 10 - 5 4 2

C2 2 - - 6 -

D 3 - 2 1 -

inhumatie 2 - 3 - -

totaal 26 3 13 14 3

Tabel 6.9. Tiel-Medel-Hazenkamp. Verdeling van de graven per type per gravencluster. 
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op een zelfde, afzonderlijke plek, die zelfs werd afgebakend middels een greppelsysteem. Enerzijds was 
er dus sprake van een collectief grafveld, anderzijds lijken de verschillende familiegroepen binnen dat 
grafveld wel degelijk hun eigen plaats in te nemen. 

6.6.5.7 Grafgiften en andere vondsten 

In de meeste graven zijn naast de verbrande resten van de overledene ook andere vondsten aanwezig, 
waaronder houtskool, aardewerk, glas, ijzeren (schoen-)spijkers, bronzen objecten, munten, natuursteen en 
(bewerkt) dierlijk bot. Enerzijds gaat het daarbij om bijgiften die compleet en onverbrand in de grafkuil 
zijn geplaatst of als de verbrande overblijfselen daarvan samen met de brandstapelresten in de grafkuil 
zijn gedeponeerd. Anderzijds worden er resten aangetroffen van de verbrande kleding en sieraden die de 
overledenen tijdens de crematie hebben gedragen. Het gaat dan onder meer om de spijkertjes van schoe-
nen, sieraden en fibulae. Als derde kunnen dan nog de resten van de brandstapel zelf worden genoemd: 
houtskool en constructiespijkers. Deze spijkers kunnen zijn gebruikt voor de constructie van de brand-
stapel zelf, dan wel zijn achtergebleven in hergebruikt constructiehout.
In het onderstaande worden de grafassemblages nader beschreven. 
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Fig. 6.38. Tiel-Medel-Hazenkamp. Overzicht van het grafveld Hazenkamp met de gedefinieerde gravenclusters. Schaal 1:1000. 
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Grafassemblages
Tabel 6.10 verschaft een overzicht van de verschillende categorieën bijgiften die in de graven zijn mee-
gegeven. Uit dit overzicht komt naar voren dat vrijwel alle crematiegraven (resten van) bijgiften bevatten. 
Bij de graven waar dit niet het geval is gaat het in sommige gevallen om slechts fragmentarisch geconser-
veerde graven (zoals graf 1004, 1057 en 1070) of om kindergraven (1037 en 1038). Voor de goed gecon-
serveerde graven 1004, 1015, 1029 en 1064 is het ontbreken van bijgiften echter opmerkelijk te noemen. 
Ook de inhumatiegraven zijn, met uitzondering van het babygraf 1036, vondstloos.

 De mate van compleetheid van de bijgiften en de samenstelling van de grafassemblages varieert aan-
zienlijk. Er kunnen enkele categorieën worden onderscheiden. De eerste categorie betreft graven met 
onverbrande, complete bijgiften die met zorg in de grafkuil zijn geplaatst. Tot deze categorie behoren de 
graven 1013, 1035, 1047, 1031, 1032, 1052 en misschien ook graf 1048. Het aantal bijgiften varieert van 
één tot zeven. Het rijkst zijn de graven 1047 (zes stukken aardewerk, één stuk glas, een ijzeren scheermes 
en een ijzeren schaar; fig. 6.39B), 1031 (twee stukken aardewerk, twee stukken glas en een ijzeren mes; fig. 
6.39A) en 1013 (vier stukken aardewerk). In graf 1035 is een aardewerken pot gebruikt als urn, waarin 
de crematieresten zijn gedeponeerd. Dit gebruik komt verder niet voor op het grafveld Hazenkamp, noch 
op het grafveld De Reth. Wat betreft de datering van de graven uit deze categorie valt op dat ze relatief 
vroeg zijn, in ieder geval vóór 150 na Chr. Alleen graf 1047 zou met een datering tussen ca. 125 en 180 
na Chr. nog iets jonger kunnen zijn. Verder valt op dat maar liefst vijf van deze graven binnen randstruc-
turen liggen. Alleen graf 1013 ligt niet binnen een randstructuur. Dit graf ligt relatief afgezonderd, buiten 
de hierboven gedefinieerde gravenclusters. Een laatste opvallend patroon is dat alle drie de graven binnen 
gravencluster 2 tot deze eerste categorie behoren. Zij zijn ook alle drie centraal binnen een randstructuur 
gesitueerd.

Een tweede categorie betreft de graven met relatief rijke, verbrande grafassemblages. Tot deze cate-
gorie behoren de graven 1001, 1008, 1009, 1016, 1017, 1024, 1027, 1028, 1033, 1051 en 1056. In deze 
graven zijn tussen de vier en zes (en mogelijk zelfs acht) stukken aardewerk aangetroffen. Door de 
fragmentatie en incompleetheid is het soms moeilijk om het precieze aantal objecten te bepalen. Deze 
categorie graven is opvallend vaak relatief laat te dateren: vooral na ca. 150 na Chr. Een uitzondering zijn 
de relatief rijke graven 1008 en 1056, die zeker thuishoren in de periode voor 150 na Chr., mogelijk 
zelfs nog in de 1ste eeuw na Chr. In beide laatstgenoemde graven zijn naast aardewerk ook glas en een 
fibula gevonden. Met betrekking tot de graven 1016 en 1024 moet verder worden opgemerkt dat het 
gaat om graven van het type C2, die mogelijk eerder als rituele kuilen moeten worden beschouwd. Ook 
het hierboven al beschreven ‘graf ’ 1019 bevat een grote set aardewerk, maar moet waarschijnlijk als een 
rituele kuil worden beschouwd.

 De derde categorie betreft graven waarin de verbrande resten van één, twee of drie stukken aardewerk 
zijn aangetroffen. Sommige graven bevatten zelfs maar enkele verbrande scherven (zoals graven 1012, 
1039, 1045, 1055, 1071 en 1106). Daarbij moet wel worden opgemerkt dat in sommige graven met 
slechts weinig aardewerk wel relatief veel andere objecten aanwezig zijn (zoals graf 1012). 

 Naast aardewerk bevatten verschillende graven ook objecten die zijn gemaakt van glas, metaal, natuur-
steen of been. In deze categorie springen de graven 1008, 1012, 1027, 1045, 1047 en 1056 in het oog. Zo 
bevat graf 1008 naast aardewerk ook een fibula, een blauwe gem van glas en een bronzen vingerring. Graf 
1012 bevat zowel een munt als een fibula en in graf 1027 zijn een bronzen armband, een ijzeren haarnaald 
en een spinklos gevonden. In graf 1045 zijn de crematieresten bovenop een grote plaat leisteen van bijna 
3 kg gedeponeerd (zie ook paragraaf 12.3.2.1); een bijzettingswijze die op de Medelse grafvelden verde 
rniet voorkomt. In het graf 1047 zijn, naast een rijke set onverbrand aardewerk, ook een ijzeren schaar 
en een scheermes meegegeven en graf 1056 bevat ook een stuk glas en een fibula. Ook hier zijn enkele 
interessante patronen waar te nemen. Zo zijn de fibulae in vijf van de zes gevallen aangetroffen in de 
relatief vroege graven (voor 150 na Chr.). Slechts het graf 1035 hoort thuis in een latere fase (175-250 
na Chr.). Verder valt op dat ook de drie munten zijn aangetroffen in vroege graven (ca. 70-150 na Chr.). 
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1008 crematie C1 40-120 na Chr. ● ● ○ ● ○ ● bronzen vingerring, 

ijzeren plaatje

volwassen, 

>20 jaar

1009 crematie D 200-250 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○   man, 

20-30 jaar

1010 crematie C1 70-150 na Chr. ● ● ● ○ ○ ○ bewerkt bot 

(spinrokken?)

vrouw?, 

>20 jaar

1012 crematie B 60-150 na Chr. ● ○ ○ ○ ● ●   volwassen, 

>20 jaar

1021 crematie C1 70-120 na Chr. ● ● ● ○ ○ ● bronzen draad vrouw?, 

>14 jaar

1022 crematie C2 200-400 na Chr. ● ○ ○ ● ○ ○   volwassen

1026 crematie A 56-217 na Chr.  14C ● ○ ○ ○ ○ ○   volwassen

1027 crematie C1 175-230 na Chr. ● ● ● ○ ○ ● bronzen armband, 

ijzeren haarnaald, 

spinklos

vrouw, 

20-40 jaar

1028 crematie B 150-300 na Chr. ● ● ○ ○ ○ ○   vrouw??, 

20-40 jaar

1029 crematie B 126-258 na Chr. 14C ○ ○ ○ ○ ○ ○   volwassen

1033 crematie C1 200-300 na Chr. ● ● ● ○ ○ ○   vrouw?, 

20-40 jaar

1034 crematie C1 150-300 na Chr. ● ● ● ● ○ ○   man??, 

>20 jaar

1035 crematie B (urn) 175-250 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ●   man, 

30-60 jaar

1036 inhumatie - 150-300 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○   baby, 

0-1 jaar

1037 crematie A vóór 250 na Chr. ○ ○ ○ ○ ○ ○   kind, 

1-2 jaar

1038 crematie C1 Romeinse tijd ○ ○ ○ ○ ○ ○   kind, 

0-2 jaar

1042 inhumatie - 21-170 na Chr. 14C ○ ○ ○ ○ ○ ○   vrouw, 

17-24 jaar

1043 dierlijk bot C2 Romeinse tijd ● ○ ○ ○ ○ ○   dierlijk 

verbrand

1047 crematie A 130-165 na Chr. ● ○ ○ ● ○ ○ ijzeren schaar en 

scheermes

volwassen, 

>20 jaar

1050 crematie C1 70-200 na Chr. ● ● ○ ○ ○ ○   volwassen?

1051 crematie C1 70-300 na Chr. ● ● ○ ○ ○ ○   ntd, 

>10 jaar
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1053 crematie B mogelijk ROMV ● ● ● ○ ○ ○   man, 

20-40 jaar

1054 crematie C1 70-300 na Chr. ●        kind, 

2-4 jaar

1057 crematie D Romeinse tijd ○ ○ ○ ○ ○ ○   ntd 

1064 crematie A 21-170 na Chr. 14C ○ ○ ○ ○ ○ ○   vrouw?, 

20-35 jaar

1005 crematie D Romeinse tijd ○ ○ ● ○ ○ ○   geen bot

               

1031 crematie A 80-110 na Chr. ● ○ ● ● ○ ○ mes volwassen

1032 crematie B 40-150 na Chr. ● ○ ○ ● ○ ○ nee volwassen, 

>20 jaar

1052 crematie B 90-170 na Chr. ● ● ○ ● ○ ○ ijzeren naald en

ijzeren plaatje

volwassen, 

20-35 jaar

                 

1011 crematie C1 175-300 na Chr. ● ● ● ○ ○ ○ bronzen armband juveniel, 

10-16 jaar

1014 crematie B 70-200 na Chr.  ● ○ ● ○ ○ ○   juveniel, 

12-16 jaar

1015 crematie C1 Romeinse tijd ○ ● ○ ○ ○ ○   volwassen?

1023 crematie C1 Romeinse tijd ● ○ ● ○ ○ ○   volwassen?

1048 crematie A 70-120 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○   vrouw??, 

>20 jaar

1049 crematie B 166 voor - 20 na 

Chr. 14C

○ ○ ○ ● ○ ○ ijzeren plaatje ntd

1056 crematie C1 25-70 na Chr. ● ● ○ ● ○ ●   vrouw??, 

20-40 jaar

1070 crematie D Romeinse tijd ● ○ ○ ○ ○ ○   ntd

1071 crematie D Romeinse tijd ● ○ ○ ○ ○ ○   ntd, 

mogelijk dier

1073 inhumatie - 2-125 na Chr.  14C ○ ○ ○ ○ ○ ○   man, 

17-20 jaar

1006 inhumatie - 251-397 na Chr.  14C ○ ○ ○ ○ ○ ○   vrouw, 

25-35 jaar

1004 crematie C1 Romeinse tijd ○ ○ ○ ○ ○ ○   vrouw, 

20-40 jaar

1002 inhumatie/

crematie

- Romeinse tijd ● ○ ○ ○ ○ ○   kind, 

0-2 jaar 

+ crematie ntd
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1072 crematie D 175-300 na Chr. ● ● ● ○ ○ ○   ntd

1044 crematie C1 200-300 na Chr. ● ● ○ ○ ○ ○   volwassen, 

>16 jaar

1045 crematie A 1-100 na Chr. ● ● ● ○ ● ○   volwassen, 

20-35 jaar

1017 crematie C1 150-230 na Chr.    ● ● ● ○ ○ ○ bewerkt bot 

(spinrokken?)

ntd, 

>10 jaar

1039 crematie A 80-231 na Chr. 14C ● ○ ○ ○ ○ ○   man??, 

20-40 jaar

1025 crematie C1 150-200 na Chr. ● ● ● ○ ○ ○   vrouw, 

30-60 jaar

1046 crematie A 70-150 na Chr. ○ ● ○ ○ ● ○   volwassen, 

20-40 jaar

1018 dierlijk C2 70-230 na Chr. ● ○ ● ○ ○ ○   dierlijk 

onverbrand 

1019 dierlijk C2 175-300 na Chr. ● ● ● ○ ○ ○   dierlijk 

verbrand 

1020 dierlijk C2 150-300 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○   ntd

1016 crematie C2 175-300 na Chr. ● ● ○ ○ ○ ○ bronzen ring ntd, 

>12 jaar

1024 crematie C2 150-300 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ nee ntd

1055 crematie C2 Romeinse tijd ● ○ ○ ○ ○ ○ nee ntd

1001 crematie C1 175-225 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ nee ntd, >12 jaar

                 

1013 crematie A 150-175 na Chr. ● ○ ○ ● ○ ○ bewerkt bot 

(spinrokken?)

volwassen, 

20-40 jaar

1106 crematie C1 40-150 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○   man??, 

2-40 jaar

1003 crematie C1 Romeinse tijd ○ ○ ○ ○ ○ ○   volwassen, 

>20 jaar

Tabel 6.10. Tiel-Medel-Hazenkamp. Overzicht van de graven, verdeeld per gravencluster. Per graf zijn grafsoort, graftype, date-

ring, grafassemblage en fysisch antropologische determinaties weergegeven. 
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199  Veldman/Blom 2010; Veldman 2011; Hiddink 2005.
200  In het grafveld van Zoelen (Van Dijk 2011) zijn de voor-

werpen gevonden in graven die met een hoge mate van 

onzekerheid aan mannen zijn toegeschreven.

Glazen objecten, daarentegen, komen voor in zowel de vroegere als de latere graven. 
In sommige gevallen kunnen de bijgiften mogelijk nog aanvullende informatie verschaffen over het 

geslacht van de bijgezette persoon. Een eerste voorbeeld betreft het scheermes en de schaar die zijn 
meegegeven in het rijke graf 1047 (125-180 na Chr.). Hoewel het geslacht van de overledene niet kon 
worden bepaald op basis van de fysisch antropologische analyse, wijst met name het scheermes in de 
richting van een mannelijk persoon. Een tweede graf (1027) bevat onder meer een bronzen armband, 
een ijzeren haarnaald, een spinklos en een fibula. Deze vondsten doen vermoeden dat het in dit geval 
juist gaat om een vrouw. Het fysisch antropologische onderzoek onderschrijft deze veronderstelling en 
concludeert dat in dit graf een vrouw met een leeftijd tussen de 20 en 40 jaar is bijgezet. Een andere 
categorie bijgiften wordt in de literatuur ook nog weleens gerelateerd aan het geslacht van de overledene. 
Het gaat om kleine benen objecten die zijn aangetroffen in de graven 1010, 1013 en 1017. De fragmen-
ten van versierde ‘plugjes’, ‘schijfjes’ en kokertjes zijn slechts enkele centimeters groot en zijn volledig 
verbrand (zie gedetailleerde beschrijvingen in paragraaf 14.2.6). Het vermoeden is dat zij bij elkaar horen 
en dat zij onderdeel zijn geweest van een zogenaamd spinrokken: een voorwerp dat wordt gebruikt bij 
het handspinnen. Vergelijkbare objecten worden vaker gevonden in crematiegraven (onder meer te Zoe-
len, Zaltbommel en Linne).199, voornamelijk in graven van vrouwen.200 Het spinrokken bestaat uit twee 
benen kokertjes die bij elkaar worden gehouden door een houten pin binnenin de kokertjes. Op de 

V1075/1376 V1073

Fig. 6.39. Tiel-Medel-Hazenkamp. Enkele voorbeelden van verschillende grafassemblages. 

A De grafassemblage uit het graf 1031. Het ijzeren mes is niet afgebeeld; B een deel van de grafassemblage uit het graf 1047. De 

geverfde beker en de kruikamfoor zijn niet afgebeeld. 

A B
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201  Verhagen 1993; Rijkelijkhuizen 2017. 

uiteinden worden de schijfjes bevestigd met een versierde plug. Een interpretatie als spinrokken is echter 
niet onproblematisch en zeker niet onbetwist. Verschillende auteurs trekken interpretaties als spinrokken 
in twijfel en bieden alternatieve interpretaties als perkamentrolhouder, kokertjes voor oogschaduw of 
naalden, staf of scepter (zie paragraaf 14.2.6 voor een meer uitgebreide discussie).201 De associatie met 
vrouwengraven kan in het geval van het grafveld Hazenkamp niet goed worden getoetst. Alleen voor graf 
1010 kan de bijgezette persoon waarschijnlijk als vrouw worden gedetermineerd. Voor de graven 1013 
en 1017 kan geen geslacht worden bepaald. 

6.6.5.8 Datering en fasering van het grafveld Hazenkamp 

In deze paragraaf komt de ontwikkeling van het grafveld Hazenkamp aan bod. De methoden die zijn 
gebruikt voor het dateren en faseren zijn reeds uiteengezet in paragraaf 6.3. Graven kunnen in een deel 
van de gevallen relatief goed worden gedateerd op basis van de geassocieerde bijgiften. De dateringsreso-
lutie varieert echter aanzienlijk. In sommige gevallen bedraagt de dateringsrange 30-40 jaar, terwijl deze 
marge in andere gevallen wel kan oplopen tot ca. 200 jaar. Ook de 14C-dateringen zijn in veel gevallen 
helaas weinig precies. Het gevolg is dat een deel van de graven niet goed tot een gebruiksfase kan worden 
gerekend. Om de ontwikkeling van het grafveld toch te kunnen reconstrueren wordt in het onderstaande 
gebruikt gemaakt van alle relevante informatie. Naast vondstdateringen en 14C-resultaten gaat het daarbij 
om de ligging, stratigrafie, oriëntatie, afmetingen en samenstelling van de graven en grafmonumenten. 

  Het gebruik van het grafveld kan globaal tussen de tweede helft van de 1ste eeuw na Chr. en het 
eerste deel van de 3de eeuw na Chr. worden geplaatst; een periode van maximaal 175 jaar. Daarmee 
strekt het gebruik van het grafveld zich uit binnen de fases 5 en 7, zoals gedefinieerd in het begin van 
dit hoofdstuk. Voor het grafveld zal echter een aangepaste fasering worden gehanteerd, bestaande uit een 
drietal globale gebruiksfases. De eerste gebruiksfase dateert vanaf de periode omstreeks het midden van 
de 1ste eeuw na Chr. tot ca. 100 na Chr. De tweede gebruiksfase dateert dan tot ca. 150/175 na Chr. 
en de derde gebruiksfase tussen ca. 150 en ca. 230/250 na Chr. Op basis van deze globale fases kan de 
ontwikkeling van het grafveld Hazenkamp in beeld worden gebracht. 

6.6.5.8.1 14C-onderzoek

In paragraaf 6.3 is de aanpak van het 14C-onderzoek al beschreven. Voor het grafveld Hazenkamp zijn in 
eerste instantie houtskool, verbrand bot en onverbrand bot ingestuurd ter datering. Nadat het onverbran-
de bot ongeschikt bleek als gevolg van het ontbreken van collageen, zijn daarvoor in de plaats zo mogelijk 
tanden en kiezen opgestuurd. Uiteindelijk zijn van het grafveld Hazenkamp twintig crematiegraven en 
drie inhumatiegraven 14C-gedateerd. De resultaten van deze dateringen zijn weergegeven in tabel 6.11 
en zijn verwerkt in de analyses en fasering (zie paragraaf 6.6.5.8.3). Hieronder worden enkele algemene 
waarnemingen over de 14C-resultaten op een rij gezet.  

 Vier crematiegraven die goed konden worden gedateerd op basis van bijgiften zijn doelbewust ook 
gedateerd op basis van zowel houtskool als verbrand bot. Doel van deze onderzoeksstrategie was om 
meer licht werpen op de betrouwbaarheid en eventuele afwijkingen van 14C-dateringen op verschillende 
monstermaterialen. Uit dit experiment komen enkele opvallende zaken naar voren. Ten eerste valt op 
dat de 14C-dateringen van respectievelijk houtskool en verbrand bot in drie van de vier gevallen niet of 
nauwelijks overlappen. Daarbij moet worden opgemerkt dat in een van deze gevallen (graf 1056) een laat-
Romeinse vergraving als oorzaak kan worden aangewezen. Voor graven 1021 en 1019 valt op dat in het 
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ene geval de datering op verbrand bot later uitvalt dan die op houtskool, terwijl dat in het andere geval 
precies omgekeerd is. Alleen in het geval van graf 1053 komen de datering van houtskool en verbrand 
bot goed overeen. 

In alle gevallen is er een (geringe) overlap tussen de dateringen op basis van vondstmateriaal en de 
dateringen op basis van verbrand bot en/of houtskool. Voor graf 1021 valt de datering op basis van ver-
brand bot wat later uit dan de vondstdatering, terwijl de houtskooldatering juist wat vroeger uitvalt. Bij 
graf 1053 ligt de vermoede dateringsrange op basis van vondsten net iets vroeger dan beide 14C-daterin-
gen. Voor het graf 1056 overlapt de datering van het verbrande bot goed met de vondstdatering, maar 
komt de datering van het houtskool uit in de laat-Romeinse tijd –waarschijnlijk als gevolg van een 
laat-Romeinse vergraving (zie kuilen 25010 en 25036). Voor de kuil 1019, tenslotte, valt de botdatering 
duidelijk te vroeg uit, terwijl de datering op basis van houtskool wel overlapt met de vondstdatering. 

6.6.5.8.2 De ontwikkeling van het omheiningssysteem 

Rond het grafveld Hazenkamp zijn greppels gedocumenteerd die het grafveld in de verschillende 
gebruiksfases hebben begrensd. Op basis van de relatieve stratigrafie en het geassocieerde vondstmateriaal 
kan de ontwikkeling van deze omheining worden gereconstrueerd (zie fig. 6.40). 

De oudste omheiningsfase bestaat uit de greppel 6003 en mogelijk greppel 6007, die haaks op grep-
pel 6003 is georiënteerd. Deze greppels waren slechts maximaal 0.9 m breed en maximaal 36 cm diep. 

graf vondstdatering 14C houtskool 14C (verbrand) bot opmerking

1006 - - 251-397 na Chr. (95.4%) tand

1008 40-120 na Chr. - 56-217 na Chr. (95.4%)

1010 70-150 na Chr. - 82-234 na Chr. (95.4%)

1012 60-150 na Chr. - 50-180 na Chr. (88.5%)

1014 70-200 na Chr.  - 2 voor-128 na Chr. (93.6%)

1015 Romeinse tijd - 45 voor-80 na Chr. (95.4%)

1019 175-300 na Chr. 76 - 230 na Chr. (95.4%) 42 voor-85 na Chr. (94.5%)

1021 70-120 na Chr. 45 voor-80 na Chr. (95.4%) 121-255 na Chr. (91.1%)

1023 Romeinse tijd - 56-217 na Chr. (94.5%)

1026 - - 56-217 na Chr. (95.4%)

1029 - - 126-258 na Chr. (88.9%)

1031 80-110 na Chr. - 96 voor-74 na Chr. (95.4%)

1034 150-300 na Chr. - 40 voor-87 na Chr. (91.9%)

1039 - - 80-231 na Chr. (95.4%)

1042 - - 21-170 na Chr. (93.6%)

1045 40-100 na Chr. - 74-255 na Chr. (93.5%)

1046 70-150 na Chr. - 52-215 na Chr. (95.4%)

1049 - - 166 voor-20 na Chr. (95.4%)

1050 70-200 na Chr. - 50-180 na Chr. (88.5%)

1053 40-100 na Chr. 80-231 na Chr. (95.4%) 70-224 na Chr. (95.4%)

1056 25-70 na Chr. 328-431 na Chr. (87.9%) 4-134 na Chr. (95.4%)

1064 - - 21-170 na Chr. (93.6%)

1073 - - 2 voor-125 na Chr. (92.8%) tand

Tabel 6.11. Tiel-Medel-Hazenkamp. Overzicht van de uitkomsten van de 14C-dateringen van het grafveld Hazenkamp. 
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Fig. 6.40. Tiel-Medel-Hazenkamp. De ontwikkeling van het omheiningssysteem. Schaal 1:2000. 
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Het is niet mogelijk om de greppel 6003 te dateren op basis van vondstmateriaal. Toch kunnen enkele 
uitspraken worden gedaan op basis van oversnijdingen. Uit het feit dat kringgreppel 2006 greppel 6003 
oversnijdt blijkt dat deze omheining op een zeker moment gedurende het grafveldgebruik zijn functie 
heeft verloren. Helaas kunnen de kringgreppel 2006 en het bijbehorende graf niet worden gedateerd. 
De graven 1018, 1019 en 1020, die in de greppel 6003 zijn ingegraven, kunnen wel worden gedateerd 
en horen thuis tussen ca. 175 en 230 na Chr. In deze periode was de greppel dus al voldoende opgevuld 
voor het ingraven van deze sporen. Daarnaast kan worden vermoed dat greppel 6003 al buiten gebruik 
was geraakt bij de aanleg van het graf 1012 (60-150 na Chr.), iets ten zuidoosten van de greppel. Dit 
graf zal behoren tot de grotere uitleg van de tweede grafveldfase (ca. 70-150 na Chr.). Gezien het feit dat 
de vroegste graven alle ten noordwesten van greppel 6003 liggen is het aannemelijk dat deze greppel al 
tijdens de eerste gebruiksfase is aangelegd (tussen ca. 50 en 100 na Chr.). 

In de volgende fase werd een groter, min of meer rechthoekig terrein afgebakend door middel van 
greppels, te weten greppels 6006 (zuidwesten en noordwesten), 6004 (zuidoosten en noordoosten) en 
6005 (noordoosten). Greppels 6004 en 6005 volgen aan de noordoostelijke zijde van het grafveld het 
kromme verloop van de restgeul. Deze gekromde oever was ontstaan bij een reactivering van de restgeul 
die omstreeks 100 na Chr. wordt gedateerd. Op basis van hun parallelle verloop kan worden gesuggereerd 
dat greppels 6004 en 6005 misschien als bermgreppels van een (jaag)pad moeten worden begrepen. Een 
andere indicatie voor de datering van dit systeem betreft het graf 1012 (gedateerd tussen ca. 60 en 150 
na Chr.) dat juist ten zuidoosten van greppel 6006 is aangelegd. Het greppelsysteem 6006/6004/6005 
kan al met al worden gerelateerd aan de tweede gebruiksfase van het grafveld, zo lijkt het (tussen ca. 100 
en 150/175 na Chr.). 

De laatste greppelfase wordt gerepresenteerd door de greppel 6001, die verschillende van de andere 
greppels (6003 en 6006) oversnijdt. Deze relatief brede en diepe greppel (maximaal 1.5 breed bij 0.56 
m diep) verloopt langs de zuidwestelijke zijde van het grafveld en is onderdeel van een groter percele-
ringssysteem dat doorloopt tot buiten de grenzen van de opgraving, richting de vindplaats Hoge Hof. In 
zuidoostelijke richting is dit systeem verder gevolgd door de archeologen van ADC/BAAC. Het grep-
peldeel 6002 heeft een zelfde oriëntatie als de greppel 6001. Tot welke fase dit greppeldeel moet worden 
gerekend is echter niet duidelijk. Met betrekking tot deze laatste omheiningsfase valt op dat de graven 
1027, 1028 en 1036 in een lijn liggen en de oriëntatie volgen van de greppel 6001 (en 6002). Deze graven 
dateren alle drie na ca. 150/175 na Chr. Op basis van deze vaststelling kan worden gesuggereerd dat het 
systeem van greppel 6001 in deze periode in gebruik was en dat het met de derde gebruiksfase va het 
grafveld kan worden geassocieerd (ca. 150/175-230/250 na Chr.). 

6.6.5.8.3 De ontwikkeling van het grafveld  

Op basis van de vondstdateringen en 14C-resultaten kunnen drie globale gebruiksfases van het grafveld 
worden gedefinieerd (zie de inleiding van deze paragraaf) (fig. 6.41). In het onderstaande worden deze 
gebruiksfases in meer detail besproken. Om graven aan de verschillende gebruiksfases te kunnen toeken-
nen wordt naast vondstdateringen en 14C-resultaten (zie tabel 6.11) ook gebruik gemaakt van de ligging, 
stratigrafie, oriëntatie, afmetingen en samenstelling van de graven en grafmonumenten. 

De eerste ontwikkelingsfase
De oudste gebruiksfase van het grafveld dateert vanaf de periode omstreeks het midden van de 1ste eeuw 
na Chr. tot ca. 100 na Chr. Het is echter moeilijk gebleken om graven met zekerheid in deze vroegste 
fase te plaatsen. Graf 1056 kan goed in de vroeg-Romeinse periode worden gedateerd (tussen ca. 25 en 
70 na Chr.). Hetzelfde geldt mogelijk voor het graf 1053 (op basis van een handgevormde beker), hoe-
wel de 14C-dateringen van zowel verbrand bot als houtskool wijzen op een datering ná 70 na Chr. Een 
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datering van het handgevormde aardewerk uit dit graf na ca. 100 na Chr. lijkt echter onwaarschijnlijk. 
Verschillende andere graven horen mogelijk ook nog thuis in de 1ste eeuw na Chr., hoewel een datering 
in de eerste decennia van de 2de eeuw na Chr. ook tot de mogelijkheden behoort. Het gaat daarbij om 
de graven 1008, 1015, 1021, 1031, 1045 en 1048. 

Als we ligging van de zojuist genoemde graven nader bekijken valt een aantal zaken op. Ten eerste 
liggen de graven 1053, 1008 en 1021 op geringe afstand van elkaar in het zuidelijke deel van de graven-
cluster 1, juist ten noordwesten van de omheiningsgreppel 6003. In dat licht is ook de ligging van het 
paardengraf 28001 interessant. Dit paardengraf ligt tussen de graven 1008 en 1053 in en wordt oversneden 
door de latere randstructuur 2002. Hoewel het paardengraf niet goed kan worden gedateerd duidt de 
oversnijding door de genoemde randstructuur op een relatief vroege datering. Mogelijk kan dit paarden-
graf dan ook tot de vroege ontwikkelingsfase van het grafveld worden gerekend. Het lijkt er al met al 
op dat we in het zuidelijke deel van de gravencluster 1 een kleine concentratie (ca. 10 m diameter) van 
vroege graven kunnen herkennen. Opvallend is dat geen van deze graven lijkt te worden gemarkeerd 
door een randstructuur. 

De graven 1056, 1015 en 1048 liggen op enige afstand van de zojuist beschreven graven, binnen de 
gravencluster 3. Nabij graf 1056 zijn enkele greppeldelen herkend die mogelijk onderdeel zijn geweest 
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van een grafmonument, maar een zekere reconstructie is niet mogelijk. De graven 1048 en 1015 worden 
niet gemarkeerd door een grafmonument. De onderlinge afstand tussen de graven 1056 en 1015 bedraagt 
ca. 10 m en graf 1048 is slechts 5 meter verwijderd van graf 1056. Mogelijk vormen deze graven een 
tweede vroege ontwikkelingskern van het grafveld. Het nabijgelegen graf 1049 wordt op basis van de 
14C-datering in de Late IJzertijd of de vroegste Romeinse periode gedateerd, maar een dergelijke vroege 
datering lijkt onwaarschijnlijk op basis van het overige vondstmateriaal en de algemene datering van het 
grafveldgebruik. 

Mogelijk kan ook binnen de gravencluster 4 een vroege kern worden herkend. Op basis van een 
Romeinse munt -een as uit de periode tot 60 na Chr.- hoort graf 1045 mogelijk nog thuis in de 1ste 
eeuw na Chr. Opvallend aan de randstructuur van dit graf is ook de oriëntatie parallel aan de omhei-
ningsgreppel 6003. De eveneens binnen deze gravencluster gelegen graven 1039 en 1046 kunnen moge-
lijk ook nog tot deze vroege kern worden gerekend, maar een datering in de tweede gebruiksfase is 
echter ook mogelijk.

Voor de gravencluster 2 geldt dat deze mogelijk omstreeks de overgang tussen de eerste en tweede 
gebruiksfase kan worden gedateerd. Het best gedateerde graf (graf 1031) hoort thuis in de periode tussen 
ca. 80 en 110 na Chr. Voor de andere graven gelden dateringen tussen 40 en 150 na Chr. (graf 1032) en 
tussen 90 en 170 na Chr. (graf 1052). Gezien hun gelijkenissen en clustering zou kunnen worden ver-
moed dat zij in een relatief beperkte ontwikkelingsfase van het grafveld zijn aangelegd, waarschijnlijk dan 
in de decennia omstreeks de overgang van de 1ste naar de 2de eeuw na Chr. Helaas kan deze hypothese 
niet definitief worden getoetst op basis van de beschikbare gegevens. 

De tweede ontwikkelingsfase
Vanuit de vroegste kernen ontwikkelt het grafveld zich verder in de periode tot ca. 150/175 na Chr. Voor 
de gravencluster 1 kunnen de graven 1010, 1012, 1047, 1050 en 1064 waarschijnlijk tot deze fase worden 
gerekend op basis van hun vondstdateringen. Graf 1057 en randstructuur 2002 behoren mogelijk ook 
tot deze ontwikkelingsfase, hoewel een latere datering ook niet kan worden uitgesloten. Verder kunnen 
kringgreppel 2006 en graf 1005 wellicht ook tot deze fase kunnen worden gerekend op basis van de gelij-
kenis met de kringgreppel 2009. Wat opvalt is dat de zojuist genoemde graven rond de kern van vroegste 
graven liggen (zoals hierboven gedefinieerd). Ten tijde van deze gebruiksfase is de omheiningsgreppel 
6003 buiten gebruik geraakt, zo blijkt uit de oversnijding door de kringgreppel 2006 en de ligging van 
de kringgreppel 2004, juist ten zuidoosten van de greppel 6003. De begrenzing van het grafveld zal in 
deze fase zijn overgenomen door het grotere greppelsysteem 6006/6004/6005.

Mogelijk kunnen ook de ongedateerde randstructuren 2008, 2015, 2012, 2010 en 2018 tot deze 
gebruiksfase worden gerekend. Indien correct dan bereikt de gravencluster 1 in deze ontwikkelingsfase 
zijn grootste omvang. Een argument om deze randstructuren inderdaad tot deze fase te rekenen betreft 
de vaststelling dat de graven met randstructuren vrijwel allemaal in de tweede gebruiksfase lijken thuis te 
horen. Echter, een definitieve reconstructie behoort niet tot de mogelijkheden, omdat direct geassocieerd 
vondstmateriaal ontbreekt. Als laatste verdient het opmerkelijke inhumatiegraf 1042 nog een vermelding. 
Op basis van de 14C-datering kan dit graf zowel aan de eerste als de tweede gebruiksfase worden toege-
kend. Op basis van ruimtelijke associatie lijkt een datering in de tweede gebruiksfase aannemelijk. Echter, 
het is ook voorstelbaar dat dit opmerkelijk graf van een buitenstaander met opzet op enige afstand van 
de gelijktijdige graven (uit de eerste gebruiksfase) is aangelegd.

Voor de gravencluster 3 geldt dat de verdere ontwikkeling moeilijk te reconstrueren is. Ook in dit 
geval kan het inhumatiegraf (1073) zowel in tot de eerste als de tweede gebruiksfase worden gerekend. 
De overige graven zijn te breed gedateerd om te kunnen toewijzen aan een fase. Voor het graf 1070 bin-
nen de randstructuur 2041 geldt dat deze wellicht op basis van de aanwezigheid van de randstructuur 
tot de tweede gebruiksfase kan worden gerekend. Een definitieve reconstructie behoort echter niet tot 
de mogelijkheden.
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Ook voor de gravencluster 4 geldt dat de tweede ontwikkelingsfase moeilijk te reconstrueren is. De 
graven 1046 en 1039 behoren mogelijk tot deze tweede fase, hoewel een iets vroegere datering ook tot de 
mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor de randstructuur 2021. Het secundair in deze randstructuur 
gegraven graf 1072 is jonger en behoort tot de derde gebruiksfase. De oriëntatie, parallel aan de omhei-
ningsgreppel 6006, is een aanvullend argument om deze randstructuur tot deze tweede fase te rekenen. 
Ook het met de kringgreppel 2005 geassocieerde graf 1017 behoort tot de derde gebruiksfase. Echter, het 
zou kunnen gaan om een secundaire bijzetting, waarmee de betreffende kringgreppel dan mogelijk tot 
de tweede gebruiksfase kan worden gerekend. Helaas kunnen deze suggesties niet nader worden getoetst, 
zodat de reconstructie onzeker blijft. 

Al met al groeit het grafveld in deze tweede gebruiksfase aanzienlijk en lijkt de gravencluster 1 zijn 
grootste omvang te bereiken. Deze gebruiksfase lijkt te worden gekenmerkt door de oprichting van 
grafmonumenten die worden omringd door greppels (de randstructuren). Dergelijke grafmonumenten 
werden mogelijk al aangelegd vanaf de latere 1ste eeuw na Chr. De meeste graven uit deze periode lig-
gen dan ook binnen randstructuren. 

De derde ontwikkelingsfase
De derde ontwikkelingsfase van het grafveld omvat de periode tussen ca. 150/175 en 230/250 na Chr. 
Opvallend is dat slechts enkele van de graven uit deze ontwikkelingsfase direct met een grafmonument 
of randstructuur kunnen worden geassocieerd: graven 1034/1035 (cluster 1) en graf 1017 (cluster 4). Het 
gaat verder vooral om ‘losse’ graven of graven die secundair zijn ingegraven in bestaande grafmonumen-
ten (zoals graf 1072 in de greppel van randstructuur 2021).

 Binnen de gravencluster 1 is in deze gebruiksfase een duidelijke clustering van graven zichtbaar in het 
noordelijke deel van de cluster, juist ten noordwesten van de kringgreppel 2009. Alleen de 3de-eeuwse 
graven 1009 en 1022 zijn aangelegd ter plekke van de oudere kern en liggen daarmee relatief afgezonderd 
van gelijktijdige graven. 

Verder valt op dat ook de late graven 1011 en 1013 relatief afgezonderd liggen, min of meer tussen 
de gravenclusters 1 en 2 in, en dat binnen de gravencluster 2 en 3 geen graven kunnen worden herkend 
die zeker tot deze derde gebruiksfase behoren. 

Binnen de gravencluster 4 zijn daarentegen juist opvallend veel late bijzettingen aangetroffen. Zeker 
tien van de veertien graven of kuilen kunnen tot deze fase worden gerekend. Deze gravencluster bereikt 
gedurende de derde gebruiksfase zijn grootste omvang.

Al met al lijkt het gebruik van het grafveld Hazenkamp in deze fase te zijn geconcentreerd in het 
noordelijke deel van het gravencluster 1 en in het gravencluster 4. Waarschijnlijk is in deze late fase het 
omheiningssysteem 6004/6006 al buiten gebruik geraakt en wordt het grafveld aan de zuidwestelijke 
zijde begrensd door de perceleringsgreppel 6001, die onderdeel uitmaakt van een groter percelerings-
systeem dat doorloopt in de vindplaats Hoge Hof. 

6 . 6 . 6  h e t  g r a f v e l d  d e  r e t h

6.6.6.1 Inleiding

Het grafveld De Reth is gelegen op de oostelijke oever van de restgeul en bevindt zich op oever- op 
kom afzettingen in het zuiden en op oeverafzettingen in het noorden. Tijdens het proefsleuvenonderzoek 
is deze zone aangemerkt als nederzetting op grond van wat vondstmateriaal en de vondst van enkele 
sporen, waaronder een greppel.202 Het merendeel van deze sporen bevond zich in het zuidelijke deel 
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van de vindplaats en zijn ook daadwerkelijk te beschouwen als nederzettingssporen. Ze behoren toe aan 
de Romeinse nederzetting waarvan de kern ten zuidoosten van De Reth gezocht moet worden. Deze 
sporen zijn besproken in paragraaf 6.5.6. Echter de hier bedoelde greppel was geen erfgreppel, zoals ten 
tijde van het proefsleuvenonderzoek werd gedacht, maar bleek een deel van een vierkant grafmonument 
te zijn.203 Omdat destijds echter geen graven of andere aanwijzingen voor een grafveld zijn aangetroffen 
en de greppelstructuur relatief vuil was, was de aanname dat het hier een erfgreppel van een midden-
Romeins erf betrof geen vreemde conclusie. De verrassing was dan ook vrij groot toen in de eerste 
werkput (werkput 11) aan de oostkant van de geul geen nederzettingssporen werden aangetroffen, maar 
randstructuren en graven. Werkput 11 lag geheel tegen de noordelijke grens van de vindplaats zoals deze 
op basis van het proefsleuvenonderzoek was begrensd.204 Het grafveld bleek zich echter verder naar het 
noorden en oosten uit te strekken dan werd gedacht. Daarom is het onderzoeksgebied richting deze 
kanten uitgebreid (zie fig. 4.1 en 4.3). Uiteindelijk zijn op het grafveld 20 werkputten aangelegd met 
variërende afmetingen. 

 De bespreking van het grafveld De Reth volgt in principe dezelfde structuur als die van Hazenkamp. 
Hierbij zal eerst een algemene beschrijving van het grafveld worden gegeven. Deze wordt gevolgd door 
een bespreking van achtereenvolgens de graven, de randstructuren en de overige sporen die met het 
grafveld in verband worden gebracht. Vervolgens zal worden ingegaan op de datering en fasering van het 
grafveld alsmede demografische samenstelling. 

6.6.6.2 Omvang, aantal graven en globale datering van het grafveld

Gezien het feit dat de restgeul van Echteld fase II als prominent element in het landschap aanwezig moet 
zijn geweest ten tijde van de gebruiksperiode van het grafveld zal het grafveld in het westen en noorden 
hierdoor zijn begrensd door de restgeul. Latere reactiveringen hebben er echter toe geleid dat een deel 
van het grafveld is geërodeerd, waardoor we niet in staat zijn de oorspronkelijke oppervlakte van het 
grafveld te bepalen. Gedacht wordt echter dat het deel dat geërodeerd is, niet heel groot is geweest omdat 
de latere heractiveringen grotendeels het pad van de Romeinse geul hebben gevolgd. De hier geschetste 
afmetingen zullen dan ook dicht bij de oorspronkelijke maten liggen. In het oosten en zuiden wordt het 
grafveld begrensd door een grote greppel (6008). Wanneer deze begrenzing wordt aangehouden krijgt 
het grafveld min of meer de vorm van een trapezium met een oppervlakte van 2.45 ha (fig. 6.42). Hier-
mee is het grafveld qua oppervlakte ongeveer een factor drie groter dan het grafveld Hazenkamp. Het 
aantal graven dat is aangetroffen ligt echter ruimschoots lager dan dat van het laatst genoemde grafveld. 
Zoals in paragraaf 6.6.2 is opgemerkt is dit lagere aantal graven zeer waarschijnlijk het gevolg van erosie 
en andere postdepositionele processen. Het totale aantal aangetroffen graven bedraagt 39 stuks. Hiervan 
zijn zeven exemplaren inhumatiegraven (fig. 6.43, A). De overige 32 graven bestaan uit crematiegraven 
(fig. 6.43, B). Een groot deel van deze graven lag buiten de randstructuren die de grafmonumenten oor-
spronkelijk hebben omsloten. Binnen het merendeel van de in totaal 68 randstructuren zijn geen graven 
aangetroffen.205 Hooguit negen graven kunnen als centraal graf, behorende tot een randstructuur. worden 
aangemerkt. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de overige randstructuren geen graf hebben omgeven en er 
wordt dan ook vanuit gegaan dat de graven hier niet onder de grafheuvel zijn bijgezet, maar van bovenaf 
zijn ingegraven. Een andere mogelijkheid, die voor een deel van de randstructuren geldt, is dat er een dus-
danig dik pakket van de oorspronkelijke bodem is geërodeerd of anderzijds verstoord is, dat hierbij ook 
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de centrale graven zijn verdwenen. Het gegeven dat sommige grafgreppels niet dieper zijn dan een paar 
centimeter spreekt wellicht voor deze mogelijkheid. We mogen er dus vanuit gaan dat het grafveld meer 
graven heeft bevat dan de 39 die tijdens de opgraving zijn aangetroffen. Het minimale aantal waar op 
basis van de ‘lege’ randstructuren rekening mee gehouden moet worden, bedraagt 91 crematiegraven.206 
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Fig. 6.42. Tiel-Medel-De Reth. Overzicht van het grafveld De Reth. Schaal 1:2000. 

A wel/niet opgegraven; B graven; C randstructuren; D greppelstructuur 6008; E overige aan het grafveld gerelateerde structuren.



179

Naast crematiegraven is, zoals gezegd ook een zevental inhu-
matiegraven aangetroffen. Hiermee komt het minimale aantal 
mensen dat is bijgezet in het grafveld op 98 individuen (tabel 
6.12). Hierbij is aangenomen dat de negen graven die binnen een 
randstructuur liggen daadwerkelijk als centraal graf beschouwd 
moeten worden en niet als secundair graf zijn bijgezet.

Een deel van de graven kon worden gedateerd aan de hand 
van het hierin aangetroffen aardewerk. Voor een elftal graven is 
ook een 14C-datering beschikbaar. Echter een klein deel van de 
graven en het merendeel van de randstructuren kon niet wor-
den voorzien van een datering. In paragraaf 6.6.6.8 zal dieper 
worden ingegaan op de fasering en datering van het grafveld. 
Voor nu volstaat een globale datering. Deze valt min of meer 
samen met die van het grafveld Hazenkamp en loopt vanaf de tweede helft van de 1ste eeuw na Chr. tot 
en met het einde van de van de midden-Romeinse tijd.

6.6.6.3 De graven van De Reth

6.6.6.3.1 Crematiegraven

Vertegenwoordigde graftypen
Het merendeel van de graven bestaat zogezegd uit crematiegraven. 
In principe zijn alle typen zoals deze zijn omschreven in paragraaf  
6.6.4 vertegenwoordigd binnen het grafveld (tabel 6.13). De 
meeste graven (dertien stuks) zijn van het type C1. Graven van 
het type A zijn vertegenwoordigd met zeven zekere exemplaren. 
Daarnaast zijn er nog vier graven waarvan het vrijwel zeker is 
dat het om graven van het A-type gaat, maar waarbij de graven 
dusdanig zijn aangeploegd dat het niet meer met zekerheid valt 
te bepalen. Vanwege het feit dat het hier telkens gaat om schone 
crematieresten, zonder enig spoor van houtskool, is het zeer aan-
nemelijk dat het hier graven van het type A betreft. Deze graven 
zijn daarom in de tabel en de figuren aangemerkt als ‘A?’.  Van de 
graven die kwalificeren als type B zijn zes exemplaren aangetrof-

Fig. 6.43. Tiel-Medel-De Reth. Veldfoto’s van het onderzoek op het grafveld De Reth.

verschijningsvorm n

inhumatiegraven 7

graven binnen randstructuur 9

randstructuren zonder graf 59

graven zonder randstructuur 23

totaal 98

Tabel 6.12. Tiel-Medel-De Reth. Overzicht 

van de verschillende manifestaties van graven 

in het grafveld.

graftype N %

A 7 19.5

A? 4 11

B 6 16.5

C1 13 36

C2 5 14

D 1 3

totaal 36 100

Tabel 6.13. Tiel-Medel-De Reth. 

Verdeling van de graven per type.
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fen. De types C2 en D zijn slechts in kleine getale aanwezig binnen De Reth. Het gaat hierbij om res-
pectievelijk vijf stuks en één stuk. De C2 graven kenmerken zich in alle gevallen als kuilen met dierlijk 
bot, in zowel verbrande als onverbrande vorm. Eén ‘graf ’ van het type D bevatte alleen een pot en geen 
verbrand botmateriaal. 

 In randstructuur 2026 zijn kort bij elkaar twee schone crematierestendepots (S14.30 en S14.46) aan-
getroffen, waarvan er één was vergezeld van een geverfde beker. Deze depots zijn in het veld geïnterpre-
teerd als crematiegraven van het type A (graf 1062 en 1066). De uitkomst van het fysisch antropologisch 
onderzoek van deze resten, luidde echter dat het hier dierlijke botresten betrof. Echter om wat voor 
dier het zou moeten gaan is niet duidelijk. Ook kon de zoöarcheoloog geen uitsluitsel geven over deze 
botresten (zie hoofdstuk 14). Het kan dan ook niet uitgesloten worden dat het hier toch om menselijke, 
zij het lastig te identificeren, resten gaat. Uiteraard is het ook mogelijk dat het hier lastig te determineren 
dierlijke resten betreft. Het feit dat de beide botdepots zeer sterke overeenkomsten vertonen met mense-
lijke crematiegraven van het type A (zie hieronder), voedt de twijfel omtrent de determinatie als dierlijk 
bot. Indien de twijfel gegrond is, betekent dit dat het aantal graven van het type A, met inbegrip van de 
graven die zijn aangemerkt als type A? op een totaal van twaalf komt. Hiermee zou het type A het best 
vertegenwoordigde graftype zijn in dit grafveld.

De graven van het type A zijn onder te verdelen in twee varianten. De eerste bestaat uit graven met 
relatief veel bijgiften terwijl de tweede variant juist geen bijgiften heeft. Van de eerste categorie zijn 
slechts drie gevallen bekend van De Reth (1081, 1085 en 1102). Van deze graven is graf 1085 bij uit-
stek het meest rijke graf (fig. 6.44). Naast een tweetal kruiken, vier terra sigilata schalen/kommen, zijn 
in dit spoor ook nog eens twee glazen objecten, waarvan er één compleet, aangetroffen. Het andere 
stuk was vernietigd tijdens de aanleg van een drainagebuis die dwars door het graf liep. Ook graf 1102 
bevatte enkele complete en onverbrande bijgiften, te weten een beker en twee kruiken. Graf 1081 wijkt 

Fig. 6.44. Tiel-Medel-De Reth. De complete stukken uit de inventaris van graf 1085.
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Fig. 6.45. Tiel-Medel-De Reth. Positie van de graven van het type A binnen de grafmonumenten. Schaal 1:400.

A-B centrale graven met bijgiften; C-E centrale graven zonder bijgiften; F excentrisch graf zonder bijgiften; G-H graven inge-

graven in een randstructuur; I mogelijke graven in een randstructuur. 
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enigszins af van de twee andere vondstrijke A-graven. In dit graf zijn geen complete stukken aardewerk 
gevonden, maar wel meerdere verbrande scherven die kunnen worden toegeschreven aan drie individuele 
stukken. Slechts één van deze stukken kon worden gedetermineerd. Ondanks het verschil in grafgiften 
vertonen deze graven zeer veel overeenkomsten. Zo kunnen twee van de drie graven als centraal graf 
binnen een randstructuur worden beschouwd (fig. 6.45, A-B). Daarnaast kan op basis van de datering 
van het vondstmateriaal voor alle drie de graven een datering aan het einde van de 1ste eeuw na Chr. 
of het begin van de 2de eeuw na Chr. worden aangenomen. Een laatste overeenkomst bij deze graven 
is dat naast anorganische grafgiften ook grafgiften van organisch materiaal zijn meegegeven. In alle drie 
de graven zijn namelijk resten van onverbrand dierlijk bot aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het hier om 
restanten van vlees dat is meegegeven in het graf.

 Ook de graven van het type A (en A?) zonder bijgiften vertonen, zowel onderling als in vergelijking 
tot de A-types met bijgiften, enkele overeenkomsten en verschillen. De graven 1093, 1094, 1095 (alle 
graven van het type A? fig. 6.45, C-E) en graf 1059 in mindere mate (fig. 6.457, F), liggen centraal bin-
nen een randstructuur en komen hiermee overeen met de graven 1085 en 1102. Hierbij dient wel de 
kanttekening geplaatst te worden dat de graven van het type A? bovenin de heuvel lijken te zijn bijgezet, 
terwijl de andere twee graven onder de grafheuvel zijn begraven. Dit blijkt uit het feit dat de graven van 
het type A? zeer hoog in de bouwvoor, ver boven het eerste archeologische vlak zijn aangetroffen. 

 Interessant is ook dat een aantal graven van het type A zonder bijgiften (1087 en 1090) is ingegraven 
in de greppel van een randstructuur (fig. 6.45, G-H) . Hoewel het hier dus lijkt te gaan om een afwijking 
ten opzichte van de positie van het graf bij de overige graven van dit type, maakt het feit dat het hier 
om twee graven gaat wel aannemelijk dat deze positie niet uniek is. Het gegeven dat twee graven van 
het type A zijn aangetroffen in een randstructuur vormt een argument om ook de twee deposities van 
dierlijk bot in randstructuur 2026 als daadwerkelijk graf te beschouwen, zij het van een type C2 (fig. 6.45, 
I). Zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat ook de verdere overeenkomsten met een zeker 
menselijk crematiegraf (schone crematieresten en een compleet, onverbrand bijgift) zeer treffend zijn, is 
dit een plausibele gedachte.

 Tot slot zijn er twee graven van het type A waarbij geen relatie lijkt te bestaan tussen het graf en een 
randstructuur. Het gaat hierbij om de graven 1081 en 1105. De eerstgenoemde is reeds besproken, het 
tweede graf is een graf zonder bijgiften. Beide graven liggen ‘los’ in het grafveld, zij het dat ze allebei op 
korte afstand van een randstructuur liggen. Graf 1081 ligt even ten oosten van randstructuur 2095 en 
graf 1105 bevindt zich direct ten zuiden van randstructuur 2060. Hoewel van een duidelijke relatie tus-
sen de graven en randstructuren zoals hiervoor beschreven, geen sprake lijkt, kan niet worden uitgesloten 
dat de twee graven op de één of andere manier in verband moeten worden gezien met de genoemde 
randstructuren. 

 Ook voor het merendeel van de graven van het type B lijkt sprake van een relatie tussen het graf en 
een randstructuur. Vier van de zes graven van dit type lagen binnen een randstructuur. Geen van deze 
graven lag echt centraal binnen een monument, maar voor graf 1074 kan, op basis van de relatief geringe 
afstand tot het centrum van het monument, beargumenteerd worden dat het wellicht toch als centraal 
graf bedoeld was (fig. 6.46, A). In dat geval gaat het mogelijk om een primaire bijzetting. Opvallend is 
wel dat de drie overige graven van dit type (1060, 1061 en 1088) die binnen een randstructuur zijn aan-
getroffen alle in een vierkant monument zijn gesitueerd, terwijl graf 1074 binnen een ronde grafgreppel 
is aangetroffen. De drie graven binnen een vierkante omgreppeling liggen daarbij opvallend dicht op één 
van de zijden van het monument (fig. 6.38, B-D). Het is onduidelijk in hoeverre de hiervoor genoemde 
observaties relevant zijn. Hiervoor is de dataset binnen het grafveld te klein. Het is echter niet ondenkbaar 
dat dergelijke zaken voor toekomstig grafveldonderzoek relevant zijn.

 Evenals dit het geval was bij de graven van het type A liggen twee graven van het B-type buiten een 
randstructuur. Het gaat hier om de graven 1065 en 1099. Echter ook nu kan worden beargumenteerd 
dat er wel een relatie kan bestaan tussen één van deze graven en nabijgelegen randstructuren. Graf 1065 
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ligt tussen een drietal randstructuren (2045-2047) in en lijkt tot de groep van deze graven gerekend te 
moeten worden (zie onder). Graf 1099 bevindt zich direct ten oosten van structuur 2079. Voor dit graf is 
een relatie met nabijgelegen randstructuren lastiger te leggen.

 Duidelijke verschillen in de aard van de grafgiften zijn niet echt waargenomen. Wel is het zo dat de 
graven 1061 en 1074 als relatief rijk mogen worden beschouwd. Zo zijn in graf 1061 de scherven aan-
getroffen van zes stukken vaatwerk van aardewerk en bevatte graf 1074 de resten van een aardewerken 
pot, een kruik en een glazen kan. De overige graven hadden slechts één (1065) of twee (1060, 1088 en 
1099) bijgiften. Wel is het zo dat de bijgiften vooral met drinken en niet direct met eten in verband lij-
ken te kunnen worden gebracht. Het betreft namelijk hoofdzakelijk scherven van kruiken en een glazen 
kan (zes individuen), bekers (drie individuen) en kommen (drie individuen). Van die laatste groep is een 
functie als drinkgerei niet zeker. Naast drinkgerei en kommen zijn ook nog scherven van drie potten 
aangetroffen in de graven 1061, 1074 en 1088. Uiteraard kunnen de potten en kommen ook gebruikt 
zijn voor eten, maar, met name, potten kunnen zeker ook gebruikt zijn als container voor vloeistoffen. 
Het feit dat borden, het enige vaatwerk dat direct met eten in verband kan worden gebracht, ontbreken, 
terwijl het drinkgerei, op zijn minst, onevenredig vertegenwoordigt is.

 Daar waar de relatie tussen graf en randstructuur voor de hiervoor besproken graftypen in de meeste 
gevallen heel duidelijk of aannemelijk was, is dit niet het geval bij de graven van het type C. De meeste 
van deze graven liggen namelijk ‘vrij’ in het grafveld. Wel is het zo dat ze dikwijls in de buurt van een 
randstructuur zijn begraven, maar gezien de dichtheid van de randstructuren in dit grafveld is dat geen 
verwonderlijke constatering. Nu is in het voorgaande voor een aantal ‘losse’ graven van het type A en B 
een verband gelegd met een nabijgelegen randstructuur op basis van de afstand. Volgens die redenatie zou 
voor graven van het type C eenzelfde relatie mogen worden vermoed, echter de spreiding van de graven 
van dit type oogt zeer willekeurig terwijl dit niet het geval is bij de graven van het type A en B. Daarbij 
komt dat de meeste graven van deze twee laatstgenoemde typen binnen randstructuren liggen en dit voor 
graven van het type C juist andersom is. Voor twee graven kan worden gesteld dat deze wel binnen een 
grafmonument hebben gelegen (fig. 6.47). Het gaat hierbij om graf 1058 dat binnen randstructuur 2103 
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Fig. 6.46. Tiel-Medel-De Reth. Positie van de graven van het type B binnen de grafmonumenten. Schaal 1:400.

A graf in ronde structuur; B-D graven in vierkante structuren.
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ligt en om graf 1077 binnen randstructuur 2036. Interessant is dat beide graven ernstig verploegd zijn 
en dat het hier theoretisch dan ook om graven van het B-type kan gaan. We beschikken echter over te 
weinig informatie om hier zeker over te zijn, waardoor de graven als type C1 zijn geclassificeerd. Hiermee 
zijn het dan ook de enige graven van dit type binnen een randstructuur. De overige graven liggen zoals 
gezegd los in het grafveld. 

Wanneer we kijken naar het aantal bijgiften in de graven lijkt ook hier, evenals dat het geval was bij 
de graven van het A-type, sprake te zijn van een tweedeling. Enerzijds zijn er graven met een groot aan-
tal bijgiften van aardewerk. Hierbij spreken we over minimaal zeven individuen Anderzijds zijn daar de 
graven waarin slechts één of enkele bijgiften van aardewerk zijn aangetroffen. Bij deze graven varieert het 
aantal bijgiften van één tot vier aardewerkindividuen. Verder valt op dat bijgiften anders dan aardewerk 
vrijwel volledig ontbreken. Een uitzondering hierop zijn enkele kleine hoeveelheden verbrand dierlijk 
bot. Dit is aangetroffen in de graven 1058, 1080 en 1101. In alle drie de gevallen gaat het in ieder geval 
om resten van vogel, waarschijnlijk kip. Daarnaast is in graf 1058 bot van schaap/geit aangetroffen en lag 
in graf 1080 materiaal van een middelgroot zoogdier. Ook is in sommige zeefresiduen onverbrand dierlijk 
bot aangetroffen. Omdat het overige Romeinse materiaal in de graven van het type C wel verbrand is, 
wordt voor deze resten aangenomen  dat het om opspit of zwerfvuil gaat uit de cultuurlaag uit de IJzertijd 
die in grote delen van het grafveld is aangetroffen

In de aard van het aardewerk dat is aangetroffen zijn niet direct patronen te ontwaren zoals dat wel 
het geval was bij de graven het type B. In principe zijn alle vormen van tafelwaar wel vertegenwoordigd. 
Het gaat hierbij om bakjes, borden, kommen, bekers en kruiken. Wellicht enigszins opmerkelijk zijn de 
fragmenten van middelgrote standamforen die in vier graven (1067, 1086, 1100 en 1101) zijn aangetrof-
fen. Deze aardwerkvorm valt niet te kenmerken als tafelwaar en hoort meer thuis in de transportsector. 
Ook potten, waarvan zes fragmenten in vijf graven zijn aangetroffen, zijn niet per definitie als tafelwaar 
aan te merken. Voor het tafelwaar wordt over het algemeen aangenomen dat dit gediend heeft als dienblad 
en container voor voedsel en drank dat aan de overledene werd meegegeven voor diens reis naar het 
hiernamaals. Hetzelfde kan worden vermoed voor de potten en de standamforen.

 Zoals gezegd zijn er nauwelijks andere bijgiften dan aardewerk aangetroffen in de C1-graven op De 
Reth, alleen in graf 1082 bleek een ijzeren scheermes (V3018, fig. 6.48, 1) te liggen. Strikt genomen is 
dit ook de enige goed determineerbare metaalvondst die als bijgift kan worden aangeduid bij de graven 
van het C1-type op dit grafveld. De overige metaalvondsten zijn spijkers die vrijwel zeker afkomstig zijn 
van het hout dat is gebruikt voor de brandstapel, schoenspijkers die waarschijnlijk in de schoenen van de 
overledene zaten en fragmenten van fibulae die de kleding van de overledene bij elkaar hielden. 

 Een laatste grafgift dat geen aardewerk betreft, is afkomstig uit graf 1063. Hierin is een benen naald 
met ronde kop (V 1762, fig. 6.48, 2) aangetroffen. Mogelijk gaat het hier om een onderdeel van een 
spinrokken, maar een andere interpretatie is zeker ook mogelijk. In hoofdstuk 14, Archeozoölogie, wordt 
dieper ingegaan op de mogelijke functie van dit soort knopjes.

Van graf 1086 wordt verondersteld dat het om een graf van het type C1 gaat, hoewel niet uitgeslo-

1077

2036

A

1058

2103

2057

B

Fig. 6.47 Tiel-Medel-De Reth. Graven van het type C1 binnen grafmonumenten. Schaal 1:400.

A graf 1058 binnen randstructuur 2103; B graf 1077 binnen randstructuur 2036.
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207  Aarts/Heeren 2011, 51; Van der Feijst/Veldman 2011, 29.

ten kan worden dat het wellicht om een C2-type gaat. Het 
bevindt zich in het zuidoostelijke deel van het grafveld, even 
ten westen van greppelstructuur 6008. In het spoor is 10 gram 
crematie aangetroffen waarvan alleen kon worden vastgesteld 
dan dat het hier gaat om menselijk botmateriaal. Volgens de 
gehanteerde type indeling kwalificeert dit graf op grond van 
de hoeveelheid crematie net als een C2-type. Het gegeven 
dat het hier een licht aangeploegd spoor betreft in combinatie 
met aardewerkfragmenten die duidelijk op een brandstapel 
hebben gelegen en geïnterpreteerd kunnen worden als res-
tanten van grafgiften, maakt dat het de voorkeur heeft dit 
graf als C1-type aan te merken. Door het ploegen zal zeer 
waarschijnlijk een deel van de crematieresten zijn verdwenen, 
waardoor gesteld kan worden dat het gewicht van de crema-
tieresten dus groter zal zijn geweest dan 10 gram. Wanneer dit 
gewicht het criterium voor een type-indeling zou zijn, moet 
dit graf als een type C2 worden beschouwd. De voorgaande 
argumentatie is echter reden geweest om dit graf als type C1 
aan te merken.

Eén van de twee graven die zijn gekwalificeerd als type 
D is aangetroffen in het oostelijke deel van het grafveld, op 
een afstand van slechts 15 cm ten zuiden van randstructuur 
1095. In dit graf zijn zowel brandstapelresten als crematie-
resten aangetroffen. Daarnaast bevatte het spoor ook een 
draadfibula met breed uitgehamerde beugel (V4403) die een 
datering voor het graf oplevert van 175 tot 300 na Chr. Het andere ‘graf ’ van dit type bestaat alleen uit 
een ingegraven pot (1104). Crematieresten zijn niet aangetroffen. Echter de associatie met het grafveld 
heeft er toe geleid dat dit spoor als graf is gedefinieerd. In sommige publicaties wordt ook wel eens de 
optie van een cenotaaf geopperd voor deposities binnen een grafveld waarbij geen verbrand bot is aan-
getroffen.207 Deze deposities kunnen bestaan uit zowel onverbrande als verbrande stukken vaatwerk, maar 
ook andere objecten kunnen in het vondstenspectrum aanwezig zijn. Hierbij gaat men er dan vanuit dat 
het stoffelijk overschot van de overledene niet beschikbaar was voor de crematie omdat hij bijvoorbeeld 
elders is omgekomen en niet kon worden teruggebracht naar zijn nabestaanden. In dat geval zou men het 
crematieritueel dan hebben voltrokken zonder een daadwerkelijk lijk. De fysieke overblijfselen van het 
ritueel werden dan begraven als ware het een reguliere begrafenis. Wellicht geldt een dergelijke verklaring 
ook voor graf 1104. Het is uiteraard ook mogelijk dat het spoor een manifestatie is van een ander ritueel.

Ontbrekende graven
Voor een groot aantal monumenten waarbinnen geen centraal graf is aangetroffen kan worden aange-
nomen dat deze graven nadat de grafheuvel was opgeworpen, van bovenaf in het heuvellichaam zijn 
gegraven. Op een later moment zijn deze graven als gevolg van erosie, egalisatie en ploegen verdwenen 
en zijn alleen de greppelstructuren voor ons waarneembaar. In een aantal gevallen is dit waarschijnlijk niet 
het geval en moeten we ervan uit gaan dat de graven in een grafkuil zijn bijgezet waarna men de heuvel 
heeft opgeworpen. Het gaat hierbij om de randstructuren 2057 en 2063 (fig. 6.49) In deze rechthoekige 
grafmonumenten zijn centraal kuilen zichtbaar, waarvan op grond van de locatie vermoed mag worden, 
dat hier oorspronkelijk een graf moet hebben gelegen. In het eerste geval resteerde van dit graf niet meer 

Fig. 6.48. Tiel-Medel-De Reth. Grafgiften 

anders dan aardewerk uit de crematiegraven 

van het C1-type.

1 scheermes; 2 benen knopje van wat mogelijk 

een spinrokken is geweest.



186

dan een, in de coupe, grillig gevormd restant van een kuil. Wellicht betreft het hier de onderkant van een 
grafkuil, maar het gegeven dat hierin geen brandstapelresten of crematieresten zijn aangetroffen wijzen 
er wellicht op dat het hier een restant van een uitgraaf- of roofkuil betreft waarbij men de grafinventaris 
in zijn geheel uit de grond heeft gegraven. Dit is zeker het geval bij randstructuur 2063. Hier lag een 
vierkante kuil met een diepte van ca. 30 cm. De kleur, textuur en samenstelling van de vulling wezen 
op een vrij recente oorsprong. Waarschijnlijk is de kuil niet langer dan 100 jaar geleden gegraven. De 
locatie van het spoor binnen het grafmonument laat, zeker bij het ontbreken van gelijkaardige kuilen 
buiten de graven, alleen de mogelijkheid over dat dit een uitgraaf- of roofkuil betreft. Opmerkelijk is 
echter wel dat dit grafveld niet bekend lijkt te zijn geweest bij de gemeenschap van amateurs en andere 
lieden die zich in hun vrije tijd bezighouden met archeologie. Wanneer het hier daadwerkelijk een kuil 
van schatgravers uit betreft, is het waarschijnlijk dat lokale amateurs al wel op de hoogte zouden zijn 
geweest van het bestaan van het grafveld. Ook zouden meerdere recente verstoringen verwacht mogen 
worden binnen de grafmonumenten. Daar dit niet het geval is, lijkt het waarschijnlijker dat het hier gaat 
om een geval van een toevalsvondst door bijvoorbeeld een boer 
tijdens landbouwwerkzaamheden. 

Fysisch antropologische gegevens van de  crematiegraven in relatie tot de 
graftypen
De uitkomsten van de fysisch antropologische analyse van de cre-
matiegraven zullen in hoofdstuk 15 uitgebreid worden besproken. 
Voor het overzicht en een zo volledig mogelijk beeld van het 
grafveld zal hier kort worden ingegaan op de uitkomsten van het 
onderzoek.

Helaas moeten we concluderen dat er vrij weinig conclusies 
kunnen worden getrokken aan de hand van de geslachts- en leef-
tijdskenmerken van de crematieresten. De belangrijkste oorzaak 
hiervoor is het kleine aantal crematiegraven waarbij een verdere 
determinatie dan ‘menselijk botmateriaal’ mogelijk was. Van alle 
crematiegraven kon slechts in negen gevallen een geslachts- of 
leeftijdsbepaling worden gegeven. Deze graven zijn weergegeven 
in tabel 6.14. Uit de analyse is gebleken dat de meeste crematie-
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Fig. 6.49. Tiel-Medel-De Reth. Twee randstructuren waarvan wordt vermoed dat ter hoogte van de verstoring in het centrum 

een graf heeft gezeten. Schaal 1:600.

A randstructuur 2057 met daarbinnen verstoring S29.17; B randstructuur 2063 met daarbinnen verstoring S27.45.

graf leeftijd geslacht

1058 >20 vrouw

1074 >20 vrouw

1078 6 tot 12 kind

1080 >20 vrouw

1081 20-40 indet

1082   man(?)

1088 2 tot 4 kind

1090   vrouw

1093   vrouw

1105   vrouw

Tabel 6.14. Tiel-Medel-De Reth. 

Overzicht van het aantal graven waarbij 

een determinatie op geslacht en/of leef-

tijd mogelijk was.
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resten afkomstig zijn van vrouwen. Van slechts één crematiegraf (graf 1082) wordt, met de nodige voor-
zichtigheid, vermoed dat het gaat om de resten van een man. Dit lijkt te worden bevestigd door één van 
de grafgiften bij dit graf. Dit was namelijk een scheermes (V3018). Van graf 1081 kon het geslacht niet 
worden bepaald, maar kon er wel een uitspraak over de leeftijd van de overledene worden gedaan. Deze 
persoon zou op het moment van overlijden tussen de 20 en de 40 jaar oud zijn geweest. Voor zes van de 
overige crematiegraven die verder gedetermineerd konden worden geldt dat het hierbij ofwel gaat om 
mensen die ouder dan 20 waren of een leeftijd tussen de 20 en 40 jaar hadden bereikt toen zij stierven. 
Twee crematiegraven blijken de resten te bevatten van kinderen. In graf 1078 is een kind begraven in de 
leeftijd van 6 tot 12 jaar en graf 1088 bevatte de resten van een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

 Wanneer we kijken naar de geslachtsverdeling in relatie tot de graftypen moeten we ons realiseren 
dat hier slechts een fractie van de populatie van het grafveld kan worden besproken. De waarde van de 
waargenomen patronen is beperkt. Met de nodige voorbehouden kan worden gesteld dat graftypen niet 
zijn voorbehouden aan bepaalde geslachten of leeftijdsgroepen. Dit blijkt onder meer uit het feit dat 
vrouwen in zowel graven van het type A, B als C zijn begraven. Het gegeven dat de twee kindergraven in 
respectievelijk een graf van het type B en een graf van het type C1 blijken te zijn, zet deze veronderstel-
ling kracht bij. Verdere uitspraken over de relatie tussen graftypen en fysisch antropologische kenmerken 
van de crematieresten kunnen niet worden gedaan.

160.289
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Fig. 6.50. Tiel-Medel-De Reth. Het gebied waarvan wordt aangenomen dat het grotendeels is verstoord als gevolg van post-

depositionele processen. Schaal 1:2000. 

A grotendeels intact; B grotendeels verstoord; C daadwerkelijk aangetroffen graven.
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De ruimtelijke spreiding van graftypen
De analyse van de ruimtelijke spreiding van de graftypen op De Reth is enigszins problematisch en wordt 
gehinderd door het ontbreken van een groot aantal graven. Zoals gezegd moeten we ervan uit gaan dat 
het grafveld onderhevig is geweest aan postdepositionele processen als vergraving en erosie. Hierbij is met 
name het noordelijke deel van het grafveld ernstig aangetast (fig. 6.50). Het gevolg van deze postdeposi-
tionele processen is dat een groot deel van de graven is verdwenen. Op de locaties waar randstructuren 
liggen kunnen we met vrij grote zekerheid stellen dat daar een graf heeft gelegen, maar gezien het feit 
dat een groot deel, zo niet alle graven van het type C en D zich buiten grafmonumenten bevinden en 
deze nagenoeg geheel ontbreken in het noordelijke deel, kunnen we eigenlijk alleen maar veronderstel-
len dat deze graven er wel zijn geweest, maar dat ze in het verleden al moeten zijn verstoord. De waarde 
van de hier geformuleerde uitspraken met betrekking tot de ruimtelijke spreiding van de graven is dan 
ook beperkt. Evengoed dienen deze gemaakt te worden om het grafveld, tenminste deels, te kunnen 
vergelijken met andere grafvelden.

Uit de hiervoor gegeven beschrijving van de graven kan voorzichtig de conclusie getrokken worden 
dat graven van het type A en B hoofdzakelijk te verbinden zijn aan randstructuren en graven van het type 
C en D niet. Gezien de aanzienlijke hoeveelheid randstructuren in het noordelijke deel van het grafveld 
kunnen we er voorzichtig van uitgaan dat hier ten minste 29 graven van het type A of B zullen hebben 
gelegen. Hiervan zijn er slechts zeven daadwerkelijk aangetroffen (fig. 6.51, A-B). Afhankelijk van waar 
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Fig. 6.51. Tiel-Medel-De Reth. Verspreiding van de verschillende typen graven binnen het grafveld De Reth. Schaal 1:2000. 

A graven van het type A en A?; B graven van het type B; C graven van het type C1; D graven van het type C2; E graven van 

het type D; F globale grens tussen het goed geconserveerde deel van het grafveld en het minder goed geconserveerde deel.
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men de denkbeeldige lijn tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het grafveld trekt liggen hier 
slechts één tot twee graven van het type C (fig. 6.51, E). In het zuidelijke deel zijn eveneens zeven graven 
van het type A of A? aangetroffen (fig. 6.51, A). Het aantal graven van het type B bedraagt hier drie (fig. 
6.51, B). Van het type C1 zijn hier in totaal elf graven vertegenwoordigd (fig. 6.51, C). Ook alle graven 
van het type C2 en D liggen in de zuidelijke helft van het grafveld (fig. 6.51, D-E).

 Overige patronen in de ruimtelijke spreiding van de graftypen zijn niet waargenomen. Gesteld kan 
worden dat graven van het type A en B verspreid over het grafveld zullen hebben gelegen, waarbij in de 
meeste gevallen er sprake is van een zekere associatie met een randstructuur. Hoewel er geen bewijs voor 
is, is het zeer aannemelijk dat graven van het type C eveneens verspreid over het grafveld aanwezig waren 
en dat deze juist niet met een randstructuur lijken te zijn geassocieerd.

De chronologische spreiding van graftypen
De graven zijn, waar mogelijk, gedateerd aan de hand van het vondstmateriaal. In de meeste gevallen 
betreft het hier aardewerk en in een enkel geval metaal. Soms gaat het om een gecombineerde datering 
van verschillende materiaalgroepen (tabel 6.15). Wanneer vondstmateriaal niet beschikbaar was of wan-
neer een graf geselecteerd was voor het experiment met betrekking tot de mogelijke verschillen in de 
uitkomsten van 14C-dateringen en het overige vondstmateriaal, is materiaal geselecteerd voor het ver-
krijgen van een radiokoolstofdatering. In de meeste gevallen van de graven op De Reth ging het hier 
om verbrand botmateriaal. Uit de uitkomsten van de 14C-analyses bleek echter dat de dateringen van 
botresten, in ieder geval in sommige gevallen, te oud uitvielen (zie hoofdstuk 6.4). Dit impliceert een 
zekere mate van onzekerheid als het gaat om de dateringen die wel goed lijken uit te komen. Het is in 
de meeste gevallen namelijk niet te verifiëren is of de verkregen datering te oud is of niet. Omdat deze 
dateringen echter onze enige houvast zijn bij het dateren van de graven worden ze toch gebruikt, zij het 
met de nodige voorzichtigheid.  

Wanneer we kijken naar de datering van de verschillende graven valt op dat vrijwel alle graven van 
het type A te dateren zijn in de periode vóór 150 na Chr. Ook de graven van het type B kunnen qua 
datering in de periode voor het midden van de 2de eeuw na Chr. worden geplaatst. Een datering na 150 
na Chr. is voor drie van de vijf graven van dit type echter evengoed mogelijk. De graven van het type 
C en D geven echter een beeld dat ze juist in de (latere fase van de) 2de eeuw en de 3de eeuw na Chr. 
moeten worden gedateerd. Het beeld dat hieruit naar voren lijkt te komen is dat de vroegste graven van 
het type A of B waren en dat men in de latere fasen van het grafveld vooral overging op graven van het 
type C. Uiteraard is ook deze waarneming wellicht vertekend vanwege de veronderstelde verstoring van 
het grafveld in latere perioden waarbij zowel graven van het type A of B, in de grafmonumenten in het 
hele grafveld, en graven van het type C, in de noordelijke helft van het grafveld, lijken te zijn verdwenen.

6.6.6.3.2 Inhumatiegraven

Naast de crematiegraven zijn op De Reth ook inhumatiegraven aangetroffen (tabel 6.14). Het gaat hierbij 
zowel om complete graven (twee stuks), incomplete graven (twee stuks) als ook om babygraven (drie 
stuks). De inhumatiegraven liggen weliswaar verspreid over het grafveld, maar bevinden zich alle in de 
zuidelijke helft van het grafveld (fig. 6.52). Ook hierbij kan men zich weer afvragen of deze spreiding niet 
het gevolg is van postdepositionele processen, maar hierover is geen zekerheid te verkrijgen.

Complete inhumatiegraven
De twee complete inhumatiegraven zijn aangetroffen in het zuidwestelijke deel van het grafveld. De 
graven lagen met een onderlinge afstand van net geen 20 m vrij dicht bij elkaar. Graf 1091 lag ‘vrij’ in 
het grafveld (fig. 6.53 a), terwijl graf 1089 was bijgezet in de greppel van randstructuur 2096 (fig. 6.53 b). 
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1058 crematie C1 100-110 na Chr. ● ● ○ ○ ○ ● ● bronzen 

plaatje

vrouw, >20

1059 crematie A 57-68 na Chr/89-76- voor  Chr. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ijzeren naald ntd

1060 crematie B 120-160 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ntd

1061 crematie B 150-300 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ijzer indet. ntd

1062 dierlijk bot C2 70-120 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ ●  ntd

1063 crematie C1 175-300 na Chr. ● ● ○ ○ ○ ○ ○ eindknop 

benen ‘spin-

rokken’

ntd

1065 crematie B 70-150 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ntd

1066 dierlijk bot C2 Romeins ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ntd

1067 crematie C1 150-300 na Chr. ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ntd

1068 crematie C1 200-300 na Chr. ● ● ● ○ ○ ○ ○ ntd

1069 crematie C1 150-300 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ntd

1074 crematie B 70-120 na Chr. ● ● ○ ● ○ ○ ● brons indet. vrouw, >20, jaar

1075 inhumatie inhumatie 125-175 na Chr. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vrouw, 0-2 mnd

1076 inhumatie inhumatie 125-175 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ man, 0-2 mnd

1077 crematie C1 47 voor -74 na Chr. 14C ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ntd

1078 crematie C1 150-300 na Chr. ● ● ● ○ ○ ○ ● kind, 6-12

1079 inhumatie inhumatie 104-115 na Chr. ● ○ ○ ○ ● ○ ○ baby, 0-6 mnd.

1080 crematie C1 85-235 na Chr. 14C ● ● ○ ○ ○ ○ ● vrouw, >20 jaar

1081 crematie A 70-150 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ ● volwassen, 

20-40 jaar

1082 crematie C1 90-180 na Chr. ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ijzeren scheer-

mes

man(?)

1083 inhumatie inhumatie <180 na Chr. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ man, >20

1084 inhumatie inhumatie Romeins ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ man, 20-40 jaar

1085 crematie A 100 en 110 na Chr. ● ○ ○ ● ○ ○ ● ijzer, indet. ntd

1086 crematie C1 200-300 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ntd

1087 crematie A 25-175 na Chr. 14C ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ntd

1088 crematie B 40-100 na Chr. ● ● ○ ○ ○ ○ ● kind, 2-4

1089 inhumatie inhumatie 73-226 na Chr. 14C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ man, 20-40 jaar

1090 crematie A Romeins ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vrouw

1091 inhumatie inhumatie 95 voor Chr. 61 na Chr. 14C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ man, >20

1092 dierlijk bot C2 150-300 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ntd

1093 crematie A? Romeins ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ vrouw

1094 crematie A? 4-134 na Chr. 14C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ntd

1095 crematie A? 4-131 na Chr. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ntd

1096 crematie D 175-250 na Chr. ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ntd

1097 dierlijk bot C2 150-300 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ntd

1098 crematie C1 100-300 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ijzer, indet. ntd

1099 crematie B 150-300 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ntd
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208  1870 ± 30 BP (Poz-101610). 209  2015 ± 30 BP  (Poz-101607). 

De lichamen lijken met enige zorg in het graf te zijn gelegd, waarbij men de armen van de persoon in 
graf 1089 langs het lichaam heeft geplaatst en de benen naast elkaar. Bij de persoon in graf 1091 waren 
de benen juist gekruist en lag de rechterarm over het bekken en de linkerarm naast het lichaam. Hieruit 
ontstaat een beeld dat de dode eerst op de zij in het graf is gelegd en daarna op de rug is gerold voordat 
het graf werd gedicht. 

De oriëntatie van de grafkuilen is bijna gelijk. Die van graf 1089 kan worden omschreven als NNW 
en die van graf 1091 als NW. De dode in het laatst genoemde graf lag echter met het hoofd richting het 
zuiden, terwijl de ander juist met het hoofd richting het noorden lag.

Geen van beide begravingen was voorzien van bijgiften waardoor het lastig is deze graven te date-
ren. In het veld werd echter rekening gehouden met de mogelijkheid dat graf 1091 wellicht voor de 
Romeinse tijd dateerde. Dit graf lag namelijk in een zone waar ook duidelijk sprake was van menselijke 
activiteit in de Late IJzertijd. Daarbij was er niet direct een relatie waar te nemen tussen dit graf en de 
zekere Romeinse graven in dit deel van het grafveld. Dit was niet het geval bij graf 1089 aangezien hier 
de relatie met het Romeinse grafveld evident was gezien de positie van het graf in een randstructuur van 
een Romeins graf. Om meer zekerheid te krijgen omtrent de datering van graf 1091 en graf 1089 is van 
beide graven een 14C-monster gedateerd. In beide gevallen betrof het een tandfragment dat is gedateerd. 
Voor graf 1089 komt deze bij een standaarddeviatie van 2σ uit tussen 73 en 226 na Chr.208 De datering 
van graf 1091 viel bij een standaarddeviatie van 2σ uit tussen 95 voor Chr. tot 61 na Chr.209 Hiervoor is 
reeds gewezen op de mogelijke afwijkingen in de 14C-dateringen die afkomstig zijn van menselijk bot. 
Het is echter de vraag in hoeverre de gehanteerde reserveringen ook opgaan voor de dateringen die 
afkomstig zijn van tanden. De hier besproken dateringen lijken vrij goed aan te sluiten op de dateringen 
waar rekening mee werd gehouden. Het is mogelijk dat 14C-waarden in tanden na een bepaalde leeftijd 
niet meer wijzigen. Dit is ook aan de hand met isotopen in tanden. Omdat we geen ander dateerbaar 
materiaal hebben en de dateringen overeen kunnen komen met de gedane waarnemingen in het veld, 
worden deze 14C-uitkomsten, zij het met enige kanttekeningen, hier voor waar aangenomen. Wanneer de 
14C-dateringen van tanden correct zijn betekent dit in het geval van graf 1091 dat het goed mogelijk is 
dat het graf in de Late IJzertijd gedateerd moet worden. Echter een datering in de Romeinse tijd is ook 
niet uit te sluiten. Er zijn voor beide perioden argumenten om het graf aan één van deze toe te wijzen. 
Wanneer we kijken naar de oriëntatie dan lijkt  het graf te zijn georiënteerd op de geul die hier in de 
Late IJzertijd heeft gelegen. Daarbij ligt het graf in een zone waar ook zeker sprake is van bewoning in 
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1100 crematie C1 200-300 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ntd

1101 crematie C1 200-230 na Chr. ● ● ○ ○ ○ ○ ● ntd

1102 crematie A 90-120 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ntd

1103 crematie A? 21-209 na Chr. 14C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ntd

1104 geen bot D 70-300 na Chr. ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

1105 crematie A Romeins ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vrouw

Tabel 6.15. Tiel-Medel-De Reth. Overzicht van de graven. Per graf zijn grafsoort, graftype, datering, grafassemblage en fysisch 

antropologische determinaties weergegeven.
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deze periode. Tot slot zijn meerdere inhumatiegraven bekend die worden gedateerd in de Late IJzertijd, 
zei het dat ze uiterst zeldzaam zijn.210 

Anderzijds kan worden gesteld dat de oriëntatie van het graf is gericht op een laagte, i.e. de verlande 
geul van Echteld fase II, die in de Romeinse tijd waarschijnlijk als natuurlijke begrenzing van het grafveld 
werd beschouwd (zie verderop). Wanneer het een Romeins graf betreft was het dus georienteerd op de 
grens van het grafveld. In het geval van een IJzertijdgraf, zou het graf dus langs een watervoerende geul 
zijn gegraven, hetgeen vaker voorkomt in de IJzertijd.211 

Welgeeft het vondstmateriaal in het graf aan dat het graf moet zijn gegraven op het moment dat er al 
sprake was een cultuurlaag uit de IJzertijd. Dit laat de mogelijkheid open dat het graf gegraven is ná de 
bewoning in deze periode. Daarbij komt dat binnen dit grafveld, maar ook in het naastgelegen grafveld 
Hazenkamp en verschillende andere grafvelden in het rivierengebied, meerdere inhumatiegraven zijn 
aangetroffen. In het geval van Hazenkamp en De Reth liggen deze verspreid, zonder ogenschijnlijk een 
duidelijke relatie met de overige graven. Het gegeven dat een ander inhumatiegraf (graf 1089) op De 
Reth in de greppel van een grafmonument is bijgezet, lijkt weliswaar op een verband te duiden tussen de 
overledene en de persoon voor wie het grafmonument oorspronkelijk bedoeld was, maar zonder verdere 
gegevens is dit allerminst zeker. Voor graf 1091 beschikken we dus niet over een dergelijk sterk argument 
om het tot de Romeinse tijd te rekenen, maar gezien het feit dat er meerdere Romeinse inhumatiegraven 
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Fig. 6.52. Tiel-Medel-De Reth. Verspreiding van de inhumatiegraven binnen het grafveld De Reth. Schaal 1:2000. 

A complete inhumatiegraven; B incomplete inhumatiegraven; C babygraven ; D crematiegraven. 
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in het grafveld aanwezig zijn, kan een Romeinse oorsprong voor dit graf zeker niet worden uitgesloten. 
Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat, wanneer de 14C-datering juist is, graf 1091 vrijwel zeker tot 
de vroegste graven op dit grafveld moet worden gerekend. Verondersteld wordt namelijk dat het grafveld 
op De Reth na het midden van de 1ste eeuw na Chr. is gesticht. Aangezien een groot deel van de graven 
binnen het grafveld niet gedateerd kan worden, is dit vermoeden hoofdzakelijk gestoeld op de algemene 
trend in het rivierengebied waarbij de aanvangsdatering van de meeste grafvelden in de tweede helft van 
de 1ste eeuw na Chr. ligt. Wel is het zo dat van de inhumatiegraven uit deze grafvelden die wel gedateerd 
kunnen worden, de vroegste graven eveneens in deze periode dateren. De datering van inhumatiegraf 
1091 omstreeks de overgangsfase van de vroeg- naar de midden-Romeinse tijd, staat in het grafveld dus 
niet op zichzelf. Wel blijft de voor deze periode ongebruikelijke vorm van begraving opmerkelijk. Het-
zelfde geldt overigens voor inhumatiegraven in de midden-Romeinse tijd. 

 Er is weleens geopperd dat de achterliggende reden voor deze afwijkende wijze van de ter aarde bestel-
ling gezocht moet worden in de achtergrond van de overledene. Hij of zij zou dan, bijvoorbeeld door een 
andere geografische of culturele achtergrond, een andere status kunnen hebben gehad binnen de gemeen-
schap. Een dergelijke hypothese lijkt voor bijvoorbeeld graf 1042 op Hazenkamp zeker een mogelijkheid. 
Ook voor graf 1089 dat in een randstructuur op het onderhavige grafveld is bijgezet, is een dergelijke ver-
klaring mogelijk. De vrouw uit dit graf is, zo blijkt uit het isotopenonderzoek (zie paragraaf 16.3.4) niet van 
lokale komaf, maar heeft het grootste deel van haar leven buiten de regio van het huidige Tiel gewoond. 

Voor graf 1091 is een dergelijke verklaring minder zeker. De man in dit graf lijkt primair van lokale 
komaf te zijn, hoewel een herkomst uit een gebied met een vergelijkbaar strontium signaal niet kan 
worden uitgesloten.

A

C

B

D

Fig. 6.53. Tiel-Medel-De Reth. Voorbeelden van de inhumatiegraven op De Reth.

A inhumatiegraf 1091; B inhumatiegraf 1089 in de greppel van randstructuur 2096; C incompleet inhumatiegraf 1083; D 

incompleet inhumatiegraf 1084.
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Incomplete inhumatiegraven
Naast deze twee complete inhumatiegraven zijn ook twee deels verstoorde inhumatiegraven aangetrof-
fen. Het betreft de graven 1083 en 1084. Het eerstgenoemde graf is even boven het midden van de 
zuidelijke helft van het grafveld aangetroffen en ligt ten oosten van de geschakelde grafmonumenten 
2025/2026/2057/2058/2103. Van dit inhumatiegraf ontbreken de schedel en een deel van het linker-
been (fig. 6.53 c). Dit laatste is mogelijk ongezien verwijderd tijdens de aanleg van de werkput. Het been 
bevond zich precies op de scheiding tussen de puthelften. Omdat de grafkuil ook niet zichtbaar was 
tijdens de aanleg en het graf zich grotendeels buiten de put bevond is het onderbeen, inclusief de voet, 
meegetrokken door de bak. Omdat hierbij geen bot is afgebroken en er dus geen botsplinters zijn blijven 
liggen, kon dit bij de aanleg ongezien gebeuren. 

De schedel die tot dit graf heeft behoord zal daarentegen wel in een verder verleden zijn verdwenen. 
Uiteraard is het mogelijk dat het hoofd voorafgaand aan de begraving is verwijderd en dat het lichaam 
zonder hoofd is begraven. Gezien het gegeven dat het volledige grafveld in meer of mindere mate echter 
is aangetast door postdepostionele processen als egalisatie en ploegen, geniet het de voorkeur om het 
ontbreken van de schedel aan een dergelijke  meer ‘natuurlijke’ gebeurtenis toe te schrijven. Te meer 
omdat de schedel in een graf doorgaans hoger ligt dan de overige delen van het lichaam. Het is dan ook 
zeer aannemelijk dat de schedel als gevolg van bijvoorbeeld ploegen is verdwenen.

Het tweede incomplete inhumatiegraf is aangetroffen in de noordoostelijke helft van het rechthoe-
kige grafmonument 2079. Van dit graf resteerden alleen de onderbenen van de overledene (fig. 6.53 d). 
De overige onderdelen van het lichaam zijn verstoord als gevolg van postdepositionele processen. Het 
gegeven dat slechts een klein deel van het skelet is aangetroffen op het niveau van het eerste vlak, waarbij 
de randstructuur nog goed bewaard is gebleven, wijst er mogelijk op dat geen of slechts een ondiepe 
grafkuil is gegraven en het lichaam van de overledene op het maaiveld lag, waarna men het met een 
grafheuvel afdekte. Een andere mogelijkheid is dat het lichaam later in de heuvel is bijgezet en dat men 
de grafkuil van bovenaf in de grafheuvel heeft uitgegraven. Uiteraard kan niet worden uitgesloten dat de 
grafkuil dieper was en dat het oorspronkelijke maaiveld veel hoger lag. Dit zou dan wel betekenen dat 
in latere perioden grote hoeveelheden grond moeten zijn verwijderd of afgeschoven. Echter duidelijke 
aanwijzingen zijn hiervoor binnen het grafveld niet gezien.

 Ook nu zijn er weer enkele moeilijkheden met betrekking tot de datering van de graven, aangezien 
geen van beide voorzien was van bijgiften. Daarbij komt ook nog dat het bot niet genoeg collageen 
bevatte om een 14C-datering te verkrijgen en als gevolg van het ontbreken van de schedels konden tanden 
dus ook niet worden gedateerd. Graf 1083 lijkt wel te worden oversneden door een crematiegraf van 
het type C1, graf 1082. Dit graf wordt op basis van het hierin aangetroffen aardewerk en een scheermes 
gedateerd tussen 100 en 180 na Chr. Indien de oversnijding zoals deze is gezien correct is, betekent dit 
dat het inhumatiegraf in ieder geval voor 180 na Chr. en mogelijk zelfs voor 100 na Chr. gedateerd moet 
worden.

 Zoals gezegd is de datering van inhumatiegraf 1084 binnen randstructuur 2079 ook geen sinecure. 
Ook voor dit graf beschikken we alleen over indirecte dateringen. Binnen de randstructuur waarin het 
graf is aangetroffen is ook een andere, aan het grafveld gerelateerde structuur aangetroffen. Het betreft 
graf 1097. Dit bleek tijdens de analyse echter geen graf te zijn, maar een depositie met de kenmerken van 
een graf van het type C2. Het spoor bleek namelijk geen menselijk, maar alleen dierlijk bot te bevatten. 
Naast verbrand bot en houtskool bevatte de kuil ook enkele scherven van een ruwwandige kan en wat 
onverbrand dierlijk bot. De kan (V5519/5421) is gedetermineerd als een type Niederbieber 97/Brunsting 
15 en wordt gedateerd tussen 150 en 300 na Chr. De positie van het inhumatiegraf en die van de kuil 
is interessant en doet vermoeden dat er een relatie is tussen beide deposities. De sporen bevinden zich 
op een afstand van resp. 2.60 en 2.30 m van de korte zijden van het grafmonument. Daarbij komt dat 
ze allebei net ten noorden van de lengteas liggen en dat de denkbeeldige lijn die tussen de twee sporen 
getrokken kan worden, parallel ligt aan de lengterichting van de randstructuur waarbinnen ze gevonden 
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zijn. Hiermee lijkt een verband te zijn aangetoond tussen de beide sporen. Met enige voorzichtigheid 
kunnen we voor  inhumatiegraf dan ook de datering van graf 1097 aannemen. 

Babygraven
Een bijzondere categorie binnen de inhumatiegraven wordt gevormd door de babygraven. De mate van 
bijzonderheid is niet alleen het gevolg van de relatieve zeldzaamheid van dit type graven, welke voor een 
groot deel wellicht veroorzaakt wordt door de slechte zichtbaarheid van de fragiele botjes in zijn alge-
meenheid. Ook het emotionele aspect speelt een rol bij het benoemen van dit soort graven als bijzonder. 
Het leidt geen twijfel dat de mensen die de baby’s hebben begraven een sterk emotionele band zullen 
hebben gehad met het jonge leven dat hen is ontvallen. Het besef van een dergelijke band maakt het 
vinden, documenteren analyseren van dergelijke graven voor de meeste onderzoekers dan ook bijzonder.

 In het geval van De Reth kunnen we spreken van een drietal babygraven. Het gaat hierbij om 
één dubbelgraf en een enkele begraving. Deze laatste is graf 1079 en in tegenstelling tot alle overige 
begravingen is dit graf buiten de grote greppelstructuur (6008) die het grafveld begrenst (zie 6.6.6.5.2) 
aangetroffen. Het grafje was deels verstoord door een subrecente sloot, maar er resteerde nog genoeg 
om te kunnen bepalen dat het om een babygraf (fig. 6.53) ging met een bijgift in de vorm van een 
geverfde beker in techniek B (V2362/2364/2365) en een As van Trajanus (V1492). Het graf is gelicht en 
voorzichtig met leidingwater gezeefd. Hierbij zijn de toen al zeer fragiele botjes echter volledig vergaan, 
waardoor we voor verdere interpretatie van het graf op de gegevens uit het veld zijn overgeleverd. Op 
basis hiervan kunnen we concluderen dat het ging om een lichaampje met een lengte van ca. 50 cm. Dit 
betekent dat het hier een pasgeborene betreft. De datering van de as wijst op een mogelijke datering van 
het graf in het eerste kwart van de 2de eeuw na Chr. De munt dateert namelijk tussen 104 en 115 na 
Chr.212 Uiteraard moet hierbij rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat munten wat langer 
in omloop waren. Echter een datering in de eerste helft van de 2de eeuw lijkt voor dit graf veilig.

 Het voornoemde babygraf lag geheel geïsoleerd buiten het grafveld. Dit is zeker niet het geval bij de 
twee andere babygraven (1075 en 1076, fig. 6.54). Hiervan is het zeker dat er een relatie is tussen de twee 
graven en er bestaat een sterk vermoeden dat er ook sprake is van een relatie tussen de graven en het 
naastgelegen grafmonument 2030. De graven liggen slechts 40 cm ten zuidwesten van deze randstructuur. 
De skeletten lagen met de voetjes naar elkaar toe en de graven volgnden de vorm van de kringgreppel 
2030. Dit laatste vormt het argument om een relatie tussen deze kringgreppel en de babygraven te ver-
moeden. Ook bij het grafveld Zoelen-Scharenburg zijn enkele babygraven aangetroffen waarbij sprake is 
van een verband tussen het graf en een randstructuur.213

De conservering van deze twee graven was aanzienlijk beter dan die van het andere babygraf, waar-
door het mogelijk was meer en betere waarnemingen te verrichten. Zo kon de lengte van de baby’s iets 
nauwkeuriger worden bepaald waardoor is vast komen te staan dat ook deze baby’s als neonaat mogen 
worden omschreven. Ook konden er uit de rotsbeenderen van de schedeltjes DNA-monsters genomen 
worden. Uit de analyse hiervan is gebleken dat het gaat om een jongetje (1076)  en een meisje (1075). 
Naast de geslachtsbepaling heeft het DNA-onderzoek ook uitgewezen dat het hier gaat om broer en zus. 
Hoewel het strikt genomen middels het DNA-onderzoek niet is aan te tonen dat  het hier een twee-
eiige tweeling betreft, maken zaken als de overeenkomstige afmetingen van de skeletten en het feit dat 
ze gezamenlijk in een graf lagen, dit wel duidelijk. Bij het hoofd van het jongetje had men een geverfde 
beker van het type stuart 4 (V1838) geplaatst, welke was uitgevoerd in techniek B en voorzien van zand-
bestrooiing. Dit type beker wordt gedateerd tussen 125 en 175 na Chr. Deze datering wordt, gezien de 
duidelijke relatie tussen de beide begravingen, voor zowel graf 1075 als 1076 aangenomen.
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Fig. 6.54. Tiel-Medel-De Reth. Babygraven. 

A foto van babygraf 1079, waarvan na berging geen bot meer resteerde; B vlak- en coupetekening babygraf 1079 (1 beker; 2 

botresten; 3 locatie munt), C foto van de babygraven 1075 (links) en 1076 (rechts). 
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Enige opmerkingen ten aanzien van de bijgiften
Opmerkelijk is dat geen van de inhumatiegraven waarin volwassenen zijn begraven bijgiften zijn aan-
getroffen. In het grafveld Zaltbommel-De Wildeman is dit wel het geval. Hier zijn bij twee inhuma-
tiegraven resp. een kruik en een combinatie van een bord, kruik en beker aangetroffen.214 Ook in het 
rapport van Zoelen-Scharenburg vermeldt men dat bij de inhumatiegraven bijgiften zijn aangetroffen, 
maar in hoeverre deze graven zich laten vergelijken met de inhumatiegraven van De Reth is moeilijk 
te achterhalen.215 De graven waarin bijgiften zijn aangetroffen, worden door de onderzoekers namelijk 
in de laat-Romeinse tijd gedateerd.216 Het is echter de vraag in hoeverre deze datering correct is. Hij 
lijkt namelijk vooral gestoeld op de aanname dat de laat-Romeinse inhumatiegraven voorzien zijn van 
metalen bijgiften.217 Dit is in het geval van één van de graven van Zoelen-Scharenburg (INH 3) evident 
het geval. In dit graf zijn goed dateerbare metalen voorwerpen aangetroffen. Echter in het geval van de 
overige inhumatiegraven waarin men metalen voorwerpen heeft aangetroffen is een datering in de laat-
Romeinse tijd veel minder zeker omdat de metaalwaar uit deze graven een aanzienlijk vroegere datering 
kent.218 Vanwege de onduidelijkheden over de datering van de inhumatiegraven van Zoelen-Scharenburg 
kunnen we niet zeggen of men hier inhumatiegraven van voor de laat-Romeinse tijd voorzag van bij-
giften. Het enige graf dat hier geen bijgiften bezat (INH4)  wordt overigens gedateerd in de midden-
Romeinse tijd. 219

In tegenstelling tot de inhumatiegraven van volwassenen zijn bij de babygraven van De Reth in twee 
gevallen wel bijgiften aangetroffen. Hierbij kan men zich overigens afvragen of het bekertje in graf 1076 
niet een bijgift betrof voor zowel graf 1075 als 1076. De familiaire relatie tussen de twee graven, alsmede 
het gegeven dat ze zeer waarschijnlijk gelijk ter aarde zijn besteld, maakt deze veronderstelling plausibel. 
In dat geval kan beargumenteerd worden dat alle babygraven voorzien waren van bijgiften. Hoe het ook 
zij, de twee bijgiften die zijn aangetroffen in de babygraven zijn geverfde bekers. Uiteraard is het lastig 
om op grond van twee voorbeelden te spreken van enige uniformiteit in de bijgiften voor babygraven. 
Hiervoor zijn meer voorbeelden nodig. Op grond van de parallellen voor babygraven in Zoelen kunnen 
we wel voorzichtig concluderen dat bekers tot een ‘standaard’ grafinventaris voor babygraven gerekend 
mogen worden. Hier lag het aantal grafgiften per babygraf weliswaar veel hoger en liep de samenstelling 
van de grafgiften ook sterk uiteen, maar een standaardelement bij alle babygraven in Zoelen-Scharenburg 
was een geverfd bekertje.220

Fysisch antropologische gegevens van de inhumatiegraven
Evenals dit het geval is bij de crematiegraven worden de resultaten van het fysisch antropologisch onder-
zoek uitgebreider besproken in hoofdstuk 15. Echter voor een zo compleet mogelijk beeld van het 
grafveld wordt hier stil gestaan bij de geslachtsbepaling en de leeftijd van de individuen uit de inhuma-
tiegraven. Hierbij zijn de babygraven in het voorgaande al eens besproken, maar voor de volledigheid 
worden de gegevens ten aanzien van deze graven hier nog eens herhaald. Het gaat in alle drie de gevallen 
om baby’s die zijn ingedeeld in de leeftijdsklasse  0-6 maanden. Op grond van de afmetingen van de 
resten kan worden gesteld dat het neonaten betreft, hetgeen betekent dat ze niet ouder zijn geweest dan 
3 maanden. In het geval van graf 1079 kon er als gevolg  van de slechte conservering en de vergankelijke 
aard van het botmateriaal niet meer gegevens worden vastgelegd. Dit was anders bij de graven 1075 en 
1076 waarbij men op grond van het DNA uit het rotsbeen kon bepalen dat het hier de graven van een 
meisje en een jongetje betrof. Ook bij de overige inhumatiegraven bleek een geslachtsbepaling op grond 
van de fysisch antropologische kenmerken mogelijk. In alle gevallen bleek het te gaan om leden van het 
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mannelijk geslacht. Qua leeftijd kon in het geval van de graven 1083 en 1091 worden bepaald dat de 
overledenen ouder moeten zijn geweest dan 20 jaar op het tijdstip van overlijden. Bij de graven 1084 en 
1089 kon de leeftijd wat verder gespecificeerd worden en is bepaald dat de personen tussen de 20 en 40 
jaar zijn geworden.

Evenals dit is gedaan bij de babygraven is ook het DNA van de inhumatiegraven, waar mogelijk, 
onderzocht. Opmerkelijk is de uitkomst van de analsye van het DNA van graf 1089. Volgens het DNA 
zou het hier namelijk om een vrouw gaan, terwijl de fysisch antropologische kenmerken op een man 
duiden. Vermoedelijk gaat het hier dus om een vrouw met mannelijke uiterlijke kenmerken.

De ruimtelijke spreiding van de inhumatiegraven
Zoals gezegd bevinden de inhumatiegraven zich uitsluitend in het zuidelijke deel van het grafveld De Reth. 
Er is echter geen reden om aan te nemen dat in het noordelijke deel van het grafveld geen inhumatiegraven 
hebben gelegen. Het gegeven dat deze niet gevonden zijn is waarschijnlijk volledig te wijten aan de mate 
van verstoring in dit deel van het grafveld als gevolg van ingrijpende postdepositionele processen. 

Over de spreiding van de inhumatiegraven van de volwassenen kan niet veel gezegd worden, behalve 
dan dat deze vrij willekeurig oogt. In twee gevallen (1084 en 1089) is er sprake van een relatie met een 
grafmonument, waarbij één graf binnen het monument en het andere graf in de randstructuur van een 
monument is begraven. De andere twee inhumatiegraven lijken ‘los’in het grafveld te liggen zonder enige 
relatie met een grafmonument. Wellicht is er wel sprake van een relatie tussen het oversnijdende crema-
tiegraf 1082 en het inhumatiegraf 1083, maar zeker is dit allerminst.

 Wanneer we kijken naar de spreiding van de babygraven springt een duidelijk verschil in het oog. Het 
dubbelgraf 1075/1076 ligt binnen het grafveld, waarbij er ook een relatie lijkt te bestaan met randstruc-
tuur 2030. Wellicht bestond er een relatie tussen de tweeling en de persoon die binnen dit monument 
begraven was. Wanneer deze er niet was en het verband met de randstructuur niet bestaand is,  kan in 
ieder geval wel worden gesteld dat de graven binnen het grafveld zijn begraven en hiermee als het ware 
onderdeel uitmaakten van de grafveldpopulatie. 

 Dit kan niet worden gezegd voor het andere babygraf (1079) dat ten oosten van de zuidoostelijke 
grens van het grafveld is aangetroffen. Het feit dat het baby’tje buiten het grafveld is begraven roept een 
beeld op dat het kind geen onderdeel uitmaakte van de begraafgemeenschap. Derks beargumenteerd in 
zijn artikel dat babygraven buiten grafvelden verklaard moeten worden vanuit een culturele achtergrond 
waarbij baby’s pas vanaf een bepaalde fase in hun leven als ‘persoon’ werden beschouwd.221 Het is goed 
denkbaar dat het kindje in graf 1079 nog niet als ‘persoon’ werd gezien en daarom buiten het grafveld 
zijn laatste rustplaats heeft gekregen. De kinderen in graf 1075/1076 hadden volgens deze lezing dan een 
leeftijd bereikt waarmee ze wel de status van ‘persoon’ hadden bereikt en hebben zich hiermee dus een 
plaatsje binnen het grafveld verworven. Indien de hypothese van Derks correct is, betekent dit dat de 
leeftijdsgrens om als ‘persoon’ beschouwd te worden ergens voor de leeftijd van 3 maanden moet liggen. 
Dit is namelijk de maximale leeftijd die de drie neonaten bereikt hebben. Het feit dat twee hiervan bin-
nen het grafveld liggen en één erbuiten wijst er in dit scenario op dat de laatst genoemde jonger is. 

 Er zijn echter nog vele andere verklaringen te bedenken voor het verschil in de begraaflocatie tus-
sen graf 1079 en de andere twee babygraven. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat het hier een onecht 
kind betrof of een kind dat geboren is uit verkrachting. Ook kan de wijze waarop het kind gestorven 
is bepalend zijn geweest voor de locatiekeuze van het grafje. Om dit vraagstuk te beantwoorden is een 
vrij gedetailleerde kennis vereist van de culturele normen en waarden in de inheems-Romeinse samen-
leving. Hierover beschikken we momenteel nog niet. Door echter dit soort fenomenen in veel detail en 
met vernieuwende onderzoeksmethoden te bestuderen is het wellicht in de toekomst mogelijk hier een 
antwoord op te vinden.
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222  Voor de berekening van het gemiddelde zijn de gegevens 

uit de catalogus (Aarts/Heeren 2011, 237-588) gebruikt. 

Hierbij zijn alleen de afmetingen van randstructuren 

meegenomen wanneer deze konden worden bepaald. 

Greppels die zich grotendeels buiten het onderzochte 

areaal bevonden zijn buiten beschouwing gelaten.

6.6.6.4 Randstructuren

Gezien het feit dat de meeste begravingen in het grafveld in latere perioden zijn verstoord en verdwenen 
zijn de randstructuren binnen De Reth van groot belang voor ons beeld van het grafveld. In totaal zijn 
71 randstructuren of delen hiervan aangetroffen. Deze waren in het veld doorgaans zeer moeilijk te her-
kennen als gevolg van de zeer schone vulling van de grafgreppels. In veel gevallen zijn de randstructuren 
alleen geïdentificeerd aan de hand van een textuurverschil dat alleen voelbaar was bij het opschaven van 
het vlak. In de coupes bleken de greppels overigens beter zichtbaar te zijn, waardoor er over de identi-
ficatie van de meeste structuren geen twijfel bestaat. In slechts een aantal gevallen bestaat er enige onze-
kerheid over de juistheid van de identificatie van een spoor als randstructuur. Deze onzekerheid wordt 
veroorzaakt door het feit dat een greppel niet volledig kon worden gereconstrueerd omdat delen niet 
zijn waargenomen. Ook speelt het gegeven dat bij sommige van deze greppels sprake lijkt te zijn van 
onlogische oversnijdingen die suggereren dat het grafmonument gedurende het gebruik van het grafveld 
is geslecht om er een nieuw monument op te richten. Hoewel dergelijke praktijken zeker voor hebben 
kunnen komen, dragen dit soort waarnemingen niet bij aan de zekerheid van een identificatie als rand-
structuur. Voorbeelden van deze minder zekere grafgreppels zijn 2083 en 2084 in het noordelijke deel van 
het grafveld en de structuren 2075, 2078, 2080 en 2100 in het zuidelijke deel van het grafveld. Een mooi 
voorbeeld van een monument waarbij de vorm van een grafmonument lijkt te zijn veranderd tijdens de 
gebruiksfase van het grafveld wordt gevormd door de structuren 1051 en 1052 en wederom de structu-
ren 2083 en 2084. Alle zijn gelegen aan de rand van de geulzone in het westelijke deel van het grafveld.

Voor de meeste randstructuren geldt echter dat de reconstructies zeer betrouwbaar zijn. Wel worden 
ze regelmatig doorsneden door recentere sporen in de vorm van subrecente sloten en greppels en recente 
drainagesleuven. De vrij grote mate van verstoring door deze jongere elementen wordt niet in de laatste 
plaats veroorzaakt door het formaat van de randstructuren. Wanneer het kleinere grafmonumenten zou 
betreffen, zouden deze waarschijnlijk minder vaak verstoord zijn door de doorgaans ruim gespatieerde 
sloten, greppels en drainagesleuven. 

Afmetingen van de randstructuren
Het grote formaat van de randstructuren is tevens één van de onderscheidende kenmerken van dit graf-
veld ten opzichte van het grafveld Hazenkamp en ook vele andere grafvelden in de regio. In tabel 6.16 
zijn de diameters of doorsneden van de grafmonumenten weergegeven. Hieruit blijkt dat de doorsnede 
van het kleinste ronde monument (2089)  4.5 m meet, maar dat het grootste ronde monument (2062) een 
diameter heeft van maar liefst 23.30 m. De afmetingen van het grootste vierhoekige monument (2032) 
bedragen 19.90 bij  18.90 m (fig. 6.55). Het kleinste vierkante monument (2064) is incompleet, maar de 
lengte van één zijde is bekend. Deze bedraagt 3.1 m. Ook blijkt uit deze gegevens dat het gemiddelde 
formaat ruim boven de 9 m ligt. Wanneer de afmetingen van de incomplete monumenten waarvan de 
doorsnede onzeker is niet wordt meegenomen ligt de gemiddelde doorsnede zelfs nog hoger. Dit is zeker 
in vergelijking tot andere grafvelden aanzienlijk. In het geval van het grafveld Tiel-Passewaaij bijvoorbeeld 
bedraagt de diameter van de grootste kringgreppels 16 m (graven 89 en 327). De doorsnede van het 
grootste rechthoekige monument is 17.5 m (graf 209) en het grootste grafmonument is een langwerpig 
monument met ronde uiteinden. Dit monument (graf 268) heeft een lengte van 18.5m. De gemiddelde 
doorsnede van de grafmonumenten bedraagt in Tiel-Passewaaij 8.29 m.222 Hoewel er enige twijfel bestaat 
over de nauwkeurigheid van de door Aarts en Heeren gegeven afmetingen, wordt er vanuit gegaan dat 
de hier gegeven maten de werkelijkheid genoeg benaderen om het punt ten aanzien van de significant 
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223  De in de catalogus gepresenteerde data is steekproefs-

gewijs gecontroleerd aan de hand van de sporenkaarten. 

Hierbij bleek dat de gegevens uit de catalogus in som-

mige gevallen niet overeen komen met het kaartma-

teriaal. Zo wordt beschreven dat de diameter van graf 

257 23 m bedraagt terwijl dit feitelijk 13 m is. Ook de 

afmeting van de randstructuur van graf 276 klopt niet. 

In de catalogus heeft deze een lengte heeft van 21.5 m 

terwijl dit in werkelijkheid 11.5 m lijkt te zijn.

grotere grafmonumenten van De Reth te illustreren.223 De afmetingen van de monumenten in het 
grafveld van Zoelen-Scharenburg zijn op dezelfde wijze geïnventariseerd en hierbij komen we voor het 
grootste monument op een doorsnede van 16.5 m voor een vierkante randstructuur (KG51) en op 13.5 
m voor een ronde randstructuur (KG26). De gemiddelde doorsnede voor dit grafveld bedraagt 8.99 m. 
Voor de overige grafvelden in de regio is het op basis van de beschikbare gegevens niet mogelijk om de 
afmetingen van de grafmonumenten in detail te bestuderen. Wel kan op basis van de overzichtstekeningen 
worden gesteld dat geen van de grafmonumenten het formaat van die uit Medel overschrijden.
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2089 4.5 r   2028 18.4 r   2049 7.6 v 5

2080 6 r   2062 23.3 r   2053 7.8 v 7.4

2078 6 r   2100 9 r   2095 8 v 2.3

2065 6.2 r   2043 13.5 r   2025 8.3 v 8

2070 6.3 r   2033 15.3 r   2047 8.6 v 4

2077 6.5 r   2064 3.1 v 1.9 2036 8.9 v 3.2

2094 6.6 r   2096 4.34 v 3.64 2088 10.3 v 9.9

2083 7 r   2092 4.6 v 4 2035 11.25 v 4.95

2084 8 r   2072 4.65 v 2 2086 11.3 v 13.5

2038 8 r   2045 5.2 v 2.2 2066 11.4 v  

2090 8.3 r   2046 5.3 v 4.8 2052 11.5 v 5.5

2039 8.5 r   2026 5.3 v 5 2029 11.7 v 8.5

2068 8.8 r   2051 5.6 v 4.2 2067 12.3 v 7.3

2059 9.1 r   2071 5.8 v 5.2 2060 12.6 v 12.5

2099 10 r   2091 6.2 v 4.75 2034 13.05 v 10.3

2024 10.6 r   2037 6.2 v 5.4 2081 13.5 v 10.5

2023 11.8 r   2027 6.25 v 5.85 2022 14 v 14.1

2082 12.18 r   2103 6.7 v 12.2 2079 14.9 v 6.7

2040 12.6 r   2097 7.1 v 6.6 2058 15.9 v 12.6

2061 13.6 r   2063 7.2 v 6.3 2057 16.5 v 12.4

2050 16.6 r   2055 7.4 v 5.6 2032 19.9 v 18.9

2030 18.15 r   2048 7.5 v 5.6

Tabel 6.16. Tiel-Medel-De Reth. Overzicht van de diameters en doorsneden van de randstructuren op De Reth.



201

224  Aarts/Heeren 2011, 235.
225  Aarts/Heeren 2011, 51.

226  Haalebos 1990, 193.

Het is niet duidelijk hoe het, voor de regio, grote formaat van de randstructuren van De Reth moet 
worden verklaard. Het is niet mogelijk om de formaten te verbinden aan de sociaal-economische status 
van de overledenen aangezien we voor de grootste monumenten niet over een graf met bijbehorend 
inventaris beschikken. De kringgreppel (2082) van het rijkste graf van De Reth, graf 1085 heeft een 
maximale diameter van ‘slechts’ 14.22 m. Wanneer er een directe relatie zou zijn tussen het formaat van 
het grafmonument, de mate van welvaart van de overledene en de grafinventaris, zou dit betekenen dat 
binnen het grafveld bijzonder rijke graven aanwezig moeten zijn geweest. Helaas kunnen we vanwege 
het feit we maar over één rijk graf in dit grafveld beschikken, hier geen verdere uitspraken over doen 
en zijn we aangewezen op andere grafvelden ter referentie. Voor het grafveld van Passewaaij stellen de 
onderzoekers dat de hoeveelheid grafgiften eerder een tijdgebonden trend lijkt te zijn.224 Wanneer wordt 
gekeken naar de wat rijkere graven van Passewaaij blijkt dat deze ook in kleinere grafmonumenten 
worden aangetroffen, waaruit geconcludeerd kan worden dat daar geen sprake is van een relatie tussen 
formaat en materiële rijkdom. Ook bij andere grafvelden lijkt er niet direct een verband te zijn tussen 
rijkdom van de inventaris en het formaat van het grafmonument. We kunnen dus voorzichtig conclude-
ren dat de materiële rijkdom waarschijnlijk niet als reden moet worden gezien voor het formaat van de 
randstructuur. Aarts en Heeren merken op dat het formaat van de randstructuren wellicht samenhangt 
met het idee dat het stichtersgraven betreft.225 Zij zien hiervoor een argument in de vroegste fase van 
Nijmegen-Hatert, waar de grootste monumenten uit de vroegste fase stammen.226 Een dergelijke situ-
atie is ook zeker toepasbaar op het grafveld van De Reth. Wanneer we kijken naar de overzichtstekening 
zien we dat de twee grootste grafmonumenten (2032 en 2062) behoorlijk centraal in het grafveld liggen. 
Daarbij lijkt het zo te zijn dat een groot deel van de andere monumenten rond deze twee graven zijn 
geplaatst, waarbij deze monumenten ook duidelijk zijn gerespecteerd. Hoewel het formaat van de groot-

20642089

2062

2032

Fig. 6.55. Tiel-Medel-De Reth. Voorbeelden van de grootste en kleinste randstructuren. Schaal 1:400.
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227  Zie o.a. graf 63 en 252 in Tiel-Passewaaij (Aarts/Heeren 

2001, 306, 441).

ste monumenten weliswaar verklaard kan worden vanuit het idee dat het hier dus gaat om stichtersgraven, 
is deze verklaring niet toereikend als reden voor het voorkomen van aanzienlijk grotere monumenten dan 
elders in de regio. Men zou hierbij nog kunnen denken aan een vorm van competitie met de gemeen-
schap die haar doden begroef op het grafveld Hazenkamp, maar hiervoor zijn verder weinig argumenten 
te bedenken. Wellicht zou het onderzoek van de bijbehorende nederzetting, die wordt gesitueerd direct 
ten zuidoosten van het onderzochte gebied en bekend staat als De Wilmert, meer zicht op dit vraagstuk 
werpen, maar dat is nu niet te bepalen.

De vorm van de randstructuren
Zoals bij vrijwel alle inheems-Romeinse grafvelden is ook 
op De Reth sprake van het voorkomen van zowel ronde als 
rechthoekige randstructuren. In totaal gaat het hierbij om 
27 kringgreppels en 38 vierkante of rechthoekige structuren. 
Een verklaring voor de keuze voor ronde of rechthoekige 
randstructuren is tot op heden niet gevonden. Men heeft wel 
gedacht aan een relatie tussen het geslacht van de overledene 
en de vorm van het grafmonument, maar dit verband blijkt 
getuige het voorkomen van beide geslachten in beide typen 
grafmonumenten niet bestaand. Het grafveld op De Reth kan, 
zeker gezien het ontbreken van het merendeel van de graven 
dat behoord heeft aan deze randstructuren, helaas geen bijdrage leveren aan dit vraagstuk.

Doorgaans zijn de randstructuren van dit soort grafvelden voorzien van zogenaamde ingangen welke 
worden gekenmerkt door een onderbreking in de greppel. Bij vierkante structuren ligt deze veelal in 
een hoek. Bij kringgreppels lijkt de locatie vaak willekeurig te zijn bepaald. Echter in het geval van De 
Reth zijn hier als gevolg van de vele oversnijdingen door recente sporen niet altijd uitspraken over te 
doen. Bij de greppels waarvan de ingang zeker is blijkt dat hij bij vierkante structuren inderdaad vaak 
in de hoeken is gelokaliseerd, hoewel een enkele keer de ingang op een willekeurig punt in de greppel 
wordt waargenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de greppel 2037 en mogelijk 2046. Opmerkelijk 
is verder dat bij de keuze voor de locatie voor de ingang een richting niet lijkt uit te maken.  Dit geldt 
overigens ook voor de ingangen bij de ronde randstructuren.  
Naast de randstructuren met een opening zijn in het grafveld ten minste twee randstructuren aangetroffen 
zonder opening. Het gaat hierbij om de rechthoekige structuur 2049 en de kringgreppel 2089 (fig. 6.56). 
Beide greppels bevinden zich rond het midden van grafveld. Ook uit andere opgravingen zijn dergelijke, 
gesloten, greppels bekend.227 Waarom deze randstructuren geen opening hebben is niet bekend.

Opmerkelijke randstructuren
Binnen het grafveld zijn enkele randstructuren aanwezig die opvallen om verschillende redenen. Hier-
voor is al gerefereerd aan de grootste randstructuren in het grafveld; de graven 2032 en 2062. Hoewel 
er meerdere grotere grafmonumenten hebben gelegen springen deze (zowel in het onderhavige grafveld 
als in de regio) qua formaat ver boven de rest uit. Zoals gezegd wordt ervan uit gegaan dat het hier de 
vroegste graven op het grafveld betreft. Grafheuvels met dit soort afmetingen zijn in latere fasen van een 
grafveld niet goed meer in te passen. Gezien het feit dat er geen aanwijzingen zijn aangetroffen dat met 
de aanleg van deze monumenten andere, oudere monumenten zijn geslecht of overbouwd, is de aanname 
dat het hier de oudste graven van het grafveld betreft zeker plausibel. Een interpretatie als stichtersgraf 
sluit hierop aan. Interessant is dat beide monumenten tegen elkaar aanliggen, waardoor er ook een zekere 

2049
2089

Fig. 6.56. Tiel-Medel-De Reth. Voorbeelden 

van enkele randstructuren zonder opening. 

Schaal 1:400. 
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relatie tussen de beide monumenten lijkt te bestaan. Ook dit past binnen de interpretatie dat het hier 
stichtersgraven betreft.

Andere opvallende randstructuren zijn de rechthoekige monumenten 2047 en 2048. Deze liggen aan 
de rand van de geulzone in het noordelijke deel van het grafveld. Het gaat hier om zo lijkt het, twee 
smalle rechthoeken met gelijkaardige afmetingen. De geschatte lengte bedraagt ca. 11 m en de geschatte 
breedte varieert van 4.6 m voor 2047 tot 5.8 m voor 2047. Aan de noordoostkant worden de greppels 
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Fig. 6.57. Tiel-Medel-De Reth. Overzicht van het grafveld De Reth met daarop de twee rijen geschakelde monumenten. Schaal 

1:2000. 

A wel/niet opgegraven; B graven; C grafveldsporen; D monumentenrijen E greppels.
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228  De twee genoemde greppels liggen in de geulzone, 

onder jongere geullagen. Deze sporen waren al groten-

deels geërodeerd door latere geulactiviteit. Het is dus 

niet uitgesloten dat hierbij zaken over het hoofd zijn 

gezien en foutief zijn geïnterpreteerd. 

oversneden door een recente sloot. Een andere sloot loopt haaks op deze sloot aan, waardoor in ieder 
geval een deel van structuur 1047 is verstoord. Het geval wil dat de zuidelijke lange zijde van 2048 pas 
op het tweede vlak is aangetroffen en precies aansluit op de recente sloot die hier op het eerste vlak is 
gezien. Omdat de noordelijke lange zijde van 2047 sowieso niet is te zien, en het spoor in de coupe over 
de zuidelijke lange zijde van 2048 met de nodige twijfel is gezien, kan niet worden uitgesloten dat het 
hier één vierkant monument betreft. Wanneer dit niet het geval is, betreft het hier dus twee, smalle lang-
gerekte monumenten, waarbij sprake is van een zekere onderlinge relatie.

 Een andere situatie waarbij als twee geïdentificeerde randstructuren wellicht tot één monument beho-
ren, bevindt zicht eveneens aan de rand van de geulzone, in het westelijke deel van het grafveld. Het gaat 
hierbij om de randstructuren 2051 en 2052. Beiden zijn te kenmerken als rechthoekige greppels. Het 
geval wil echter dat 2051 de westelijke kant van 2052 lijkt te hebben verstoord. Omdat in dit grafveld 
met uitzondering van de greppels 2083 en 2083 geen duidelijke aanwijzingen bestaan dat grafmonumen-
ten zijn verstoord door de oprichting van een ander grafmonument wordt hier echter gedacht aan een 
graf met een dubbele randstructuur.228 Hierbij ligt structuur 2051 als een rechthoek binnen de vierkante 
omheining van structuur 2052. 

Geschakelde randstructuren
Een opvallend kenmerk van dit grafveld dat apart genoemd wordt zijn de geschakelde randstructuren. 
Ook in andere grafvelden zijn ook zeker reeksen bestaande uit geschakelde of tegen elkaar gelegen graf-
monumenten waargenomen en ook op De Reth liggen er een aantal tegen elkaar. Echter twee rijen van 
dit soort geschakelde  structuren vallen erg op in het sporenoverzicht (fig. 6.57). Niet in de laatste plaats 
is dit het gevolg van het grote formaat van de grafmonumenten in de betreffende reeksen. Door de grote 
open ruimtes binnen de randstructuren zijn deze geschakelde structuren extra opvallend. 

De twee rijen die het meest in het oog springen worden beiden gevormd door rechthoekige rand-
structuren. Beide bevinden zich in de zuidelijke helft van het grafveld. Ook in het noordelijke deel is 
sprake van monumenten die tegen elkaar liggen, maar deze vallen minder op dan de hier besproken 
rijen. De meest zuidelijke reeks wordt gevormd door de structuren 2079, 2081, 2097, 2067 en 2066. 
De randstructuren hebben verschillende formaten, waarbij de eerstgenoemde een rechthoek vormt en 
2081 meer als vierkant is te beschrijven. Tussen 2081 en 2097 is een smalle ruimte zichtbaar die in het 
zuiden wordt afgesloten door, wat lijkt een uitloper van structuur 2097. Het is echter zeer waarschijnlijk 
dat hier een zijde van een klein grafmonument is dat verder niet is herkend in het vlak of de coupes. 
Een dergelijk klein grafmonument wordt ook gevonden in de andere reeks geschakelde randstructuren. 
Boven structuur 2097 liggen nog twee, fragmentarisch overgeleverde monumenten. Verondersteld wordt 
dat de vorm van 2066 rechthoekig is geweest omdat ervan uit wordt gegaan dat de sporen van dit graf 
de kringgreppel 2030 zullen hebben gerespecteerd. Voor de laatste structuur in deze reeks, 2066, wordt 
weer een vierkante vorm vermoed. 

De tweede reeks ligt iets meer naar het noordwesten en bestaat eveneens uit vijf grafmonumenten. Dit 
zijn de structuren 2025, 2026, 2057, 2058 en 2103.  De twee zuidelijke monumenten (2025 en 2026) zijn 
relatief klein. Hierboven liggen vervolgens twee grote, langwerpige randstructuren met afmetingen van 
15.90 bij 13.30 m (2058) en 16.90 bij 12.50 m (2057). De meest noordelijk randstructuur (2103) is zeer 
slecht overgeleverd. Hiervan resteerde slechts een deel van de oostelijke zijde. De oorspronkelijke vorm 
van dit monument is dan ook niet meer te achterhalen.
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De datering van deze clusters is vrij problematisch vanwege het wederkerende probleem met betrek-
king tot de ontbrekende, dateerbare graven. Binnen de zuidelijke reeks grafmonumenten zijn twee gra-
ven aangetroffen, waarvan 1084 een niet dateerbaar inhumatiegraf betrof. Het andere graf (1102) kon, 
samen met intentionele depositie 1097 die eveneens in deze reeks is aangetroffen, wel worden gedateerd. 
Het graf moet op basis van het aardewerk worden gedateerd omstreeks het einde van de 1ste eeuw na 
Chr. De depositie wordt ergens tussen 150 en 300 na Chr. gedateerd. Deze dateringen geven aan dat de 
randstructuren in een reeks qua datering best uiteen kunnen lopen. Dit is op zich niet verwonderlijk 
aangezien het onwaarschijnlijk is dat alle personen die in zo’n reeks zijn bijgezet kort na elkaar zijn over-
leden. Waarschijnlijker is dat een dergelijke reeks een langere periode van gebruik representeert en dat 
de personen die hierin zijn bijgezet op eniger wijze met elkaar verbonden waren. Wanneer de begin- of 
einddatering van dit cluster geplaatst moet worden, is dan ook niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor de 
datering van de andere reeks. Binnen deze rij geschakelde randstructuren is eveneens één graf (1058) 
gevonden. Dit dateert op grond van het vondstmateriaal ook weer rond het begin van de 2de eeuw na 
Chr., tussen 100 en 110. Bij twee andere deposities van verbrand dierenbot (1062 en 1066) in de greppel 
van randstructuur 2026 is een bekertje (V1707) gevonden dat wordt gedateerd tussen 70 en 120 na Chr. 
In dit geval kan dus worden gesteld dat de dateringen van de randstructuren mogelijk wel dicht op elkaar 
liggen. Het bekertje is namelijk gevonden in één van de meest zuidelijke randstructuren van deze reeks, 
terwijl graf 1058 zich binnen de meest noordelijke randstructuur bevindt. Op basis van deze gegevens 
kunnen we voorzichtig concluderen dat de hier besproken reeksen een periode van ongeveer 50 jaar 

Fig. 6.58. Tiel-Medel-De Reth. Locatie van het enige diergraf op De Reth. Schaal 1:2000. 

A wel/niet opgegraven; B locatie hondengraf; C graven; D randstructuren; E greppelsysteem 6008.
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229  Van den Broeke 1977, 55.

lijken te beslaan. Hierbij zal de meest noordelijke reeks net wat vroeger dateren dan de zuidelijke reeks. 
Een argument hiervoor wordt overigens ook gevonden in de oriëntatie van de beide monumentenrijen. 
De meest noordelijke rij is vrijwel noordzuid georiënteerd, terwijl de andere meer zuidwest-noordoost 
is gedraaid. Met deze oriëntatie lijkt de eerstgenoemde reeks zich te oriënteren op de vroegste uitleg van 
het grafveld (zie paragraaf 6.6.6.8). De tweede rij ligt parallel aan de grote greppelstructuur 6008 die het 
grafveld in een latere fase in het noordoosten en zuidwesten begrenst (zie paragraaf 6.6.6.5.2 en 6.6.6.8). 
Hiermee lijkt het veronderstelde dateringsverschil tussen de beide randstructuurreeksen juist te zijn.

6.6.6.5 Aan het grafveld gerelateerde structuren

In en rond het grafveld zijn verschillende zaken aangetroffen die op één of andere manier met het graf-
veld te maken hebben, maar niet als graf of randstructuur kunnen worden aangemerkt. Het gaat hierbij 
dan vooral om aparte deposities of spoorconfiguraties waarvan de  inhoud, datering, positie ten opzichte 
van het grafveld of een combinatie hiervan wijst op een relatie met het grafveld. In de volgende twee 
paragrafen zullen deze sporen en structuren worden besproken.

6.6.6.5.1 Diergraven en andere deposities

In vrijwel alle inheems-Romeinse grafvelden in de regio worden diergraven aangetroffen. Diergraven 
onderscheiden zich van ‘gewone’ deposities met dierlijk bot materiaal door het feit dat een dier in zijn 
geheel, intact in een graf is geplaatst. Het gaat hier dus zeker niet om bijvoorbeeld resten van rituele 
maaltijden die men bij een grafveld kan hebben genuttigd, maar om een feitelijke dierbegraving. De wijze 
waarop de dieren ter aarde zijn besteld, wijst op een zekere mate van zorg die verder gaat dan men zou 
verwachten wanneer het dier als (slacht- of nederzettings)afval zou zijn gedeponeerd. De diepere beteke-
nis achter deze diergraven is moeilijk, of eigenlijk niet, te achterhalen. De mogelijke redenen voor het 
begraven van een paard zijn in het voorgaande hoofdstuk over het grafveld Hazenkamp reeds aan bod 
gekomen en zullen hier niet worden herhaald. Voor het onderhavige grafveld zijn paardenbijzettingen 
ook niet relevant daar deze niet gevonden zijn. Het enige diergraf dat is aangetroffen is de grotendeels 
verstoorde begraving van een hond (28009). Het diergraf bevond zich vrij centraal in het grafveld en 
kan niet direct gerelateerd worden aan graven of randstructuren (fig. 6.58). Gezien het ontbreken van de 
cultuurlaag uit de IJzertijd ter hoogte van het spoor, is het uitgesloten dat het hier om een diergraf uit 
een periode van voor het grafveld gaat. Het graf was behoorlijk verstoord als gevolg van postdepositionele 
processen en alleen een deel van de schedel, enkele wervels en wat fragmenten van de poten was het enige 
wat nog resteerde van dit graf. Aan hondenbegravingen wordt over het algemeen als een beschermende 
functie toegedicht.229 De hond of geest hiervan zou dan over hetgeen waken waarbij het hondenlichaam 
begraven was. In dit geval zou dat dus het grafveld of een deel hiervan zijn.

Verdere ‘typische’ dierbegravingen zijn niet aangetroffen. Wel zijn in randstructuur 2026 twee con-
centraties verbrand bot aangetroffen (1062 en 1066) die tijdens de analyse als dierlijk zijn aangemerkt. 
Vanwege het feit dat deze botconcentraties bijzonder veel weg hadden van een menselijk crematiegraf 
en omdat de determinatie van de aanwezige diersoort(en) niet kon worden verricht, zijn deze deposities 
in het voorgaande ook al eens besproken. Vanwege de twijfel over de determinatie van het botmateriaal 
kan het echter niet worden uitgesloten worden dat het hier daadwerkelijk dierlijk botmateriaal betreft. 
In dat geval kwalificeren deze deposities wellicht eerder als diergraf dan als een ander soort intentionele 
depositie. De reden hiervoor is dat de twee deposities alle kenmerken in zich hebben van een menselijk 
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crematiegraf van het type A: Beide bestaan uit schone resten verbrand bot, hetgeen een indicatie is dat 
de resten met zorg uit de verbrandingsresten zijn gezocht. Ook bleek de meest noordelijke depositie 
(1062) voorzien te zijn van een bekertje als bijgift. Dit zijn zaken die doorgaans alleen bij menselijke cre-
matiegraven worden aangetroffen. Deze parallel met menselijke begravingen in combinatie met de zorg 
die aan deze deposities is besteed vormen het argument om deze contexten, indien het daadwerkelijk 
dierlijk bot betreft, als diergraf te beschouwen. In dat geval komt het aantal diergraven voor De Reth 
op drie te liggen. Wederom dient hierbij te worden opgemerkt dat het mogelijk is dat ook in de minder 
geconserveerde delen van het grafveld ook diergraven aanwezig waren, maar dat deze als gevolg van latere 
verstoringen niet meer zijn aangetroffen.

 Naast deze diergraven zijn ook enkele andere contexten aangetroffen die eerst als graf zijn beschouwd, 
maar die bij de analyse alleen dierlijk bot bleken te bevatten. Vanwege de eerdere interpretatie als graf zijn 
ze geadministreerd als graf en hebben bij gevolg een grafnummer gekregen. Omdat het onevenredig veel 
moeite kost deze sporen en de vondsten hieruit onder ander structuurnummer te administreren waarbij 
ook nog eens het risico op fouten in de administratie toeneemt, is er voor gekozen om de oorspronkelijke 
nummering te handhaven. In dit geval gaat het dus om de ‘graven’ 1092 en 1097. Het eerst genoemde 
spoor betreft een brandrestenkuil waarin naast houtskool, wat scherven van een geverfde beker (V5408) 
en een complete, onverbrande pot (V5500) zijn aangetroffen. De kuil bevatte naast een onverbrande kies 
van schaap/geit ook niet nader te determineren verbrande dierlijke botresten. De interpretatie van deze 
depositie is niet eenvoudig. Evenals de hiervoor besproken deposities doet het complex eerder als een graf 
aan, in dit geval een graf van het type C1, dan als een intentionele depositie. De wijze waarop het bot 
is verbrand geeft aan dat het hier waarschijnlijk niet om de restanten van een maaltijd gaan, maar eerder 
om een lijkverbranding. Omdat deze depositie echter geen directe tekenen van zorg vertoond zoals dat 
bij de graven 1062 en 1066 wel het geval was, kunnen we hier niet direct spreken van een dierbegraving. 
Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat hier de materiële neerslag van een offer is aangetroffen waarbij een 
dier als offergave dienst heeft gedaan en compleet is verbrand.

 Eenzelfde verklaring is ook toepasbaar op ‘graf ’ 1097. Zij het dat deze ook kan worden gezien als res-
tant van een rituele maaltijd. In deze depositie zijn eveneens verbrandingsresten aanwezig in de vorm van 
houtskool en wat verbrand bot. Echter een deel van de botresten, hoofdzakelijk afkomstig van schaap/
geit, is niet verbrand. Ook het aardewerk in de vorm van een kan (V5421/5519) is nagenoeg onverbrand 
en wekt de indruk dat de kan hooguit in de buurt van het vuur heeft gestaan of is beroet nadat het met 
de nog hete asresten is gedeponeerd. De datering van beide deposities is gebaseerd op de datering van 
het aardewerk en kan niet scherper worden gesteld dan ergens tussen 150 en 300 na Chr. Naast deze 
overeenkomstige datering is er ook sprake van enige overeenkomst in de uiterlijke verschijning van de 
beide deposities. Het betreft in allebei de gevallen een kuil met brandresten waarbij men een onverbrand 
stuk vaatwerk heeft geplaatst. Vanuit dit oogpunt bezien, wordt het verschil tussen beide deposities dus 
gevormd door de aanwezigheid van verbrand of onverbrand bot. In hoeverre hier een conclusie aan 
verbonden moet worden is niet duidelijk. Het geeft echter ook geen uitsluitsel over de wijze waarop de 
deposities geïnterpreteerd moeten worden. In het geval van 1092 kan het zowel een offer, een diergraf 
of het restant van een rituele maaltijd zijn. In het geval van 1097 lijkt de optie dat het een diergraf is 
uitgesloten vanwege het voorkomen van meerdere diersoorten in de depositie. De overeenkomsten in 
de beide deposities doet evenwel vermoeden dat er eenzelfde oorsprong achter zit. In dit geval geniet de 
interpretatie als offer de voorkeur vanwege het grotendeels verbrande botmateriaal in ‘graf ’ 1092.

 Een laatste opmerkelijke en, voor dit grafveld unieke, depositie wordt gevormd door ‘graf ’ 1104. Het 
betreft een complete, onverbrande kom van Low Lands Ware (V2717) in een kuil. In het spoor zijn geen 
crematie- of verbrandingsresten aangetroffen, waardoor het zeer onzeker is dat het hier een graf betreft. 
De relatie met het grafveld is gezien de datering van de pot tussen 70 en 300 na Chr. en de ligging bin-
nen het grafveld echter vrij zeker. 
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6.6.6.5.2 Begrenzing van het grafveld

De scheiding tussen een grafveld en het gebied van de levenden is in alle tijdvakken in meer of mindere 
mate aanwezig. Vaak wordt deze scheiding in eerste instantie bepaald door natuurlijke elementen van het 
landschap, maar dikwijls worden grafvelden ook afgebakend door greppelsystemen of paalzettingen. In 
het geval van De Reth komen al deze vormen van afbakening voor. In het volgende deel van dit hoofd-
stuk zullen deze vormen achtereenvolgens worden besproken, waarbij ook aandacht wordt besteed aan 
de veranderingen die zij door de tijd heen ondergaan.

Geulen
Geulen vormen in het rivierengebied voor de bedijking een belangrijk, zo niet het belangrijkste structu-
rerende element in het landschap als het gaat om locatiekeuze voor nederzettingen, grafvelden en andere 
door de mens ingerichte plaatsen. Voor het grafveld op De Reth is dit niet anders. De geulen binnen het 
plangebied vormen hier voornamelijk de natuurlijke grenzen van het grafveld. Zelfs de oudste geulfase die 
binnen het plangebied actief is, Echteld fase I, maar ten tijde van de gebruiksfase van het grafveld reeds lang 
is verland, heeft waarschijnlijk als natuurlijke begrenzing gefunctioneerd. De locatie waar deze geul in de 
IJzertijd stroomde zal in de Romeinse tijd zeker nog zichtbaar zijn geweest als een laagte in het landschap. 
Wanneer we kijken naar de zuidwestelijke zone van het grafveld zien we dat de lijn waarlangs de meest 
zuidwestelijk gelegen graven liggen dezelfde oriëntatie heeft als de geul van Echteld fase I uit de IJzertijd 
(fig. 6.59 C). Dit wijst erop dat de geul door de gebruikers van het grafveld werd gezien als natuurlijke grens. 

 Een nog duidelijker en zeker ook belangrijker grens was de actieve geul Echteld fase II die van zuid 
naar noord door het plangebied stroomde (fig. 6.59 B). Dat deze fysieke grens ook als belangrijk structu-
rerend element werd gezien, is af te lezen uit de vorm van het grafveld. Vanuit de vroegste graven wordt 
het grafveld uitgebouwd, waarbij men de graven en de vorm van het volledige grafveld telkens op deze 
actieve geul bleven oriënteren (zie ook paragraaf 6.6.6.8). Ter hoogte van het grafveld heeft de geul een 
naar het oosten gerichte buitenbocht. Deze vorm is ook af te lezen in de configuratie van de grafmonu-
menten die aan de vroegere fase van het grafveld worden toegeschreven. Deze vorm wordt ook gevolgd 
door greppelstructuur 6013/6017 die wordt gezien als de oostelijke begrenzing van het grafveld in de 
eerste fase (zie hieronder).

 Hoewel we de oorspronkelijke loop van de Echteldse stroomgordel in de Romeinse tijd niet meer 
kunnen achterhalen als gevolg van de erosie door de middeleeuwse heractiveringen, lijkt er op basis van 
de fysisch geografische gegevens geen reden te zijn om aan te nemen dat de situatie omstreeks de 2de 
eeuw na Chr. sterk anders was. Ervan uit gaande dat vanuit de actieve geul van fase II, net als in de mid-
deleeuwen, een crevassegeul in noordoostelijke richting liep, kunnen we veronderstellen dat deze crevasse 
de noordelijke begrenzing van het grafveld heeft gevormd (zie paragraaf 5.5). Of deze crevassegeul een 
gelijkaardige invloed op de layout van het grafveld heeft gehad als de geul van Echteld fase II, is als gevolg 
van de latere reactiveringen niet meer te achterhalen, maar wel waarschijnlijk. Bij deze gebeurtenissen 
is namelijk niet alleen de loop van de Romeinse fase van Echteld verdwenen, maar zijn ook meerdere 
graven verstoord. Dit lijken er overigens niet veel te zijn geweest, daar de beschikbare ruimte in het 
noordelijke deel vanwege de loop van de Romeinse crevassegeul niet groot zal zijn geweest. 

Naast deze grotere landschappelijke elementen lijkt ook een aanzienlijk kleiner crevassegeultje (11014) 
uit de hoofdgeul van Echteld fase I van invloed te zijn geweest op de begrenzing van het grafveld. In dit 
geval vormt dit geultje de zuidoostelijke grens die loopt vanaf de verlande hoofdgeul in noordoostelijke 
richting. In het veld is deze ondiepe crevasse alleen als vondsthoudende laag gezien en tijdens de uitwer-
king pas als crevassegeul herkend. Het gegeven dat de vondsten zich beperken tot deze zone vormt een 
aanwijzing dat hier sprake is van een lager gelegen deel waarbij de vondstlaag in de geul niet tijdens de 
latere verstorende processen is opgenomen in de bouwvoor terwijl dat met de vondstlaag  in de hogere 
delen, buiten dit geultje wel zal zijn gebeurd. Wellicht dat deze geul in de beginjaren van het grafveld al 
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minder zichtbaar werd, waarna men deze grens opnieuw heeft gemarkeerd door het graven van grep-
pelstructuur 6013/6017(zie onder). Deze greppel volgt in dit deel van het grafveld vrijwel exact de loop 
van crevassegeul 11014. Tot hoever de crevasse doorliep in noordoostelijke richting is niet duidelijk. Er 
bestaat een vermoeden dat hij vrij scherp richting het noorden afbuigt en zodoende ook hier nog een 
natuurlijke grens voor de eerste fase van het grafveld vormde. In werkput 20 is namelijk een gelijkaardige 

Fig. 6.59. Tiel-Medel-De Reth. De begrenzing van het grafveld in de eerste en tweede fase. Schaal 1:2000. 

A wel/niet opgegraven; B geul echteld Fase II; C resterende laagtes systeem Echteld fase I; D begrenzing fase 1 grafveld; E 

begrenzing fase 2 grafveld.
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vondstlaag gezien als in de putten in het zuidoostelijke deel van het grafveld. Echter ook nu betreft het 
een interpretatie die pas tijdens de uitwerking gevormd is en niet goed meer te verifiëren aan de hand 
van de gegevens uit het veld.

Greppelstructuur 6013/6017 (fig. 6.59, D)
Aan de hand van het voorgaande kunnen we dus concluderen dat het grafveld aan vrijwel alle kanten 
werd begrensd door landschappelijke elementen. Alleen aan de oostkant zijn geen aanwijzingen gevon-
den voor een natuurlijke grens. Verondersteld wordt dan ook dat de begrenzing van het grafveld werd 
gemarkeerd door een door mensen gemaakte barrière. In dit geval in de vorm van een greppel. Het gaat 
hierbij om een greppel die onderdeel uitmaakt van een groter systeem, waarvan tijdens de opgraving 
slechts delen van zijn herkend. Dit komt doordat de greppel zeer moeilijk van de natuurlijke ondergrond 
bleek te onderscheiden. Wanneer een greppel in de buurt van een intensief gebruikte zone ligt is de 
vulling vaak goed zichtbaar als gevolg van het vuil dat zich verzameld in het spoor. Echter greppels bij 
grafvelden, zowel randstructuren als de omheiningsgreppels, hebben vaak een zeer schone vulling omdat 
grafvelden lang niet zo intensief gebruikt werden dan andere delen van het landschap. Hierdoor zijn 
deze sporen dus zeer lastig te herkennen. In het geval van greppelstructuur 6013/6017 werd een tweede 
probleem met betrekking tot de zichtbaarheid gevormd door een combinatie van de geringe diepte van 
de greppel met de latere verstorende postdepositionele processen als egalisatie en ploegen. In sommige 
delen zal de greppel grotendeels of zelfs volledig zijn opgenomen in de bouwvoor. Van de structuur rest 
echter nog genoeg om de vorm van het grafveld in de vroegste fase grotendeels te reconstrueren. Hierbij 
dient overigens benadrukt te worden dat het onduidelijk is of de greppel aan de oostzijde al gegraven is 
bij de eerste ingebruikname van het grafveld of dat men het systeem in één keer heeft aangelegd nadat 
het ondiepe crevassegeultje uit Echteld fase I volledig was opgevuld. Indien dat laatste het geval is, moeten 
we er, bij gebrek aan aanwijzingen voor natuurlijke grenzen, vanuit gaan dat het oostelijke deel van het 
grafveld in de allervroegste fase van het grafveld niet was begrensd.

Greppelstructuur 6008 (fig.6.59)
Vrij snel na aanleg is greppelstructuur 6013/6017 alweer in onbruik geraakt. Het is niet duidelijk of de 
greppel al zo snel opgevuld is geraakt, of dat er een andere reden is voor het buiten gebruik raken. Rond 
het begin van de 2de eeuw na Chr., mogelijk zelfs al in de laatste decennia van de 1ste eeuw na Chr., 
wordt de functie van grens van het grafveld overgenomen door een deel van  greppelstructuur 6008. 
Deze greppel is in alle opzichten anders dan zijn voorganger. Daar waar 6013/6017 een vrij organische 
vorm had en duidelijk georiënteerd was op landschappelijke elementen, is 6008 een voorbeeld van de 
wijze waarop het landschap in de midden-Romeinse tijd kon worden ingericht door de mens. De grote, 
meerfasige greppels die tot dit systeem behoren strekken zich uit tot ver buiten de grenzen van het 
plangebied en maken zoals gezegd mogelijk deel uit van een aantal tijdelijke legerkampen. Verondersteld 
wordt dat het Romeinse leger hier in de eerste helft van de midden-Romeinse tijd, omstreeks het einde 
van de 1ste eeuw na Chr. meerdere malen is neergestreken, waarbij men bivakkeerde in een tijdelijk 
kamp. Bij de locatiekeuze voor deze kampen heeft men zeker het grafveld, dat in deze periode al aanwe-
zig was gerespecteerd. Wel lijkt men, getuige de loop van de greppelsegmenten C en D, een kamp tussen 
de nederzetting op De Wilmert en het grafveld in te hebben gelegd. De vroeg-Romeinse bewoning in 
dit deel is dan al verdwenen.

Vermoedelijk werden de grachten, op het moment dat de soldaten de kampen opbraken, weer dicht 
gegooid. Dit blijkt zoals gezegd uit de zeer schone, homogene vulling van de gracht. Evengoed zal de 
ligging van deze grachten goed zichtbaar zijn geweest in  het landschap. Hierbij moet men denken aan 
een wat lager gelegen en mogelijk nattere zone, maar ook aan verschil in vegetatie boven het tracé van 
de greppel. Hoe het landschap er exact heeft uitgezien in deze tijd is niet meer te bepalen, maar het is 
zeker dat het verloop van structuur 6008 op een bepaalde manier zichtbaar moet zijn geweest in het 
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landschap. Dit blijkt hoofdzakelijk uit het de oriëntatie van enkele randstructuren. Deze structuren zijn 
namelijk duidelijk op de greppel gericht (fig. 6.60) en niet op het verloop van het structurerende element 
dat in een eerdere periode nog bepalend was voor de vorm van het grafveld, de geul van Echteld fase II 
(zie paragraaf 6.6.6.8). Hierbij vallen de geschakelde randstructuren 2079, 2081, 2097, 2067 en 2066 het 
meest op, maar ook in het noorden liggen enkele structuren waarvan het duidelijk is dat er een relatie is 
met de greppel. Hier gaat het om de kringgreppels 2040, 2061 en in mindere mate om 2043 en 2059.
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Fig. 6.60. Tiel-Medel-De Reth. Relatie tussen de verschillende grafmonumenten en het greppelsysteem 6008.

A wel/niet opgegraven; B graven; C overige sporen; D monumenten waarvan een relatie wordt vermoedt met greppel 6008; E 

greppel 6008.
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Palenrijen als toegang tot het grafveld?
Ten zuidwesten van het grafveld de Reth ligt een aantal structuren dat lastig te duiden is. Het gaat hier-
bij om de structuren 6029, 6030, 6034 en 6035 (fig. 6.61 D). De sporen kenmerken zich als ondiepe 
greppels waarin paalkuilen zijn waargenomen. In veel gevallen zijn de standgreppels al verdwenen en 
resteren alleen de paalkuilen. De lengte van de palenrijen varieert van 11 tot 19 m. In eerste instantie 
werd gedacht dat ze in relatie tot het omgreppelde terrein 14002/14005 ten zuiden van het grafveld 
gezien moesten worden, maar tijdens de uitwerking bleek dat de sporen zich op een niveau bevonden 
dat stratigrafisch gezien hoger lag dan de sporen van de deze greppels. Dit betekent dat ze dus van een 
jongere datum zijn. Vanwege het feit dat er eigenlijk geen andere sporen of structuren zijn aangetroffen 
die met deze palenrijen in verband worden gebracht en er niet vanuit wordt gegaan dat het hier een 
op zichzelf staand los fenomeen betreft, lijkt een relatie met het grafveld zeker tot de mogelijkheden te 
behoren. De vraag is dan vervolgens waar deze palenrijen voor gediend zouden hebben. Wanneer we 
kijken naar de ruimtelijke kenmerken van de palenrijen valt op dat ze duidelijk op de loop van de geul 
zijn georiënteerd. Verder blijkt dat ze alleen in de wat lager gelegen delen zijn aangetroffen. Hieruit moet 
worden geconcludeerd dat de rijen mogelijk veel langer zijn geweest, maar dat de sporen in de hogere 
delen waarschijnlijk zijn opgenomen in de bouwvoor. Dit is waarschijnlijk ook de oorzaak dat de rijen 
niet over langere stukken gevolgd konden worden en dat er dus sprake is van enige onderbrekingen in 
de reeksen. De openingen die zichtbaar zijn moeten dan ook waarschijnlijk als zodanig verklaard worden 
en niet als oorspronkelijke openingen of onderbrekingen in de palenrijen worden gezien. Gedacht wordt 
dat de palenrijen verschillende fasen representeren van de toegangsweg tot het grafveld. Op grond van de 
eerdergenoemde stratigrafische ligging en de datering van het vondstmateriaal dat uit de sporen afkomstig 
is, kunnen de sporen niet verder gedateerd worden dan na 50 na Chr. Op basis van de duidelijke oriën-
tatie op de restgeul wordt verondersteld dat ze in ieder geval gerekend moeten worden tot de vroegste 
fase van het grafveld, wanneer ook dit duidelijk de oriëntatie van de geul volgt (zie onder). Het kan 
echter niet worden uitgesloten dat ze ook in de latere fasen nog in gebruik waren. Waarschijnlijk heeft 
de zone waarin de sporen zijn aangetroffen altijd als toegang tot het grafveld gefunctioneerd aangezien 
er geen onderbrekingen in greppelstructuur 6008 zijn aangetroffen die een ingang op een andere locatie 
suggereren. Opmerkelijk in deze is een aantal greppels dat qua vorm en verloop hetzelfde aandoet als de 
hierboven genoemde structuren (fig. 6.61 E). Deze sporen bevinden zich ten oosten van de palenrijen. 
Op basis van deze overeenkomsten is gedacht dat ook deze sporen als toegang tot het grafveld moeten 
worden gezien, zij het in een andere fase. Wanneer we kijken naar figuur 6.61 zien we dat deze sporen 
ook deels over greppel 6008 heen liggen. Dit impliceert dat ze jonger zouden zijn dan 6008. Echter, ook 
hier geldt dat de oversnijdingen als gevolg van de droogte van het vlak zeer lastig waar te nemen waren. 
Het is dan ook niet uitgesloten dat ook deze sporen ouder zijn dan 6008. Of de palenrijen hier gedurende 
de volledige gebruiksperiode van het grafveld gestaan hebben is niet duidelijk. 

6.6.6.6 Opbouw populatie

Hoewel er een redelijk aantal graven is geborgen, blijft het met 39 graven slechts een fractie van het wer-
kelijke aantal begravingen dat in het grafveld zal zijn bijgezet. Hierbij dient in ogenschouw genomen te 
worden dat het geschatte aantal begravingen van 98 stuks gebaseerd is op de daadwerkelijk aangetroffen 
begravingen en de ‘lege’ randstructuren. Aangenomen mag worden dat, met name in de noordelijke zone, 
ook nog graven aanwezig zijn geweest die niet voorzien waren van een randstructuur. Dit betekent dat 
het werkelijke aantal graven mogelijk veel hoger heeft gelegen dan 98. Het is dan ook niet verantwoord 
om verregaande conclusies te verbinden aan de demografische gegevens uit het grafveld. Zeker niet 
wanneer men zich realiseert dat van de 39 graven die zijn aangetroffen, slechts zeventien gedetermineerd 
konden worden op geslacht, leeftijd of een combinatie hiervan. 
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Anderzijds kunnen we op grond van deze spaarzame gegevens wel een aantal algemene zaken opmer-
ken. De belangrijkste hiervan is dat feitelijk alle leden van de gemeenschap in het grafveld zullen zijn 
bijgezet. Dit idee is gebaseerd op het gegeven dat bij de crematiegraven zowel mannen, vrouwen als 
kinderen zijn vertegenwoordigd. De drie babygraven geven daarbij aan dat ook de pasgeborenen een 
plaats kregen binnen het grafveld. Zij het dat zij op een andere wijze ter aarde zijn besteld. Hiermee is 
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Fig. 6.61. Tiel-Medel-De Reth. De palenrijen waarvan wordt gedacht dat er een relatie bestaat met het grafveld. Schaal 1:2000. 

A wel/niet opgegraven; B graven; C overige sporen; D palenrijen die in mogelijk de toegang tot het grafveld markeerden; E 

gelijkaardige greppels waarvan de functie minder zeker is, maar waarvoor wel een mogelijke relatie tot het grafveld bestaat. 
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overigens niet gezegd dat baby’s altijd werden geïnhumeerd. Bij gebrek aan gegevens is echter niet vast 
te stellen dat zeer vroeg overleden kinderen ook werden gecremeerd. Hierdoor blijft het bestaande beeld 
dat babybegravingen zich  uitsluitend in de vorm van inhumatiegraven manifesteren overeind. 

6.6.6.7 Clusters

Evenals in het grafveld Hazenkamp zijn ook op De Reth duidelijke en minder duidelijke groepen gra-
ven aanwezig. Meest in het oog springend zijn natuurlijk de geschakelde grafmonumenten die hiervoor 
reeds besproken zijn. Deze eenheden lijken onderdeel te zijn van wat grotere clusters grafmonumenten 
in het grafveld. Daarnaast zijn er ook andere clusters waar te nemen die bestaan uit losse, niet geschakelde 
monumenten. In figuur 6.62 zijn de verschillende clusters weergegeven. Deze worden hieronder ach-
tereenvolgens besproken. Belangrijk hierbij is dat men zich moet beseffen dat de clusters gebaseerd zijn 
op onze waarnemingen en dat we de motivatie van de gemeenschap om de monumenten op deze wijze 
te ordenen niet kennen. Het is verleidelijk om in de clusters bepaalde familiaire of andere verbanden te 
willen zien, maar dergelijke relaties zijn niet meer te achterhalen. Het is dan ook echt niet uitgesloten dat 
de clusters, zoals deze hier zijn geïdentificeerd, niet als zodanig zijn bedoeld in de tijd dat het grafveld 
in gebruik was.

Cluster 1, 2 en 3: het uiterste noorden van het grafveld
In het noordelijke deel van het grafveld ligt een aantal randstructuren waartussen duidelijke open ruim-
tes zichtbaar zijn. In deze lege ruimtes zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat hier nog andere graven 
liggen. Uiteraard is het, gezien de veronderstelling dat toch een deel van het grafveld in dit deel van het 
onderzoeksgebied is verstoord tijdens postdepositionele processen, niet uit te sluiten dat in deze zones 
toch graven hebben gelegen. We denken echter dat de randstructuren van De Reth tot een dusdanige 
diepte waren ingegraven dat in het veld minstens delen van een randstructuur herkend zouden moeten 
zijn. Derhalve gaan we ervan uit dat in de tussenliggende zones daadwerkelijk geen randstructuren aan-
wezig waren.

De clusters in dit deel bestaan respectievelijk uit twee, vijf en twee randstructuren, waarbij cluster 2 
ook buiten de meest zuidelijke randstructuur (2060) een crematiegraf (1105) is aangetroffen. Het andere 
graf binnen dit cluster is graf 1077.

Cluster 4: het centrale deel van het grafveld
De onderlinge samenhang van de randstructuren in deze groep is in sommige gevallen evident, maar 
in andere gevallen minder duidelijk zichtbaar.  Een voorbeeld van dit laatste is randstrcutuur 2082 met 
graf 1085. De ruimte tussen dit monument de het volgende in dit cluster is dusdanig groot dat het graf 
mogelijk niet tot dezelfde groep gerekend moet worden. Tot slot is het ook mogelijk dat cluster 4 en 5 
juist één grote begraafgroep representeren. 

Voor nu wordt echter uitgegaan van twee separate clusters waarbij cluster 4 lijkt te zijn gevormd rond 
de twee bijzonder grote grafmonumenten 2032 en 2062. Het formaat van deze structuren maakt het 
zeer onwaarschijnlijk dat ze in een later stadium van het grafveld, tussen reeds bestaande monumenten 
zijn aangelegd. Dit zou eigenlijk alleen kunnen wanneer de layout van een grafveld een vooraf opgesteld 
plan zou volgen dat door de tijd heen door de begraafgemeenschap gevolgd zou worden. De uiterlijke 
verschijning van vrijwel alle inheems-Romeinse grafvelden laat door het organische en soms zelfs rom-
melige karakter zien dat het niet om een planmatige aanleg kan gaan. Derhalve zullen de monumenten 
behorende bij de randstructuren 2032 en 2062 tot de eersten van dit cluster moeten worden gezien.

 Het cluster omvat zestien tot achttien randstructuren. In een tweetal gevallen is het niet duidelijk of 
het om één of om twee randstructuren handelt, hetgeen de onzekerheid over het aantal verklaard. De 
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relatie tussen deze structuren wordt gevormd door tegen elkaar liggende of in elkaar overlopende rand-
greppels. Daarnaast lijken kleinere monumenten bewust tussen de grotere monumenten te zijn geplaatst. 
Interessant in deze is een groepje van vijf rechthoekige kleinere randstructuren (2045-2048 en 2063) en 
een tweetal hiermee geassocieerde crematiegraven (1065 en 1090) in het noordwesten van dit cluster. De 
randstructuren kennen alle dezelfde oriëntatie, welke enigszins afwijkt van het vierkante grafmonument 
(2022) dat hier direct ten noorden van ligt. Hierdoor lijken ze een apart groepje te vormen binnen dit 
cluster. Omdat het groepje zeer dicht op de greppel van 2022 ligt en er verder ook geen sprake is van 
een duidelijke ruimtelijke scheiding tussen het groepje en de overige randstructuren van cluster 1, is 
dit groepje niet als apart cluster aangemerkt. Verondersteld wordt dat aan de vormgeving van de graven 
2045-2048 en 2063 een gelijkaardig idee als dat van de geschakelde structuren (zie paragraaf 6.6.4) ten 
grondslag ligt. Omdat deze relatie echter minder evident is als bij de bedoelde clusters is hij daarbij niet 
besproken.

 Binnen dit cluster is een vijftal crematiegraven aangetroffen, waarvan twee van het A-type (1085 en 
1090) en drie van het type B (1060, 1065 en 1074). Losse begravingen zonder randstructuren zijn niet 
aangetroffen.  Duidelijke aanknopingspunten voor een datering zijn er ook niet. Hiervoor is de resolutie 
van de datering van het vondstmateriaal te grof. Een scherpere gebruiksfase dan tussen 70 en 150 na Chr. 
kan niet worden gegeven.

Cluster 5: het centrale deel van het grafveld
De voorbehouden omtrent de reconstructie van dit cluster zijn hiervoor reeds geformuleerd. De recon-
structie van deze vijfde groep binnen het grafveld is gebaseerd op de wijze waarop de verschillende 
randstructuren op elkaar zijn georiënteerd waarbij de geschakelde monumentengroep 2025, 2026, 2057, 
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Fig. 6.62. Tiel-Medel-De Reth. Overzicht van het grafveld met daarin de verschillende clusters. Schaal 1:2000. 
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2058 en 2103 een centrale rol lijkt te spelen. Deze rij lijkt overigens niet de vroegste graven van dit clus-
ter te bevatten. Dit wordt waarschijnlijk gevormd door graf 1059 in randstructuur 2033. Dit graf wordt 
op basis van de 14C-datering aan het begin van de tweede helft van de 1ste eeuw na Chr. gedateerd. De 
geschakelde rij monumenten lijkt dit monument te respecteren, hetgeen aangeeft dat randstructuur 2033 
ouder moet zijn. Tegelijkertijd laat de wijze waarop het monument wordt gerespecteerd door deze rij 
graven ook een verband zien tussen beiden. Dit vormt dan ook de basis om deze graven tot hetzelfde 
cluster te rekenen.

Min of meer haaks op de genoemde monumentenrij ligt nog een drietal geschakelde randstructuren: 
2034, 2035 en 2088. Omwille van de oriëntatie en het onderlinge verband worden ook deze graven als 
onderdeel gezien van cluster 5. 

 De overige monumenten binnen deze groep liggen min of meer los tussen de rest van de graven. Het 
is onzeker of deze ook daadwerkelijk tot cluster 5 moeten worden gerekend. Echter gezien de geringe 
afstand tot de graven die ‘zeker’ tot dit cluster behoren, zijn ook deze graven als onderdeel van dezelfde 
groep beschouwd.

Cluster 6: het centrale deel van het grafveld
Ten westen van cluster 5 ligt een groepje, hoofdzakelijk vierkante, grafmonumenten die duidelijk op 
elkaar zijn georiënteerd (2053, 2056, 2087, 2094 en 2095). Zij worden op grond van hun onderlinge 
relatie en oriëntatie tot één groep gerekend. Hierbij is het overigens niet uit te sluiten dat deze graven en 
de graven van cluster 7 tot dezelfde groep horen. Een deel van de monumenten uit dit laatstgenoemde 
cluster kenmerkt zich namelijk door dezelfde oriëntatie als die van cluster 6.

Cluster 7: het zuidwestelijke deel van het grafveld.
Dit cluster wordt gevormd door een groot aantal incomplete monumenten. De hoofdoorzaak voor het 
fragmentarische karakter van deze structuren was het nog open liggende slotenstelsel dat hier het grafveld 
doorsneed. Daarnaast zijn ook enkele drainagesleuven en subrecente sloten debet aan de verstoring in 
dit deel van het plangebied. 

Het cluster zoals dat nu is aangegeven is gebaseerd op het gegeven dat de rechthoekige structuren 
hierbinnen alle dezelfde oriëntatie kennen. De ronde grafgreppels sluiten hier ofwel op aan of zijn 
omwille van hun veronderstelde nabijheid tot een vierkante randstructuur tot dit cluster gerekend. 

Binnen dit cluster liggen overigens twee inhumatiegraven, waarvan graf 1091 het oudste is. Wellicht 
is dit graf ook het oudste graf in dit cluster, maar vanwege het ontbreken van overige scherp gedateerde 
graven is deze mogelijkheid niet verder te onderbouwen.

 Het andere inhumatiegraf (1089) ligt in randstructuur 2096 en moet waarschijnlijk in de midden-
Romeinse tijd worden gedateerd. De overige dateerbare graven in dit cluster dateren mogelijk vrij vroeg 
en zeker niet later dan de 2de eeuw na Chr. Hiermee lijkt het mogelijk dat het hier één van de oudste 
clusters binnen het grafveld betreft dat tevens als eerste buiten gebruik raakt.

Cluster 8: het zuidoostelijke deel van het grafveld.
De meest opvallende structuur in deze zone is de reeks geschakelde randstructuren 2079, 2081, 2097, 
2067 en 2066. Deze groep omvat echter niet de eerste graven in dit cluster. Verondersteld wordt dat het 
oudste graf hier binnen randstructuur 2030 heeft gelegen aangezien de geschakelde randstructuren dit 
monument lijken te respecteren. Tegelijkertijd kan niet worden uitgesloten dat men bijvoorbeeld eerst 
een grafmonument uit de geschakelde reeks (2081 of 2079) is aangelegd, waarna 2030 is aangelegd. Ver-
volgens zijn de overige  monumenten uit de reeks op 2081 of 2079 aangesloten. Geconcludeerd moet 
worden dat de resolutie van de beschikbare dateringen is helaas te ruim om een sluitende opeenvolging 
in de grafstructuren aan te brengen. Wel kunnen we stellen dat het gezien de lay-out van de structuren 
vrij zeker is dat 2030 eerder zal zijn aangelegd dan 2067 en 2097.
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Tegen structuur 2030 ligt ook het vierkante grafmonument 2093 met daarbinnen graf 1093. Dit 
wordt evenals de twee babygraven 1075 en 1076 tot cluster 8 gerekend.

 Omwille van de nabijheid tot de laatst genoemde randstructuur en vanwege de overeenkomsten in 
formaat is ook greppel 2092 als onderdeel van deze grafgroep gezien. Voor het iets zuidelijker gelegen 
greppelvierkant 2072 geldt dat dit nagenoeg dezelfde oriëntatie heeft als 2093. Om deze reden wordt 
deze randstructuur tot cluster 8 gerekend. 

Zeer opvallend is dat vrijwel alle brandrestengraven die zijn aangetroffen in dit grafveld in cluster 8 
liggen. Eerder is al opgemerkt dat dit beeld voor een groot deel bepaald zal zijn door de mate van versto-
ring als gevolg van postdepositionele processen binnen het grafveld. Evengoed lijkt er echter wel sprake 
van een patroon waarbij significant meer brandrestengraven in cluster 8 liggen dan in de overige clusters. 
Wanneer namelijk mate van verploeging het enige argument zou zijn voor de verspreidingsbeeld van de 
brandrestengraven, zou dit betekenen dat ook in de clusters 5, 6 en 7 meer brandrestengraven zouden 
moeten liggen dan nu het geval is. Gedacht wordt dan ook dat het grote aantal brandrestengraven in 
cluster 8 moet worden verklaard vanuit een dateringsverschil met de andere clusters van het grafveld. In 
paragraaf 6.6.6.3.1 is reeds gerefereerd aan het dateringsverschil tussen de graven van het type C en D 
en die van het type A en B, waarbij de eerst genoemden vooral na het midden van de 2de eeuw na Chr. 
lijken te dateren. Deze vrij late datering vindt wel enige aansluiting bij de veronderstelde datering van 
dit cluster. Dit wordt namelijk gezien de relatie tussen de geschakelde monumenten en greppelstructuur 
6008 in ieder geval na 100 na Chr. gedateerd.

6.6.6.8 Fasering

Doorgaans is de fasering bij grafvelden gebaseerd op de spreiding van voldoende gedateerde graven. Op 
De Reth is dit een niet gekende luxe, daar het aantal gedateerde graven zeer laag is. Zeker wanneer wordt 
gekeken naar de  ruimtelijke spreiding van de gedateerde graven. Deze clusteren zich namelijk vooral 
in de zuidelijke helft van het grafveld, waardoor het opstellen van een fasering voor het grafveld en het 
noordelijke deel specifiek ernstig wordt bemoeilijkt. Daarbij komt ook nog dat de resolutie waarmee 
de graven zijn gedateerd veel te grof is voor een scherpe datering en een hieraan gekoppelde fasering. 
Voor de fasering zoals deze hier is geformuleerd is dan ook niet alleen naar de datering van de graven 
gekeken, maar ook naar een aantal andere zaken zoals de oriëntatie van de monumenten op elkaar, de 
wijze waarop de clusters zijn gevormd, en de oriëntatie op grotere elementen in het landschap zoals de 
geul en greppelstructuur 6008.

Van de geul weten we dat hij al binnen het plangebied aanwezig was vanaf de laatste fase van de Late 
IJzertijd. Het is dus ook een belangrijk structurerend element geweest binnen het landschap zoals dat 
door de bewoners in de Romeinse tijd werd ervaren. Wanneer we kijken naar het centrale deel van het 
grafveld waarbinnen de clusters 2, 4, 5, 6 en 7 liggen, valt in het patroon van de grafmonumenten glo-
baal de bocht te herkennen die de restgeul hier maakt (fig. 6.63). Binnen deze clusters liggen voor zover 
bekend de vroegste graven van dit grafveld. Deze dateren omstreeks het einde van de vroeg-Romeinse 
tijd. Verondersteld wordt dat dit grafveld vanuit de locatie van deze oudste graven min of meer chrono-
logisch is gegroeid. Hierbij heeft men met het graven van greppelstructuur 6013 de loop van de restgeul 
aangehouden als vorm voor de begrenzing. De begrenzing in het zuidoostelijke deel wordt gevormd 
door greppelstructuur 6017. Deze greppel volgt zoals gezegd het kleine geultje dat uit Echteld Fase I ont-
staan is. Hiermee is de begrenzing in de vroegste fase van het grafveld feitelijk bepaald door de geulen in 
het plangebied. De vroegste graven die binnen de clusters vallen die tot deze eerste fase van het grafveld 
worden gerekend, zijn in de voorgaande paragraaf reeds besproken. Het is zeer waarschijnlijk, maar niet 
te bewijzen, dat de overige graven binnen deze clusters in chronologische volgorde rondom de vroegste 
graven zijn aangelegd. Dit betekent dat de graven aan de buitenranden van de clusters de oudste zijn. 
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Deze interpretatie is eigenlijk alleen voor cluster 4 en misschien voor cluster 5 te onderbouwen. In deze 
clusters worden monumenten duidelijk gerespecteerd door latere structuren. De overige ‘vroege’ clusters 
omvatten ofwel te weinig (gedateerde) graven of er kan niet veel over de opbouw gezegd worden. Dit 
laatste is bijvoorbeeld aan de hand bij cluster 7. 
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Fig. 6.63. Tiel-Medel-De Reth. Visualisatie van de relatie tussen de vorm van de eerste fase van het grafveld en het verloop van 

de restgeul. Schaal 1:2000. 

A wel/niet opgegraven; B loop geul Echteld fase I; C resterende laagtes systeem Echteld fase I; D oeverzone van de geul gepro-

jecteerd op het grafveld.
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 Wanneer het hier geschetste beeld klopt met de realiteit betekent dit dat de meeste van deze clusters 
voor het midden van de 2de eeuw buiten gebruik raakten. De gedateerde graven aan de buitenrand van 
cluster 4 bijvoorbeeld, reiken niet veel verder dan de eerste decennia van de 2de eeuw na Chr. Dit lijkt 
ook het geval te zijn bij de overige clusters. 

 Op een gegeven moment lijkt men de geul als bepalend landschappelijk element los te laten en wordt 
greppelstructuur 6008 de bepalende factor als het gaat om oriëntatie van de graven. De clusters 1, 3 en 
8 lijken vooral hierop te zijn georiënteerd. Bij deze notie is wel enige voorzichtigheid geboden omdat 
de eerste twee clusters niet meer dan twee randstructuren bevatten. Hierbij lijkt echter de relatie met de 
greppel wel erg duidelijk. Dit laatste is zeker het geval voor cluster 8. De relatie tussen de geschakelde 
monumenten en greppel 6008 is hiervoor al enkele malen besproken en dient hier niet nog eens herhaald 
te worden. Zeker is in ieder geval dat de grafmonumenten hier jonger zijn dan de graven uit de clusters 
2 en 4 t/m 7 aangezien de begrenzende greppel 6017 wordt oversneden door een deel van de rand-
structuren uit cluster 8. Daarbij komt dat in cluster 8 zoals gezegd ook nagenoeg alle brandrestengraven 
liggen. Deze brandrestengraven dateren vrijwel zeker allemaal uit de tweede helft van de 2de eeuw na 
Chr. of later. Echter cluster 8 is wel eerder in gebruik genomen, waarschijnlijk gelijktijdig met of kort na 
de aanleg van het greppelsysteem 6008.

Gesteld kan dus worden dat fase 1 van het grafveld aanvangt omstreeks het einde van de vroeg-
Romeinse tijd. Het einde van deze fase ligt waarschijnlijk in het eerste kwart of mogelijk zelfs in het 
begin van de 2de eeuw na Chr. op het moment dat de grote greppelstructuur 6008 wordt aangelegd. Het 
oudste gedateerde graf uit cluster 8 is graf 1102. Hiervoor is een datering tot 120 na Chr. mogelijk op 
basis van het aardewerk.  Het graf ligt echter binnen randstructuur 2097, waarvan  wordt aangenomen dat 
deze, samen met 2067, jonger is dan kringgreppel 2030, die tot hetzelfde cluster wordt gerekend. Dit zou 
dus betekenen dat alle graven binnen de randstructuren in dit cluster, qua datering, zeer dicht op elkaar 
zouden moeten liggen, namelijk binnen een periode van 10 tot 20 jaar. Dit is niet onmogelijk, doch niet 
waarschijnlijk. Er dient dan ook rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat het aardewerk 
dat in graf 1102 is aangetroffen al een tijdje in de omloop is geweest alvorens het werd meegegeven in het 
graf. Hoewel er dus enige onduidelijkheden bestaan omtrent de exacte datering van fase 2, is duidelijk dat 
de ligging van de greppels van structuur 6008 van invloed zijn geweest op de oriëntatie van de graven in 
deze fase. De fase kan op dit moment niet scherper worden gedateerd dan in de eerste helft van de 2de 
eeuw na Chr. Hierbij is een korte overlap met fase 1 uiteraard niet uit te sluiten.

 Tot slot lijkt er sprake te zijn van een derde fase in het grafveld. Deze zal na het midden van de 2de 
eeuw na Chr. zijn begonnen. Dit lijkt namelijk het moment waarop men de traditie van het aanleggen 
van graven van het A -type volledig loslaat en overgaat tot het ter aarde bestellen in brandrestengraven 
(type C1). Ook lijken op een enkele uitzondering daargelaten graven van het type B vanaf ca. 150 na 
Chr. niet meer voor te komen. Deze veranderende wijze van begraven wijst op een andere visie van de 
nabestaanden ten aanzien van het grafritueel en moet dan ook zeker gezien worden als een nieuwe, en 
in dit geval laatste fase van binnen het grafveld De Reth. Want hoewel er in het losse vondstmateriaal 
nog wel aanwijzingen gevonden worden voor het gebruik van het terrein van het grafveld, is het vrijwel 
zeker dat hier na de midden-Romeinse tijd geen begravingen meer plaats hebben gevonden. 
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6 . 6 . 7  e e n  v e r g e l i j k i n g  t u s s e n  d e  b e i d e  g r a f v e l d e n

6.6.7.1 Algemeen

Tot op heden zijn er weinig tot geen gevallen bekend uit de Nederlandse archeologie waarbij men twee 
gelijktijdige grafvelden op een dusdanig korte afstand van elkaar heeft aangetroffen. Deze ontdekking 
is op meerdere vlakken van belang. Zo leert het onderzoek ons dat het beeld van centrale grafvelden 
waarbinnen meerdere nederzettingen hun doden begroeven, weliswaar niet onjuist is, maar dat het niet de 
hoofdvorm binnen de grafvelden is. Ook blijkt uit dit onderzoek eens en te meer dat we nog lang geen 
compleet beeld hebben van de inheems-Romeinse samenlevingen in het rivierengebied en dat niet alle 
grafvelden als identiek beschouwd kunnen worden. Grafvelden kunnen een zeer waardevolle aanvulling 
zijn voor ons begrip van de samenleving in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Zowel op het gebied 
van algemene trends als veranderingen in het grafritueel, al dan niet in relatie tot maatschappelijke of 
demografische veranderingen, als op het gebied van de individuele mens leveren grafvelden informatie 
op. Daarnaast genereert dit soort onderzoek ook meer informatie over het landgebruik, de manier waarop 
gemeenschappen naar het landschap keken en hoe zij hun territoria markeerden. Deze informatie biedt 
ons de mogelijkheid een steeds nauwkeuriger beeld van de inheems-Romeinse gemeenschap in het 
rivierengebied samen te stellen. De grafvelden van Medel vormen daarom een belangrijke aanvulling op 
de dataset. 

 Het feit dat twee grafvelden zo dicht bij elkaar liggen roept een aantal vragen op. Hierbij gaat  het 
om vragen als: Wat is de eventuele relatie tussen de grafvelden onderling en wat kunnen zij ons vertellen 
over de gemeenschappen die hier hebben geleefd en begraven? Hoe kan de ligging van twee grafvelden 
op een dergelijke korte onderlinge afstand worden begrepen en hoe moeten de verschillen tussen beide 
grafvelden worden verklaard? In de volgende paragrafen zal worden getracht een antwoord op deze vra-
gen te formuleren. Hierbij zullen achtereenvolgens de verschillen en overeenkomsten worden opgesomd 
om in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk tot een aantal hypothesen met betrekking tot deze vraagstel-
lingen te komen.

6.6.7.2 Verschillen tussen de grafvelden

Wanneer we kijken naar de overzichtstekeningen van de twee grafvelden val direct het schaalverschil 
op. Het grafveld op Hazenkamp is beduidend kleiner opgezet dat het grafveld op De Reth. Dit verschil 
uit zich zowel in het oppervlak dat de grafvelden beslaan als in het aantal graven en het formaat van de 
grafmonumenten. Zo is de oppervlakte van het grafveld Hazenkamp met 0.8 hectare ongeveer een factor 
drie kleiner dan het grafveld De Reth dat een oppervlakte heeft van ca. 2.45 hectare. 

Niet geheel onverwacht werkt dit verschil in oppervlakte ook door naar het aantal begravingen dat 
binnen de twee grafvelden is aangetroffen. Zo geldt voor Hazenkamp dat hier ten minste 65 graven heb-
ben gelegen. Op De Reth is sprake van een minimum aantal van 98 graven waarmee rekening gehouden 
moet worden. Hierbij dient benadrukt te worden dat beide getallen benaderingen zijn, daar het zeer 
waarschijnlijk, zo niet zeker, is dat een deel van de graven ontbreekt. Dit wordt met name op het graf-
veld De Reth duidelijk waar we beschikken over een groot aantal randstructuren zonder dat daarbinnen 
graven zijn aangetroffen, terwijl die oorspronkelijk vrijwel zeker aanwezig zullen zijn geweest.

 Hoewel het aantal begravingen op De Reth dus zeker hoger ligt dan dat op Hazenkamp, zou men, 
wanneer er een relatie zou zijn tussen het beschikbare oppervlak en het aantal graven dat hierbinnen 
heeft gelegen, veronderstellen dat het aantal graven op De Reth eerder rond de 150 stuks zou liggen. 
Het feit dat dit aantal lager ligt, hangt vrijwel zeker samen met een derde verschil tussen de grafvelden, 
namelijk het verschil in het formaat van de grafmonumenten. Dit blijkt namelijk aanzienlijk. Wanneer 
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we kijken naar de uitersten blijkt dat de kleinste randstructuren op beide grafvelden qua afmetingen 
aardig overeenkomen. Op Hazenkamp meet de diameter van het kleinste monument (2012) 4.45 m. Op 
De Reth is dit 4.5 m voor kringgreppel 2089. Echter het verschil tussen de grootste monumenten op 
Hazenkamp (10.5 m  voor de structuren 2006 en 2009) en die van De Reth (23.30 voor structuur 2062), 
is opvallend groot. Daarbij is het zo dat ook de meeste andere randstructuren op De Reth groter zijn dan 
die op Hazenkamp. Zo heeft het één na grootste grafmonument zijden van 19.90 en 18.90 m en ligt de 
gemiddelde doorsnede van de monumenten ruim boven de 9 m. 

 Interessant is ook dat het uit de verspreiding van de graven op Hazenkamp naar voren komt enige 
willekeur lijkt te spreken. De graven zijn weliswaar gegroepeerd in clusters (zie verderop), maar binnen 
deze clusters is geen duidelijke structuur waar te nemen. Dit is anders in het geval van het grafveld op 
De Reth. Hier zijn duidelijke aanwijzingen dat de graven volgens een bepaald (vooropgezet) plan zijn 
uitgelegd. Het beste komt dit tot uiting in de zogenoemde geschakelde randstructuren, waarbij meerdere 
vierkante greppels aan elkaar verbonden zijn en zo als het ware een ‘dodenstraatje’ vormen.

 Een laatste verschil dat is waargenomen tussen de beide grafvelden is de aard van de natuurlijke onder-
grond. In het geval van het grafveld Hazenkamp is sprake van een lichte verhoging in het landschap als 
gevolg van de aanwezigheid van een restant van de kronkelwaardafzettingen van de restgeul van Echteld 
fase I. Het grafveld De Reth is gesitueerd op oeverafzettingen van hetzelfde systeem die zijn afgezet over 
een komgebied. Dit laatste verschil heeft wellicht bijgedragen aan het verschil in uiterlijk van de twee 
grafvelden, maar zal zeker niet de enige factor zijn die hierin meespeelde. In paragraaf 6.6.7.4 zal hier 
verder op ingegaan worden.

 Tot slot dient melding gemaakt te worden van een verschil dat weliswaar het gevolg is van postde-
positionele gebeurtenissen en niet zo zeer van keuzes van de gebruikers. Het heeft echter mogelijk wel 
gevolgen voor onze interpretatie van de grafvelden. Het gaat hier om de conservering van de grafvelden. 
Hoewel op beide grafvelden zeker sprake is van enige aantasting van de graven in latere perioden, zijn de 
gevolgen hiervan groter op het grafveld De Reth dan op Hazenkamp. Dit uit zich onder andere in het 
feit dat aantal graven dat binnen een randstructuur is aangetroffen op Hazenkamp naar verhouding aan-
zienlijk hoger ligt dan op De Reth. Bij het laatst genoemde grafveld is, met name in de noordelijke helft, 
voor de meeste randstructuren geen geassocieerd graf aangetroffen, terwijl dit op Hazenkamp slechts in 
een aantal gevallen voorkomt.

6.6.7.3 Overeenkomsten tussen de grafvelden

Men zou wellicht verwachten dat, wanneer sprake is van dergelijke grote verschillen in de ruimtelijke 
uitleg van twee grafvelden, de verschillen op andere vlakken zoals samenstelling van de grafassemblages 
of de vertegenwoordigde graftypen, ook legio zijn. Dit is echter niet het geval. Sterker nog; het aantal 
overeenkomsten tussen de twee grafvelden is zo mogelijk groter dan het aantal verschillen. Zo komen op 
beide grafvelden alle, voor de regio, gebruikelijke graftypen (A t.m. D) voor, is op beide grafvelden, zij het 
in beperkte mate sprake van dierbegravingen en komen ook op beide grafvelden inhumatiegraven van 
(jong)volwassenen en babygraven voor. Interessant is overigens dat voor een deel van de inhumatiegraven 
geldt dat de overledene mogelijk van buiten het rivierengebied afkomstig is. Dit geldt in ieder geval voor 
één vrouwengraf op Hazenkamp (1042) en voor, eveneens, een vrouwengraf op De Reth (1089). Voor de 
overige inhumatiegraven zijn de aanwijzingen voor een niet-lokale herkomst minder duidelijk. 

 Verder blijkt dat de verschillen in de samenstelling van de overgeleverde graven ook minimaal zijn, 
waardoor eerder gesproken moet worden van overeenkomsten in de samenstelling. Zo komen op beide 
graven enkele rijkere graven voor, maar verschillen deze onderling niet erg in rijkdom. Hierbij dient ove-
rigens opgemerkt te worden dat we niet bekend zijn met de inhoud van de graven die binnen de twee 
grootste grafmonumenten op De Reth hebben gelegen. Het is voor te stellen dat dit soort uitzonderlijk 
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grote grafstructuren ook een uitzonderlijk rijk graf bevatten. Dit valt echter niet meer te achterhalen.
 Een ander punt waarop de beide grafvelden overeenkomen is het voorkomen van clusters van graven 

op het grafveld Hazenkamp zijn op grond van de ruimtelijke spreiding direct al drie clusters zichtbaar. 
Een vierde cluster dat zich dicht op een centrale groep bevindt, onderscheidt zich door duidelijke over-
eenkomsten in datering, het formaat van de randstructuren en de graftypen die hierbinnen zijn aangetrof-
fen, wijzen erop dat dit groepje graven als apart cluster beschouwd mag worden. Op het grafveld De Reth 
zijn in totaal acht clusters onderscheiden. In dit geval zijn de clusters hoofdzakelijk geïdentificeerd op 
basis van de ruimtelijke spreiding, daar daterende middelen slechts beperkt beschikbaar waren. Evengoed 
lijkt ook op dit grafveld dus sprake van een zekere mate van clustering. 

 Een ander belangrijk punt waarop we overeenkomsten zien bij de twee grafvelden is de begrenzing. 
Deze is met name in de vroegste fase van de twee grafvelden hoofdzakelijk ingegeven door het landschap. 
Voor het grafveld Hazenkamp geldt dat men in eerste instantie de landschappelijke verhoging heeft benut. 
Hierbij werd het grafveld in het noorden en westen fysiek begrensd door de geul van Echteld fase II. In 
het oosten en zuiden werd dit grafveld begrensd door een omheiningsgreppel. Ook de begrenzing van 
het grafveld op De Reth zal in de vroegste fase vooral zijn ingegeven door het landschap waarbij ook nu 
de geul van Echteld fase II een duidelijke fysieke grens vormde. De inmiddels verlande geul van Echteld 
fase I, alsmede een crevassegeultje van dit systeem waren bij het in gebruik nemen van het grafveld nog 
zichtbaar als depressies in het landschap. In sommige van deze depressies, al dan niet plaatselijk, heeft men 
een greppelsysteem aangelegd dat functioneerde als begrenzing voor het grafveld. In een latere fase wordt 
het grafveld Hazenkamp uitgebreid en wordt een nieuwe omheiningsgreppel gegraven. Deze omsluit een 
groter areaal. Op De Reth wordt geen greppel gegraven die als doel heeft het grafveld te begrenzen, maar 
wordt, vermoedelijk door  het leger, een groot greppelsysteem uitgegraven. Dit systeem kent meerdere 
fasen en wordt toegedicht aan verschillende tijdelijke legerkampen. De greppels die de kampen omsloten 
werden na het verlaten van de kampen gedicht. Ze zullen echter op een bepaalde manier in het landschap 
zichtbaar zijn geweest. Hierbij moet gedacht worden aan een ander soort begroeiing of een net iets lager 
gelegen, nattere zone. Hoe het ook zij ook het grafveld op De Reth wordt in een tweede fase voor een 
groot deel omgeven door een door mensen aangelegd structurerend element in het landschap. 

Overigens kan men terecht beargumenteren dat er wel degelijk sprake is van een verschil in de 
begrenszing tussen de beide grafvelden, daar de greppel op Hazenkamp vrijwel zeker gegraven is met 
het doel het grafveldareaal te markeren en te begrenzen. Op De Reth daarentegen is de greppel zeer 
waarschijnlijk gegraven met een ander doel, waarbij hoofdzakelijk wordt gedacht aan de afbakening van 
meerdere tijdelijke legerkampen. Hoewel de beide grafvelden dus begrensd worden door een greppel, is 
de motivatie voor de aanleg hiervan verschillend.

Dit brengt ons bij het laatste punt waarop de grafvelden overeenkomen, i.e. de fasering. Beide graf-
velden kennen hun beginmoment omstreeks het einde van de vroeg-Romeinse tijd. Dit blijkt uit de 
datering van de verschillende graven. Vervolgens vangt de tweede fase aan omstreeks het einde van de 
1ste eeuw na Chr., Opvallend is dat deze fase wordt gemarkeerd door het graven van de greppels die 
het grafveld afbakenen. In het geval van Hazenkamp gaat het om een uitbreiding van het grafveld door 
middel van het graven van nieuwe fase van het bestaande greppelsysteem en in het geval van De Reth 
wordt omstreeks deze periode voor het eerst een grote greppelstructuur aangelegd. De laatste fase vangt 
voor beide grafvelden aan omstreeks het derde kwart van de 2de eeuw na Chr. Deze fase valt samen met 
een verandering in het grafritueel waarbij men overgaat op het begraven in brandresten graven (graven 
het type C), zonder randstructuren.
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230  Het gebeurt helaas zeer vaak dat ofwel alleen een neder-

zetting wordt onderzocht, ofwel alleen het grafveld. 

Enkele uitzonderingen hierop zijn de grafvelden van 

Tiel-Passewaaij (Aarts/Heeren 2011) en Zaltbommel-

De Wildeman (Veldman/Blom 2010). Echter voor beide 

onderzoeken geldt dat de informatie over de nederzet-

ting beperkt is, aangezien deze deels of in het laatste 

geval bijna niet is onderzocht.
231  Voor zover deze beschikbaar zijn.
232  De geul buigt vanuit het noorden weer af richting het 

zuiden. De tussenliggende zone is nooit onderzocht, 

maar is ook te klein om een nederzetting in te herber-

gen.

6.6.7.4 De achtergrond van de grafvelden

Om de vragen met betrekking tot de achtergrond van de grafvelden te beantwoorden, is het van belang 
een beeld te hebben van de begraafgemeenschap die in de grafvelden haar doden begroef. Echter, zoals 
dit zo vaak het geval is beschikken we ook nu niet over informatie over de nederzettingen die hier hun 
doden hebben begraven.230 Wel kunnen we op grond van de gegevens van het onderzoek op De Hoge 
Hof, de resultaten van het onderhavige onderzoek en de vondstmeldingen van amateurs231 een berede-
neerde uitspraak doen over de nederzettingen waartoe de grafvelden hebben behoord. 

 In het geval van Hazenkamp is het vrijwel zeker dat de bewoning op De Hoge Hof moet worden 
gezocht. Hoewel de kern van de site niet is onderzocht en ook de structuren in de onderzochte delen 
door BAAC/ADC moeilijk te herkennen waren als gevolg van latere bewoning, is het zeker dat hier een 
Romeinse nederzetting heeft gelegen die (deels) gelijktijdig heeft bestaan met het grafveld. Gezien het 
feit dat de geul van Echteld fase II het grafveld in oostelijke, noordelijke en eigenlijk ook in westelijke 
richting,232 omsloot, moet de meest logische locatie voor een bijbehorende nederzetting ten zuiden van 
het grafveld worden gezocht. De eerste nederzettingssporen die hier worden aangetroffen bevinden zich 
binnen het terrein dat onder De Hoge Hof valt. Hoewel er in het grafveld Hazenkamp duidelijk clusters 
te onderscheiden zijn, zijn er geen aanwijzingen die erop wijzen dat deze clusters andere nederzettingen 
representeren. Hiervoor is het grafveld te klein. Eerder moet worden gedacht aan verschillende erven die 
ieder een eigen zone binnen het grafveld hadden. Ook andere verbanden, bijvoorbeeld op het gebied 
van erfelijkheid, zouden een rol gespeeld kunnen hebben bij het ontstaan van de clusters, maar er is geen 
reden om aan te nemen dat binnen dit grafveld de populaties van meerdere nederzettingen begraven 
lagen. 

In het geval van De Reth is het antwoord minder eenduidig. Ook hierbinnen zijn verschillende 
clusters waargenomen en ook hiervoor kan zeker worden beredeneerd dat de overledenen binnen het 
grafveld, en zeker binnen de clusters, tot één nederzetting hebben behoord. Echter het aantal graven 
is dusdanig groot dat het waarschijnlijker is als er sprake is van een tweede begraafgemeenschap. Ook 
nu is het lastig om enige zekerheid te verkrijgen omtrent de locatie van de nederzettingen van beide 
gemeenschappen. Wanneer we kijken naar het landschap moeten we concluderen dat ook nu de geul 
van Echteld fase II als fysieke barrière gezien moet worden en, hoewel er sprake is van een doorwaadbare 
plaats door deze geul, is het niet waarschijnlijk dat de bewoners van De Hoge Hof hun doden in beider 
grafvelden hebben bijgezet. Hiervoor is het aantal graven veel te groot. Waarschijnlijker is dan ook dat de 
bijbehorende nederzetting van het grafveld op De Reth ten oosten van de geul gezocht moet worden. 
Richting het noorden wordt het gebied ook begrensd door een crevassegeul van Echteld fase II, dus 
feitelijk moet de kern van de bewoning ten zuiden of ten oosten gezocht worden. In het zuiden ligt het 
nederzettingsterrein dat bekend staat als De Wilmert. Deze vindplaats is zoals eerder al gezegd primair 
bekend uit vondsten door amateurarcheologen en detectorzoekers, maar het is vrijwel zeker dat hier een 
nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd in de ondergrond aanwezig is. Het lijdt dan ook geen twijfel 
dat (een deel van) het grafveld aan de bewoning op De Wilmert moet worden toegeschreven. Het aanto-
nen van een tweede nederzetting in de omgeving van het grafveld is lastiger. Op de vindplaats Roeskamp 
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zijn geen duidelijk aanwijzingen voor het bestaan van een nederzetting gevonden. Wel heeft men op een 
afstand van ca. 300 meter een greppel gevonden die wellicht gezien moet worden als nederzettingsgrep-
pel. Dit spoor heeft een net iets andere oriëntatie als structuur 6008 en, belangrijker, een totaal andere 
vorm in de coupe en op het vlak. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat deze greppel tot hetzelfde systeem 
als greppel 6008 heeft behoord. De veronderstelde datering van de greppel geeft echter aanleiding om in 
de buurt een nederzetting te verwachten. Deze is tot op heden echter nog niet gelokaliseerd. 

 Het bestaan van een tweede nederzetting naast die van De Wilmert is slechts ten dele relevant in 
het belangrijkste vraagstuk dat zich voordoet na bestudering van deze grafvelden: Hoe kan het zijn dat 
twee (of drie) verschillende nederzettingen met een gelijkaardige culturele achtergrond getuige de over-
eenkomsten tussen beide grafvelden, tot zulke grote en wezenlijke verschillen komen in de ruimtelijke 
uitvoering en het uiterlijk van hun grafvelden. Alle uitingen van rituele handelingen die in het ene graf-
veld zijn waargenomen vinden een parallel in het andere grafveld. Echter, het enige grote verschil blijft 
het formaat van de grafvelden en die van de monumenten. De vraag is of dit simpelweg te relateren is 
aan de beschikbare ruimte? Deze was aanzienlijk groter op De Reth. Of hebben we hier toch te maken 
met een bepaalde vorm van sociale competitie waarbij de ene gemeenschap, i.e. die van De Reth, zich 
wilde profileren als superieur over die van Hazenkamp? Indien het laatste het geval is kunnen de twee 
grafvelden ook worden beschouwd als territorial marker, waarbij de twee grafvelden op de grenzen van het 
terrein van de twee (of drie) nederzettingen lagen. Helaas is op dit moment het antwoord niet te geven 
op dit vraagstuk, maar het onderzoek heeft wel de deuren geopend voor belangrijke nieuwe inzichten in 
het begrafenisritueel en de betekenis van grafvelden in het rivierengebied.
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233  De resultaten zijn beschreven in het waarderingsrapport 

(Van Kerckhove/Sinke/Habermehl 2017). 
234  Voor een definitie van deze begrippen, zie paragraaf 

methodologie (hieronder). 
235  Voor de fasering, zie paragraaf 6.1. 
236  Aardewerkcomplexen zijn ook bekend uit ondermeer 

Wijk bij Duurstede-De Horden (Taayke 2002), Tiel-Pas-

sewaaij (Heeren 2006) en Oss-Ussen (Van den Broeke 

2012). De uitzonderlijkheid van het vroeg-Romeinse 

aardewerkcomplex van Tiel-Medel is te danken aan de 

homogene samenstelling, de goede conservering, de 

korte gebruiksduur en de grote vondstaantallen. 
237  Zie Willems 1986; Van Es 1980; Roymans 2004; Taayke 

2002; Van den Broeke 2012. 

7  a a r d e w e r k 
 Julie Van Kerckhove/Diederick Habermehl

7 . 1  i n l e i d i n g

Algemeen
Tijdens de opgraving te Tiel-Medel zijn 38 738 scherven aardewerk verzameld met een totaal gewicht 
van 437 613 g (1856 MAI). Alle scherven zijn gewaardeerd ten behoeve van de spoordateringen, het 
krijgen van een impressie van de formatieprocessen, en de selectie voor analyse.233 

In totaal zijn 29 270 scherven aardewerk geanalyseerd (314 731 g, 1360 MAI, 13 935 EVE).234 Het 
gaat daarbij om 10 693 scherven uit Late-IJzertijdcontexten, 9531 scherven uit Romeinse contexten die 
niet tot de grafvelden behoren en om 9046 scherven uit de grafvelden Hazenkamp en De Reth. 

Bij de selectie van te analyseren aardewerk zijn twee randvoorwaarden gesteld: 1) het aardewerk heeft 
de potentie om één van de onderzoeksvragen te beantwoorden; 2) de betreffende context (spoor of struc-
tuur) bevat een grote hoeveelheid goed geconserveerd aardewerk. In dit hoofdstuk worden de resultaten 
van de aardewerkanalyse beschreven en geïnterpreteerd. 

De studie van het aardewerk kent vier speerpunten: de bewoning van het plangebied gedurende de 
Late IJzertijd (fase 2), de overgangsperiode van de Late IJzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd (fase 3/4a), 
de rol van de restgeul(en) voor de bewoners van Medel en het grafritueel in de Betuwe gedurende de 
Romeinse tijd (fase 5-7).235 

Wat betreft de Late IJzertijd kan worden opgemerkt dat in de Betuwe slechts een beperkt aantal 
nederzettingen uit de Late IJzertijd is opgegraven. Het is daarom van belang om de bewoning en overige 
activiteiten te Tiel-Medel uit deze periode goed in beeld te brengen (zie ook paragraaf 6.5.5). De studie 
van het aardewerk draagt daaraan bij. Ook kan op deze manier de ontwikkeling van het aardewerk tussen 
de Late IJzertijd en vroeg-Romeinse tijd worden gereconstrueerd. Bijzonder -en dan niet alleen voor de 
Betuwe, maar zelfs voor heel Nederland- zijn verder de greppelstructuren en het erf (van huis 8002) uit 
de vroegste Romeinse periode (zie paragraaf 6.5.6.2). Sporencomplexen uit de decennia omstreeks het 
begin van de jaartelling met dergelijke aantallen vondstmateriaal (niet alleen aardewerk, maar ook andere 
vondsten, zoals dierlijk bot) zijn zeldzaam.236 Bovendien is het aardewerk uit deze periode bijzonder goed 
geconserveerd, en is er sprake van vele intentionele deposities van compleet vaatwerk. Dit vondstcomplex 
is hierdoor uitermate geschikt om bij te dragen aan onze (tot op heden nog beperkte) kennis over deze 
dynamische periode, die gekenmerkt wordt door intensieve migratie.237 

De restgeulen van Tiel-Medel bevatten vondsten uit zowel de Late IJzertijd als de Romeinse tijd (zie 
ook paragraaf 5.4). In de Late IJzertijd woonde men langs de reeds deels opgevulde restgeul van Echteld 
fase I. In de vroegste Romeinse periode is de nieuwe geul van Echteld fase II ter hoogte van het hierbo-
ven genoemde greppelcomplex gebruikt als dumpplek voor grote hoeveelheden (compleet) aardewerk. 
Later, tussen ca. 70 en 120 na Chr., zijn de geuloevers verstevigd met grondpakketten, die eveneens grote 
hoeveelheden aardewerk bevatten. Tussen dit goed geconserveerde midden-Romeinse materiaal is echter 
ook een component Claudisch-Neroons aardewerk aanwezig. Door het materiaal uit deze oevercontex-
ten nader te bestuderen wordt geprobeerd om meer zicht te krijgen op de activiteiten die hebben plaats 
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238  Aardewerkcategorieën zijn groepen aardewerk met 

eenzelfde vervaardigingstechniek en een eigen vormen-

repertorium (Deru/Vilvorder/Van Overbeke 1997, 152).
239  Een baksel groepeert aardewerk met eenzelfde kleisa-

menstelling en minerale magering en een overeenkom-

stige techniek. Het onderzoeken van baksels aan de hand 

van petrografische, mineralogische en fysisch-chemische 
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240  Een vormtype groepeert aardewerk dat een aantal vor-

melijke karakteristieken gemeenschappelijk heeft. Het 

aardewerk dat gemaakt is naar hetzelfde archetype, naar 
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241  Rice 1987, 292.
242  Voor het bepalen van het profiel van de pot, wordt de 
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hals) boven de schouder een lengte moet hebben van 

minstens 1 cm.
243  Vanzelfsprekend ligt de eindverantwoordelijkheid voor 

dit stuk bij de auteur.
244  Van den Broeke 2012; Taayke 1996.

gevonden in de onmiddellijke omgeving. 
Als laatste biedt het aardewerk uit de twee compleet opgegraven grafvelden (Hazenkamp en De Reth) 

de mogelijkheid om het grafritueel in de Betuwe nader te belichten. Bij deze analyse wordt onderzoek 
gedaan naar patronen in de samenstelling van de assemblages grafaardewerk. Op die manier worden de 
grafvelden zowel met elkaar als met andere grafvelden vergeleken en worden de grafgebruiken door de 
tijd heen in beeld gebracht. Samen met de sporenanalyse van de graven en de analyse van andere grafgif-
ten draagt de aardewerkstudie bij aan een beter begrip van grafvelden en het grafrirtueel in de Romeinse 
tijd (zie ook synthese, paragraaf 19.7). 

Methodologie
Tijdens de aardewerkanalyse zijn de volgende variabelen ingevoerd in de aardewerkdatabase: 
aardewerkcategorie,238 baksel,239 vorm en vormtype.240 Ook zijn eventuele aankoeksels, versieringen, spo-
ren van verbranding en roetaanslag geregistreerd. Voor de kwantificatie van het aardewerk is het aantal 
scherven, het gewicht en het Minimum Aantal Individuen (MAI) bijgehouden. Het bepalen van het 
Minimum Aantal Individuen (MAI) is per spoor gebeurd, waarbij de scherven die één exemplaar zouden 
kunnen representeren, gegroepeerd zijn.241 Er is, volgens de meest gebruikte methode voor het vaststellen 
van het MAI, uitgegaan van de randen. 

Voor het handgevormde aardewerk zijn – naast het aantal scherven, het gewicht en het MAI– ook het 
potopbouwtype,242 de afwerking van wand en rand, de versiering van rand en wand, de mageringwijze, 
de aanwezigheid van roetaanslag en eventuele verbranding geregistreerd. Op basis van bovengenoemde 
aardewerkkenmerken is het handgevormde aardewerk zoveel mogelijk toegekend aan ‘stijl’-groepen 
(waaronder de groepen ‘Fries’, ‘Zuidwestelijk’, West-Nederlands of regionaal, ‘Germaans’ en ‘Rijn-Weser-
Germaans’). Dergelijke kenmerken kunnen sterke indicaties opleveren over de herkomst van het aarde-
werk of over de origine van de makers ervan. Daarnaast leveren de vastgelegde kenmerken aanwijzingen 
voor de datering. De aanwezigheid en de verhouding van deze variabelen evolueert immers door de tijd 
heen. Al na de eerste aardewerkscan onstond het vermoeden dat een grote hoeveelheid van de aardewerk-
complexen pre-Claudisch is en dat een grote component tot de ‘Friese’ stijlgroep behoort. Een dergelijke 
grote component ‘Fries’ aardewerk  is in de Betuwe niet eerder gedocumenteerd, waardoor de behoefte 
ontstond om de eigen blik te verruimen. Om het maximale aan informatie uit het aardewerk te halen, 
zijn E. Taayke, A. Nieuwhof en P. van den Broeke uitgenodigd om naar de scherven te komen kijken, 
die per context op tafels zijn uitgelegd. Hun meningen, tips en literatuurverwijzingen zijn verwerkt in 
onderhavig hoofdstuk, waarvoor onze expliciete dank.243

Voor het vastleggen van de vormtypes is gebruik gemaakt van de proefschriften van Peter van den 
Broeke en van Ernst Taayke.244 Het eerste proefschrift is bruikbaar voor de Late IJzertijd en voor het 
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245  Voor de Kromme-Rijnregio is het meeste handge-

vormde aardewerk gepubliceerd door Taayke (2002; 

2009a-b, 2013, 2016). Verder is het proefschrift van Van 
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246  De werktitel van dit project luidt: ‘Tiel-Medel als sleu-

telsite voor vernieuwend onderzoek naar migratie en 

etnogenese in de Romeinse frontier.’

vroeg-Romeinse aardewerk dat lokale/regionale kenmerken heeft, terwijl het proefschrift van Taayke 
bruikbaar is voor het vroeg-Romeinse aardewerk met noordelijke kenmerken (de ‘Friese’ stijlgroep). 
Tenzij anders vermeld zijn de gebruikte types van Taayke afkomstig uit Westergo. Andere typologieën zijn 
helaas niet voor handen. Daarom is voor de interpretatie van de aardewerkkenmerken verder nog gebruik 
gemaakt van diverse artikelen.245

 Voor de bovengenoemde aardewerkgroepen – die gevormd zijn op basis van uiterlijke kenmerken – 
zijn vervolgens representatieve stukken geselecteerd die chemisch en/of petrografisch onderzocht zijn. 
Hierbij zijn we er ons bewust van dat een toekenning van een groep of een scherf aan een specifieke her-
komstregio vooralsnog nagenoeg onmogelijk is op basis van petrografie of chemie, aangezien men over 
onvoldoende referentie-data beschikt voor iedere mogelijke herkomstregio. Wel is het mogelijk om te 
achterhalen of er sprake is van verschillende bakselgroepen, waarvan de verschillen mogelijk te verklaren 
zijn door een andere herkomst. Meer specifiek zal gekeken worden of deze eventuele verschillen leiden 
tot dezelfde groepenindeling als welke is gemaakt op basis van uiterlijke kenmerken. Het is belangrijk 
om in relatie tot het bovenstaande te benadrukken dat het gaat om een nieuwe benadering met een ten 
dele experimenteel karakter. Nader onderzoek is zeker nodig om de hier beschreven onderzoeksdoelen 
te behalen en de volle potentie van de hier toegepaste onderzoekstechnieken ten volle te benutten. Een 
dergelijk vervolg is vormgegeven in een aanvullend onderzoeksproject dat door NWO en de Provincie 
Gelderland is gefinancierd binnen het kader van de subsidie ‘vondsten van internationaal belang’.246

Zoals in de inleiding reeds vermeld is, is het aardewerk uit het Augusteïsche greppelcomplex en de 
in de geul gelegen dumpplek (11020/11021) uitermate goed geconserveerd. Dit resulteert onder meer 
in de aanwezigheid van dikke plakken kookresten op het vaatwerk. Een aantal potten uit de geul heeft 
echter een patroon van roodbruin-zwart residu op de binnen- en buitenkant. De afwezigheid van een 
roetlaag over deze verfsporen heen toont aan dat het geen kookresten betreft. Dergelijk onverbrand 
residu, aanwezig in diagonale lijnen en in druppels, is bekend uit West- en Noord-Nederland (zie verder). 
Er is besloten om zowel enkele aankoeksel- als residuen chemisch te laten analyseren (zie hoofdstuk 18 
voor een uitgebreide presentatie van  de resultaten). Het doel hiervan is om meer grip te krijgen op de 
activiteiten die hebben plaats gevonden (in de buurt van) het Augusteïsche greppelcomplex. 

Structuur van het hoofdstuk
In het onderstaande worden allereerst de aardewerkassemblages uit verschillende geselecteerde Late-
IJzertijdcontexten beschreven (paragraaf 7.2). Het gaat daarbij om enkele vullingen uit de geul van 
Echteld fase I, de vullingen uit een ondiep geultje dat aansluit op deze geul, en een cultuurlaag die is 
aangesneden nabij deze geulen, deels onder het latere grafveld. Verder worden ook de assemblages uit een 
tweetal kuilen uit deze periode besproken. 

Vervolgens verschuift de aandacht naar het aardewerk uit de Romeinse tijd (paragraaf 7.3). 
Na een korte inleiding (paragraaf 7.3.1) komt allereerst het aardewerk van de grafvelden Hazen-

kamp en De Reth aan bod (paragraaf 7.3.2). De overige, vroeg-Romeinse contexten zijn vervolgens het 
onderwerp van paragraaf 7.3.3. Deze paragraaf begint met een korte toelichting op onze huidige kennis 
over het Romeinse handgevormde aardewerk in de Betuwe (paragraaf 7.3.3.1), gevolgd door een relatief 
gedetailleerde uiteenzetting over de onderzoeksstrategie voor het vroeg-Romeinse aardewerk (paragraaf 
7.3.3.2). In de daaropvolgende paragraaf (paragraaf 7.3.3.3) wordt het vroeg-Romeinse aardewerk ver-
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247  Van Kampen/Habermehl/Van Renswoude 2017. 
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volgens beschreven en geanalyseerd per afzonderlijke context. Paragraaf 7.3.3.4 presenteert en bediscussi-
eert de verschillende ‘stijl’-groepen, waarbij ook de resultaten van de chemische en petrografische analyses 
worden betrokken. In de paragraaf 7.3.3.5 komt het overige aardewerk uit de midden-Romeinse tijd aan 
bod, alsmede een geringe hoeveelheid aardewerk uit latere perioden. Afsluitend worden de conclusies 
van de aardewerkstudie gepresenteerd in paragraaf 7.4 en wordt gereflecteerd op de hier gehanteerde 
onderzoeksmethodiek. 

7 . 2  h e t  a a r d e w e r k  u i t  d e  l at e  i j z e r t i j d

 Diederick Habermehl

7 . 2 . 1  i n l e i d i n g 

Gedurende de Late IJzertijd werd de vindplaats De Reth bewoond langs de restgeul die is aangeduid als 
Echteld fase I (zie hoofdstuk 5 en paragraaf 6.5.4). Om meer zicht te krijgen op de bewoning en activi-
teiten in deze periode is een aantal aardewerkassemblages geselecteerd voor analyse (zie fig. 7.1 voor de 
situering van de verschillende assemblages). De analyseselectie is uitgevoerd en beargumenteerd op basis 
van de aardewerkscan die heeft plaatsgevonden in de waarderings- en evaluatiefase.247

De geselecteerde assemblages
Uit de hoofdgeul van Echteld fase I is een drietal lagen geselecteerd voor analyse. Van oud naar jong gaat 
het om de lagen 11032, 11024 en 11033. Deze lagen zijn geulvullingen en liggen op enige afstand ten 
oosten van het erf van huis 8001. Iets verder naar het westen zijn op de plek van het latere grafveld delen 
van een cultuurlaag gedocumenteerd die ook tot de bewoningsactiviteiten in de Late IJzertijd kunnen 
worden gerekend. Deze cultuurlaag wordt aangeduid als laag 11025 en bevat veel vondstmateriaal. Verder 
is er op centraal-westelijke deel de vindplaats De Reth nog een ondiep en globaal noord-zuid geori-
enteerd geultje gedocumenteerd. Waarschijnlijk kan ook dit geultje tot het systeem van Echteld fase I 
worden gerekend. Direct langs het geultje ligt het erf van huis 8006. Derhalve is ook het aardewerk uit de 
vullingen van dit geultje (lagen 11050, 11049, 11048 en 11047) bestudeerd. Als laatste zijn ook nog twee 
relatief vondstrijke kuilen uit de Late IJzertijd geanalyseerd. Kuil 25004 ligt direct naast het huis 8001 en 
kan vrij zeker tot het erf van dit huis worden gerekend. Kuil 25028 ligt langs de geul van Echteld fase I, 
midden tussen de erven met de huizen 8001, 8005 en 8006. 

In het onderstaande worden de zojuist benoemde assemblages beschreven en geïnterpreteerd. Daartoe 
zijn overzichten gecreëerd waarin de kenmerken van het handgevormde aardewerk zijn gekwantificeerd. 
Het gedraaide Romeinse aardewerk dat tot sommige van deze contexten is gerekend moet worden 
beschouwd als intrusief of is foutief geadministreerd.248 Dit materiaal zal dan ook niet verder worden 
besproken. 
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Fig. 7.1. Tiel-Medel-Afronding. Locaties van de geanalyseerde Late-IJzertijdcontexten. Schaal 1:1250. 
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249  Van den Broeke 2012. 
250  Zie Van den Broeke 2012, fig. 5.2d. 

251  Zie Van Kerckhove 2009, 128 ff. 

Typologie en vergelijking 
Voor de beschrijving en duiding van  het handgevormde aardewerk wordt gebruik gemaakt van de typo-
logie door Van den Broeke.249 Deze typologie en de inzichten die Van den Broeke heeft beschreven in 
zijn overzichtswerk zijn gebaseerd op de aardewerkassemblages uit de regio Oss. Hoewel deze typologie 
toepasbaar is voor Tiel, dient er door de Betuwe wel rekening te worden gehouden met meer weste-
lijke invloeden dan in Oss.250 Hierdoor kunnen de aardewerkkenmerken in relatie tot de door Van den 
Broeke genoemde dateringen enigszins afwijken. In dit licht is het goed om hier ook te verwijzen naar 
de dichterbij gelegen vindplaats Geldermalsen-Hondsgemet, waarvoor een aanzienlijke assemblage hand-
gevormd aardewerk is bestudeerd. Ook op deze vindplaats zijn meer westelijke invloeden waarneembaar 
dan in Oss.251 

7 . 2 . 2  a a r d e w e r k  u i t  g e u lv u l l i n g e n  11 0 3 2 ,  11 0 2 4  e n  11 0 3 3  ( ta b e l l e n  7 . 1 - 7 . 4 )

In de Late IJzertijd werd de vindplaats De Reth doorkruist door een geul (Echteld fase I). De vullingen 
van deze geul (lagen 11032, 11024 en 11033) zijn stratigrafisch onderzocht en het geassocieerde vondst-
materiaal is verzameld. 

 De oudste vulling uit de geul van Echteld fase I is aangeduid als laag 11032. Dateerbare metalen 
objecten ontbreken in deze vulling. Wel bevat de laag 411 scherven handgevormd aardewerk (4243 g) en 
vier fragmenten gele briquetage (25 g) (zie fig. 7.2 voor een selectie van het aardewerk). Het MAI betreft 
12 en de EVE is 41 (tabel 7.1 en 7.2). Het gemiddelde fragmentgewicht is met 10.3 g laag. Het aandeel 
randen bedraagt 3.4 % en is ook laag te noemen. 

De bovenliggende geulvulling, 11024, bevat wel enige metaalvondsten met een daterende waarde en 
kan op basis daarvan in de periode tussen ca. 150 en 50 voor Chr. worden geplaatst. Uit deze geullaag zijn 
in totaal 503 fragmenten handgevormd aardewerk afkomstig met een totaalgewicht van 6107 g (zie fig. 
7.2 voor een selectie van het aardewerk). Het MAI bedraagt 22 en de EVE is 106 (tabel 7.3 en 7.2). Daar-
naast zijn er nog drie fragmenten briquetage en één scherf van een gedraaid dolium verzameld. Gezien 
de veel latere datering van deze scherf gaat hier waarschijnlijk om een verkeerd geadministreerde scherf. 
Het gemiddelde fragmentgewicht van het aardewerk uit geulvulling 11024 betreft 12.5 g en is daarmee 
iets hoger dan in de onderliggende laag (11032). Datzelfde geldt voor het percentage randen: 4.7 %. 

De jongste geulvulling, 11033, betreft de laag waardoorheen de sporen van het vroeg-Romeinse 
greppelcomplex zijn gegraven (onder meer 14002, 14005 en 14003). Op basis van de vondstdichtheid 
kan worden gesuggereerd dat de bewoningsactiviteiten in deze periode niet intensief waren. De aarde-
werkassemblage omvat slechts 52 scherven handgevormd aardewerk (592 g) (tabel 7.4 en 7.2). Door deze 
geringe omvang is het moeilijk om definitieve uitspraken te doen over het karakter en de datering van 
het aardewerk. In deze laag is wel een draadfibula (V3931, fig. 9.4, 7) van het Midden-La Tèneschema 
gevonden, te dateren tussen ca. 150 en 30 voor Chr.

Voor alle drie de lagen uit de geul van Echteld fase I geldt dat het aardewerk relatief slecht is gecon-
serveerd. Het gemiddelde fragmentgewicht is steeds laag: respectievelijk 10.3 g, 12.5 g en 11.4 g. Ook 
het aandeel randen is gering: respectievelijk 3.4 %, 4.7 % en 0 %. Met name in de assemblage uit vulling 
11024 is een grote component verbrand en soms zelfs versinterd aardewerk aangetroffen. Daarnaast zijn 
de breukvlakken van het overgrote deel van de scherven afgerond. 

De drie assemblages vertonen een globaal gelijk beeld, met enige verschillen. Het aardewerk is vrij-
wel uitsluitend met potgruis gemagerd (respectievelijk 92 %, 90 % en 94 %). Bij uitzondering is er ook 
organisch materiaal of zand aanwezig. Verder zijn versierde wanden gedocumenteerd. Het aandeel wand-
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252  Van den Broeke 2012, 170-171. 
253  Van den Broeke 2012, 118. 

254  Van den Broeke 2012, 116-117. 
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versiering bedraagt respectievelijk 7.3 %, 6.25 % en 0 %. In de vulling 11032 domineren nagelindrukken, 
terwijl in de vulling 11024 groefversiering de overhand heeft. Kamstreekdecoratie heeft, zeker in de 
geulvulling 11032, ook een redelijke aanwezigheid binnen de wanddecoratie. Een apart noemenswaardig 
stuk betreft een randfragment (V24.4577) met een dubbele groef op de overgang tussen de schouder en 
de hals. 

Het aandeel randversiering bedraagt respectievelijk 28.5 % en 43.5 %. Voor de laag 11033 is aandeel 
niet te bepalen doordat randen ontbreken. Met betrekking tot de randversiering domineert vingertopver-
siering, gevolgd door gekartelde randen/golfranden en nagelindrukken. Het aandeel besmeten aardewerk 
is laag. Veruit het meeste aardewerk is ruw gelaten. Gladding of polijsting komen niet voor. 

Met betrekking tot de aardewerkvormen domineren de ‘S-vormige profielen’ Van den Broeke 52, 
52/55a, 55a en 57. 

 Het briquetagemateriaal omvat uitsluitend dikwandig gele briquetage (A1 waar). In één geval kon het 
type worden bepaald: een kom Van den Broeke k-20/22. Dergelijke kommen kunnen algemeen worden 
gedateerd tussen ca. 150 en 50 voor Chr., maar komen zeker ook nog voor tot in de 1ste eeuw na Chr.252

Op basis van de hierboven beschreven aardewerkkenmerken kan het aardewerk van de drie geulvul-
lingen in de Late IJzertijd worden gedateerd. De aanwezigheid van enige magering met organisch materi-
aal en zand wijst op een relatief late datering in de Late IJzertijd. Ook het geringe aandeel besmijting wijst 
in deze richting. Het aandeel randversiering is met respectievelijk 28.5 en 43.5 % nog redelijk hoog en 
komt op basis van de studie door Peter van den Broeke uit in de overgang tussen fases K en L: omstreeks 
het midden van de 1ste eeuw na Chr. De aanwezigheid van gekartelde randen/golfranden past goed in 
Oss-Ussen fase K: 150/125-50/25 voor Chr.253 Voor groefversiering geldt dat de top van het voorkomen 
van deze variant ligt in de Oss-Ussen fase K en L.254 Voor kamstreek geldt dat het gedurende de IJzertijd 
als voorkwam, maar een opbloei kent in de Romeinse tijd.255

 Al met al kunnen de aardewerkassemblages van de vullingen 11032 en 11024 goed in de periode tus-
sen ca. 150 en 50 voor Chr. worden gedateerd. Voor de vulling 11033 geldt dat het materiaal zowel qua 
hoeveelheid als qua kenmerken niet genoeg aanknopingspunten biedt om definitieve uitspraken te kun-
nen doen over de datering of aard van het materiaal. Het gaat om reducerend gebakken, vrij dikwandig, 
met potgruis gemagerd aardewerk zonder versiering. Alle scherven lijken dusdanig op elkaar dat zelfs niet 
uitgesloten kan worden dat zij van dezelfde pot afkomstig zijn.

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

handgevormd - - - 407 4123 10 28

handgevormd - pot Van den Broeke 57 4 120 2 13

briquetage dikwandig geel - - 4 25 0 0

totaal 11032 415 4268 12 41

Tabel 7.1. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11032. 
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11032 11024 11033

aantal fragmenten 411 503 52

gewicht totaal (g) 4243 6107 592

MAI 12 22 0

EVE 41 106 0

aantal randen 14 23 0

RANDVERSIERING 4 (28.5%) 10 (43.5%) -

vingertop 2 (50%) 6 (60%) -

nagel 1 (25%) 1 (10%) -

spatel - - -

gekarteld/gegolfd 1 (25%) 3 (30%) -

overig - - -

LOCATIE RANDVERSIERING

bovenop rand 2 (66.6%) 2 (33.3%) -

buitenzijde rand 1 (33.3%) 4 (66.6%) -

binnenzijde rand - - -

binnen- en buitenzijde - - -

boven- en buitenzijde - - -

RANDTYPE

gefacetteerd - - -

meervoudig gefacetteerd - - -

afgeplat 1 (9%) 5 (33.3%) -

afgerond 10 (91%) 9 (60%) -

spits - 1 (6.6%) -

overig - - -

WANDVERSIERING 29 (7%) 30 (6%) -

vingertop 3 (10.5%) 4 (13.3%) -

nagel 16 (55%) 8 (26.6%) -

spatel - 1 (3.3%) -

groef 3 (10.5%) 14 (46.6%) -

kamstreek 7 (24%) 3 (10%) -

golf - - -

vingertop en groef - - -

WANDAFWERKING

gepolijst - -

geglad 3 (0.5%) 2 (0.5%) -

besmeten 6 (1.5%) 9 (2%) -

geen 406 (98%) 466 (97.5%) 100 (100%)

MAGERING

organisch en potgruis 2 (0.5%) 12 (2.5%) 1 (2%)

potgruis 380 (92%) 448 (90%) 49 (94%)

zand - - 2 (4%)
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11032 11024 11033

aantal fragmenten 411 503 52

gewicht totaal (g) 4243 6107 592

MAI 12 22 0

EVE 41 106 0

aantal randen 14 23 0

potgruis, zand en organisch - 4 (1%) -

potgruis en zand 30 (7.5%) 34 (6.5%) -

potgruis en steengruis - - -

POTOPBOUWTYPE

potopbouwtype 1 - 1 (5 -

potopbouwtype 2 - 9 (47.5%) -

potopbouwtype 3 10 (100%) 9 (47.5%) -

niet te bepalen 2 4 -

BAKMILIEU

oxiderend 212 (55.5%) 220 (48.5%) 39 (75%)

reducerend 169 (44.5%) 234 (51.5%) 13 (25%)

Tabel 7.2. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de kenmerken van het handgevormde aardewerk uit de geul-

vullingen 11032, 11024 en 11033. 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

handgevormd - - - 481 5644 2 6

handgevormd - kom Van den Broeke 52 4 114 4 19

handgevormd - kom Van den Broeke 53 1 14 1 10

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 52/55a 8 109 7 27

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 54 2 90 2 15

handgevormd - pot Van den Broeke 55a 2 52 2 9

handgevormd - pot Van den Broeke 57 1 30 1 7

handgevormd - schaal Van den Broeke 21 1 18 1 6

handgevormd - schaal Van den Broeke 3b 3 36 2 7

briquetage dikwandig geel - - 1 2 0 0

briquetage dikwandig geel kom Van den Broeke k-20/22 2 24 1 8

dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 1 239 1 9

totaal 11024 507 6372 24 123

Tabel 7.3. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11024. 
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categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

handgevormd - - - 52 592 0 0

totaal 11033 52 592 0 0

Tabel 7.4. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11033. 

1-V116.1882.4

2-V116.1884.1 2-V116.1884.1

5-V24.4577

3-V24.4619

4-V24.4571

6-V35.6302

Fig. 7.2. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie handgevormd aardewerk uit de Late-IJzertijdgeullagen 11032 en 11024 in de geul 

van Echteld fase I. Schaal 1:3.

1 V116.1882.4; 2 V116.1884; 3 V24.4619; 4 V24.4571; 5 V24.4577; 6 V35.6302.
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256  Van den Broeke 2012, 168. 

7 . 2 . 3  a a r d e w e r k  u i t  c u l t u u r l a a g  11 0 2 5  ( f i g .  7 . 3  e n  ta b e l l e n  7 . 5 - 7 . 6 )

Deze structuur bestaat uit (resten van) cultuurlagen die zijn aangetroffen op de rechteroever van de rest-
geul van Echteld fase II. Deze lagen zijn geassocieerd met de activiteiten en bewoning van de vindplaats 
De Reth in de Late IJzertijd. 

Door het versnipperde karakter van de laag en erosie zal contaminatie van vondstmateriaal heb-
ben plaatsgevonden. Zo valt op dat een deel van de metaalvondsten uit deze laag waarschijnlijk in de 
Romeinse tijd dateert. 

Toch biedt de analyse van het materiaal uit deze laag de mogelijkheid om meer te weten te komen 
over de aard en datering van de bewoning van Medel gedurende de Late IJzertijd. 

Uit deze cultuurlaag zijn in totaal 6541 fragmenten aardewerk afkomstig met een totaalgewicht van 
45 250 g. Alle aardewerkfragmenten zijn geselecteerd voor analyse. 

Tabellen 7.5 en 7.6 verschaffen een overzicht van respectievelijk de aangetroffen aardewerkcatego-
rieën, de vormen/vormtypes en de daterende kenmerken van het handgevormde aardewerk. 

 Het gemiddelde fragmentgewicht van het aardewerk uit cultuurlaag 11025 betreft 6.9 g en is daarmee 
erg laag. Ook het percentage randen binnen de totale assemblage is met 4.5 % laag te noemen. Verder is 
het aardewerk slecht geconserveerd, waarbij de meest breuken zijn afgerond. Al met al gaat het om een 
relatief slecht geconserveerde assemblage aardewerk. Dit beeld komt overeen met het karakter van een 
cultuurlaag, waarin vondstmateriaal wordt opgenomen gedurende een bewoningsperiode. 

Beschrijving van het handgevormde aardewerk
Het overgrote deel van de assemblage uit de cultuurlaag 11025 bestaat uit handgevormd aardewerk, 
waaronder ook briquetagemateriaal (zie fig. 7.3 voor een selectie van het aardewerk). Het gaat om 6535 
scherven met een totaalgewicht van 45 199 g. Het MAI bedraagt 290 en de EVE is 637.  

Tabel 7.6 verschaft een gekwantificeerd overzicht van de aardewerkkenmerken. Van de randen is 
39.2 % versierd. Het gaat in de meeste gevallen om vingertopversiering, opmerkelijk vaak aan de binnen-
zijde van de rand aangebracht. Verder zijn er gekartelde randen/golfranden aanwezig en enkele stukken 
met nagel- of spatelindrukken. 

 Het aandeel wandversiering bedraagt 3.9 % en is daarmee behoorlijk laag. Mogelijk speelt de frag-
mentatie en slechte conservering hierbij echter een rol. In veruit de meeste gevallen gaat het om versie-
ring met nagelindrukken, gevolgd door groefversiering, vingertopindrukken en kamstreekversiering. 

 Het overgrote deel van het materiaal is ruw gelaten en gemagerd met potgruis. Toevoeging van zand 
en organisch materiaal komen sporadisch voor. Potopbouwtype 3 domineert sterk. 

 Wat betreft de definieerbare types domineren de types met S-vormige profielen: Van den Broeke 
52, 52/55a, 54 en 55a (totaal 24 MAI). De bolle kom Van den Broeke 22 (2 MAI) en de schaal Van den 
Broeke 3B (1 MAI) wijken daar duidelijk van af. 

 Wat betreft het briquetagemateriaal valt met name een scherf van een pot Van den Broeke k-14 op, 
uitgevoerd in dunwandige rode briquetage (B2-waar).256 Dit materiaal wordt door Van den Broeke in de 
vroeg- en midden-Romeinse tijd geplaatst en zal daarmee waarschijnlijk, net als het overige gedraaide 
aardewerk, secundair in deze context zijn terecht gekomen, dan wel verkeerd zijn verzameld tijdens het 
veldwerk. 

Op basis van de hierboven beschreven aardewerkkenmerken kan de assemblage van de cultuurlaag 
11025 in de Late IJzertijd worden gedateerd. De aanwezigheid van enige magering met organisch mate-
riaal en zand zou kunnen wijzen op een relatief late datering in de Late IJzertijd. 

Besmijting komt nauwelijks nog voor, wat ook wijst op een datering laat in de Late IJzertijd. Het 
aandeel randversiering is met 39.2 % nog redelijk hoog en komt op basis van de studie door Van den 
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categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

handgevormd - - - 6443 44 336 235 711

handgevormd - kom Van den Broeke 22 2 43 2 9

handgevormd - kom Van den Broeke 52 3 99 3 22

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 52/55a 15 203 14 51

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 54 5 53 5 20

handgevormd - kom/pot/beker Van den Broeke 5B 1 10 1 5

handgevormd - pot Van den Broeke 55a 2 33 2 7

handgevormd - pot Van den Broeke 56a 1 12 1 3

handgevormd - pot Van den Broeke 57 25 222 24 98

handgevormd - schaal Van den Broeke 3b 1 23 1 5

briquetage dikwandig geel - - 35 162 2 6

briquetage dikwandig rood - - 1 1 0 0

briquetage dunwandig rood hoge pot Van den Broeke k-14 1 2 0 0

gladwandig oxiderend - kruik Stuart 106-108 2 5 1 23

gladwandig witbakkend Rijnland - - 1 14 0 0

kruikamfoor/middelgrote stan-

damfoor Maasland - - 1 14 0 0

terra sigillata Zuid-Gallië - - 1 17 0 0

witbakkend - - - 1 1 0 0

totaal 11025 6541 45 250 291 960

Tabel 7.5. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11025. 

Fig. 7.3. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie handgevormd aardewerk uit de Late-IJzertijdcultuurlaag 11025. Schaal 1:3.

1 V28.4523; 2 V28.4526: 3 V28.4526; 4 V14.1540.

1-V28.4523

3-V28.4526

2-V28.4526

4-V14.1540
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11025

aantal fragmenten 6498

gewicht totaal (g) 45 034

MAI 288

EVE 931

aantal randen 288

RANDVERSIERING 113 (39%)

vingertop 85 (75%)

nagel 6 (5.5%)

spatel 3 (2.5%)

gekarteld/gegolfd 18 (16%)

overig 1 (1%)

LOCATIE RANDVERSIERING

bovenop rand 14 (14.5%)

buitenzijde rand 18 (18.5%)

binnenzijde rand 66 (67.5%)

binnen- en buitenzijde -

boven- en buitenzijde -

RANDTYPE

gefacetteerd 1 (0.5%)

meervoudig gefacetteerd -

afgeplat 18 (10.5%)

afgerond 130 (77%)

spits 19 (11.5%)

overig 1 (0.5%)

WANDVERSIERING 240 (3.5%)

vingertop 28 (11.5%)

nagel 126 (52.5%)

spatel -

groef 68 (28.5%)

kamstreek 18 (7.5%)

golf -

vingertop en groef -

WANDAFWERKING

gepolijst -

geglad 13 (0.5%)

besmeten 267 (1%)

geen 6267 (98.5%)

MAGERING

organisch en potgruis 12 (2.5%)

potgruis 448 (90%)

11025

aantal fragmenten 6498

gewicht totaal (g) 45 034

MAI 288

EVE 931

aantal randen 288

zand -

potgruis, zand en organisch 4 (1%)

potgruis en zand 34 (6.5%)

potgruis en steengruis -

POTOPBOUWTYPE

potopbouwtype 1 5 (3%)

potopbouwtype 2 32 (21%)

potopbouwtype 3 117 (76%)

niet te bepalen 188

BAKMILIEU

oxiderend 3037 (56%)

reducerend 2365 (44%)

Tabel 7.6. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de ken-

merken van het handgevormde aardewerk uit de geulvulling 11025. 
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257  Van den Broeke 2012, 108-109, 116-117. 
258  Van den Broeke 2012, 113. 

259  Zie Van den Broeke 2012, fig. 5.2d. Zie ook Van Kerck-

hove 2009, 128 ff.  

Broeke uit in de overgang tussen fases K en L: omstreeks het midden van de 1ste eeuw na Chr. Ook het 
voorkomen van groefversiering op de wanden past goed in dit beeld.257 Het dominante aandeel vinger-
top- en nagelindrukken op de wanden zou echter kunnen spreken voor een iets vroegere periode. Van 
den Broeke stelt dat nagelindrukken dominant zijn tot halverwege de Late IJzertijd, waarna de koppositie 
wordt overgenomen door groeven.258 Daarbij moet worden opgemerkt dat de typologie van Van den 
Broeke weliswaar toepasbaar is voor de regio Tiel, maar dat rekening moet worden gehouden met meer 
westelijke invloeden dan in Oss.259 Het lage aandeel besmijting zou daarmee mogelijk verklaard kunnen 
worden.

7 . 2 . 4   a a r d e w e r k  u i t  g e u lv u l l i n g e n  11 0 4 7 ,  11 0 4 8 ,  11 0 4 9  e n  11 0 5 0  ( ta b e l l e n  7 . 7 - 7 . 11 )

Het aardewerk dat in het onderstaande wordt geanalyseerd is afkomstig uit een viertal vullingen in een 
ondiep geultje in de werkputten 122, 131 en 132. Dit geultje ligt direct langs het erf van huis 8006 dat 
thuishoort in de Late IJzertijd. Het geultje maakt waarschijnlijk deel uit van de geul van Echteld fase I. 

 De geulvullingen 11047, 11048, 11049 en 11050 liggen stratigrafisch boven elkaar, waarbij de vulling 
11050 de oudste fase representeert en de vulling 11047 de jongste. Vooral de bovenste vullingen (11047 
en 11048) bevatten veel vondstmateriaal (tabel 7.7 en 7.9). Het geultje heeft gefungeerd als een artefact 
trap en bevat veel vondstmateriaal dat waarschijnlijk afkomstig is van het nabijgelegen erf. De lagen 11049 
en 11050 (tabel 7.10 en 7.11) zijn veel minder vondstrijk en kunnen eerder als de primaire vullingen 
van het geultje worden beschouwd. Naast aardewerk omvat het vondstenspectrum ook metaalvondsten 
en glazen La Tène-armbanden (zie hoofdstukken 9 en 13). Op basis van dit materiaal kunnen de lagen 
11047 en 11048 tussen ca. 150 en 70/50 voor Chr. worden gedateerd. 

 Het aardewerk uit de geulvullingen is relatief goed geconserveerd. De scherven zijn duidelijk groter 
en beter bewaard gebleven dan in de lagen 11024 en 11025. Mogelijk speelt de nabijheid van een erf 
hierbij een rol. Het materiaal is dan direct vanaf het erf in het geultje terecht gekomen, zodat er weinig 
sprake is geweest van verdere fragmentatie en verwering. 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

handgevormd - - - 2163 20 373 98 295

handgevormd - kom Van den Broeke 52 85 1195 4 112

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 52/55a 5 82 5 25

handgevormd - pot Van den Broeke 57 20 267 19 75

handgevormd - schaal Van den Broeke 3b 1 22 1 5

Briquetage dikwandig geel - - 7 24 0 0

Briquetage dikwandig rood - - 3 29 0 0

Briquetage dunwandig rood   1 1 0 0

Briquetage dunwandig rood  - 5 12 1 3

totaal 11047 2290 22 005 128 515

Tabel 7.7. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11047. 
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11047 11048 11049 11050

aantal fragmenten 2274 58 32 37

gewicht totaal (g) 21 939 719 362 324

MAI 127 4 1 3

EVE 512 18 3 11

aantal randen 145 4 1 3

% % % %

RANDVERSIERING 50 (34.5%) 4 (100%) - 1 (33%)

vingertop 23 (46%) 3 (75%) - -

nagel 4 (8%) - - -

spatel - - - -

gekarteld/gegolfd 23 (46%) 1 (25%) - 1 (100%)

overig - - -

LOCATIE RANDVERSIERING

bovenop rand 3 (10.5%) 1 (33.3%) - -

buitenzijde rand 22 (76%) 2 (66.3%) - -

binnenzijde rand 3 (10.5%) - -

binnen- en buitenzijde 1 (3%) - -

boven- en buitenzijde - - -

RANDTYPE

gefacetteerd - - - -

meervoudig gefacetteerd - - - -

afgeplat 11 (13%) - - -

afgerond 70 (82.5%) - - 3 (100%)

spits 4 (4.5%) - - -

overig - - - -

WANDVERSIERING

vingertop 7 (6.5%) 1 (25%) - -

nagel 35 (33%) 2 (50%) 1 (50%) -

spatel 1 (1%) - - -

groef 56 (53%) 1 (25%) 1 (50%) 1 (100%)

kamstreek 7 (6.5%) - - -

golf - - - -

vingertop en groef - - - -

WANDAFWERKING

gepolijst - - - -

geglad 8 (0.5%) - - -

besmeten 64 (2.5%) - 2 (7.5%) -

geen 2192 (97%) 58 (100%) 25 (92.5%) 37 (100%)

MAGERING

organisch en potgruis 112 (5%) 5 (8.5%) 1 (4%) 2 (5%)
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 Het gemiddelde fragmentgewicht in de vulling 11047 bedraagt 9.6 g. In 11048 is dat 12.3 g en in de 
lagen 11049 en 11050 respectievelijk 11.3 g en 8.8 g. Ter vergelijking, het aardewerk uit de vulling 11025 
heeft een gemiddeld fragmentgewicht van slechts 6.9 g. Vooral in de bovenste vullingen van het ondiepe 
geultje zijn op sommige plaatsen vrij grote en goed geconserveerde scherven gevonden. Mogelijk kun-
nen dergelijke scherven worden beschouwd als ‘primaire’ afvaldeposities van het nabijgelegen erf van huis 
8006. 

 Met betrekking tot de oudste vulling 11050 moet nog worden opgemerkt dat juist aan deze vulling 
enkele scherven Romeins gedraaid aardewerk zijn toegewezen: scherven van een amfoor, terra sigillata en 
ruwwandig oxiderend aardewerk. Deze stukken dateren echter pas  ruim na het begin van onze jaartelling 
en kunnen daarmee dus niet tot deze context behoren. Waarschijnlijk is een later spoor door de vulling 
11050 gegraven of is er bij de administratie of toekenning van de lagen een fout gemaakt tijdens het 
veldwerk. 

Het handgevormde aardewerk 
Veruit het meeste aardewerk is afkomstig uit de jongste vulling 11047 (zie fig. 7.4). Het gaat om 2274 
scherven handgevormd aardewerk (21 939 g) en zestien scherven briquetage (66 g). Het aandeel versierde 
randen bedraagt 34.5 %, waarbij zowel vingertopversiering als golfranden/gekartelde randen veel voor-
komen. De onversierde randen zijn veelal eenvoudig afgerond en facettering komt niet voor. Het aandeel 
wandversiering is met 5 % relatief laag, maar vergelijkbaar met de hierboven reeds beschreven assemblages. 
Wat opvalt is dat groefversiering duidelijk domineert in deze context (vergelijk vulling 11025). Daarmee 

11047 11048 11049 11050

aantal fragmenten 2274 58 32 37

gewicht totaal (g) 21 939 719 362 324

MAI 127 4 1 3

EVE 512 18 3 11

aantal randen 145 4 1 3

% % % %

potgruis 2045 (90%) 49 (84.5%) 27 (85.5%) 29 (79%)

zand - 1 (2%) - -

potgruis, zand en organisch 91 (4%)%) - - -

potgruis en zand 26 (1%)%) 3 (5%) 4 (10.5%) 6 (16%)

potgruis en steengruis - - - -

POTOPBOUWTYPE

potopbouwtype 1 3 (3.5%) - - -

potopbouwtype 2 1 (1%) - - -

potopbouwtype 3 84 (95.5%) 3 (100%) 1 (100%) -

niet te bepalen - 1 - -

BAKMILIEU

oxiderend 1115 (56.5%) 20 (46.5%) 22 (81.5%) 19 (47.5%)

reducerend 865 (43.5%) 23 (53.5%) 5 (18.5%) 21 (52.5%)

Tabel 7.8. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de kenmerken van het handgevormde aardewerk uit de geul-

vulling 11047-11050. 
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hoort deze assemblage thuis aan het einde van de Late IJzertijd. 
 Hoewel potgruismagering het beeld nog sterk domineert, zijn af en toe ook organisch materiaal of 

zand gebruikt als magering. Het aandeel organische magering is iets hoger dan in de lagen 11024 en 
11025. Ook deze omstandigheid pleit voor een relatief late datering in de Late IJzertijd. 

 Wat betreft de vormtypes vallen geen bijzondere zaken op. De vormtypes Van den Broeke 52 en 57 
domineren, hetgeen goed past bij een datering in de Late IJzertijd. 

 De geulvullingen 11048, 11049 en 11050 bevatten relatief weinig handgevormd aardewerk: respectie-
velijk 58 scherven (719 g), 37 (362 g) en 32 (324 g). Het is dan ook weinig nuttig om de kenmerken van 
deze geringe assemblages in detail met elkaar te vergelijken. Wel valt op dat in de vulling 11048 relatief 
veel verbrand en soms zelfs versinterd aardwerk voorkomt. Echter, in een dergelijke geringe assemblage 
zou deze situatie goed samen kunnen hangen met een enkele depositie van verbrand materiaal. 

 Verder sluiten de kenmerken van het aardewerk uit de geulvullingen 11048-11050 goed aan bij die 
van de assemblage uit vulling 11047. Zo komen in de vulling 11048 versierde randen voor en is in alle 
assemblages een component organische magering en zand aanwezig. De enkele versierde wandscherven 
worden gekenmerkt door groeven of vingertop- en nagelindrukken.

De verschillen tussen de assemblages uit het ondiepe geultje en die uit de lagen 11024 en 11025 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

handgevormd - - - 55 649 1 3

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 52/55a 1 35 1 5

handgevormd - pot Van den Broeke 57 2 35 2 10

totaal 11048 58 719 4 18

Tabel 7.9. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11048. 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

handgevormd - - - 31 350 0 0

handgevormd - pot Van den Broeke 57 1 12 1 3

totaal 11049 32 362 1 3

Tabel 7.10. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11049. 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

handgevormd - - - 37 324 3 11

amfoor Baetica amfoor Dressel 20 4 96 0 0

ruwwandig oxiderend - bord Stuart 218 1 37 1 5

terra sigillata Zuid-Gallië - - 1 1 0 0

totaal 11050 43 458 4 16

Tabel 7.11. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11050. 
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3-V131.4879

6-V131.4683

 1-V131.4879   

7-V131.4406

2-V131.4859.2

4-V131.4852 5-V131.4852

10-V132.5438

9-V132.5438

8-V131.5154

Fig. 7.4. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie handgevormd aardewerk uit de Late-IJzertijdgeulvullingen 11047 en 11048. Schaal 

1:3. 

1 V131.4879; 2 V131.4859.2; 3 V131.4879; 4-5 V131.4852; 6 V131.46836; 7 V131.4406; 8 V131.5154; 9 V132.5438 (11048); 10 

V132.5438 (11048). 
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zijn relatief gering en lijken weinig significant. Het zou goed kunnen dat beide assemblages in dezelfde 
periode zijn gevormd of dat het tijdsverschil slechts gering is. Ook de dateringen van het overige vondst-
materiaal wijst op een zelfde periode: tussen ca. 150 en 70/50 voor Chr. 

Al met al lijkt het ondiepe geultje te zijn gebruikt als plaats om bewoningsafval te deponeren. Waar-
schijnlijk kan dit afval met de activiteiten op het erf van huis 8006 worden geassocieerd. Vooral in de 
bovenste vulling is veel materiaal terecht gekomen. Waarschijnlijk was het geultje in die periode al gro-
tendeels opgevuld met sediment.

7 . 2 . 5  a a r d e w e r k  u i t  d e  k u i l e n 

Kuil 25028 (tabel 7.12 en 7.13))
Deze kuil is gelegen in werkput 115, langs de noordelijke zijde van de geul van Echteld fase I. De kuil 
ligt relatief afgezonderd, tussen de erven van de huizen 8006, 8005 en 8001 in. Het is niet duidelijk tot 
welk erf deze kuil heeft behoord. 

 Kuil 25028 bevat 671 scherven handgevormd aardewerk (1797 g). Verder bevat de kuil ook twee 
fragmenten La Tenèglas (V1590) en een ijzeren kram (V1589).

 Het handgevormde aardewerk uit kuil 25028 heeft een zeer laag gemiddeld fragmentgewicht van 
2.67 g. De kuil bevat een grote component sterk gefragmenteerd bewoningsafval. Mogelijk gaat het om 
materiaal dat al langer aan het oppervlak heeft gelegen en op een gegeven moment is opgeruimd. 

 Op basis van de kenmerken is het moeilijk om definitieve uitspraken te doen. Wel is duidelijk dat het 
beeld globaal overeen komt met dat van de assemblages uit de vullingen van de geul van Echteld fase I, 
het ondiepe geultje en de cultuurlaag 11025. Het aandeel versierde wanden is met 1.35 % er laag, maar 
de hoge fragmentatie is hierbij waarschijnlijk een factor van belang. Nagelindrukken komen het meest 
voor, gevolgd door groefversiering. Eén van de vijf randen is versierd, waarbij het gaat om een gekartelde 
rand/golfrand. Potgruis is sterk dominant; zand en organische magering komen vrijwel niet voor. 

Kuil 25004 (tabel 7.14)
Deze kuil ligt direct langs het huis 8001, dat op basis van de vondsten in de periode tussen ca. 150 en 
70 voor Chr. worden gedateerd. De aardewerkassemblage omvat 83 fragmenten handgevormd aardewerk 
(904 g) en één stuk briquetage (5 g). Het MAI bedraagt 5 en het EVE is 40. 

 Op basis van de kenmerken van het handgevormde aardewerk kan deze assemblage in de Late IJzer-
tijd worden gedateerd. Opvallend zijn het ontbreken van organische magering en de dominantie van 
wandversiering met vingertop- en nagelindrukken. Groefversiering ontbreekt. Daarmee zou deze assem-
blage mogelijk iets ouder dateren dan de hierboven reeds beschreven assemblages uit beide geulen en de 
cultuurlaag 11025. Daarbij moet echter wel direct worden opgemerkt dat de assemblage uit kuil 25004 
slechts een geringe omvang heeft en dat derhalve geen definitieve uitspraken kunnen worden gedaan. 

 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

handgevormd - - - 671 1797 5 15

totaal 25028 671 1797 5 15

Tabel 7.12. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de kuil 25028. 
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25028 25004

aantal fragmenten 671 83

gewicht totaal (g) 1797 904

MAI 5 5

EVE 15 40

aantal randen 5 5

RANDVERSIERING - 1 (20%)

vingertop - -

nagel - -

spatel - -

gekarteld/gegolfd - 1 (100%)

overig - -

LOCATIE RANDVERSIERING

bovenop rand - -

buitenzijde rand - -

binnenzijde rand - -

binnen- en buitenzijde - -

boven- en buitenzijde - -

RANDTYPE

gefacetteerd - -

meervoudig gefacetteerd - -

afgeplat - 3 (75%)

afgerond 4 (80%) 1 (25%)

spits 1 (20%) -

overig - -

WANDVERSIERING 9 (1.5%) 7 (8.5%)

vingertop - 1 (14%)

nagel 5 (56%) 6 (86%)

spatel 1 (11%) -

groef 2 (22%) -

kamstreek 1 (11%) -

golf - -

vingertop en groef - -

WANDAFWERKING

gepolijst - -

geglad - 5 (6%)

besmeten - 3 (4%)

geen 671 (100) 75 (90%)

MAGERING

organisch en potgruis 6 (0.5%) -

potgruis 660 (99%) 83 (100%)

zand - -

25028 25004

aantal fragmenten 671 83

gewicht totaal (g) 1797 904

MAI 5 5

EVE 15 40

aantal randen 5 5

potgruis, zand en organisch - -

potgruis en zand 5 (0.5%) -

potgruis en steengruis - -

POTOPBOUWTYPE

potopbouwtype 1 - 1 (20%)

potopbouwtype 2 - 1 (20%)

potopbouwtype 3 5 (100%) 3 (60%)

niet te bepalen - -

BAKMILIEU

oxiderend 369 (55%) 55 (66%)

reducerend 302 (45%) 28 (34%)

Tabel 7.13. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht 

van de kenmerken van het handgevormde aardewerk uit de 

kuilen 25028 en 25004.
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260  Van Kerckhove 2014. 

7 . 3  h e t  a a r d e w e r k  u i t  d e  r o m e i n s e  t i j d

 Julie Van Kerckhove

7 . 3 . 1  i n l e i d i n g

In onderstaande paragrafen wordt het aardewerk uit de Romeinse tijd onder de loep genomen. De selec-
tie en methodologie zijn reeds aan bod gekomen in de algemene inleiding (paragraaf 7.1). Voor een defi-
nitie van functiegroepen, aardewerkcategorieën en baksels wordt verwezen naar Van Kerckhove 2014.260 
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de twee grafvelden (paragraaf 7.3.2), het vroeg-Romeinse 
nederzettingsterrein met bijhorende geulcontexten (paragraaf 7.3.3) en de overige geulcontexten (para-
graaf 7.3.4) besproken. 

7 . 3 . 2  h e t  a a r d e w e r k  u i t  d e  g r a f v e l d e n  h a z e n k a m p  e n  d e  r e t h 

In de catalogus is het aardewerk uitvoerig per graf beschreven en afgebeeld. In dit hoofdstuk worden 
daarom enkel de belangrijkste resultaten en patronen toegelicht. Een interpretatie van de grafdateringen- 
en fases is te lezen in de paragrafen 6.6.5 en 6.6.6. 

Voor de analyse van aardewerkassemblages uit graven kan het Minimum Aantal Individuen niet op 
dezelfde manier worden bepaald als bij het aardewerk uit nederzettingscontexten. Bij nederzettingsmate-
riaal is het MAI namelijk enkel gebaseerd op de randen. Bij grafassemblages zou deze werkwijze leiden 
tot een ondervertegenwoordiging van het daadwerkelijk aantal meegegeven exemplaren vaatwerk. Het 
is daarom interessanter om te achterhalen hoeveel exemplaren vaatwerk in de graven zijn meegegeven. 
Tabellen 7.15 en 7.16 tonen een overzicht van het Maximum Aantal Individuen per aardewerkcategorie. 
Hierbij zijn alle intrusieve scherven buiten beschouwing gelaten, en is voor het bepalen van het aantal 
exemplaren– behalve met de randen – ook rekening gehouden met alle overige scherven (zowel typo-
logische als baksel-informatie).

Het grafveld Hazenkamp
Er zijn 3861 scherven van 76 MAI afkomstig van het grafveld Hazenkamp (tabel 7.15). Na analyse blijkt 
het om 131 MaxAI (Maximaal Aantal Individuen) te gaan. De aardewerkcategorieën die er absoluut 
uitschieten zijn de geverfde waar (33 MaxAI) en het gladwandige aardewerk (30 MaxAI). De lage hoe-
veelheid terra rubra en terra nigra heeft een chronologische oorzaak. Terra rubra dateert vooral in de 1ste 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

briquetage   - - 1 5 0 0

handgevormd - - - 78 810 0 0

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 52/55a 3 52 3 26

handgevormd - pot Van den Broeke 57 1 22 1 8

handgevormd - schaal Van den Broeke 1 1 20 1 6

totaal 25004 84 909 5 40

Tabel 7.14. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de kuil 25004. 
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1008 cr C1 40-120 na 

Chr. 

■■■

1009 cr D 200-250 na 

Chr. 

■ ■ ■●

1010 cr C1 70-150 na 

Chr. 

● ● ●

1012 cr B 60-150 na 

Chr. 

□

1021 cr C1 70-120 na 

Chr. 

● □ ●

1022 cr C2 200-400 na 

Chr. 

1026 cr A 56-217 C14 ○

1027 cr C1 175-230 na 

Chr. 

○○○ ●

1028 cr B 150-300 na 

Chr. 

■ ○ □

1029 cr B 126-258 

C14

1033 cr C1 200-300 na 

Chr. 

■ ■■■ □

1034 cr C1 150-300 na 

Chr. 

■ □

1035 cr B 

(urn)

175-250 na 

Chr. 

■ ○ ■ ○

1036 inh - 150-300 na 

Chr. 

○

1037 cr A vóór 250 

na Chr. 

1038 cr C1 Romeinse 

tijd 

■

1042 inh - 21-170 C14

1043 db C2 Romeinse 

tijd

■

1047 cr A 130-165 na 

Chr. 

○○○ ○ □ ○

1050 cr C1 70-200 na 

Chr. 

■
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1051/1054 cr C1 70-300 na 

Chr. 

● ●■□

1053 cr B mogelijk 

ROMV

■ ■

1057 cr D Romeinse 

tijd

1064 cr A 21-170 C14

1005 cr D Romeinse 

tijd

     

1031 cr A 80-110 na 

Chr. 

○ ●

1032 cr B 40-150 na 

Chr. 

□ □

1052 cr B 90-170 na 

Chr. 

○ ■

       

1011 cr C1 175-300 na 

Chr. 

■

1014 cr B 70-200 na 

Chr.  

●

1015 cr C1 Romeinse 

tijd

1023 cr C1 Romeinse 

tijd

□

1048 cr A 70-120 na 

Chr. 

■ ●

1049 cr B 166 voor - 

20 na Chr. 

C14

1056 cr C1 25-70 na 

Chr. 

□ □ □ ■□

1070 cr D Romeinse 

tijd

1071 cr D Romeinse 

tijd

□

1073 inh - 2-125 C14

1006 inh - 251-397 

C14
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1004 cr C1 Romeinse 

tijd

1002 inh/

cr

- Romeinse 

tijd

     

1072 cr D 175-300 na 

Chr. 

■ □□ □ □ □

1044 cr C1 200-300 na 

Chr. 

■ ○ ■■ ●□

1045 cr A 1-100 na 

Chr. 

1017 cr C1 150-230 na 

Chr.   

● ■□ ■■

1039 cr A 80-231 C14 ■

1025 cr C1 150-200 na 

Chr. 

■ □■ ■■ ● ■

1046 cr A 70-150 na 

Chr. 

1018 db C2 70-230 na 

Chr. 

□

1019 db C2 175-300 na 

Chr. 

■■■■■

■■●●●

● ■■

1020 db C2 150-300 na 

Chr. 

■ ■ □

1016 cr C2 175-300 na 

Chr.

● ●□□ □□ □ □

1024 cr C2 150-300 na 

Chr. 

□ ■■□ □

1055 cr C2 Romeinse 

tijd

□

1001 cr C1 175-225 na 

Chr. 

       

1013 cr A 150-175 na 

Chr. 

□ □ □ ○

1106 cr C1 40-150 na 

Chr. 

1003 cr C1 Romeinse 

tijd
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261  Deru 1996.
262  Zie Van Kerckhove 2014 (Hoogeloon-Kerkakkers) voor 

een argumentatie voor een transportfunctie van ruw-

wandige reducerende waar. 
263  Aarts/Heeren 2011, 150.

eeuw na Chr., terwijl terra nigra een doorlooptijd heeft tot ca. 150 na Chr.261 De beperkte hoeveelheid 
handgevormd aardewerk bevestigt het kleine aandeel vroege graven.

 Wanneer we naar de functiegroep kijken, dan vormt de fijne tafelwaar (terra sigillata, terra nigra, terra 
rubra, geverfde waar, metaalglanswaar en gladwandige borden) de hoofdmoot van het spectrum (57 exem-
plaren). Het vaatwerk voor transport of opslag (kruikamforen, middelgrote standamforen, ruwwandig 
reducerend gebruiksaardewerk) bestaat uit 40 exemplaren. De kruikamforen en middelgrote standamfo-
ren zijn wellicht in de eerste instantie gebruikt voor transport van drank (of voedingswaren) over middel-
lange afstand, en daarna mogelijk gebruikt voor opslag. Hetzelfde geldt voor het gros van de ruwwandig 
reducerende waar.262 Schenkgerei (de gladwandige kruiken en een zeefje) wordt vertegenwoordigd door 
25 exemplaren. De kookwaar (ruwwandig oxiderend gebruiksaardewerk, wrijfschalen en een kurkurn) 
vormt de minderheid met 21 exemplaren. Dit vaatwerk voor voedselbereiding vertoont veelal roetsporen. 
Het kan zo zijn dat dit aardewerk primair gebruikt is als kookwaar, om vervolgens te dienen als grafgift. 
Het is echter ook mogelijk dat in de potten voedsel bereid is voor de dode. Vermeldenswaardig is dat zelfs 
de urn uit graf 1035 duidelijke roetsporen vertoont. Voor het handgevormde aardewerk kan de functie 
niet worden vastgesteld, mede door de fragmentatiegraad. De handgevormde waar is daarom onderge-
bracht in de functiegroep ‘overig’. De amforen en dolia zijn afwezig in dit grafveld.

Vergeleken met Tiel-Passewaaij valt op dat ook te Tiel-Medel de fijne waar en het schenkgerei (tafel-
waar) de hoofdmoot van het aardewerk uit de crematie- en begravingsfasen vormt.263 Dit geldt voor alle 
perioden. In de periode na ca. 150/175 na Chr. zien we een toename van het ruwwandige gebruiksaar-
dewerk, maar de tafelwaar overheerst ook in deze periode het spectrum. 
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5001 vc 200-300 na 

Chr.

■ ■ □ □

1041 vc D 70-300 na 

Chr.

□

●	 compleet, verbrand 

■	 fragmenten, verbrand

○	 compleet, onverbrand

□	 fragmenten, onverbrand 

Tabel 7.15. Tiel-Medel-Hazenkamp. Overzicht van de samenstelling van de aardewerkassemblages uit de graven van het grafveld 

Hazenkamp. Bij de aantallen gaat het om het Maximum Aantal Individuen. 

cr crematiegraf; inh inhumatiegraf; db dierlijk bot; vc vondstconcentratie.



250

gr
af

gr
af

so
or

t

gr
af

ty
pe

da
te

ri
ng

te
rr

a 
si

gi
lla

ta

te
rr

a 
ni

gr
a

ge
ve

rf
d

gl
ad

w
ad

ig
 

ox
id

er
en

d

kr
ui

ka
m

fo
or

m
id

de
lg

ro
te

 
st

an
da

m
fo

or

Ru
w

w
an

di
g 

ox
id

er
en

d

Ru
w

w
an

di
g 

re
du

ce
re

nd

Po
m

pe
ja

an
s 

ro
od

ha
m

dg
ev

or
m

d

1059 cr A 57-68 na Chr. C14

1081 cr A 70-150 na Chr. ■■

1085 cr A 100 en 110 na Chr. ○○○○ ○

1087 cr A 25-175 na Chr. C14 

1090 cr A 360- 156 voor Chr. 

C14

1102 cr A 90-120 na Chr. 

voorkeur einde 

1ste eeuw

● ○○

1105 cr A

1093 cr A? Romeins □ □

1094 cr A? 4-134 na Chr. C14

1095 cr A? 4-131 na Chr. 

1060 cr B 120-160 na Chr. ■ ■

1061 cr B 150-300 na Chr. ■ □ □ ■□□

1065 cr B 70-150 na Chr. ■

1074 cr B 70-120 na Chr. □ ■

1088 cr B 40-100 na Chr. ■ □

1099 cr B 150-300 na Chr. ■ ■

1058 cr C1 100-110 na Chr. ■■■■■ ● ●

1063 cr C1 175-300 na Chr. ● ○ ○○■ ■ ■

1067 cr C1 150-300 na Chr. ■■ ● □ ■■ ■

1068 cr C1 200-300 na Chr. □ ○ ●● ■■ ■■

1069 cr C1 150-300 na Chr. □■ □

1077 cr C1 47 voor -74 na Chr. 

C14

1078 cr C1 150-300 na Chr. □ ■

1080 cr C1 100-300 na Chr. ■ ■ ■

1082 cr C1 90-180 na Chr. ■ ■ ■

1098 cr C1 100-300 na Chr. ■ □ ■ □

1100 cr C1 200-300 na Chr. ■ ■

1101 cr C1 200-230 na Chr. ●●● ●■■ ■ ● ■

1086 cr C1 200-300 na Chr. ■ □ ■■

1096 cr D 175-250 na Chr.

1103 cr A? 21-170 na Chr. C14
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264  Zie paragraaf 6.4.4 voor een definitie van deze grafty-

pen. Het aardewerk dat voor meer dan 50% bewaard is, 

is hier als (nagenoeg) compleet beschouwd. In dit geval 

betreft het immers geen losse scherven die random van de 

brandstapel zijn verzameld.
265  Aarts/Heeren 2011, 150.

Tabel 7.15 verschaft een overzicht van alle graven (type U, A, B en C1), alsmede de kuilen die in ver-
band gebracht kunnen worden met de herinneringsfase (type C2 en overige kuilen).264 Per (gedateerd) 
graf is inzichtelijk gemaakt om welk graftype het gaat, welke aardewerkcategorieën vertegenwoordigd 
zijn, of het (nagenoeg) compleet vaatwerk of fragmenten betreft, en of het aardewerk verbrand is of spo-
ren van verbranding vertoont. In het geval van onverbrand aardewerk kan het gaan om een zogenaamde 
crematie-urn, waarin de crematieresten zijn gedeponeerd, of om grafgiften die aan de dode zijn meege-
geven. Daarnaast kan aardewerk zijn gebruikt  door de nabestaanden om tijdens rituelen de voorouders 
te herdenken of om een goede oogst af te smeken bij de voorouders.265 Het verbrande aardewerk is veelal 
samen met de brandstapelresten bijgezet in de graven. Het gaat daarbij dan meestal om fragmenten van 
het op de brandstapel meegegeven vaatwerk. In sommige gevallen is het verbrande aardewerk echter 
compleet meegegeven aan de dode. Als het echter gaat om onverbrande scherven, betekent dit niet nood-
zakelijk dat het aardewerk niet in de nabijheid van de brandstapel heeft gestaan. Sommige (nagenoeg) 
complete individuen tonen immers op slechts een klein deel van het oppervlak sporen van verbranding. 
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1075 inh inhumatie -

1076 inh inhumatie 125-175 na Chr. ○

1079 inh inhumatie 70-230 na Chr. C14 □

1083 inh inhumatie <180 na Chr.

1084 inh inhumatie -

1089 inh inhumatie 73-226 na Chr. C14

1091 inh inhumatie 95 voor-61 na Chr. 

C14

1062  cr C 70-120 na Chr. ○

1066  cr C2  -

1092  cr C2  150-300 na Chr. □ □

1097 cr C2  150-300 na Chr. ■

1104 vc  D 40-200 na Chr. ○

●	 compleet, verbrand 

■	 fragmenten, verbrand

○	 compleet, onverbrand

□	 fragmenten, onverbrand 

Tabel 7.16. Tiel-Medel-De Reth. Overzicht van de samenstelling van de aardewerkassemblages uit de graven van het grafveld 

De Reth. Bij de aantallen gaat het om het Maximum Aantal Individuen. 

cr crematiegraf; inh inhumatiegraf; db dierlijk bot; vc vondstconcentratie.
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Bij dit overzicht dient dus rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat een deel van de onver-
brande scherven wel degelijk afkomstig is van vaatwerk dat bij de crematie is gebruikt.

 Opvallend is dat de kuilen/graven die in verband gebracht worden met de herinneringsfase (graftype 
C2) alle in de latere 2de en 3de eeuw dateren. In Tiel-Passewaaij zijn er minder giften in deze kuilen 
geplaatst, vergeleken met de echte graven. Voor het grafveld Hazenkamp is dit wat lastig te stellen, omdat 
er sowieso minder kuilen van het type C2 zijn dan echte graven, en omdat de hoeveelheid grafgiften 
ook nog eens sterk varieert. Wel is het opvallend dat in deze rituele kuilen (type C2) – behalve de 
gebruikelijke tafelwaar – ook meer kruikamforen, en vooral middelgrote standamforen zijn gedeponeerd. 
Het betreft zowel complete exemplaren als fragmenten. Sommige exemplaren zijn verbrand; andere niet. 
Daar waar het in Tiel-Passewaaij duidelijk een patroon van onverbrande gedeponeerde voedselcontainers 
betreft, ontbreekt een dergelijk patroon op het grafveld Hazenkamp. 

Echte serviezen -gestandaardiseerde sets van meerdere vormen- zijn in het grafveld Hazenkamp niet 
aangetroffen. Voor graf 1047 (graftype A, ca. 130-165 na Chr.) mogen we wellicht spreken van een deel 
van een servies dat is meegegeven met de dode (fig. 7.5). In de grafkuil zijn immers één compleet en 
onverbrand terra sigillata-bakje en twee complete, onverbrande borden aangetroffen. In de bovenvulling 
van dit graf is verder nog een nagenoeg complete, onverbrande geverfde beker Stuart 2, een groot deel 
van een onverbrande kruikamfoor en een nagenoeg compleet, onverbrand ruwwandig bord aangetrof-
fen. Ook in de 3de-eeuwse rituele kuil 1019 (type C2) is wellicht een deel van een servies gebruikt bij 
herinneringsrituelen (fig. 7.6). Deze kuil bevat de verbrande resten van in totaal tien geverfde borden. De 
drie kleinste borden hebben een diameter tussen de 18 en 22 cm, vier middelgrote borden hebben een 
diameter van 24-25 cm, en drie grote borden hebben een diameter van tussen de 28 en 36 cm. Daarnaast 
zijn in deze kuil een complete, verbrande kruikamfoor en grote delen van twee onverbrande middelgrote 
standamforen aangetroffen. Dergelijke serviesdelen zijn ook in het grafveld van Tiel-Passewaaij aangetrof-
fen, waar ze in verband gebracht worden met Romeinse eet- en drinkgewoontes van de overledene en 
diens nabestaanden.266
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Fig. 7.5. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit graf 1047. Voor de catalogusnummers, zie de grafcatalogus in 

hoofdstuk 20. Schaal 1:3. 
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266  Aarts/Heeren 2011.

Grafveld De Reth
Ook voor het grafveld De Reth is een kwantitatief overzicht van de aardewerkcategorieën samengesteld. 
Op deze manier kan het grafveld worden vergeleken met andere opgegraven grafvelden uit de regio.  

 Een overzicht van het Maximum Aantal Individuen is weergegeven in tabel 7.16. Net als bij grafveld 
Hazenkamp vormen de geverfde waar en de gladwandige kruiken een belangrijk onderdeel van het 
spectrum. Opvallend is echter dat de terra sigillata domineert en het ruwwandige gebruiksaardewerk ook 
een belangrijke plaats inneemt binnen het spectrum. Twee graven uit de periode omstreeks 100 na Chr. 
(graven 1058 en 1085) en een 3de-eeuws graf bevatten grote hoeveelheden terra sigillata. Het ruwwandige 
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Fig. 7.6A. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit de 3de-eeuwse rituele kuil 1019. Voor de catalogusnummers, 

zie de grafcatalogus in hoofdstuk 20. Schaal 1:3. 
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Fig. 7.6B. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit de 3de-eeuwse rituele kuil 1019. Voor de catalogusnummers, 

zie de grafcatalogus in hoofdstuk 20. Schaal 1:3. 
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gebruiksaardewerk is vooral aanwezig in late 2de- en 3de-eeuwse graven. Op de eventuele betekenis 
hiervan wordt later ingegaan. 

Net zoals bij het grafveld van Tiel-Passewaaij en Tiel-Medel-Hazenkamp vormt de tafelwaar (fijne 
waar en schenkgerei) de hoofdmoot van de grafinventarissen, en dit voor alle periodes. Ook op De Reth 
betreft het met name grafgiften uit de crematie- en begrafenisfase. De kookwaar (het ruwwandige oxi-
derende gebruiksaardewerk en de Pompejaans rode borden) is in dit grafveld goed vertegenwoordigd. 
Hetzelfde kan gezegd worden van het aardewerk dat bedoeld is voor transport en opslag (kruikamforen, 
middelgrote standamforen, maar vooral ruwwandig reducerend aardewerk). Opvallend is wel dat binnen 
deze laatste functiegroep de kruik- en middelgrote standamforen minder goed zijn vertegenwoordigd 
dan in het grafveld Hazenkamp. Dit kan wellicht verklaard worden door het lage aantal rituele kuilen van 
het type C2, waarin de meeste kruik- en middelgrote standamforen zijn aangetroffen.

Tabel 7.16 verschaft een overzicht van alle graven (type U, A, B en C1), alsmede de kuilen die in ver-
band gebracht kunnen worden met de herinneringsfase (type C2 en overige kuilen). Per (gedateerd) graf 
is inzichtelijk gemaakt om welk graftype het gaat, welke aardewerkcategorieën vertegenwoordigd zijn, of 
het (nagenoeg) compleet vaatwerk of fragmenten betreft, en of het aardewerk verbrand is of sporen van 
verbranding vertoont. 

 Drie graven bevatten een grafinventaris die we als een deel van een servies zouden kunnen inter-
preteren. Het gaat om het 3de-eeuwse graf 1101 (graftype C1) met een nagenoeg complete, verbrande 
terra sigillata-kom, een -bord en een -bakje (fig. 7.7). Verder zijn in dit graf verbrande fragmenten van 
twee geverfde bekers en een bord aangetroffen. Tot het transport- of voorraadvaatwerk behoren een 
middelgrote standamfoor en een Low Lands Ware 1-pot die beide verbrand zijn. Het omstreeks 100 na 
Chr. gedateerde graf 1058 (graftype C1) bevat drie sigillata-borden en twee sigillata-kommen (fig. 7.8) 
Verder zijn in dit graf een geverfde beker en een kruikamfoor aangetroffen. Bijna alle exemplaren ver-
tonen sporen van verbranding. Het eveneens omstreeks 100 na Chr. gedateerde graf 1085 (graftype A) 
bevat twee onverbrande terra sigillata-borden met een identiek stempel (fig. 7.9). Verder zijn twee terra 
sigillata-bakjes aangetroffen, die op basis van hun stempel wat ouder zijn dan de rest van de grafinventaris. 
Een complete Rijnlandse kruik en een Maaslandse kruik behoren ook nog tot deze grafassemblage. De 
inhoud van deze graven wijst er (net zoals bij de graven met deelserviezen uit grafveld Hazenkamp en 
Tiel-Passewaaij) op dat de overledene en zijn nabestaanden kennis hadden van Romeinse eet- en drink-
gewoonten. 

7 . 3 . 3  h e t  a a r d e w e r k  u i t  v r o e g - r o m e i n s e  c o n t e x t e n 

In het centrale en zuidelijke deel van het opgravingsterrein zijn verschillende greppelstructuren 
(14002/14005, 14003, 14004, 14006, 14011, 6009/6036, 6012, 6019) en een kuil (25008) aangetroffen 
(zie fig. 7.10). De precieze duiding van dit complex is niet onproblematisch (zie paragraaf 19.5 voor een 
discussie). Het bijzondere karakter van dit greppelcomplex zou kunnen blijken uit de grote hoeveelheid 
handgevormd aardewerk, de vele intentionele deposities van onder meer compleet vaatwerk en de afwe-
zigheid van huisplattegronden. 

Ten westen van deze greppelstructuren is een dump van handgevormd aardewerk aangetroffen in een 
tweetal geullagen (11020 en 11021). Deze dump kan geassocieerd worden met het greppelcomplex door 
de nabije locatie en de gelijkaardige aardewerkassemblage.  

Ten zuiden van het zojuist beschreven greppelcomplex is een vroeg-Romeins huis (8002) aangetrof-
fen met bijhorende greppel (14001) en een kuil (25001). Ook deze sporen bevatten grote hoeveelheden 
(handgevormd) aardewerk. 
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Fig. 7.7A. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit het 3de-eeuwse graf 1101. Voor de catalogusnummers, zie de 

grafcatalogus in hoofdstuk 20. Schaal 1:3. 
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Fig. 7.7B. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit het 3de-eeuwse graf 1101. Voor de catalogusnummers, zie de 

grafcatalogus in hoofdstuk 20. Schaal 1:3. 
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Fig. 7.8. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit het omstreeks 100 na Chr. gedateerde graf 1058. Voor de catalo-

gusnummers, zie de grafcatalogus in hoofdstuk 20. Schaal 1:3.
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Fig. 7.9 Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit het omstreeks 100 na Chr. gedateerde graf 1085. Voor de catalo-

gusnummers, zie de grafcatalogus in hoofdstuk 20. Schaal 1:3.
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Fig. 7.10. Tiel-Medel-Afronding. Locaties van de geanalyseerde vroeg-Romeinse contexten. Schaal 1:1250.
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267  Van Kerckhove 2006a; Van Kerckhove 2009; Heeren 

2009.
268  Zie Van den Broeke 2018 voor een overzicht van Friese 

importen ten oosten van de Lek.
269  Heeren 2006; Van den Broeke 2018; Van Kerckhove 2009 

en eigen waarneming voor een niet-gepubliceerd stuk 

uit Geldermalsen-Hondsgemet.
270  Bijvoorbeeld op het Kops Plateau (Van den Broeke 2014, 

fig. 17-7 en 8).
271  Van den Broeke 2018.
272  Van den Broeke 2018.
273  Taayke (1996) bespreekt kenregio’s in Friesland (Wes-

tergo en Oostergo), Midden-Groningen en Noord-

Drenthe, in de Romeinse tijd alle behorend tot het Fries 

gebied. A. Nieuwhof gaat in haar proefschrift (2015) met 

name in op de rituele praktijken in de terpenregio van 

Noord-Nederland, en bespreekt in een bundel over de 

opgravingen in de wierde Ezinge. 
274  Van den Broeke 2018; De Bruin 2018. Van den Broeke 

(2018) spreekt overigens over een immigratiegolf rond 

het begin van de jaartelling. Bloemers (1978) plaats de 

eerste immigratiegolf op de vindplaats Rijswijk-De Bult 

omstreeks 30 na Chr. 

7.3.3.1 Romeins handgevormd aardewerk in de Betuwe: een status quaestionis

Inleiding
Uit eerder onderzoek in de Betuwe is reeds naar voren gekomen dat het met de hand vervaardigde 
aardewerk in de periode tussen ca. 40 en 70 in snel tempo afnam om rond ca. 70 na Chr. volledig ver-
vangen te worden door op de draaischrijf vervaardigd aardewerk, een gebruik dat met de komst van 
de Romeinen was geïntroduceerd.267 Echter, vanaf het begin van onze jaartelling zijn er ook drastische 
veranderingen waar te nemen in het uiterlijk van het handgevormde aardewerk. In de Late IJzertijd was 
de handgevormde waar zeer uitbundig versierd met vingertop-, nagel- en/of spatelindrukken, gema-
gerd met chamotte, veelal drieledig van opbouw, en oxiderend gebakken. Vanaf de Augusteïsche periode 
verschijnt een grote diversiteit aan kenmerken die in sommige gevallen duidelijk te herleiden zijn naar 
specifieke herkomstgebieden; in andere gevallen tasten we vooralsnog in het duister over de herkomst 
van het aardewerk. In onderstaand stuk wordt een kort overzicht gegeven van onze kennis op basis van 
eerder onderzoek in de regio. Ook wordt een aantal vaak gebruikte begrippen toegelicht: ‘noordelijke 
kenmerken’, ‘Fries’, ‘Germaans’, ‘Bataafs’, ‘Rijn-Weser-Germaans’, en ‘Chaukisch’. 

Pre-Claudisch aardewerk met ‘Friese’ kenmerken
Voor de pre-Claudische periode zien we in de Betuwe een kleine hoeveelheid importen uit het Friese 
gebied.268 Opvallend is dat complete exemplaren in de rurale vindplaatsen Tiel-Passewaaij en Geldermal-
sen-Hondsgemet zijn aangetroffen als bouwoffer (zie fig. 7.11).269 De meest karakteristieke kenmerken 
van dit aardewerk zijn de streepbandversiering en de opgetrokken oren. De term ‘Fries’ verdient hier 
wellicht enige toelichting.

Buiten de Betuwse regio zijn dergelijke Friese potten opvallend vaak in militaire vindplaatsen te 
vinden.270 P. van den Broeke interpreteert deze potten als Friese importen omwille van de handel.271 We 
moeten een onderscheid maken tussen de Frisii minores, gevestigd in het huidige Noord-Holland en de 
Frisii maiores, die het huidige Friesland en Groningen bevolkten. De Friese importen uit de pre-Claudi-
sche contexten zijn volgens P. van den Broeke in ieder geval afkomstig uit het gebied ten noorden van de 
Rijn en goed te onderscheiden van de regionale waar.272 Het repertoire van het aardewerk (vormtypes, 
versiering, afwerking, magering) uit het leefgebied van de Frisii maiores is uitvoerig beschreven door E. 
Taayke en recentelijk ook door A. Nieuwhof.273 

Het handgevormde Romeinse aardewerk uit het Cananefaats gebied (het huidige Zuid-Holland ten 
noorden van de Maas) vertoont grote overeenkomsten met het aardewerk uit het huidige Noord-Holland 
(het leefgebied van de Frisii minores). Dit kan verklaard worden door de komst van Noord-Hollandse 
immigranten naar Zuid-Holland rond ca. 50/70 na Chr.274 De kenmerken van het aardewerk uit de civi-
tas Cananefatium zijn vrij karakteristiek: plantaardige magering, S-vormige profielen, al dan niet met een 
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Fig. 7.11. Complete Friese potten uit Tiel-Passewaaij (links) en Geldermalsen-Hondsgemet (rechts). Schaal 1:3. 

Fig. 7.12. Enkele voorbeelden van handgevormd aardewerk uit het leefgebied van de Frisii maiores. Naar Taayke 1996; Nieuwhof 

2014. 

Fig. 7.13. Enkele voorbeelden van handgevormd aardewerk uit de civitas Cananefatium. Naar Van der Linden 2009.
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275  Een afzet is een markering van de schouder door middel 

van een lichte knik. 
276  Van den Broeke 2018; Taayke 1996.
277  Van der Linden 2009, fig. 6.13 (Den Haag-Wateringse-

veld); Van Kerckhove 2011, fig. 4.16 (voor een context 

die dateert rond 70-120 na Chr. in Den Haag-Uit-

hofslaan, vindplaats 3).
278  Voor Ruinen-Wommels-aardewerk in Noord-Holland, 

zie Van Heeringen 1992, onder meer 243 (327).

279  Diederik 2011. 
280  Van den Broeke 2018.
281  De Bruin 2018 voor de immigratiepolitiek vanuit 

Noord-Holland, en voor een begindatering hiervan 

rond ca. 70 na Chr.; Van Kerckhove 2011 (Den Haag-

Uithofslaan) voor een argumentering dat het handge-

vormde aardewerk rond 150 na Chr. uit roulatie raakt.
282  Taayke 2002; Taayke 2010.

afzet,275 groeflijnen (meestal op de onderkant van 
de wand), weinig randfacettering, vaak opgetrok-
ken oren, en een bleek baksel.276 Af en toe komen 
ook spatelversieringen op de (buitenkant van de) 
rand voor.277 

De schijnbare uniformiteit en herkenbaar-
heid van het aardewerk in het Noord-Hollandse 
gebied moet genuanceerd worden. Dit aardewerk 
vertoonde namelijk reeds in de IJzertijd grote 
affiniteit met het aardewerk uit de rest van Noord-
Nederland en Noordwest-Duitsland, waardoor het 
niet altijd goed van elkaar te onderscheiden is.278 In 
het Noord-Hollandse aardewerkspectrum zijn er 
echter ook duidelijke Zuid-Hollandse kenmerken 
waarneembaar, zoals versiering.279 

De aanwezigheid van aardewerk met noor-
delijke kenmerken in het Kromme-Rijngebied 
kan volgens P. van den Broeke –net als voor 
het Cananefaats gebied- verklaard worden door 
een immigratiegolf vanuit het huidige Noord-
Holland.280 Hierbij dient echter wel opgemerkt te 
worden dat het meeste handgevormde aardewerk 
uit het Cananefaatse gebied dateert tussen ca. 
70 en 150 na Chr., terwijl er in het Kromme-
Rijngebied beduidend oudere vondstcomplexen 
aanwezig zijn.281 E. Taayke benoemt het aardewerk 
uit het Kromme-Rijngebied met deze noordelijke 
kenmerken onder de meer algemene term ‘Fries’, 
waarmee hij Noord-Holland, Friesland en Gro-
ningen aanduidt.282 

 Uit het bovenstaande kan niet anders dan worden geconcludeerd dan dat de huidige stand van kennis 
niet toereikend is om de definitieve herkomst van het Betuwse ‘Friese’ aardewerk te specificeren. Hier-
voor is is nader onderzoek nodig, waarbij dit materiaal petrografisch en chemisch vergeleken wordt met 
referentiestukken uit de diverse potentiële herkomstregio’s. 

Pre-Claudisch aardewerk: donker, tweeledig, korte uitstaande halsjes
Naast het aardewerk ‘met noordelijke kenmerken’ bestaat er in de Betuwe een heterogene groep relatief 
donker aardewerk, dat hoofdzakelijk tweeledig is, en vaak is voorzien van een klein uitstaand randje dat 

Fig. 7.14. Pre-Claudisch ‘overig Germaans’ aardewerk uit 

Tiel-Passewaaij (bovenste twee individuen) en Geldermalsen-

Hondsgemet (onderste individu). Naar Heeren 2006, 154; 

Van Kerckhove 2009, 101. Schaal 1:3.  
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283  Taayke 1996; Taayke 2010.
284  Taayke 2009; Habermehl/Van Kerckhove 2017. 
285  Tacitus, Annales I, 60-2; Annales II, 17. 
286  Voor een uitgebreidere en meer genuanceerde versie van 

deze geschiedenis, zie Nieuwhof 2017. 
287  Taayke 2010; Von Uslar 1938.
288  Van den Broeke 2012, 142, met verdere verwijzing naar 

Willems 1986; Van Es 1994; Roymans 2004.

vaak verdikt, afgeschuind of gefacetteerd is. E. Taayke ziet 
voor Utrecht-Leidsche Rijn in deze groep grote over-
eenkomsten met ‘Chaukisch’ aardewerk. De Chauken 
waren afkomstig uit het Duitse kustgebied (Eems-Elbe), 
maar vanaf het begin van de jaartelling was er ook in 
Groningen een sterke invloed van Chaukische kenmer-
ken (de zogenaamde ‘Wierum’-stijl).283 Volgens Taayke 
kan het verschil tussen een Duitse en een Groningse soms 
herkomst herkend worden in de respectievelijke aan-/
afwezigheid van versiering, zoals cannelures op de wand 
en de af-/aanwezigheid van randversiering op groter aar-
dewerk. Of al het aardewerk uit deze groep ook effectief aan een Chaukische herkomstregio gekoppeld 
kan worden (Groningen/Duitse kustregio) is niet geheel zeker, en moet zeker verder onderzocht worden. 
Door onze slechte kennis van het overige Germaanse handgevormde aardewerk uit de 1ste eeuw, is het 
zeker niet uit te sluiten dat de herkomst van een deel van dit aardewerk elders ligt. De overeenkomsten 
van het aardewerk uit Leidsche Rijn met Chaukisch aardewerk (waaronder de vormtypes Groningen K3 
en de reeds eerder genoemde geometrische versieringen) zijn overigens veel duidelijker dan voor het 
Betuwse aardewerk (zie fig. 7.15 en 7.16).284 

Politiek gezien is het overigens 
interessant om in het achterhoofd 
te houden dat de Romeinen een 
zeer wisselende verhouding had-
den met de Chauken in de vroeg-
Romeinse tijd. Zo weten we van 
de Romeinse schrijver Tacitus dat 
de Chauken in 15 en 16 na Chr. 
deelnamen aan de veldtochten 
van de Romeinse veldheer Ger-
manicus.285 Later keerden zij zich 
echter tegen de Romeinen. In 41 
na Chr. zijn de Chauken verslagen, 
maar daarna voerden ze wel nog 
raids uit, met name op de kustge-
bieden.286

Tussen ca. 40 en 70 na Chr.: het zogenaamde ‘Bataafse’ aardewerk
In de Claudisch-Neroonse periode maakt het ‘Friese’ aardewerk plaats voor aardewerk dat door E. Taayke 
op basis van de hoekige schoudervorm tot de ‘Rijn-Weser-Germaanse’ traditie gerekend wordt.287 Behal-
ve deze hoekige vorm (met name Van den Broeke 33 en 34) zijn ook de reducerende bakatmosfeer, het 
gebruik van zandmagering en de verdikte of gefacetteerde randen karakteristiek voor deze groep aarde-
werk (fig. 7.17). De opkomst van deze duidelijk herkenbare groep wordt door archeologen graag gekop-
peld aan de komst van de Bataven (een groep nieuwkomers die zich hadden afgesplitst van de Chatten, 
uit het huidige Hessen).288 Een kanttekening die hierbij geplaatst kan worden, is dat de komst van de 

Fig. 7.15. Pre-Claudisch ‘overig Germaans, mogelijk 

Chaukisch’ aardewerk uit Leidsche Rijn-De Woerd. 

Naar Taayke 2010, fig. 11.4. 

Fig. 7.16. Zogenaamd ‘Chaukisch’ aardewerk uit Leidsche Rijn. Naar Taayke 

2009, fig. 6.16-6.28.
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289  Roymans 2004; Van den Broeke 2012, 142.

Bataven rond ca. 30 voor Chr. geplaatst wordt, terwijl deze nieuwe aardewerkgroep zijn hoogtepunt kent 
in de Claudisch-Neroonse periode. P. van den Broeke suggereert dat (voor het Oostelijk Rivierengebied) 
de Bataafse nieuwkomers reeds rond het begin van de jaartelling opgegaan zijn in de lokale bevolking.289 
Specifiek voor de Betuwe lijkt dit echter - op basis van het aardewerk uit gedateerde contexten – niet 
het geval te zijn. Verder onderzoek is hiervoor zeker nodig.

Fig. 7.17. Zogenaamd ‘Bataafs’ (of beter ‘Rijn-Weser-Germaans’?) aardewerk uit Tiel-Passewaaij (bovenste twee individuen) en 

Geldermalsen-Hondsgemet (onderste drie individuen). Naar Heeren 2006, 115; Van Kerckhove 2009, 160. Schaal 1:3.  
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290  Onder meer Taayke 1996; Taayke 2002; Van den Broeke 

2012; Van Heeringen 1992; De Clercq 2009.

291  Van den Broeke 2014.

Vroeg-Romeins handgevormd aardewerk: niet nader te bepalen 
Het is belangrijk te vermelden dat een groot deel van het handgevormde aardewerk wel thuishoort in de 
vroeg-Romeinse tijd (door kenmerken zoals randfacettering of plantaardige magering), maar niet onder 
een specifieke ‘stijl’-groep geschaard kan worden.

7.3.3.2 Onderzoeksstrategie voor het vroeg-romeinse handgevormde aardewerk

Uit bovenstaande paragraaf blijkt hoe lastig het is om meer grip te krijgen op het aardewerkspectrum uit 
de vroeg-Romeinse tijd, en hoe weinig we nog maar weten over de mensen die dit aardewerk vervaardig-
den, verhandelden en gebruikten. Toch blijkt het handgevormde aardewerk uitermate geschikt om hier 
meer inzicht in te verkrijgen, juist doordat het aardewerk aan relatief snelle veranderingen onderhevig is, 
en doordat het per regio vrij karakteristiek is. Met deze aardewerkanalyse wordt geprobeerd een bijdrage 
te leveren aan onze kennis over de dynamische vroeg-Romeinse periode, die gekenmerkt wordt door 
diverse immigratiegolven. In deze paragraaf wordt de onderzoeksstrategie uiteengezet.

De kenmerken van het handgevormde aardewerk zijn per (goed gedateerde) context gekwantificeerd. 
Kenmerken zoals wandafwerking, wand- en randversiering, magering, vormtype, gebruikssporen, randdi-
ameter zijn consequent genoteerd. Waar mogelijk is het aardewerk aan een ‘stijl-groep’ toegekend op basis 
van uiterlijke kenmerken. De nomenclatuur en de kenmerken van deze ‘stijlgroepen’ zijn (grotendeels) 
gebaseerd op literatuuronderzoek.290 De volgende groepen zijn op basis van bovengenoemde aardewerk-
kenmerken onderscheiden:

-Aardewerk met ‘Friese’ kenmerken. Dit aardewerk heeft kenmerken die overeenkomen met aardewerk 
uit het gebied van de Friezen (slechts in enkele gevallen is het onderscheid tussen Noord-Holland en 
Friesland te maken). Bij deze ‘Friese’ groep is nog een tweedeling gemaakt tussen aardewerk dat ver-
moedelijk uit Friesland is geïmporteerd en aardewerk dat vermoedelijk in de Betuwe is vervaardigd door 
immigranten.

-Aardewerk met noordelijke kenmerken. Deze aardewerkkenmerken (zoals een lichte afzet op de schou-
der) kunnen wel worden geassocieerd met de noordelijke aardewerktradities, maar er zijn geen onmid-
dellijke parallellen gevonden in productieregio’s.

-Aardewerk met regionale of West-Nederlandse kenmerken. Dit aardewerk is versierd met kamlijnen, 
groeflijnen, en spatel- of vingertopindrukken in specifieke patronen. Versiering en vormen vertonen grote 
affiniteit met regionaal en West-Nederlands aardewerk uit de Late IJzertijd. 

-Aardewerk met zuidwestelijke kenmerken. Specifieke versieringen, zoals dellen met daarop georiën-
teerde groeven, op dit aardewerk kunnen wijzen op een herkomst uit het Zeeland.291

-Aardewerk met Germaanse kenmerken. Deze groep wordt gekenmerkt door reducerend gebakken, 
gegladde, tweeledige kommen met kleine uitstaande halsjes. De herkomst moet ergens ten oosten van de 
Rijn gezocht worden (in het Germaanse gebied, maar dan niet in de Friese regio daarvan).
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292  Deze vormen kennen hun hoogtepunt rond ca. 40-70 

na Chr. Dit is dus een flinke tijd nadat de Bataven geïm-

migreerd zouden zijn naar de Betuwe (rond 30 voor 

Chr.). De term Rijn-Weser-Germaans aardewerk wordt 

in de Duitse literatuur (gebaseerd op het werk van Von 

Uslar) dan weer voorbehouden aan hoekige potten uit 

de laat-Romeinse tijd (ten vroegste de late 2de eeuw na 

Chr.). In de Nederlandse literatuur wordt de term meer 

algemeen gebruikt voor hoekige vormen uit het gebied 

ten oosten van de Rijn. 
293  Van Kerckhove 2009; Van den Broeke 2012.

-Aardewerk met ‘Bataafse’ of Rijn-Weser-Germaanse kenmerken. Beide termen dekken zeer zeker de 
lading niet van deze groep aardewerk, maar zijn vooralsnog courant in de huidige literatuur.292 Het betreft 
veelal reducerend gebakken, gegladde, vaak met zand gemagerde, biconische kommen en potten van het 
type Van den Broeke 33 of 34. De randen zijn veelal gefacetteerd. 

De hier gedefinieerde ‘stijl’groepen zijn vervolgens verder onderzocht door middel van chemische en 
petrografische analyse. Het doel hiervan is om te achterhalen of er op basis van deze analyses verschil-
lende herkomstgebieden zijn aan te wijzen en of deze gecorreleerd kunnen worden met de stijlgroepen. 
De uitkomsten hiervan worden samengevat in paragraaf 7.3.3.4. In de eerstvolgende paragraaf zijn de 
aardewerkassemblages eerst nader besproken per onderscheiden context.

7.3.3.3 Het aardewerk uit de vroeg-romeinse nederzettings- en geulcontexten

In het centraal-zuidelijke deel van de vindplaats De Reth zijn verschillende greppelstructuren uit de 
vroeg-Romeinse tijd A aangetroffen (fig. 7.10 en 7.18, beschreven in paragraaf 6.5.6.2 als ‘deel A’). 
Opmerkelijk is de afwezigheid van duidelijke sporen van huizen, de grote hoeveelheid aardewerk en 
bot, en de intentionele deposities van (onder meer) compleet aardewerk. Het omgreppelde terrein 
14002/14005 is met name opmerkelijk en moeilijk definitief te interpreteren (zie ook paragraaf 6.5.6.2.1 
en 19.5). Verder liggen er ter hoogte van dit laatstgenoemde terrein twee vondstrijke geulvullingen 
(11020 en 11021) langs de oostelijke geuloever. De aardewerkstudie kan bijdragen aan de nadere duiding 
van deze opmerkelijke complexen. 

 De Augusteïsche datering van bovengenoemd complex is gebaseerd op verschillende aanwijzingen: de 
vondst van verschillende triquetrum-munten (en de afwezigheid van Avaucia-munten op dit deel van het 
terrein), het feit dat het aardewerk bijna uitsluitend uit handgevormd aardewerk bestaat, de overeenkomst 
van bepaalde aardewerkvormen met die van de Hunerberg, de overeenkomsten met andere Betuwse 
Augusteïsche vondstcomplexen (zoals Geldermalsen-Hondsgemet en Tiel-Passewaaij) en de grote ver-
schillen met Betuwse vondstcomplexen met jonger handgevormd aardewerk.

 Erg opmerkelijk aan dit vondstencomplex is de heterogeniteit van het handgevormde aardewerk. Daar 
waar het handgevormde aardewerk in de Late IJzertijd een erg regionaal karakter kent, is hier - behalve 
voor een kleine groep aardewerk met een continuïteit aan regionale, inheemse tradities – ook sprake 
van Friese importen, aardewerk met Friese kenmerken, Germaans aardewerk (uit de regio Hessen en de 
Eifel), en aardewerk met kenmerken uit het West-Nederlandse kustgebied. Dit repertoire, dat gekenmerkt 
wordt door allerlei importen en/of invloeden van buiten de regio, wijkt bovendien ook af van jongere 
vondstcomplexen uit de Betuwe. In de jongere fases zien we immers een sterkere Germanisering (ook 
wel Batavisering genoemd) van het aardewerk; een proces dat in de Betuwe zijn hoogtepunt kent in de 
Claudisch-Neroonse periode (aangeduid als ‘Bataafs’ of ‘Rijn-Weser-Germaans’ aardewerk).293 Hieronder 
wordt het aardewerk beschreven per onderscheiden structuur. Zo kan de betreffende structuur niet alleen 
worden gedateerd, maar kan ook inzicht wordt verschaft in zijn functie. 
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Fig. 7.18. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de speciale deposities op het zuidelijke deel van de vindplaats De Reth. Schaal 

1:1000.
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294  Een speciale of intentionele depositie kan worden 

gedefinieerd als een object of een groep objecten die 

intentioneel zijn gedeponeerd, met andere intenties 

dan het weggooien van afval. Speciale of intentionele 

deposities kunnen worden herkend aan: de aanwezigheid 

van compleet vaatwerk, de aanwezigheid van bijzondere 

combinatie van vaatwerk, keramische objecten, metaal 

en andere vondsten, de bijzondere locatie van deposities 

(in paalkuilen, nabij huisingangen, in natte contexten 

zoals greppels en waterputten) en de aanwezigheid van 

‘bewerkt’ aardewerk: uitgeslagen bodems of afgeslagen 

halzen. Voor discussies omtrent dit onderwerp, zie Van 

den Broeke 2002; Van Hoof 2002; Gerritsen 2003; Groot 

2008. 
295  Zoals reeds omschreven in de paragraaf ‘methoden’ zijn 

alle types uit het proefschrift van Taayke afkomstig uit 

Westergo, tenzij anders vermeld. 
296  Hartelijk dank aan A. Nieuwhof en E. Taayke voor deze 

determinatie (zie paragraaf 7.3.3.4, voor de interpretatie 

van de XRF-analyses en slijpplaten).
297  Met dank aan E. Taayke en A. Nieuwhof.
298  Het betreft een potje dat door amateurs is verzameld 

nadat het onderzoek was afgerond. Het stuk is ingeme-

ten met een GPS en kan op basis daarvan aan greppel 

14005 worden toegewezen. 
299  Hierbij is macroscopisch niet vast te stellen of het daad-

werkelijk om een Friese import gaat.
300  Taayke 1996, 117; Taayke 2002, 204; Therkorn 2009, deel 

2 (appendices), 38, 45; Nieuwhof 2014, 105-106. 

Omgreppeld terrein 14002/14005 (fig. 7.19)
Ongeveer centraal in het plangebied, ten oosten van de Romeinse restgeul, is een rechthoekig omgrep-
peld terrein aangetroffen. De ontwikkeling van dit terrein is eerder in dit rapport reeds gereconstrueerd 
(zie paragraaf 6.5.6.2.1). De oudste fase betreft het omgreppelde terrein 14005, dat later wordt uitgebreid 
met greppel 14002. Beide structuren worden hier omwille van hun samenhang samen behandeld. Het 
overzicht van de vormtypes en de aardewerkkenmerken wordt wel voor beide structuren gegeven, om 
na te gaan of er nog verschillen in samenstelling te zien zijn. Uit onderstaande beschrijving wordt al snel 
duidelijk dat binnen de aardewerkassemblage van greppelstructuur 14005 andere patronen herkend kun-
nen worden dan in alle andere greppels.

Greppel 14005 (fig. 7.19, fig. 7.20 en tabel 7.17, tabel 7.19)
Zeer markant is de grote hoeveelheid speciale deposities in greppel 14005 (fig. 7.20).294 Aan weerszij-
den van de (vermoedelijke) zuidelijke ingangspartij concentreren zich vier deposities. De gedeponeerde 
potten zijn zonder uitzondering als ‘Fries’ te bestempelen op basis van hun vormkenmerken; in enkele 
gevallen kan op basis van het baksel worden vermoed dat zij ook daadwerkelijk in het Friese gebied 
vervaardigd zijn. Een eerste depositie is een compleet potje van het type K2 (V3828.1) met één oor.295

Mogelijk betreft het een Friese import uit de 2de of 1ste eeuw voor Chr.; daarmee duidelijk ouder 
dan de context.296 Vlakbij dit potje zijn een deel van een driehoekig weefgewicht (V37.3829) en een 
daaroverheen geplaatste omgekeerde potbodem aangetroffen (V37.3828). Ook deze bodem is gedeter-
mineerd als een Friese import, wederom uit de 2de-1ste eeuw voor Chr.297 Onmiddellijk naast deze 
deposities bevindt zich nog een compleet potje van het type K2 (V37.3634), dit keer met lichte afzet. De 
kenmerken zijn Fries, maar er lijkt geen sprake te zijn van een import uit het noorden, zo blijkt uit het 
bakseltype. De vierde depositie bevindt zich aan de westelijke zijde van de ingang en betreft een compleet 
potje met één oor van het type K2/3 (V6460).298 

 Op de overgang van greppel 14002 naar 14005 is een intentioneel gedeponeerde, maar helaas sterk 
gefragmenteerde pot aangetroffen (V1973). Helaas is het vormtype niet meer vast te stellen. Gezien de 
vondstlocatie is het niet ondenkbaar dat deze depositie feitelijk bij greppel 14005 gerekend moet worden.

Ook op andere plekken in de greppel 14005 zijn bijzondere stukken aardewerk aangetroffen. Zo 
was in het westelijke greppeldeel een complete Friese pot V3 (V37.3297) met spatelindrukken op de 
buitenkant van de rand gedeponeerd.299 Dichtbij is ook een fragment van een keramische deksel met 
vingertopindrukken (V37.5587) gevonden. Hierbij lijkt het wederom te gaan  om een noordelijke import 
(zie ook paragraaf 8.1.3).300 In de greppel is -onder de omgekeerde potbodem V37.3828- nog een drie-
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hoekig weefgewicht (V37.3829) gevonden, dat op basis van zijn vorm thuishoort in de Late IJzertijd of 
vroeg-Romeinse tijd. Het overige aardewerk met Friese kenmerken kan, op basis van macroscopische 
waarnemingen, niet geïnterpreteerd worden als importen uit Friesland/Groningen. Het betreft wellicht 
producten die lokaal of regionaal door immigranten uit de Friese regio zijn vervaardigd. Op deze hypo-
these wordt later nog nader ingegaan. 

 In totaal zijn vijftien van 62 randen voorzien van een versiering. Veruit de meeste randen zijn 
gegolfd (9); de overige randen zijn voorzien van vingertop-, nagel-of spatelindrukken aan de buitenkant 
van de rand. Deze versieringswijzen zijn bekend in de regionale Betuwse Late-IJzertijdtraditie (en dus 
ook de daarmee samenhangende West-Nederlandse traditie), maar ook in het Friese gebied. Slechts een 
kleine hoeveelheid wandscherven is versierd (18); hiervan is de meerderheid voorzien van groeflijnen. 
De rest van de versiering bestaat uit kamstreken of een combinatie van vingertoppen en groeven. Naast 
de Friese pottypes, verraden ook de wandafwerking, magering en het potopbouwtype de introductie van 
nieuwe kenmerken. Binnen deze assemblage is de meerderheid van de wanden weliswaar ruw gelaten; de 
hoeveelheid gegladde scherven is daarentegen toch groot (143). De aanwezigheid van organisch mate-
riaal en kwarts (met name zand) is erg opvallend als mageringswijze en het merendeel van het vaatwerk 
kan worden toegewezen aan potopbouwtype 3. Wat betreft de noordelijke vormkenmerken kunnen 
vier scherven met een afzet, vijf scherven met een ooraanzet en zes scherven met streepbanden worden 
genoemd. 

 Zowel op het potje K2 (V37.3828.1) als op een pot/kom Van den Broeke 52/55a (V37.6264) zijn op 
de buitenzijde meerdere zwarte residuen aangetroffen. Uit de chemische analyse blijkt dat het gaat om 
verkoolde eiwitten.301

V3828/3829V3634V6460

V1973V2227-2229

V6268

V6272

V5587

V3297

V37.3828.1
V37.3634

V37.3829.1

Fig. 7.19. Tiel-Medel-Afronding. Het omgreppelde terrein 14002/14005 met daarbij de locatie van de speciale deposities en de 

aardewerktekeningen weergegeven. Schaal 1:400.
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301  Oudemans in deze rapportage, respectievelijk TM17 en 

TM16.

 Greppel 14005 wijkt op een aantal punten af van de overige greppels. Allereerst valt op dat het hand-
gevormde aardewerk slechts in drie groepen is in te delen: aardewerk met regionale kenmerken, Friese 
importen en aardewerk met Friese kenmerken. Samen met greppel 14006 is greppel 14005 de enige 
structuur die dit patroon vertoont. In de overige greppelstructuren (die ook grote hoeveelheden goed 
geconserveerd aardewerk bevatten, alsmede compleet gedeponeerde potten) zijn behalve bovengenoemde 
groepen ook andere ‘stijl’-groepen aangetroffen, waaronder aardewerk met Rijn-Weser-Germaanse, Ger-
maanse, West-Nederlandse en zuidwestelijke kenmerken. Uit de chemische analyses blijkt dat het Friese 
aardewerk in greppel 14005 inderdaad geïmporteerd is, en dat een deel van het ‘aardewerk met Friese 
invloeden’ in de regio geproduceerd is. Ditzelfde patroon is niet aangetroffen bij de andere structuren. 
Een laatste punt waarop greppel 14005 afwijkt betreft de hoeveelheid (complete) deposities: maar liefst 
negen, waarvan er vier zijn aangetroffen aan beide zijden van de zuidelijke greppelopening. De meeste 
deposities dateren omstreeks het begin van de jaartelling, maar een aantal exemplaren hebben Late-
IJzertijdkenmerken. Het lijkt er op dat er potten zijn gedeponeerd die duidelijk ouder zijn dan de greppel 
waarin ze zijn geplaatst. 

Greppel 14002 (fig. 7.20 en tabel 7.18, tabel 7.19)
Tabel 7.18 toont een overzicht van de in greppel 14002 aangetroffen vormtypes, terwijl tabel 7.19 een 
overzicht van de aardewerkkenmerken toont. Het doliumfragment is wellicht achteraf in deze context 
terecht gekomen, en wordt hier buiten beschouwing gelaten. 

Wat betreft de vormtypes valt op dat het merendeel duidelijk uit Friese vormen bestaat. Zo zijn er 
drie engmondige potten zonder (Ge4) en één pot met streepbandversiering (Ge5) aangetroffen, alsmede 
wijde potten of kommen zonder (Gw4) en met streepband (Gw5). Opvallend is de aanwezigheid van 
de gesloten potten van het type Van den Broeke 57 en de grote, bijna flesvormige (voorraad)potten van 
het type Van den Broeke 59. In de zoektocht naar vroeg-Romeinse parallellen passen deze vormen niet 
meteen in de typologie van E. Taayke, maar hun samenhang met Fries beïnvloed aardewerk komt tot 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

briquetage dikwandig 

geel

- - 1 6 1 0

handgevormd - - - 528 9525 24 135

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 52/55a 34 785 1 28

handgevormd - pot Gw4 10 192 4 22

handgevormd - pot Gw5 10 355 2 18

handgevormd - pot K2 42 732 1 76

handgevormd - pot K2/K3 1 648 1 100

handgevormd - pot Ge4 4 23 1 4

handgevormd - pot Van den Broeke 54 126 1841 1 55

handgevormd - pot K2 5 166 1 28

handgevormd - pot Van den Broeke 57 3 106 3 15

indet. - - - 1 1 0 0

totaal 765 14 380 40 481

Tabel 7.17. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de greppel 14005. 
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Fig. 7.20A. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit de greppel 14005. Schaal 1:3. 

7-V37.3297

1-V37.3828.1

 6-V37.3634

8-V37.6264

2-V37.3829.1

5-V37.6262

4-V37.3812

3-V37.6460
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302  Zie Van den Broeke 2012, 77-80. 
303  Van Heeringen 1992, plate XXVII, 79 (Broekpolder II-

stijl).

304  De potvorm zou nog onder het type Van den Broeke 60 

geschaard kunnen worden, maar het afgebeelde voor-

beeld wijkt aanzienlijk af van de potten van Tiel-Medel. 

uiting door hun algemene, sterk gesloten vorm (weliswaar zonder oren of afzet) en hun aanwezigheid op 
vindplaatsen met een sterke Friese component, zoals Wijk bij Duurstede-De Horden en de Nijmeegse 
castra.302 Slechts een minderheid van de vormtypes is gestoeld op een inheemse traditie, zoals de vorm-
types Van den Broeke 52 en 55a. Hierbij dient wel vermeld dat de zeer uitbundig versierde pot Van den 
Broeke 52 (V117.2227-2229) grote overeenkomsten vertoont met de West-Nederlandse traditie (versie-
ring van rand, vlakdekkende wandversiering met vingertopindrukken, een rij vingertopindrukken op de 
overgang naar de bodem), en dan met name voor de Late IJzertijd.303 Het betreft een nagenoeg complete 
pot die waarschijnlijk bewust in de greppel is geplaatst aan de oostelijke zijde van de noordelijke ingangs-
partij. Voor twee grote potten met een sterke knik op de schouder en spatelindrukken op de buitenkant 
van de rand zijn geen parallellen gevonden (figuur 7.20, V117.2043.1/V117.2227.1/V117.2229.1).304 Zij 
zijn niet bekend uit de regionale IJzertijd-traditie en ook in het Friese gebied komen zij niet voor. Het 
betreft mogelijk een nieuw geïntroduceerde vorm, die geïmporteerd kan zijn. 

 Op de overgang van greppel 14002 naar 14005 is een intentioneel gedeponeerde pot aangetroffen, 
die helaas in vele stukken uiteen was gevallen (V1973) en waardoor het vormtype niet meer was vast te 
stellen. Gezien de vondstlocatie en de aanwezigheid van de vele deposities in greppel 14005 is het niet 
ondenkbaar dat deze depositie feitelijk bij 14005 hoort.

Uit de aardewerkkenmerken blijkt dat er een sterke breuk is met de voorgaande, Late-IJzertijdfase. 
Deze fase wordt gekenmerkt door een uitbundige wand- en randversiering en de opkomst van organi-
sche magering, naast een absoluut overwicht van potgruismagering. In greppel 14002 worden we gecon-
fronteerd met de introductie van volledig nieuwe technieken, andere vormtypes en versieringswijzen. 

9-V37.5587

10-V37.3641

Fig. 7.20A. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit de greppel 14005. Schaal 1:3.
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3-V117.2043.1/2227.1/2229.1

2-V117.2227.21-V117.2228.2/2227.5/2229.2

Fig. 7.20B. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit de greppel 14002. Schaal 1:3.
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Binnen deze assemblage is de meerderheid van de wanden weliswaar ruw gelaten; de hoeveelheid 
gegladde (275) en gepolijste (28) scherven is daarentegen toch groot. De magering is zeer divers; een 
bijmenging van een organische component of kwarts (in een leem- of zandfractie) is echter erg kenmer-
kend. Daar waar de jongere fases van de vroeg-Romeinse tijd gekenmerkt worden door een grote hoe-
veelheid potopbouwtype 2, is dit hier absoluut niet het geval. Het potopbouwtype 3 heeft het absolute 
overwicht. Dit is deels te wijten aan de ‘nieuwe’ Friese vormtypes, en deels aan een mogelijke continuïteit 
vanuit de Late IJzertijd. Noordelijke kenmerken zijn er verder nog in de vorm van een schouderafzet (4), 

4-V117.2233.1/2231.1

6-V34.4097.1

5-V117.2197.1

Fig. 7.20B. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit de greppel 14002. Schaal 1:3.
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305  Oudemans in deze rapportage (hoofdstuk 18). 306  Met dank aan E. Taayke en A. Nieuwhof.

één ooraanzet en vijftien streepbandversieringen.
In deze greppelstructuur is een bodemfragment met grindmagering aangetroffen (V37.4255) met aan 

de binnenkant een duidelijke witte aanslag. Na chemische analyse (TM10) blijkt het te gaan om de as van 
bot.305 

Greppel 14003 (fig. 7.21, tabel 7.19, tabel 7.20)
In het verlengde van structuur 14002 is een L-vormige greppel gevonden die waarschijnlijk – op basis van de 
oriëntatie - geassocieerd kan worden met 14002/14005. Doordat de greppel vrij ver verwijderd is van 14002 
(9 m), heeft deze een ander structuurnummer gekregen (14003). Net zoals bij greppelcomplex 14002/14005 
is uit deze greppel nauwelijks metaal geborgen, en bovendien heeft deze geen daterende waarde. 

De aardewerkassemblage uit greppel 14003 omvat 641 scherven aardewerk (12 608 g). Bij slechts één 
van de scherven gaat het om gedraaid aardewerk: een klein fragment van dunwandig aardewerk dat in de 
Augusteïsche periode geplaatst kan worden. Alle overige 640 scherven zijn handgevormd. De noordelijk 
(geïnspireerde) vormtypes zijn ook hier weer goed vertegenwoordigd: Ge4, Gw5, en vooral potten van 
het type Van den Broeke 57 en een voorraadpot van het type Van den Broeke 59. Het betreft vormen 
die ‘Fries’ geïnspireerd zijn, maar die niet in het leefgebied van de Frisii maiores gemaakt lijken te zijn.306 
Voor deze greppel valt op dat een deel van de vormen binnen de regionale IJzertijd-traditie past (Van den 

7-V117.2213.1

Fig. 7.20B. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit de greppel 14002. Schaal 1:3.
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307  De aanwezigheid van deze grote potten verklaart wel-

licht het hoge percentage besmeten wanden in de assem-

blage van greppel 14003 en 14004. Behalve dat deze 

grote potten ontbreken in de Late IJzertijd in deze regio, 

is het hoge aandeel besmijting eveneens een trendbreuk 

met de hierboven beschreven Late-IJzertijdassemblages.
308  Stoffels 2006.
309  Nieuwhof 2015, 151.

Broeke 52/55a). Een opmerkelijke groep bestaat uit grote ‘voorraadpotten’ zoals Van den Broeke 55a (met 
een randdiameter tot ca. 45 cm), maar dan voorzien van een duidelijke afzet op de schouder (mogelijk 
een noordelijke invloed) (fig. 7.21, V117.2237.1). Zij zijn vaak voorzien van een of meerdere facetten op 
de rand, wat wijst op een Germaanse invloed. Uit de noordelijke regionen zijn exacte parallellen voor 
deze grote potten niet bekend. In de Betuwe of de rest van Nederland is dit een totaal onbekende vorm 
voor de Late IJzertijd of de vroeg-Romeinse tijd.307 De enige parallellen zijn te vinden op de Huner-
berg, te dateren in de Augusteïsche periode. Daar worden ze geïnterpreteerd als grote voorraadvaten.308 
A. Nieuwhof heeft voor het Noordnederlandse kustgebied aannemelijk gemaakt dat grote voorraadvaten 
zijn aangewend voor het brouwen van bier en het consumeren van bier bij ceremoniële maaltijden en 
feestgeeelagen.309 Ook de grote voorraadpotten uit greppelstructuur 14003 zijn mogelijk binnen het 
kader van bierconsumptie bij rituelen te interpreteren. Opvallend is dat ook kuil 25008 verschillende 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 1 22 0 0

handgevormd - - - 716 10375 30 106

handgevormd - - Van den Broeke 52 5 180 0 0

handgevormd - kom onbekend type 1 34 0 8

handgevormd - kom onbekend type 1 168 1 10

handgevormd - kom Van den Broeke 52 11 572 1 10

handgevormd - pot - 5 60 3 27

handgevormd - pot Ge4 4 41 3 20

handgevormd - pot Ge5 6 427 1 35

handgevormd - pot Gw4 7 209 6 53

handgevormd - pot Gw5 2 37 1 15

handgevormd - pot Van den Broeke 52 5 184 0 0

handgevormd - pot Van den Broeke 56a 1 15 1 9

handgevormd - pot Van den Broeke 57 5 143 5 42

handgevormd - pot zoals Van den Broeke 57/59 3 67 1 3

handgevormd - pot/kom Van den Broeke 52/55a 1 45 1 9

handgevormd - schaal - 2 18 2 4

handgevormd - voorraadpot Van den Broeke 59 37 1586 1 41

totaal 813 14 183 57 392

Tabel 7.18. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de greppel 14002. 
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14002 14005 14003 14004

aantal fragmenten 812 765 641 269

gewicht totaal (g) 14 161 14 380 12 608 5698

MAI 57 40 49 21

EVE 392 481 378 153

aantal randen 76 62 68 22

RANDVERSIERING 21 (26.5%) 15 (24%) 20 (29.5%) 9 (41%)

vingertop 3 (14%) 3 (20%) 1 (5%) 2 (22%)

nagel - 1 (7%) 1 (5%) 0

spatel 4 (19%) 2 (13%) 5 (25%) 1 (11%)

gekarteld/gegolfd 14 (67%) 9 (60%) 13 (65%) 3 (34%)

enkelvoudig - - - 1 (11%)

meervoudig - - - 2 (22%)

LOCATIE RANDVERSIERING

bovenop rand 12 (45%) - 3 (9%) -

buitenzijde rand 9 (33%) 14 (100%) 17 (48%) 8 (80%)

binnenzijde rand 1 (4%) - 3 (9%) -

binnen- en buitenzijde - - 4 (11%) 1 (1%)

boven- en buitenzijde 3 (11%) - 5 (14%) 1 (1%)

binnen- en bovenzijde 2 (7%) - 3 (9%) -

RANDTYPE

gefacetteerd 5 (7%) 15 (27%) 14 (24%) 5 (24%)

meervoudig gefacetteerd 10 (13%) - 13 (22%) 1 (5%)

afgeplat 8 (11%) 13 (23%) 8 (14%) 3 (14%)

afgerond 31 (41%) 12 (21%) 14 (24%) 5 (24%)

spits 2 (2%) 6 (11%) 3 (5%) -

overig 20 (26%) 10 (18%) 7 (12%) 7 (33%)

WANDVERSIERING

vingertop 5 (12%) - - 1 (5%)

nagel 5 (12%) - - 1 (5%)

spatel - - - -

groef 32 (74%) 11 (61%) 11 (65%) 17 (80%)

kamstreek - 5 (28%) 5 (29%) 1 (5%)

golf - - - -

vingertop en groef - 2 (11%) - -

onduidelijk 1 (2%) -

overig - 1 (6%) 1 (5%)

WANDAFWERKING

gepolijst 28 (4%) - 2 (0.5%) -

geglad 275 (35%) 143 (19%) 183 (28%) 93 (32%)

besmeten 66 (8%) 23 (3%) 121 (19%) 46 (16%)

geen 405 (52%) 573 (77%) 330 (52%) 145 (50%)

onduidelijk 10 (1%) 6 (1%) 3 (0.5%) 8 (2%)
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14002 14005 14003 14004

aantal fragmenten 812 765 641 269

gewicht totaal (g) 14 161 14 380 12 608 5698

MAI 57 40 49 21

EVE 392 481 378 153

aantal randen 76 62 68 22

MAGERING

organisch en potgruis 150 (19%) 213 (25%) 173 (27%) 94 (36%)

potgruis 254 (32%) 127 (15%) 366 (58%) 143 (54%)

zand 21 (3%) 30 (4%) - 1 (0.5%)

potgruis, zand en organisch 164 (21%) 166 (20%) 2 (0.5%) 1 (0.5%)

potgruis en zand 35 (4%) 51 (6%) 7 (1%) 8 (3%)

potgruis en grind 4 (0.5%) - - -

organisch 100 (13%) 109 (13%) 86 (13%) 12 (4%)

steengruis - - 1 (0.5%) -

zanden organisch 58 (7%) 150 (17%) 2 (1%)

schelp en potgruis - - - 2 (1%)

grind 2 (0.5%) - - -

POTOPBOUWTYPE

potopbouwtype 1 2 (4%) - 2 (4%) -

potopbouwtype 2 5 (10%) 2 (5%) 16 (29%) 3 (17%)

potopbouwtype 3 42 (86%) 42 (95%) 38 (67%) 15 (83%)

niet te bepalen - - - -

BAKMILIEU

oxiderend 671 (83%) 702 (92%) 517 (81%) 194 (72%)

reducerend 122 (15%) 44 (6%) 119 (18.5%) 49 (18%)

onduidelijk 19 (2%) 19 (2%) 5 (0.5%) 26 (10%)

NOORDELIJK 20 (2.5%) 15 (2%) 16 (2.5%) 2 (1%)

afzet 4 (20%) 4 (27%) 16 (100%) 1 (50%)

ooraanzet 1 (5%) 5 (33%) - 1 (50%)

streepband 1 8 (40%) 1 (6.5%) - -

streepband 2 - 1 (6.5%) - -

streepband 3 7 (35%) 4 (27%) - -

Tabel 7.19. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de kenmerken van het handgevormde aardewerk uit de grep-

pels 14002, 14005, 14003 en 14004.  
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grote vaten met afzet op de schouder bevat. 
Een groot deel van de randen is gefacetteerd, wat wijst op een Germaanse invloed (of deze nu uit het 

noordelijke gebied of uit het oosten komt). Wederom is een klein deel van de wanden versierd, hetzij 
met groeflijnen dan wel met kamstreken. In tegenstelling tot het aardewerk uit de greppels 14002/14005 
is het aardewerk in deze context veel minder verschraald met kwarts (zand), maar is vooral gebruik 
gemaakt van chamotte of een combinatie van chamotte en organisch materiaal. Het is opvallend dat op 
de wandfragmenten, waarvan het vormtype niet vastgesteld kon worden, geen streepbandversiering of 
ooraanzetten zijn aangetroffen. Wel zijn zestien schouderafzetten geregistreerd. Er lijkt dus sprake te zijn 
van een (al dan niet bewuste) selectie, die te maken heeft met functie dan wel herkomst.

Greppel 14003 is mogelijk gelijktijdig met het complex 14002/14005. Ook hier zijn duidelijk de 
hierboven beschreven Friese kenmerken aanwezig. De verschillen met 14002/14005 zijn wellicht te 
verklaren door de functie van het aardewerk (en dus de activiteiten die in de nabijheid van die greppel 
hebben plaatsgehad). Het betreft namelijk in grote mate potten met enorme afmetingen, en in mindere 
mate aardewerk van kleiner formaat, en een schaal. Mogelijk zijn we hier getuige van de resten van rituele 
festiviteiten waarbij bier geconsumeerd werd. Dat hier sprake is van andere consumptiepatronen, blijkt 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

dunwandig - - - 1 1 0 0

handgevormd - - - 589 9620 19 85

handgevormd - - Van den Broeke 57 3 22 1 9

handgevormd - kom Van den Broeke 22 6 171 2 26

handgevormd - kom

zoals Van den Broeke 

57 2 32 0 6

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 52/55a 1 48 1 10

handgevormd - pot - 1 28 1 6

handgevormd - pot Ge5 2 32 1 12

handgevormd - pot Ge4 1 103 1 5

handgevormd - pot Gw5 1 45 1 9

handgevormd - pot Van den Broeke 52 1 84 1 9

handgevormd - pot Van den Broeke 57 12 287 8 63

handgevormd - pot Van den Broeke 59 1 50 1 5

handgevormd - pot

zoals Van den Broeke 

55a 15 1992 9 98

handgevormd - pot

zoals Van den Broeke 

57 3 44 2 29

handgevormd - schaal Van den Broeke 3b 2 49 1 6

totaal 641 12608 49 378

Tabel 7.20. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de greppel 14003. 
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1-V37.6274.1

5-V117.2242.5

4-V117.2239.1

6-V117.2242.7

7-V117.2237.4

3-V117.2036.1

2-117.2239

Fig. 7.21A. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit greppel 14003. Schaal 1:3. 
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310  Van Haasteren in deze rapportage (hoofdstuk 14).

ook uit het botmateriaal. Daar waar de helft van het botmateriaal in 14002/14005 bestaat uit schaap/
geit, volgt het bottenspectrum uit 14003 veel meer het reguliere patroon.310 In greppel 14003 zijn geen 
aanwijsbare deposities van compleet vaatwerk aangetroffen.

Greppel 14004 (fig. 7.22, tabel 7.19, tabel 7.21)
Deze ovaalvormige greppelstructuur ligt iets ten noorden van het terrein 14002/14005 en heeft een 
opening aan de oostzijde. De geassocieerde metaalvondsten hebben geen daterende waarde.  

8-V117.2237.1

9-V117.2237.2

Fig. 7.21B. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit greppel 14003. Schaal 1:6. 
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311  Van den Broeke 2012, 169.
312  Van Heeringen 1992, 109 (plate XXXV, 4) voor de 

vorm; Van Heeringen 1992, 107 (plate XXXIII, 14) voor 

de combinatie van schuine groeflijnpatronen en vinger-

topindrukken aan de buitenzijde van de wand.
313  Wiepking 2001. 

314  Van Kerckhove 2009.
315  Van Renswoude in deze bundel.
316  Met dank aan A. Nieuwhof en E. Taayke. Vergelijk 

Nieuwhof 2014, fig. 12; Nieuwhof 2015, fig. 11.18, 

O-897. 

Drie scherven behoren tot briquetage-vaatwerk, uitgevoerd in een zacht dikwandig geel baksel 
(A1-waar). Eén rand behoort tot een cilinder van het type k-15. Voor de gele cilindervormen wordt 
aangenomen dat ze mogelijk reeds vanaf de Late IJzertijd ontstaan zijn, om vervolgens de hele Romeinse 
tijd in zwang te blijven.311 Een andere briquetage-rand in A1-waar behoort tot een kom. Het meeste 
aardewerk uit deze greppelstructuur bestaat uit handgevormde wandscherven. Diverse vormen hebben 
onmiskenbaar noordelijke kenmerken: Ge4, Gw4 en Gw5. De fragmenten van de potten Ge4 en Gw4 
lijken op basis van uiterlijke kenmerken geïmporteerd te zijn. De XRF-metingen lijken dit te bevestigen, 
doordat de Strontium-waarde veel hoger ligt dan bij de lokale referentiegroep (uit de Late IJzertijd). De 
vier potten van het type Van den Broeke 57 kunnen wellicht ook gezien worden als producten die een 
Friese invloed ondergaan hebben. Hetzelfde geldt voor de potten Van den Broeke 59. Twee exemplaren 
(waaronder een compleet exemplaar V117.2047) behoren tot potten Van den Broeke 55a met een gol-
frandversiering en lijnen die schuin aangebracht zijn met een kammetje met drie tanden. De versiering 
en de potvorm kennen we goed uit het West-Nederlandse kustgebied.312 Een directe parallel (waarbij 
het groeflijnpatroon meer specifiek is aangebracht met een kammetje met vier tanden) is bekend uit 
Kesteren-De Woerd.313 Bovendien komen de vijf potten met deze versiering die geselecteerd zijn voor 
XRF-analyse als duidelijke, afzonderlijke groep naar voren. De XRF-analyse wijst op een herkomst uit 
het venige kustgebied. De hoekige kom van het type Van den Broeke 33 kennen we in de Betuwe met 
name in Claudisch-Neroonse contexten, en werd in het verleden vaak aangeduid als ‘Bataafs aardewerk’ 
of onder de ruimere term ‘Rijn-Weser-Germaans aardewerk’ geschaard.314 Deze vroege representant is 
gemagerd met een combinatie van organisch materiaal en potgruis, in tegenstelling tot de latere varianten 
die gemagerd zijn met fijne kwarts.

De aardewerkkenmerken van de assemblage uit greppel 14004 sluiten goed aan bij die van de grep-
pels 14002/14005 en 14003 wat betreft de randversiering, de facettering, en de wandversiering. De ver-
houding tussen het gegladde en het gewone ruwe aardewerk, en het potopbouwtype is dan weer enkel 
vergelijkbaar met dat van 14002/14005. De magering (potgruis of een combinatie van potgruis met 
organisch materiaal) sluit aan bij de assemblage van greppel 14003. Een groot verschil met het aardewerk 
uit de greppel 14005 is dat het aardewerk alleen al op basis van uiterlijke kenmerken uit diverse regio’s 
lijkt te komen. Ook is er in greppel 14004 slechts één complete pot gedeponeerd.

Greppel 14006 (fig. 7.23, tabel 7.22, tabel 7.24)
Deze structuur betreft een tweefasig greppelsysteem waarvan de oudste fase min of meer noord-zuid 
georiënteerd is. In de jongere fase volgt de greppel een deel van de oudere fase, maar na ca. 29 m maakt de 
greppel een hoek van 90 graden richting het westen. Beide greppelfases lijken te behoren tot de gebruiks-
fase van het omgreppelde terrein 14002/14005 (zie fig. 6.9 voor een reconstructie van de fasering).  

Omdat er geen onderscheid op te merken is tussen de twee fasen van greppel 14006 worden zij hier 
samen behandeld. Uit de greppel zijn twee boogfibulae uit de eerste helft van de 1ste eeuw verzameld.315 

Opvallend is dat ook in deze greppel een compleet potje is bijgezet. Het betreft – op basis van uiterlijke 
kenmerken – een noordelijke import van het type K2 (V37.6272) uit de Late IJzertijd (ca. 3de eeuw voor 
Chr.).316 (Regionale?) imitaties zijn eveneens aangetroffen: een Fries potje K3a (V39.3750) met streepband-
versiering, een oor met een ingedrukte del (V25.2831), en een pot van het type Ge5. Ook de fragmenten 
van minstens acht potten Van den Broeke 57 kunnen mogelijk gezien worden als noordelijk beïnvloede 
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2-V117.1969.1

1-V117.2047.1

Fig. 7.22A. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit greppel 14004. Schaal 1:3. 
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4-V117.2047.2

3-V117.1996

Fig. 7.22B. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit greppel 14004. Schaal 1:3.

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

briquetage dikwandig 

geel

kom - 2 35 1 6

briquetage dikwandig 

geel

cilinder k-15 1 40 1 11

handgevormd - - - 249 5024 8 31

handgevormd - kom Van den Broeke 52 1 14 1 10

handgevormd - pot - 2 25 2 12

handgevormd - pot Gw4 1 24 1 13

handgevormd - pot Gw5 1 63 1 4

handgevormd - pot Ge4 1 65 0 0

handgevormd - pot Van den Broeke 55a 3 128 2 25

handgevormd - pot Van den Broeke 57 4 200 4 42

handgevormd - pot Van den Broeke 59 2 55 1 11

handgevormd - schaal/kom Van den Broeke 33 2 25 1 5

totaal 269 5698 23 170

Tabel 7.21. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de greppel 14004. 



286

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

briquetage dunwandig rood   - 1 2 0 0

briquetage geel - - 1 1 0 0

gladwandig oxiderend - kruik - 1 26 0 0

handgevormd - - - 914 14 039 35 138

handgevormd - - K3a 1 74 1 20

handgevormd - kom Van den Broeke 22 1 5 1 2

handgevormd - kom Van den Broeke 52 2 50 2 10

handgevormd - kom Van den Broeke 53 1 9 1 3

handgevormd - kom/pot - 1 3 1 2

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 52/55a 6 87 4 32

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 54 6 175 4 34

handgevormd - pot Ge5 1 35 1 1

handgevormd - pot K2 44 522 1 25

handgevormd - pot Van den Broeke 55a 4 113 2 19

handgevormd - pot Van den Broeke 57 29 1252 8 71

handgevormd - schaal Van den Broeke 3b 1 16 1 7

ruwwandig oxiderend - - - 1 35 0 0

totaal 1015 16 444 62 364

Tabel 7.22. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de greppel 14006. 
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vormen. Verder is de aardewerkassemblage – net zoals bij de meeste greppelstructuren – vrij heterogeen. 
Voor de voorraadpot met ribbels op de schouder zijn geen parallellen gevonden (V39.3664.4). De pot Van 
den Broeke 55a is voorzien van een blokrand (V39.3664.2). Dergelijke blokranden zijn niet kenmerkend 
voor de regio, en lijken dus eerder op een import of een invloed van buitenaf te wijzen. Net als uit grep-
pel 14004 is ook uit greppel 14006 een pot (Van den Broeke 52/55a) met golfrand en kam-tandversiering 
(V39.3664.1) afkomstig die op basis van de XRF-resultaten uit het venige kustgebied lijkt te komen. Een 
fragment van een reducerend gebakken kom Van den Broeke 22 is toegekend aan de ‘Germaanse groep’. 
Behalve vaatwerk is in greppel 14006 ook nog een weefgewicht met een ingedrukte del aangetroffen.

Wat de algemene aardewerkkenmerken betreft, zijn er veel overeenkomsten met de hierboven bespro-
ken greppelstructuren 14002/14005, 14003 en 14004. De hoeveelheid randversiering bedraagt 19  %, 
wat - net zoals bij de hierboven besproken greppels - een fors percentage is. Ook hier is de golfrand- of 
kartelrand de meest toegepaste versieringswijze. Daarnaast sluiten ook de mate van facettering (20 %), 
de wandversiering, de wandafwerking en de magering goed aan bij de voorgaande greppelstructuren. De 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

handgevormd - - - 187 4005 11 55

handgevormd - kom/pot Gw5 2 75 1 10

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 52/55a 3 209 2 20

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 57 2 39 1 5

handgevormd - pot Ge4 1 26 1 8

handgevormd - pot Gw4 1 47 1 6

handgevormd - pot Gw5 5 177 3 36

handgevormd - pot K3b 7 151 1 30

handgevormd - pot Van den Broeke 55a 3 181 1 9

handgevormd - pot Van den Broeke 56a 1 24 1 10

handgevormd - pot Van den Broeke 57 2 87 2 20

totaal 214 5021 25 209

Tabel 7.23. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de greppel 14011. 
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wandversiering bestaat vooral uit groeven en uit kamstreken en het aandeel glad afgewerkte wanden is 
aanzienlijk. De magering bestaat met name uit potgruis of een combinatie van potgruis en organische 
inclusies. In greppel 14006 is er echter beduidend meer toevoeging van zand, een patroon wat verder 
enkel bij het complex uit greppel 14005 is opgemerkt.

 De vondst van een complete, intentioneel gedeponeerde Friese import uit de Late IJzertijd maakt een 
associatie met de greppel 14005 erg verleidelijk. Zeker wanneer we naar de locatie van dit object kijken, 
wordt deze hypothese ondersteund. Het potje is immers ingegraven op de plek van de oostelijke korte 
zijde van het omgreppelde terrein 14005. Het is dan ook niet ondenkbaar dat deze depositie eigenlijk 
tot de greppel 14005 moet worden gerekend.  

5-V39.3664.2

1-V39.3750.2

2-V37.6272.1-2

4-V39.3664.1

3-V25.2831.1

Fig. 7.23A. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit greppel 14006. Schaal 1:3.



289

Greppel 14011 (fig. 7.24, tabel 7.23, tabel 7.24)
In het zuidelijke deel van de nederzetting, direct ten oosten van de Romeinse restgeul, en ten noorden 
van bijgebouw 9002, is een greppel aangesneden die een rechte hoek maakt. Waarschijnlijk is de greppel 
een afscheiding van het bijgebouw 9002. Een ogenfibula uit de greppel hoort thuis in de periode tussen 
ca. 5 en 50 na Chr. Op basis van slakmateriaal kan verder worden gesuggereerd dat in het gebouw 9002 
mogelijk aan nijverheid is gedaan. 

In deze greppel is het nodige Friese (beïnvloed) aardewerk gevonden: een compleet gedeponeerd 
potje K3b (V26.3259.1), een pot Ge4, een pot Gw4 en minstens vier potten van het type Gw5. Ook 
de drie potten van het type Van den Broeke 57 kunnen wellicht als een noordelijke invloed beschouwd 
worden. De pot of kom Van den Broeke 52/55a (V26.3263) met nagelindrukken op de wand en schou-
der is afkomstig uit het westelijke kustgebied of in ieder geval beïnvloed door aardewerktradities in deze 
regio. De XRF-analyses bevestigen geen herkomst uit het kustgebied, maar er is ook geen perfecte match 
met de lokale referentiegroep.

Wat de rand- en wandversiering, de randafwerking, de hoeveelheid gefacetteerde randen en de 
magering betreft, sluit de algemene aardewerkkenmerken uit greppel 14011 goed aan bij die van grep-
pels 14002/14005, 14003, 14004 en 14006. Dit geldt ook voor de grote hoeveelheid vaatwerk van het 
potopbouwtype 3 (in deze greppel zelfs 96 %). Ook de verhouding tussen oxiderend gebakken (84 %) 
en reducerend gebakken vaatwerk (16 %) is zeer gelijkaardig. Wat de hoeveelheid overige noordelijke 
kenmerken betreft, valt het aardewerk met een afzet op de schouder op (zeven fragmenten). Dit beeld 
komt overeen met de greppels 14003 (zestien fragmenten, vooral behorend tot de grote voorraadpotten) 

6-V39.3664.4

Fig. 7.23B. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit greppel 14006. Schaal 1:3.
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14001 14006 14011

aantal fragmenten 375 1013 214

gewicht totaal (g) 8855 16 383 5021

MAI 29 62 25

EVE 377.5 364 209

aantal randen 42 74 28

RANDVERSIERING 6 (14%) 14 (19%) 12 (43%)

vingertop 3 (50%) 2 (14%) 2 (17%)

nagel 0 2 (14%) 0

spatel 0 5 (36%) 6 (50%)

gekarteld/gegolfd 0 5 (36%) 4 (33%)

overig 0 0 0

overig enkelvoudig 0 0 0

meervoudig 3 (50%) 0 0

LOCATIE RANDVERSIERING

bovenop rand 1 (6%) 1 (6%) 4 (33%)

buitenzijde rand 10 (56%) 14 (88%) 7 (58%)

binnenzijde rand 1 (6%) 1 (6%) 1 (8%)

binnen- en buitenzijde 5 (28%) 0 0

boven- en buitenzijde 1 (6%) 0 0

binnen- en bovenzijde 0 0 0

RANDTYPE

gefacetteerd 5 (13%) 12 (20%) 5 (23%)

meervoudig gefacetteerd 3 (8%)

afgeplat 3 (8%) 8 (13%) 5 (23%)

afgerond 13 (34%) 31 (51%) 7 (32%)

verdikt 0 0 0

spits 3 (8%) 4 (7%) 0

overig 11 (29%) 6 (9%) 5 (23%)

WANDVERSIERING

vingertop 0 3 (11%) 2 (22%)

nagel 0 1 (4%) 1 (11%)

spatel 6 (29%) 0 0

groef 14 (67%) 21 (78%) 5 (56%)

kamstreek 0 2 (7%) 1 (11%)

golf 0 0 0

vingertop en groef 0 0 0

overig enkelvoudig 1 (5%) 0 0

WANDAFWERKING

gepolijst 1 (0,3%) 0 0

geglad 83 (22%) 187 (18%) 41 (19%)

besmeten 25 (7%) 52 (5%) 8 (4%)

geen 0 0 0
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en 14006 (elf fragmenten). Slechts drie fragmenten zijn voorzien van streepbanden; dit lage aantal sluit 
aan bij de assemblages uit greppels 14003, 14004 en 14006 maar wijkt af van die uit het omgreppelde 
terrein 14002/14005.

14001 14006 14011

aantal fragmenten 375 1013 214

gewicht totaal (g) 8855 16 383 5021

MAI 29 62 25

EVE 377.5 364 209

aantal randen 42 74 28

ruw 239 (65%) 787 (74%) 162 (76%)

onduidelijk 21 (6%) 38 (4%) 2 (1%)

MAGERING

organisch en potgruis 121  (32%) 237 (24%) 98 (46%)

organisch 1 (0.5%) 59 (6%) 4 (2%)

organisch en zand 9 (2%) 17 (2%) -

potgruis 181 (49%) 368 (37%) 82 (38%) 

zand 3 (1%)  23 (2%) -

potgruis, zand en organisch 4 (2%) 157 (15%) 7 (3%)

potgruis en zand 50 (13%) 134 (13%) 23 (11%)

kalk - 3 (0.5%) -

grind 3 (0.5%) 1 (0.5%) -

potgruis en steengruis - -

POTOPBOUWTYPE

potopbouwtype 1 0 3 (5%) 0

potopbouwtype 2 8 (23%) 10 (16%) 1 (4%)

potopbouwtype 3 27 (77%) 50 (79%) 24 (96%)

niet te bepalen

BAKMILIEU

oxiderend 269 (82%) 792 (73%) 179 (84%)

reducerend 55 (17%) 269 (25%) 34 (16%)

onduidelijk 6 (2%) 21 (2%) 0

NOORDELIJK 4 (1%) 13 (1.3%) 11 (5.1%)

knik 2 (50%) 11 (85%) 7 (70%)

streepband 1 0 0 1 (10%)

streepband 2 0 1 (8%) 0

streepband 3 0 1 (8%) 2 (20%)

geometrisch 0 0 0

ooraanzet 0 0 1

cannelure 2 (50%) 0 0

Tabel 7.24. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de kenmerken van het handgevormde aardewerk uit de grep-

pels 14001, 14006 en 14011. 
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Greppel 6019 (fig. 7.25, tabel 7.25)
Deze kleine noord-zuid georiënteerde greppel is gelegen 
in het zuidelijke deel van het plangebied, niet ver ten 
noorden van het erf van huis 8002. Behalve aardewerk 
zijn er drie fragmenten van een tuyère en een briqu-
etage-driepoot aangetroffen. Deze opmerkelijke stukken 
worden besproken in paragraaf 8.1.  

De aardewerkassemblage bestaat uit slechts elf MAI, 
waardoor het wat lastig is om statistisch verantwoorde 
uitspraken te doen over het voorkomen van vormtypes, 
randafwerking- of versiering. Het is in ieder geval opval-
lend dat randversiering niet voorkomt. De overige aarde-
werkkenmerken wijken niet noemenswaardig af van de 
andere besproken aardewerkcontexten. Bij de vormtypes 
vermelden we een Germaanse kom Van den Broeke 22 
en minstens vier potten of kommen van het type Van den 
Broeke 52/55a.

Kuil 25008 (fig. 7.26, tabel 7.26, tabel 7.27)
Deze grote ovale kuil oversnijdt bijgebouw 9002 en greppel 14011. Behalve wat kleine bekers -met 
name Fries beïnvloed- bevat deze kuil dezelfde grote voorraadpotten met afzet op de schouder die ook 
in greppel 14003 zijn aangetroffen. Veel scherven tonen sporen van verbranding. Mogelijk gaat het om 
een verlatingsritueel waarbij bier is geconsumeerd. Zoals bij greppelstructuur 14003 is besproken, heeft 
A. Nieuwhof in haar proefschrift aannemelijk gemaakt dat groot vaatwerk aangewend werd om bier in 
te brouwen, wat vervolgens een belangrijke rol speelde bij rituele praktijken. In deze kuil zijn niet alleen 
grote vaten, maar ook kleine (drink) bekers aangetroffen. Het feit dat de scherven verbrand zijn, bevestigt 

1-V26.3259.1

2-V26.3263.1

Fig. 7.24. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit greppel 14011. Schaal 1:3.

V3066/V3064

Fig. 7.25. Tiel-Medel-Afronding. De briqutage drie-

poot uit greppel 6019. Schaal 1:3.
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dat we te maken hebben met een rituele praktijk waarbij de resten na de eet- en drinkpraktijken ach-
teraf verbrand zijn. Mogelijk hebben we te maken met de stille getuige van festiviteiten of rituelen, zoals 
herdenkingsbijeenkomsten voor de voorouders. De grote hoeveelheden aardewerk in zowel kuil 25008 
(219 scherven, meer dan 13 kg) als greppelstructuur 14003 (641 scherven, bijna 13 kg) ondersteunen het 
vermoeden dat we te maken hebben met vaatwerk dat de inventaris van een huisraad te boven gaat.317 
Vermeldenswaardig is dat in deze kuil ook een fragment van een pot met de karakteristieke kam-tand-
versiering is aangetroffen. Dergelijke potten uit het West-Nederlandse kustgebied zijn ook aangetroffen 
in 14001, 14004, 14006 en 25008. 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

handgevormd - - - 152 2538 6 20

handgevormd - kom Van den Broeke 22 1 18 1 5

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 52/55a 7 109 4 45

totaal 160 2665 11 70

Tabel 7.25. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de greppel 6019. 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

handgevormd - - - 167 4123 3 27

handgevormd - kom Van den Broeke 

22

1 63 1 23

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 

52/55a

1 101 1 14

handgevormd - pot Ge4 1 91 1 19

handgevormd - pot Gw5 18 1367 0 78

handgevormd - pot Van den Broeke 

55a

23 1224 2 130

handgevormd - pot Van den Broeke 

57

7 398 5 41

handgevormd - schaal/kom/pot Van den Broeke 

33/34

1 20 1 9

totaal 219 7387 14 341

Tabel 7.26. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de kuil 25008.   
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4-V26.2959.1

3-V26.3258.1 

2-V40.4113

5-V40.4104

1-V26.2966.1/4105.2/4113.1/3258.2

Fig. 7.26. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit kuil 25008. Schaal 1:3.
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25001 25008

aantal fragmenten excl. gruis 99 219

gewicht totaal (g) 1797 7387

MAI 9 14

EVE 72 341

aantal randen 11 32

RANDVERSIERING 1 (9%) 8 (25%)

vingertop 0 1 (13%)

nagel 0 0

spatel 0 1 (13%)

gekarteld/gegolfd 0 4 (50%)

overig 0 0

overig enkelvoudig 0 0

meervoudig 1 (100%) 2 (25%)

LOCATIE RANDVERSIERING

bovenop rand 0 0

buitenzijde rand 0 5 (63%)

binnenzijde rand 0 0

binnen- en buitenzijde 0 0

boven- en buitenzijde 0 2 (25%)

binnen- en bovenzijde 0 1 (12%)

RANDTYPE

gefacetteerd 5 (45%) 12 (67%)

afgeplat 0 1 (6%)

afgerond 5 (45%) 3 (17%)

verdikt 0 0

spits 1 (10%) 1 (6%)

overig 0 1 (6%)

WANDVERSIERING

vingertop 0 0

nagel 0 0

spatel 0 1 (50%)

groef 1 (50%) 1 (50%)

kamstreek 1 (50%) 0

golf 0 0

vingertop en groef 0 0

overig enkelvoudig 0 0

WANDAFWERKING

gepolijst 3 (3%) 0

geglad 6 (6%) 52  (24%)

besmeten 5 (5%) 2  (1%)

geen

ruw 84 (85%) 162 (75%)

onduidelijk 1 (1%) 0

25001 25008

aantal fragmenten excl. gruis 99 219

gewicht totaal (g) 1797 7387

MAI 9 14

EVE 72 341

aantal randen 11 32

Noordelijk

knik 1 (50%) 1 (33%)

streepband 1 0 0

streepband 2 0 0

streepband 3 1 (50%) 1 (33%)

geometrisch 0 0

ooraanzet 0 1 (33%)

cannelure 0 0

MAGERING

organisch en potgruis 10 (10%) 93 (48%)

organisch 17 (17%) -

organisch en zand - -

potgruis 63 (64%) 65 (33%)

zand 9 (9%) 10 (5%)

potgruis, zand en organisch - 11 (6%)

potgruis en zand - 16 (8%)

kalk - -

grind - -

potgruis en steengruis - -

POTOPBOUWTYPE

potopbouwtype 1 0 1 (5%)

potopbouwtype 2 3 (43%) 0

potopbouwtype 3 4 (57%) 21 (95%)

niet te bepalen

BAKMILIEU

oxiderend 43 (53%) 199 (91%)

reducerend 38 (47%) 19 (9%)

onduidelijk 0 0

Tabel 7.27. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht 

van de kenmerken van het handgevormde aardewerk uit de 

kuilen 25001 en 25008.  
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317  Van den Broeke 2015, 90.
318  Van den Broeke verwijst voor gelijkaardige stukken van 

het Kops Plateau naar Colijnsplaat-Noordhoeksnol (Van 

den Broeke 2014, 47 met verdere verwijzing naar niet-

afgebeelde stukken uit Van Heeringen 1993 en docu-

mentatie van de AWN-afdeling Zeeland), en naar de 

‘stijlgroep Zeeland’ in het proefschrift van W. De Clercq 

(De Clercq 2009, 429).
319  Taayke 1996, 115, 31-15.
320  Woltering 2000, 154, fig. 101 nr. 4.
321  Leiden-Stevenhofjespolder (Van Heeringen 1992, plate 

LXXIX, 16); Haarlem-Delflandplein (Van Heeringen 

1992, plate CV, 6 en P14); Assendelft (Van Heeringen 

1992, plate CVI, 1).

Geulvulling 11021 (fig. 7.27, tabel 7.28, tabel 7.30)
Laag 11021 ligt stratigrafisch direct onder laag 11020 en is de oudste vulling van de geul van Echteld fase 
II. Het is een primaire geulvulling waarin veel vondsten zijn aangetroffen.

 Het aardewerk uit deze laag vertoont grote overeenkomsten in aard en samenstelling met dat uit de 
hierboven beschreven greppelstructuren, waardoor een duidelijke relatie tussen beide wordt vermoed. 
Hoewel de bulk van het vondstmateriaal een datering geeft in de Augusteïsche tijd tussen ca. 10 voor en 
15 na Chr., is een kleine hoeveelheid van het materiaal aanmerkelijk jonger te dateren. Mogelijk is de 
geul in de loop van de 1ste eeuw na Chr. gereactiveerd, waardoor er (deels jonger) en sterker gefragmen-
teerd materiaal in deze geulvulling is terecht gekomen. Het merendeel van de vondsten is echter zeer 
goed geconserveerd en weinig gefragmenteerd. 

 In deze geulvulling is een wandscherf (V124.4020) aangetroffen die op basis van de versiering (een del 
met daaronder een driehoek) vermoedelijk toegeschreven kan worden aan een zuidwestelijke herkomst-
regio, in Zeeland.318 Ook in de XRF-analyse (nr. 45) komt duidelijk naar voren dat het om een import-
stuk gaat. Dit stuk valt binnen dezelfde groep als de grote pot met spatelindrukken aan de buitenkant 
van de rand, die eveneens in deze geullaag is aangetroffen (XRF nr. 69; V136.5804). Een reducerende, 
gegladde kom (XRF-nr. 67) is door Taayke geïnterpreteerd als een ‘uitzondering’ en dus niet kenmerkend 
voor de Friese regio.319 De vorm is ook aangetroffen in Den Helder-Parkzicht in een context uit de 3de 
eeuw voor Chr.320 Verder zijn in deze laag verschillende Friese vormen aangetroffen: minstens twee potten 
Ge4, één Ge5, een wijdmondige pot Gw4, en minstens drie wijdmondige potten Gw5. 

 Apart te vermelden zijn een kom zoals Gw4 (V117.3112.1; XRF-nr. 6), en een pot V3 (V117.3191.1/
V117.3179.1/V117.3143.2; XRF-nr. 29). De kom zoals Gw4 heeft duidelijke streepbanden op de schou-
der. De komvorm, de hoge rand en de slordig aangebrachte streepbanden komen vaak voor bij de Sant-
poort II-stijl (de Late IJzertijd in Noord-Holland). De pot V3 heeft een met spatelindrukken versierde 
rand, een soort slordig aangebrachte geometrische kamversiering en een besmeten onderkant. Ook deze 
versieringen zien we vaak terug bij de Santpoort II-stijl, maar in Zuid-Holland komen ze ook soms 
voor.321 De pot is door de versierde rand en zijn noordelijke kenmerken onder Taayke’s type V3 geschaard. 
Uit de XRF-analyses blijkt dat de twee zojuist beschreven individuen een laag Strontium-gehalte hebben 
en dat de matrix eerder kleiig is dan siltig. Beide fragmenten lijken niet gelinkt te kunnen worden aan 
de kustgebieden. 

Beide zojuist beschreven exemplaren worden gekenmerkt door een rood-bruin-zwarte substantie 
die in een specifiek patroon is te zien aan de binnen- en buitenzijde. In beide gevallen is er geen sprake 
van roet bovenop het residu. Bij de kom zoals Gw4 zijn er diagonale strepen en stippen te zien op 
de buitenzijde (residu-analysenr. TM03). De binnenkant is vlakdekkend voorzien van een rood-bruin 
residu (residu-analysenr. TM04). Bij de pot V3 is de rode substantie in een rasterpatroon waargenomen 
op de buitenzijde (residu-analysenr. TM06, 07, 08). Op de binnenzijde zijn bruin-zwarte banen van 
residu te zien (residu-analysenr. TM05, 09, 19, 20). Vergelijkbare sporen van roodbruine substantie zijn 
ook waargenomen aan de binnenzijde van een pot Van den Broeke 57 (V117.3101.2) met drievoudige 
streepbandversiering. In dit geval is de substantie waargenomen in banen en spatten ( residu-analysenr. 
TM01 en TM02). Ook op de nagenoeg complete pot Gw4 met spatelindrukken aan de buitenzijde is 
aan de binnenzijde een rood residu aangetroffen (dat niet chemisch geanalyseerd is). Uit alle chemische 
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1-V117.3112.1

3-V117.3101.2

2-V136.5763

Fig. 7.27A. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit geulvulling 11021. Schaal 1:3.
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4-V117.3191.1/3179.1/3143.2

5-V117.3191.1/3179.1/3143.2

Fig. 7.27B. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit geulvulling 11021. Schaal 1:3.
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322  Oudemans in deze rapportage (hoofdstuk 18).

resultaten blijkt dat de rood-bruine substantie licht tot nauwelijks verhit albumine betreft (dat zeer waar-
schijnlijk afkomstig is van dierlijk bloed, hoewel eigeel niet uit te sluiten is). Deze rood-bruine substantie 
is gemengd met dierlijk vet; een enkele baan op de pot V3 is gemengd met plantaardig vet (wellicht 
olie).322 De substantie is aangetroffen in diagonale banen op de binnenzijde van de potten. Opvallend is 
dat de onderzijde van de binnenkant niet is bedekt met residu. Parallellen met eerder onderzoek doen 
vermoeden dat de gekleurde banen te maken hebben met dierlijk bloed dat bovenop een kleurloze laag 

7-V117.3139.1/3179.1/3143.2/3115.1

9-V124.4020

8-V117.3101.1

10-V5803.2

6-V136.5804

Fig. 7.27C. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit geulvulling 11021. Schaal 1:3.
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categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

gladwandig 

oxiderend

- - - 5 8 0 0

gladwandig 

oxiderend

- kruik - 1 12 0 0

Briquetage dikwandig geel - - 1 2 0 0

Briquetage dunwandig rood - - 2 16 0 0

handgevormd - - - 1221 15 338 43 187

handgevormd - duimpotje - 6 35 1 35

handgevormd - kom Van den Broeke 22 1 13 1 4

handgevormd - kom Van den Broeke 52 21 494 3 25

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 52/55a 3 105 3 17

handgevormd - kom/pot/beker Van den Broeke 5a 1 13 1 7

handgevormd - pot Van den Broeke 55a 22 996 2 15

handgevormd - pot zoals Van den Broeke 55a 1 50 1 6

handgevormd - pot Van den Broeke 56a 2 26 1 12

handgevormd - pot Van den Broeke 57 28 640 6 48

handgevormd - kom Gw5 6 158 3 17

handgevormd - pot Ge4 6 320 2 11

handgevormd - pot Ge5 2 26 1 11

handgevormd - pot Gw4 20 570 2 15

handgevormd - kom zoals Gw4 3 276 1 7

handgevormd - kom V3 21 946 1 9

totaal 1373 20 044 72 426

Tabel 7.28. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11021.
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323  Oudemans in deze rapportage; zie paragraaf 18.4. 

vet gedreven heeft.323 Echter, op basis van de studie naar de patronen en de chemische analyse is het niet 
definitief te bepalen of het bij de waargenomen residuen gaat om de sporen van activiteiten of eerder om 
bewust aangebrachte beschildering van de potten. Het zou kunnen gaan om sporen die te maken heb-
ben met de slacht van dieren (en het opvangen van bloed daarbij), dan wel om bewust met dierlijk bloed 
aangebrachte versieringspatronen, of een combinatie van beide. Deze mogelijkheden zouden eventueel 
kunnen passen in een rituele context, mede gezien het feit dat het residu uitsluitend is aangetroffen op 
intentioneel gedeponeerde, complete potten (in laag 11021 en greppel 14001 en 14005). 

De aardewerkkenmerken vertonen grote overeenkomsten met die van de assemblage uit het Augus-
teïsche greppelcomplex. Zowel de hoeveelheid randversiering als de locatie op de buitenzijde van de 
rand komt goed overeen met alle contexten van het greppelcomplex. Dit geldt ook voor de hoeveelheid 
en soort wandversiering. Wat de wandafwerking betreft is ook in laag 11021 het overgrote deel van de 
wanden ruw gelaten. De behoorlijke component gegladde scherven (18 %) is dan weer een patroon dat 
we terugzien in de greppels 14002 en 14005. De magering vertoont de meeste overeenkomsten met de 
assemblage uit greppel 14003; ook daar zien we vooral potgruismagering of een combinatie van potgruis 
en organische magering. Bijna alle potten zijn van het potopbouwtype 3, een patroon dat vooral terug 
te zien is bij greppelstructuren 14002, 14004 en 14005.

Geulvulling 11020 (fig. 7.28, tabel 7.29, tabel 7.30) 
Deze laag ligt stratigrafisch boven structuur 11021 en is eveneens één van de oudste geul-
lagen, die met het Augusteïsche greppelcomplex kan worden geassocieerd. Net als laag 11021 
dateert deze vulling tussen ca. 10 voor tot 15 na Chr., hoewel er ook een component jonger materiaal 
is aangetroffen. 

De aardewerkvondsten bevestigen de gemengde aard van deze context. Een jongere, post-Augusteïsche 
component bestaat uit een wandfragment van een Gauloise-amfoor, vier fragmenten van dolia (waaronder een 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

amfoor Gauloise amfoor Gauloise onbekend 1 104 0 0

briquetage dikwandig geel - - 3 16 0 0

briquetage

gootje, geel tot

 roze-oranje

gootje/half 

cilinder Van den Broeke k-7a 1 4 0 0

dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 1 555 1 15

dolium

doliumbaksel, 

witbakkend dolium Stuart 147 3 978 0 0

handgevormd - - - 308 3795 12 43

handgevormd - pot Van den Broeke 57 1 19 1 7

handgevormd - schaal Van den Broeke 3b 1 17 1 4

kurkurn zandgemagerd kurkurn

Holwerda BW 94e-f/

Vanvinckenroye 53 2 264 1 19

ruwwandig 

reducerend - - - 2 39 0 0

totaal 11020 323 5791 16 88

Tabel 7.29. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11020. 
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324  In tegenstelling tot de huisgreppels 14007 en 14008, die 

eveneens huis 8002 omgeven.

import uit het Rijnland), een kurkurn van het type Holwerda BW94e-f/Vanvinckenroye 53, en twee 
ruwwandig reducerende wandscherven. Het merendeel van het aardewerk is echter handgevormd (310 
scherven). Behalve een schaal van het type Van den Broeke 3b (XRF-nr. 46) en een pot Van den Broeke 
57 zijn geen vormtypes herkend. 

De aardewerkkenmerken volgen in grote lijnen die uit laag 11021. Hierbij moet wel niet al teveel 
waarde gehecht worden aan de percentages rand- en wandversiering, aangezien het hier slechts lage 
aantallen betreft.

7.3.3.3.3 Huis 8002, erfgreppel 14001 en kuil 25001

In het zuidoosten van het plangebied is een erf opgegraven met een hoofdgebouw (huis 8002). De noor-
delijke erfgreppel is aangeduid als greppel 14001. 

Huis 8002
In dit huis zijn slechts negen scherven geborgen, waaronder een fragment van een schaal Van den 
Broeke 3b. Deze schaal heeft geen daterende waarde.

Erfgreppel 14001 (fig. 7.29-7.31, tabel 7.24, tabel 7.31)
Met name deze greppel heeft een grote hoeveelheid aardewerk opgeleverd.324 Naast aardewerk is een kap-
fibula aangetroffen, te dateren tussen ca. 25 voor en 25 na Chr. Deze fibula lijkt onderdeel te zijn van een 

3-V115.2541

2-V124.4219

1-V124.4219

Fig. 7.28. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit geulvulling 11020. Schaal 1:3.
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11020 11021

aantal fragmenten excl. gruis 314 1362

gewicht totaal (g) 3851 19 867

MAI 14 72

EVE 54 437

aantal randen 14 100

RANDVERSIERING 6 (43%) 18 (18%) 

vingertop 2 (33%) 5 (28%)

nagel 0 1 (5%)

spatel 0 9 (50%)

gekarteld/gegolfd 3 (50%) 3 (17%)

overig 0 0

overig enkelvoudig 0 0

meervoudig 1 (27%) 0

LOCATIE RANDVERSIERING

bovenop rand 1 (25%) 2 (10%)

buitenzijde rand 2 (50%) 13 (68%)

binnenzijde rand 0 0

binnen- en buitenzijde 1 (25%) 4 (22%)

boven- en buitenzijde 0 0

binnen- en bovenzijde 0 0

RANDTYPE

gefacetteerd 1 (9%) 14 (17%)

afgeplat 2 (18%) 13 (16%)

afgerond 2 (18%) 31 (38%)

verdikt 0 0

spits 1 (9%) 5 (6%)

overig 5 (45%) 18 (23%)

WANDVERSIERING 7 (2%) 48 (4%)

vingertop 0 0

nagel 2 (29%) 3 (6%)

spatel 0 0

groef 3 (43%) 32 (67%)

kamstreek 2 (29%) 13 (27%

golf 0 0

vingertop en groef 0 0

overig enkelvoudig 0 0

WANDAFWERKING

gepolijst 4 (1%) 6 (0.5%)

geglad 67 (25%) 260 (20%)

besmeten 9 (3%) 114 (9%)

geen

ruw 186 (68%) 928 (70%)

onduidelijk 7 (3%) 8 (0.5%)

11020 11021

aantal fragmenten excl. gruis 314 1362

gewicht totaal (g) 3851 19 867

MAI 14 72

EVE 54 437

aantal randen 14 100

NOORDELIJK 3 (0.95%) 16 (1.2%)

afzet 2 (67%) 3 (19%)

streepband 1 0 2 (12.5%)

streepband 2 0 5 (31%)

streepband 3 0 4 (25%)

geometrisch 0 0

ooraanzet 1 (33%) 2 (12.5%)

cannelure 0 0

MAGERING

organisch en potgruis 91 (33%) 435 (33%)

organisch 9 (3%) 60 (5%)

organisch en zand 2 (1%) 21 (2%)

potgruis 152 (56%) 719 (54%)

zand 2 (1%) 8 (0.5%)

potgruis, zand en organisch - 20 (1.5%)

potgruis en zand 15 (4%) 41 (3%)

kalk - 8 (0.5%)

grind 2 (1%) -

steengruis - 5 (0.5%)

POTOPBOUWTYPE

potopbouwtype 1 1 (20%) 0

potopbouwtype 2 1 (20%) 1 (2%)

potopbouwtype 3 3 (60%) 47 (98%)

niet te bepalen

BAKMILIEU

oxiderend 175 (65%) 994 (75%)

reducerend 95 (35%) 322 (25%)

onduidelijk 0 3  (0.2%)

Tabel 7.30. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht 

van de kenmerken van het handgevormde aardewerk uit de 

geulvullingen 11020 en 11021. 
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3-V19.2335.2

5-V19.2545
4-V19.2547

1-V19.2545/2547/2436

2-V19.2437.2

Fig. 7.29. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit erfgreppel 14001. Schaal 1:3.
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8-V19.2310.1

10-V19.2335.3

7-V19.2547
6-V19.2339.1

9-V19.2338.1

Fig. 7.30. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit erfgreppel 14001. Schaal 1:3.
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325  Van Renswoude in deze rapportage (hoofdstuk 9).
326  Wiepking 2001.

327  Van Kerckhove 2007 en 2009.

complex van speciale deposities in een greppeldeel bij de ingang van huis 8002.325 
In dit greppelcomplex zijn 379 scherven van minstens 29 potten aangetroffen. Alle vondsten zijn op 

het eerste vlak, in laag 1, verzameld. De scherven van Zuid-Spaanse olijfolie-amforen Dressel 20 zijn, 
gezien hun duidelijk jongere datering, intrusief en kunnen hier buiten beschouwing gelaten worden. De 
datering van dit aardewerkcomplex sluit aan bij dat van het metaal, namelijk tussen ca. 25 voor Chr. en 
25 na Chr. Wat de samenstelling en de datering betreft, zijn het greppelcomplex en het huis erg verwant 
aan het Augusteïsche greppelcomplex.

Minstens vier potten passen probleemloos binnen de typologie van Van den Broeke en kunnen - 
wat de types betreft – vanuit een regionale traditie vervaardigd zijn. Het betreft de potten en kommen 
van het vormtype Van den Broeke 52, 54 en 55a. Achttien scherven zijn voorzien van randversiering. 
Het gaat vooral om versiering aan de buitenkant van de rand, maar enkele malen is ook een combi-
natie van versiering aan de binnen- en buitenzijde. Dit geldt ook voor de potrand die is afgebeeld in 
fig. 7.30 (V19.2335.3). Een pot Van den Broeke 54 (fig. 7.29, V19.2545.3/V19.2547.2) heeft een zeer 
karakteristieke versiering die schuin aangebracht lijkt te zijn met een kammetje met vier tanden. Derge-
lijke versieringen zijn ook bekend uit Kesteren-De Woerd.326 Ook de versierde golfrand sluit aan bij een 
inheemse traditie die vanuit de Late IJzertijd wordt verder gezet in de regio.327 Deze potvorm met deze 
karakteristieke versiering is ook aangetroffen in de greppels 14004, 14006 en 25008. Zowel de uiterlijke 

11-V19.2545.3 12-V19.2545

13-V19.3965.3

Fig. 7.31. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit erfgreppel 14001. Schaal 1:3.
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328  Oudemans in deze rapportage, TM18.
329  Hartelijk dank aan A. Nieuwhof en E. Taayke voor hun 

waardevolle input. 
330  Van den Broeke 2012, 77.

kenmerken als de XRF-analyses wijzen op een herkomst uit het westelijke kustgebied. Op de buiten-
zijde van de pot zit een zwart residu dat na chemische analyse geïnterpreteerd is als verkoolde eiwitten, 
zie tm02328 Twee potten zijn aangemerkt als mogelijke Friese importen. Het betreft een compleet gede-
poneerd potje K3b (V19.2545) en een groot fragment van een pot of kom Ge4 (V19.2335).329 Uit de 
XRF-analyses blijkt dat het inderdaad om importen gaat, aangezien ze behoorlijk afwijken van de lokale 
referentiegroep. De verschillen tussen beide potten zijn echter navenant, waardoor we wellicht kunnen 
concluderen dat ze niet hetzelfde herkomstgebied hebben. Verder is nog aardewerk met Friese invloeden 
verzameld in de vorm van een versierde pot van het type (Westergo) V3a (V19.2436) en een pot van 
het type Ge4 (V19.2547). Beide potten zijn wellicht compleet geweest. Voor de pot Van den Broeke 57 
wijst Van den Broeke op het forse aandeel van deze potten in nederzettingen met aardewerk met een 
Friese uitstraling, zoals Wijk bij Duurstede-De Horden.330 Een compleet gedeponeerd miniatuurpotje 
(V19.2310.1) kan niet toegekend worden aan een specifieke groep. Interessant is verder dat in deze grep-
pel een fragment van een kom Van den Broeke 33 (V19.2545) is aangetroffen. Dergelijke vormen ken-
nen hun hoogtepunt in de periode tussen 40 en 70 na Chr. en worden doorgaans aangeduid als ‘Bataafs’ 
of ‘Rijn-Weser-Germaans’. Opvallend hierbij is dat het baksel van dit exemplaar rookkwarts bevat, een 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

handgevormd - - - 2 19 0 0

handgevormd - - - 80 1203 0 0

handgevormd - kom Van den Broeke 22 2 57 2 29

handgevormd - kom Van den Broeke 52 1 20 1 5

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 52/55a 3 50 2 14

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 54 1 34 1 6,5

amfoor Baetica - Dressel 20 1 14 0 0

amfoor Baetica amfoor Dressel 20 3 76 0 0

handgevormd - - 4 132 0 0

handgevormd - - - 135 3047 9 58

handgevormd - kom Van den Broeke 33 1 46 1 0

handgevormd - miniatuurkommetje Van den Broeke 5a 1 21 1 50

handgevormd - pot K3b 7 182 2 44

handgevormd - pot V3a 36 1393 1 51

handgevormd - pot Van den Broeke 54 4 273 1 35

handgevormd - pot Van den Broeke 57 42 849 2 27

handgevormd - pot Ge4 29 681 1 7

Briquetage

dikwandig 

geel - - 3 17 1 6

handgevormd - - - 46 609 3 23

handgevormd - pot Van den Broeke 57 4 102 1 24

handgevormd - pot Van den Broeke 58 1 40 1 5

handgevormd pot Ge4 2 80 0 0

 totaal  14001       379 82 29 377.5

Tabel 7.31. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de greppel 14001.
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331  Oudemans in deze rapportage (hoofdstuk 18), TM11. 332  Oudemans in deze rapportage (hoofdstuk 18), TM10. 

mineraal dat in Nederland niet voorkomt, maar eerder in de Duitse Eifelregio geplaatst moet worden. 
De XRF-analyses tonen aan dat dit fragment niet binnen een groep past, maar ver buiten alle andere 
analyseresultaten valt. Als laatste kunnen twee gesloten, reducerend gebakken kommen Van den Broeke 
22 worden genoemd die in de groep ‘Germaans aardewerk’ zijn ondergebracht. 

De complete exemplaren aardewerk zijn duidelijk geconcentreerd rond de noordelijke ingang van 
het huis. Het betreft het complete, geïmporteerde, Friese potje K3b, de pot V3, een complete pot zonder 
rand met wit-lichtbruine aanslag aan de binnenzijde (V19.2547) 331 en het miniatuurpotje. Residu-analyse 
heeft uitgewezen dat de genoemde wit-lichtbruine aanslag wellicht als verkoolde as van bot kan worden 
geïnterpreteerd. Een zelfde residu is ook aangetroffen in aardewerk uit greppel 14002.332 Naast het aarde-
werk omvat de speciale depositie nog een complete kapfibula, vier  keramische schijfjes, twee fragmenten 
van twee slingerkogels en één driehoekig weefgewicht.

Kuil 25001 (fig. 7.32, tabel 7.27, tabel 7.32)
Kuil 25001 ligt op het erf van huis 8002 en oversnijdt de erfgreppel 14007, waaruit we kunnen afleiden 
dat de aardewerkassemblage uit 25001 tot een latere fase van het erf behoort. Dit wordt ook bevestigd 
door de aardewerkkenmerken.

Allereerst is het aardewerk nauwelijks voorzien van rand- of wandversiering. Verder ligt de hoeveel-
heid plantaardige magering (al dan niet in combinatie met potgruis) een stuk hoger dan bij de andere 
contexten. Dit geldt ook voor de hoeveelheid vormen van potopbouwtype 2 en scherven die reducerend 
gebakken zijn. 

Twee potten behoren toe aan Germaanse kommen Van den Broeke 22. Een andere pot – versierd met 
golfversiering op de buiten- en bovenkant van de rand – is van het type Van den Broeke 55a. Een laatste 
vorm die herkend is, is het type Van den Broeke 52. Een van de kommen Van den Broeke 22 (XRF-nr. 

3-V41.4327.3

1-V41.4327.4

2-V41.4327.1

Fig. 7.32. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit kuil 25001. Schaal 1:3.
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categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

handgevormd - - - 92 1385 4 16

handgevormd - kom Van den Broeke 22 3 47 2 19

handgevormd - kom Van den Broeke 52 1 219 1 17

handgevormd - pot Van den Broeke 55a 1 80 1 7

handgevormd - pot Van den Broeke 57 2 66 1 13

totaal 25001 99 1797 9 72

Tabel 7.32. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de kuil 25001. 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

gladwandig 

oxiderend

- - - 1 2 0 0

handgevormd - - - 357 5013 16 77

handgevormd - kom Van den Broeke 

22

1 13 1 5

handgevormd - kom Van den Broeke 

52

1 36 1 12

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 

52/55a

1 9 1 3

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 

54

1 10 1 3

handgevormd - pot Van den Broeke 

55a

1 5 1 3

handgevormd - pot Van den Broeke 

57

3 60 2 11

indet. - - - 1 7 0 0

kurkurn - kurkurn zoals 

Vanvinckenroye 

42

1 26 1 7

totaal 368 5181 24 121

Tabel 7.33. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de greppel 6009. 
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50), de pot Van den Broeke 55a (XRF-nr. 36) en de kom Van den Broeke 52 (XRF-nr. 64) vallen che-
misch in dezelfde groep en zijn mogelijk afkomstig uit het venige kustgebied. De andere kom Van den 
Broeke 22 (XRF-nr. 49) betreft in ieder geval geen lokaal vervaardigd product, maar wijkt chemisch af 
van de groep waartoe de andere drie potten behoren.

 

7.3.3.3.4 Greppels 6009 en 6036 

Greppels 6009 en 6036 vormen samen een enkel greppelsysteem op de oostelijke oever van de geul van 
Echteld fase II. Greppel 6009 ligt in het zuidelijke deel van de vindplaats en is over een afstand van 146 m 
opgegraven. Greppel 6036 ligt noordelijker en is over een afstand van 58 m waargenomen. Tussen greppel 
6009 en 6036 bevindt zich over een afstand van 54 m een opening in het greppelsysteem. 

Het aardewerk uit dit greppelsysteem is jonger dan dat uit de overige besproken greppelstructuren 
(tabellen 7.33-7.34). Dit blijkt met name uit het toegenomen aandeel reducerende scherven, de afwezigheid 
van noordelijke kenmerken zoals streepband, afzetten of oren (op V6430 na), en de toename van vormen 
van potopbouwtype 2. Ook de aanwezigheid van de kurkurn zoals Vanvinckenroye 42 wijst duidelijk op een 
jongere datering. In greppel 6009 zijn slechts twee potten van het type Van den Broeke 57 aangetroffen, die 
zouden kunnen wijzen op een noordelijke invloed. De overige vormtypes (Van den Broeke 52, 54 en 55a) 
zijn niet regio-specifiek. De kom Van den Broeke 22 is toegekend aan de ‘Germaanse stijlgroep’. 

Ook de greppel 6036 bevat verschillende importen, die bovendien gedraaid zijn. Het gaat hierbij om 
een fragment van een witbakkend dolium en een rand van een terra nigra-kom Deru B19. Deze imitaties 
van terra sigillata-kommen Dragendorff 29 worden veelal rond 100 na Chr. gedateerd. Wellicht zijn de 
greppelvullingen pre-Flavisch, maar is het terra-nigrafragment later in greppel 6036 terecht gekomen.

7.3.3.4 Het vroeg-Romeinse handgevormde aardewerk: importgroepen of lokale imitaties?

Inleiding
In bovenstaande paragrafen is de aardewerkassemblage van de pre-Claudische nederzettingsstructuren 
(met het omgreppelde terrein 14002/14005 en verschillende andere greppelstructuren) beschreven. Twee 
zaken zijn hierbij zeer opvallend: dat het bijna uitsluitend handgevormd aardewerk betreft, en dat de 
‘Friese’ component groot is. De centrale onderzoeksvraag hierbij is of we te maken hebben met lokaal 
vervaardigd aardewerk en één specifieke Friese importgroep, of dat we te maken hebben met verschil-
lende importgroepen. Dat het lastig is om de herkomstregio te achterhalen op basis van uiterlijke ken-
merken, is reeds betoogd in paragraaf 7.3.3.1. 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

briquetage dikwandig geel - - 1 3 0 0

dolium witbakkend dolium Stuart 147 1 26 0 0

handgevormd - - - 58 666 0 0

ruwwandig 

witbakkend - - - 1 14 0 0

terra nigra - kom Deru B19 14 93 1 17

totaal 75 802 1 17

Tabel 7.34. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de greppel 6036. 
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333  Van den Broeke 2012; Taayke 1996; Van Heeringen 1992.
334  De metingen zijn onder begeleiding van B. van Os 

gedaan door D. Habermehl en J. Van Kerckhove. De 

interpretatie is uitgevoerd door B. van Os (zie bijlage 5b 

in deze bundel).
335  De slijpplaten zijn vervaardigd door de Afdeling Geolo-

gie, VU Amsterdam. 
336  Ik bedankt B. van Os voor alle chemische data; de ver-

antwoordelijkheid voor de uiteindelijke interpretatie 

zoals deze in dit hoofdstuk is gepresenteerd, ligt uiteraard 

geheel bij de auteur van dit hoofdstuk.
337  Graag bedank ik E. Taayke en A. Nieuwhof voor deze 

macroscopische interpretaties.
338  Groep II heeft een gehalte CaO lager dan 2% en groep 

XII juist hoger dan 2%.

Methode
Om toch een bijdrage te leveren aan de centrale onderzoeksvraag is gekozen voor een specifieke metho-
de. Allereerst is een eerste, voorlopige groepenindeling gemaakt op basis van uiterlijke kenmerken. Aan de 
hand van de vormtypes, versiering, wandafwerking, en dergelijke, is geprobeerd om randen waarvan een 
groot deel van het profiel bewaard is, toe te kennen aan een aantal in de literatuur gangbare ‘stijlgroepen’ 
om zo uitspraken te doen over de mogelijke herkomstregio’s van het aardewerk.333 Deze groepen dienen 
beschouwd te worden als voorlopige ‘werkgroepen’, die slechts het vertrekpunt vormen voor verdere 
analyses. Allereerst zijn zoveel mogelijk goed bewaarde vormen voor iedere groep geanalyseerd met de 
handheld XRF. In totaal zijn 71 scherven geselecteerd voor XRF-analyse.334  Op basis van de voorlopige 
resultaten van de chemie is er vervolgens een selectie van twintig scherven petrografisch onderzocht.335 In 
onderstaande paragrafen worden voorlopige resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de uiterlijke 
kenmerken, de chemie en de petrografie.336 Een overzicht van alle stalen is gegeven in tabel 7.35. 

Resultaten
Om een duidelijke referentiegroep te hebben voor de lokaal geproduceerde waar, zijn er acht scherven uit 
de Late IJzertijd geselecteerd voor chemische analyse (XRF-nr. 37 tot en met 44; groep IX). Een overzicht 
van de geanalyseerde scherven is afgebeeld in figuur 7.33. Hiervan zijn XRF-nummers 38 en 44 ook 
petrografisch onderzocht. Chemisch kenmerkt dit Late-IJzertijdaardewerk zich als een homogene groep 
met relatief lage Strontium (Sr)- en Zirkoon (Zr)-waarden. Ook de twee slijpplaten vertonen gelijkaardige 
kenmerken. Het betreft in XPL een helderbruin-rode matrix, waarvan de grovere kwartsfractie een grootte 
heeft van 0.07 tot 0.3 mm. Andere inclusies zijn veldspaat, mica en samengestelde kwarts.

Een tweede groep betreft aardewerk dat op basis van het literatuuronderzoek duidelijke Friese kenmer-
ken vertoont, maar dat op het oog niet herkend is als geïmporteerd vaatwerk uit deze regio.337 Daarom 
wordt deze groep aangeduid als ‘Friese invloed’ (groep II). Een overzicht van de geanalyseerde scherven 
is afgebeeld in figuur 7.34. Voor dit aardewerk was van tevoren de vraag of het lokaal geproduceerd kon 
zijn, of dat er verschillende herkomstgroepen onderscheiden konden worden. Zoals we in voorgaande 
paragrafen reeds geschetst hebben, is aardewerk met een duidelijke Friese invloed vervaardigd in Noord- 
en Zuid-Holland, in Utrecht en in het Kromme-Rijngebied. Op basis van uiterlijke kenmerken een 
herkomstregio aanduiden, is daarom een onmogelijke zaak. In totaal zijn twaalf scherven uit deze groep 
geselecteerd voor chemische analyse (XRF-nr. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31, 59). Opvallend is dat 
XRF-nr. 10, 12 en 31 aansluiten bij de lokaal vervaardigde groep uit de Late IJzertijd. De slijpplaten van 
XRF-nr. 10 en 31 bevestigen dit beeld. Een scherf die versierd is met gepaarde vingertopindrukken op de 
wand (XRF-nr. 32), was ondergebracht bij de groep ‘regionaal of West-Nederland’. Ook deze scherf kan 
op basis van de chemie ondergebracht worden bij de lokale groep. Hoewel de overige fragmenten uit de 
groep ‘Friese invloed’ (groep II) wat lastiger te interpreteren zijn en duidelijk niet aansluiten bij de lokale, 
Late-IJzertijdgroep, zijn ze wel duidelijk te onderscheiden van de groep ‘Friese import’ (groep XII).338 De 
pot V3 (V117.3191.1/3179.1/3143.2; XRF-nr. 29) kan op basis van uiterlijke stijlkenmerken tot de aarde-
werkgroep ‘Noord-Holland’ worden gerekend, net als de pot zoals Taayke Gw4 (V117.3112.1; XRF-nr. 6) 
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groepnr. aardewerkgroep vn structuur aardewerktype xrf-nr slijpplaat?

I afzet 37.3641 14005 Gw5 (westergo) 4 -

I afzet 117.2239 14003 Ge5 3 ja

I afzet 19.2437.2 14001 K3b 1 ja

I afzet 19.2545.2 14001 V3(a) 2 ja

II Friese invloed 19.2336 8002 Ge5 5 -

II Friese invloed 25.2831 14006 ntb 13 -

II Friese invloed 26.3259 14011 K3b 15 -

II Friese invloed 37.3297 14005 VDB 54 31 ja

II Friese invloed 37.3384 14005 Gw4 10 ja

II Friese invloed 37.3634 14005 VDB 55A 63 -

II Friese invloed 37.3812 14005 Gw4 11 ja

II Friese invloed 37.6262 14005 Gw5 12 -

II Friese invloed 37.6274 14003 Ge4 9 -

II Friese invloed 39.3750 14006 K3a 14 -

II Friese invloed 117.2213 14002 VDB 59 61 -

II Friese invloed 136.5763 11021 Gw5 7 -

II Friese invloed 117.2227.2 14002 Gw4 8 -

III lichte afzet 116.2081 25004 Gw5 20 -

III lichte afzet 117.2197.1 14002 Gw5 17 ja

III lichte afzet 117.2237.1 14003 parallel Hunerberg (Stoffels 2006) 18 ja

III lichte afzet 117.2237.2 14003 parallel Hunerberg (Stoffels 2006) 19 -

III lichte afzet 26.2966.1 25008 Gw5 21 -

IV blokrand 39.3664.2 14006 VDB 55a 22 -

IX Late IJzertijd 14.1540 11025 VDB 55a 40 -

IX Late IJzertijd 24.4571 11024 VDB 54 37 -

IX Late IJzertijd 24.4577 11024 ntb 38 ja

IX Late IJzertijd 35.6302 11024 ntb 39 -

IX Late IJzertijd 116.1884 11032 ntb 41 -

IX Late IJzertijd 131.4852 11047 ntb 42 -

IX Late IJzertijd 131.4859 11047 VDB 54 43 -

IX Late IJzertijd 132.5438 11048 ntb 44 ja

V Rijn-Weser-Germaans 19.2545.1 14001 VDB 33 23 ja

V Rijn-Weser-Germaans 117.2047.2 14004 VDB 33 24 ja

VI golfrand-kamtand 40.4113 25008 ntb 16 -

VI golfrand-kamtand 117.2047.1 14004 VDB 55a 27 ja

VI golfrand-kamtand 19.2545.3 14001 VDB 54 25 ja

VI golfrand-kamtand 19.2547.2 14001 VDB 54 26 -

VI golfrand-kamtand 39.3664.1 14006 VDB 52/55a 28 -

VII regionaal of West-Nederland 26.3258 25008 VDB 55a 33 -

VII regionaal of West-Nederland 37.6263 14005 ntb 32 -

VII regionaal of West-Nederland 40.4104 25008 VDB 55a 34 -

VII regionaal of West-Nederland 117.2228.2 14002 VDB 52 30 -

VIII westelijk 26.3263 14011 VDB 52/55a 35 -

VIII westelijk 41.4275 25001 VDB 55a 36 -

X zuidwestelijk 124.4020 11021 ntb 45 ja

XI Germaans 124.4219 11020 VDB 3b 46 -
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339  Dit geldt overigens ook voor het deksel met noordelijke 

kenmerken (XRF-nr. 58, uit groep ‘Friese import’), een 

pot Gw5 (XRF-nr. 20) uit groep ‘Friese invloed’, en – 

vreemd genoeg – een kom Van den Broeke 22 (XRF-nr. 

46) uit de groep ‘Germaans’.
340  Hoewel parallellen ook bekend zijn uit Kesteren (Wiep-

king 2001) en Lent (Van den Broeke 2016c, 518, fig. 

15.13:10). 

(fig. 7.46). De schelpinclusies in de slijpplaten van de pot V3 spreken dit in ieder geval niet tegen. De matrix 
bestaat uit een zeer slecht gemengde klei. Het weefgewicht met del (XRF-nr. 59) sluit chemisch overigens 
erg goed aan bij XRF-nr. 29.339 XRF-nr. 11 bevat een beetje fijn schelp, maar valt niet binnen eenzelfde 
bakselgroep als analysenrs. 29 en 59. De matrix vertoont eerder overeenkomsten met de lokale bakselgroep.

Op basis van uiterlijke ‘stijlkenmerken’ is een groep gedefinieerd die gekarakteriseerd wordt door 
een golfrand en een soort van groeflijnen die schuin, met een soort drietandig kammetje is aangebracht 
(groep VI). Een overzicht van de geanalyseerde scherven is afgebeeld in figuur 7.35. Vergelijkend litera-
tuuronderzoek (zie boven) deed een herkomst in het West-Nederlandse kustgebied vermoeden.340 Voor 
chemische analyse zijn vijf stalen geselecteerd (analysenrs. 25, 26, 16, 28, 27). Chemisch betreft het een 
duidelijk te onderscheiden groep, die door het hoge Sr-gehalte inderdaad een herkomst in het kustgebied 
doet vermoeden. Verder wordt deze groep gekenmerkt door gemiddelde Rb en Zr waardes. Twee potten 
hiervan zijn ook petrografisch onderzocht (analysenrs. 25 en 27). Ook na slijpplatenonderzoek blijkt het 

groepnr. aardewerkgroep vn structuur aardewerktype xrf-nr slijpplaat?

XI Germaans 117.2239.1 14003 VDB 22 47 -

XI Germaans 117.2242.5 14003 VDB 22 48 -

XI Germaans 26.2959.1 25008 VDB 22 51 -

XI Germaans 41.4327.1 25001 VDB 22 49 ja

XI Germaans 41.4327.2 25001 VDB 22 50 -

XII Friese import 19.2545.4 14001 K3b 53 ja

XII Friese import 37.3829 14005 ntb 57 -

XII Friese import 37.5587 14005 ntb 58 -

XII Friese import 37.6268 14006 ntb 59 -

XII Friese import 37.6272 14006 K2 60 -

XII Friese import 117.1969 14004 Gw4 54 -

XII Friese import 117.2074 14004 Ge4 55 ja

XII Friese import 19.2335.2 14001 Ge4 52 ja

XII Friese import 37.3828.1 14005 K2 56 -

XIII regionaal 41.4327 25001 VDB 52 64 -

XIII regionaal 117.2233 14002 VDB 52 62 -

XIII regionaal 26.3258 .2 25008 VDB 55a 65 -

XIII regionaal 26.3258.1 25008 VDB 57 66 -

XIV uitzonderingen 37.4255 14002 ntb 70 -

XIV uitzonderingen 136.5755 11021 ntb 67 -

XIV uitzonderingen 136.5804 11021 ntb 68 -

XIV uitzonderingen 117.2043.1 14002 ntb 69 -

XIV uitzonderingen 39.3664.4 14006 ntb 71 -

XV Noord-Holland 117.3191 11021 VDB 55a 29 ja

XV Noord-Holland 117.3112.1 11021 zoals Taayke Gw4 6 -

Tabel 7.35. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de middels XRF onderzochte aardewerkfragmenten, geordend per gedefini-

eerde aardewerkgroep. 



341  Dit geldt ook voor analysenrs. 20, 29, 46 en 59.

om een homogene groep te gaan, die gekenmerkt wordt door veel veldspaat, wat polykristallijne kwarts, 
wat schelpfragmenten en micriet. Met name deze laatste twee componenten ondersteunen een hypothese 
voor een herkomst uit het kustgebied.

Eén scherf (XRF-nr. 45) is op basis van zijn versiering (fig. 7.36) toegekend aan de zuidwestelijke 
groep (groep X), waarbij een herkomst in Zeeland vermoed wordt (zie boven). Chemisch lijkt deze scherf 
inderdaad wat buiten de overige groepen te vallen. Petrografisch wordt het fragment gekenmerkt door 
een siltige matrix en fijne schelpfragmenten.

De scherven die zijn toegekend aan de groep ‘Friese import’, zijn behoorlijk talrijk (groep XII; ana-
lysenrs. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60). Een overzicht van de geanalyseerde scherven is afgebeeld in figuur 
7.37. Hierboven is reeds betoogd dat het deksel (XRF-nr. 58) wellicht een import betreft, maar dan 
mogelijk uit Noord-Holland.341 Chemisch gezien betreft de ‘Friese import’-groep dus geen homogene 
groep, maar vallen de stalen zeker niet binnen de lokale, Late-IJzertijdgroep. Een deel van de import-
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V131.4859.2

V131.4852
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V14.1540
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Van den Broeke 54
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laag 11024
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XRF-nr 40
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XRF-nr 44 / *
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XRF-nr 42
laag 11047

XRF-nr 39
laag 11024

XRF-nr 41
laag 11032

Fig. 7.33. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de aardewerkgroep ‘Late IJzertijd’ 

(groep IX). Schaal 1:3.
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V37.6262.1

V37.3812.2

V136.5763
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Fig. 7.34A. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de de aardewerkgroep ‘Friese 

invloed’ (groep II). Schaal 1:3.
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XRF-nr 31
greppel 14005

V117.2213.1

Van den Broeke 59
XRF-nr 61
greppel 14002 

Fig. 7.34B. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de de aardewerkgroep ‘Friese 

invloed’ (groep II). Schaal 1:3. 
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V19.2545.3/2547.2

V117.2047.1
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V39.3664.1
Van den Broeke 54
XRF-nr 25-26 / *
greppel 14001
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XRF-nr 16
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Van den Broeke 55a
XRF-nr 27 / *
greppel 14004

Fig. 7.35. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de aardewerkgroep ‘golfrand-

kamtand’ die mogelijk uit het West-Nederlandse kustgebied afkomstig zijn (groep VI). Schaal 1:3. 
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342  Het betreft niet-karakteristieke inclusies, zoals kwarts en 

kleiklontjes.
343  Van Heeringen 1992 (West-Nederland); Habermehl 

in deze bundel (paragraaf 7.2); Van Kerckhove 2006 

(Tiel-Passewaaij); Van Kerckhove 2009 (Geldermalsen-

Hondsgemet).

groep heeft een hoge Sr-waarde, wat een herkomst uit het 
kustgebied zou kunnen betekenen. Ook petrografisch blijkt het 
geen uniforme groep te betreffen (analysenrs. 52, 53, 55). Zowel 
de matrix als de inclusies zijn qua hoeveelheid, afgerondheid en 
grootte verschillend.342 Wel bevatten ze alle schelpinclusies, en 
soms ook micriet. 

Het ‘Germaanse aardewerk’ (groep XI; analysenrs. 46, 47, 48, 
49, 50 en 51), dat in het geval van Tiel-Medel uitsluitend uit 
reducerend gebakken, gegladde kommen Van den Broeke 22 
bestaat, is afgebeeld in figuur 7.38. Chemisch betreft het een 
homogene groep met gemiddelde Sr- waardes tussen de 150 en 
250 ppm en een Rb-gehalte dat varieert van 150 tot 220 ppm. Alleen XRF-nr. 46 valt duidelijk buiten 
deze groep en sluit beter aan bij analysenrs. 20, 29, 58 en 59 (zie hierboven, met mogelijke herkomst 
in Noord-Holland). Slechts één fragment is petrografisch onderzocht (XRF-nr. 50). De kom heeft een 
siltige matrix met veel kleibrokjes, enkele fragmenten polykristallijne kwarts, micriet en slechts enkele 
fijne schelpfragmenten.

De hoekige potten Van den Broeke 33 uit de groep ‘Rijn-Weser-Germaans’ (groep V; analysenrs. 23 
en 24; fig. 7.39) zijn chemisch totaal verschillend. Bij XRF-nr. 23 is bij macroscopische analyse (met 
een binoculaire macroscoop met een vergroting tot X60) reeds rookkwarts herkend, wat een herkomst 
richting de Eifel-regio doet vermoeden. Na slijpplaatanalyse is vastgesteld dat er ook glimmerhoudende 
zandsteen en grote fragmenten polykristallijne kwarts aanwezig zijn in het baksel. De inclusies variëren 
in grootte van 0.6 tot 1.5 mm. In het andere fragment (XRF-nr. 24) is dan weer potgruis, organische 
magering en calciet aangetroffen.

 De groepen ‘regionaal’ (groep XIII; XRF-nr. 61, 62, 64, 65 en 66) (fig. 7.40), ‘westelijk’ (groep VIII; 
XRF-nr. 30, 35) (fig. 7.41) en ‘regionaal of West-Nederland’ (groep VII; XRF-nr. 32, 34, 36) (fig. 7.42) 
zijn een eerste poging om op basis van op uiterlijke kenmerken de West-Nederlandse importen te onder-
scheiden van de regionale (of zelfs lokale) producten. Problematisch hierbij is dat het westelijk rivierenge-
bied reeds in de Late IJzertijd erg beïnvloed geweest is door de West-Nederlandse vervaardigingstradities. 
Met name de Broekpolder II-stijl is terug te zien in de uitbundige versiering van late-IJzertijdaardewerk 
dat in de Betuwe is vervaardigd.343 Voor de ‘westelijke groep’ (groep VIII) is de vlakdekkend versierde 
pot Van den Broeke 52 (XRF-nr. 30) zeer opvallend, vanwege zijn directe parallellen met Broekpolder 
II-potten uit West-Nederland die in de Late IJzertijd gedateerd kunnen worden (zie boven). Chemisch 
sluit deze pot niet aan bij één van bovengenoemde groepen, maar hij valt ook niet buiten de heterogene 
ruime restgroep waarbinnen een groot deel van de geanalyseerde scherven passen. Hetzelfde geldt voor 
de pot met golfrand en gepaarde nagelindrukken Van den Broeke 52/55A (XRF-nr. 35). Uit de groep 
‘regionaal of West-Nederland’ (groep VII) valt de scherf met gepaarde vingertopindrukken op de wand 
(XRF-nr. 32, niet getekend) duidelijk binnen de lokale, Late-IJzertijd-groep. Over de pot Van den Broeke 
55A (analysenr. 34) met kartelrand valt chemisch niet veel te zeggen. Het Sr-gehalte is betrekkelijk laag, 
maar de pot sluit niet aan bij de lokale groep. De pot Van den Broeke 55A (XRF-nr. 36) met golfrand 
heeft dan weer een hoog Sr-gehalte, wat zou kunnen wijzen op een herkomst vanuit het kustgebied. Ook 
de groep ‘regionaal’ toont een verre van uniform beeld. De fles Van den Broeke 59 (XRF-nr. 61) heeft 
een zeer laag Sr-gehalte, wat dicht aanleunt bij de lokale groep. De pot Van den Broeke 52 (XRF-nr. 62) 
valt in de heterogene ‘middengroep’. De potten Van den Broeke 52 (XRF-nr. 64) en Van den Broeke 55A 
(XRF-nr. 65) vallen op door hun hoge Sr-waarde, en zouden derhalve uit het kustgebied kunnen komen. 

V124.4020
XRF-nr 45
laag 11021

Fig. 7.36. Tiel-Medel-Afronding. Een over-

zicht van de chemisch geanalyseerde scher-

ven uit de aardewerkgroep ‘zuidwestelijk’ 

(groep X). Schaal 1:3.



319
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Fig. 7.37A. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de aardewerkgroep ‘Friese import’ 

(groep XII). Schaal 1:3.
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Gezien de typologie, lijkt een herkomst uit het westelijke kustgebied dan het meest waarschijnlijk. De pot 
Van den Broeke 57 (XRF-nr. 66) valt dan weer overal buiten. Helaas zijn er geen petrografische analyses 
voorhanden voor een van deze drie groepen.

 De creatie van de groepen ‘lichte afzet’ (groep III, analysenrs. 63, 21, 17, 20, 18, 19) (fig. 7.43), ‘afzet’ 
(groep I, analysenrs. 1, 2, 3, 4) (fig. 7.44) en ‘blokrand’ (groep IV, XRF-nr. 22) (fig. 7.45) zijn een poging 
om de grotere groep ‘aardewerk met noordelijke kenmerken’ uit elkaar te trekken. Het betreft kenmerken 
die het meeste aansluiting vinden bij de Friese regio (en dus geen overeenkomsten hebben met andere 
regio’s), maar waarvoor dan toch geen directe parallellen zijn gevonden in Friesland en omstreken. Hun 
interpretatie is hierdoor zeer lastig. Chemisch gezien vallen binnen de groep ‘lichte afzet’ de twee grote 
voorraadpotten Van den Broeke 55A (analysenrs. 18 en 19) en de kom Gw5 (XRF-nr. 21) een beetje weg 
in de heterogene ‘middengroep’. Petrografisch sluit XRF-nr. 18 goed aan bij de lokale IJzertijdgroep, op 
de aanwezigheid van wat fijn schelpgruis na. De kom Gw5 (XRF-nr. 20) leunt aan bij de lokale groep. 
De kom Gw5 (XRF-nr. 17) en het potje (XRF-nr. 63) hebben dan weer een zeer hoge Sr-waarde. Op 
basis van deze hoge Sr-waarde en hun vorm zijn zij wellicht de interpreteren als importen uit het (Friese) 
kustgebied. Het slijpplaatje van XRF-nr. 17 heeft een siltige matrix en is schelphoudend. Opvallend is dat 
de groep ‘afzet’ chemisch volledig buiten de overige groepen valt. Ook onderling is er geen correlatie te 
ontdekken. Markant is wel de zeer hoge Sr-waarde van XRF-nr. 3. Het betreft een Ge5 die wellicht geïn-
terpreteerd kan worden als een Friese import. Uit deze groep zijn drie stalen petrografisch onderzocht 
(analysenrs. 1, 2 en 3). De pot Ge5 (XRF-nr. 3 heeft een siltige matrix, veel kleiklontjes en met name de 
grote schelpinclusies ondersteunen een herkomst vanuit het – in dit geval Friese – kustgebied. Ook de 
pot K3b (XRF-nr. 1) bevat, behalve grote kwartsietfragmenten, schelp en micriet wat kan wijzen op een 
herkomst in het kustgebied. De matrix vertoont grote overeenkomsten met XRF-nr. 52, die geïnterpre-
teerd is als een Friese import. XRF-nr. 2 heeft een siltige matrix met goed verdeelde kwartsinclusies en 
een kleine component schelpgruis. XRF-nr. 22  uit de ‘groep met blokrand’ heeft nog een redelijk hoge 

V117.1969.1

Taayke Gw4
XRF-nr 54
laag 14004

Fig. 7.37B. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de aardewerkgroep ‘Friese import’ 

(groep XII). Schaal 1:3.
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Sr-waarde, maar hier kunnen niet al te veel conclusies aan verbonden worden. Ook in de plot-analyse 
valt hij wat weg in de heterogene ‘middengroep’.

Voor de groep ‘uitzonderingen’ (groep XIV) (fig. 7.47) zijn geen duidelijke parallellen gevonden in 
de literatuur (analysenrs. 67, 68, 69, 71). Chemisch sluit de grote pot met spatelindrukken op de buiten-
zijde (XRF-nr. 68, niet afgebeeld) zeer goed aan bij XRF-nr. 45, waarvoor een herkomst in Zeeland 
wordt vermoed. Analysenrs. 67 en 69 vallen wat weg in de heterogene ‘middengroep’. Het dolium-achtig 
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XRF-nr 47
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Van den Broeke 22
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Fig. 7.38. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de aardewerkgroep ‘Germaans’ 

(groep XI). Schaal 1:3.
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344  Dit betekent niet dat een hoge Strontium-waarde geen 

andere oorzaak kan hebben. Voorzichtigheid is dus 

geboden om de verklaring automatisch te zoeken in een 

herkomst in het kustgebied. Deze problematiek is kort 

aangehaald in bijlage 5b in deze bundel (B. van Os).

exemplaar (XRF-nr. 71) heeft dan weer een hoog Sr-gehalte, maar sluit niet echt aan bij de rest van het 
aardewerk met hoog Sr-gehalte.

Conclusie
Op basis van de chemische analyses met de hand-held XRF is een aantal duidelijke bakselgroepen onder-
scheiden, die ook petrografisch stand houden. Deze sluiten aan bij de ‘stijlgroepen’ die - op basis van 
de uiterlijke kenmerken na een literatuuronderzoek - reeds waren geformuleerd als de referentiegroep 
‘lokale Late IJzertijd’, de groep ‘kam-tand’ uit West-Nederland, en de ‘Germaanse groep’. Noemenswaar-
dig zijn het hoge Strontium-gehalte bij de groep ‘kam-tand’. Hoge Strontium-waardes kunnen een aan-
wijzing zijn voor een herkomst uit het kustgebied.344 Dit wordt ondersteund door de schelpfragmenten 
en micriet in een siltig baksel. 

V117.2047.2 greppel 14004
XRF-nr 24 / *
Van den Broeke 33

V19.2545.1

Van den Broeke 33
XRF-nr 23 / *
greppel 14001

Fig. 7.39. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de aardewerkgroep ‘Rijn-Weser-

Germaans’ (groep V). Schaal 1:3.
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Binnen de groep ‘Friese import’ is zowel chemisch als petrografisch vast te stellen dat het inderdaad 
gaat om importen, en dan wellicht uit het kustgebied. Wederom kunnen we de hoge Strontium-waardes, 
de schelpfragmenten en micriet in het baksel aanduiden als indicatoren hiervoor. Onderling zijn er echter 
nogal wat verschillen tussen de exemplaren binnen de ‘Friese import’-groep, zowel chemisch als petro-
grafisch. Mogelijk valt dit te verklaren door een verschillende productieregio of -plaats. 

Bij de groep ‘noordelijke kenmerken’ en ‘Friese invloed’ blijkt het in een aantal gevallen eveneens 
importen vanuit de kustregio te betreffen (met een hoge Strontium-waarde, schelpfragmenten en micriet 

V41.4327.1

V117.2233.1/2231.1
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Van den Broeke 52
XRF-nr 64
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Van den Broeke 57
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Fig. 7.40. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de de aardewerkgroep ‘regionaal’ 

(groep XIII). Schaal 1:3.
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V26.3263.1Van den Broeke 52/55a
XRF-nr 35
greppel 14011

V40.4104

V117.2228.2/2227.5/2229.2

Van den Broeke 52
XRF-nr 30 
greppel 14002

Van den Broeke 55A
XRF-nr 34
kuil 25008

Fig. 7.41. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de aardewerkgroep

‘westelijk’ (groep VIII). Schaal 1:3.

Fig. 7.42. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de aardewerkgroep ‘regionaal of 

West-Nederland’ (groep VII). Schaal 1:3.
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schaal 1:6
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XRF-nr 19
greppel 14003

Fig. 7.43. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de aardewerkgroep ‘lichte afzet’ 

(groep III). Schaal 1:3.
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V37.3641.1

V17.2239.2

V19.2437.2

19.2545/2547/2436

Taayke Ge5
XRF-nr 3 / *
greppel 14003 

Taayke Gw5
XRF-nr 4
greppel 14005

Taayke V3
XRF-nr 2 / *
greppel 14001

Taayke K3b
XRF-nr 1 / *
greppel 14001

Fig. 7.44. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de aardewerkgroep ‘afzet’ (groep 

I). Schaal 1:3.
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345  De specifieke herkomstregio is zonder referentiestalen 

vooralsnog niet te bepalen. 
346  Zie bijlage 5b (B. van Os) voor deze problematiek. Bij 

de vergelijking van de chemische resultaten per context 

is voorzichtigheid geboden. Zo is het immers opval-

lend dat de ‘Friese importen’ en het lokaal vervaardigd 

aardewerk ‘met Friese invloeden’ zich concentreert in 

greppelstructuren 14005 en 15006. Verschillen in chemi-

sche resultaten tussen contexten zou dus ook verklaard 

kunnen worden door een verschillende samenstelling in 

herkomstgebieden voor de specifieke contexten.
347  Een aangescherpte methode zal worden uitgewerkt en 

toegepast in het reeds in de inleiding van dit hoofdstuk 

genoemde NWO-project ‘Tiel-Medel als sleutelsite voor 

vernieuwend onderzoek naar migratie en etnogenese in 

de Romeinse frontier.’

in het baksel).345 Binnen de groep ‘Friese invloed’ sluit een deel van de stalen echter (zowel chemisch 
als petrografisch) goed aan bij de lokale referentiegroep. Dit zou betekenen dat aardewerk met Friese 
‘stijl’kenmerken lokaal vervaardigd is. 

Een groot deel van de stalen uit de groepen ‘noordelijke kenmerken’ en ‘Friese invloed’ zijn chemisch 
en petrografisch lastig te duiden. Zij vallen chemisch in een grote ‘middengroep’ zonder dat er duidelijke 
clusters te herkennen zijn. Ook petrografisch zijn er overeenkomsten, maar ook verschillen met de stalen 
uit de andere groepen. Deze heterogeniteit zou verklaard kunnen worden door de aanwezigheid van veel 
verschillende herkomstgebieden. Chemisch zou een oorzaak kunnen liggen bij de contaminatie door het 
gebruik van het vaatwerk (bijvoorbeeld koken), of door post-depositionele processen van de contexten 
(bijvoorbeeld inspoeling van mest in de scherven uit een afvalkuil).346 Grote beïnvloeding van de resulta-
ten door contaminatie wordt echter tegengesproken door de slijpplaten, aangezien deze dezelfde hetero-
geniteit vertonen als de chemische analyses. Het is inderdaad problematisch dat in onze regionen weinig 
karakteristieke inclusies aanwezig zijn in de bodem die ons helpen om de scherven toe te kennen aan een 
specifiek geologisch gebied. Dit zorgt niet alleen voor een vrij diffuus beeld voor een grote restgroep van 
de stalen op petrografisch gebied, maar ook chemisch is het lastig om duidelijke patronen te destilleren 
uit de hoofdelementen van de gehele staal. Voor toekomstig onderzoek zal de methode daarom worden 
aangescherpt. Het is noodzakelijk om te beginnen met een goede hoeveelheid stalen voor petrografische 
analyse. Daarna dient voor verder (waaronder chemisch) onderzoek gefocust te worden op de matrix van 
de stalen, en dan met name op de sporenelementen.347   

V39.3664.2

Van den Broeke 55a
XRF-nr 22
greppel 14006

Fig. 7.45. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de aardewerkgroep ‘blokrand’ (groep 

IV). Schaal 1:3.
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117.3191.1/3179.1/3143.2

V117.3112.1

zoals Taayke Gw4
XRF-nr 6
laag 11021

Taayke V3
XRF-nr 29 / *
laag 11021

Fig. 7.46. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de aardewerkgroep ‘Noord-Holland’ 

(groep XV). Schaal 1:3.
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V117.2043.1/2227.1/2229.1
XRF-nr 69
greppel 14002

XRF-nr 68
laag 11021V136.5804

Fig. 7.47A. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de aardewerkgroep ‘uitzonderin-

gen’ (groep XIV). Schaal 1:3.
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7. 3 . 4  a a r d e w e r k  u i t  m i d d e n - r o m e i n s e  e n  l at e r e  c o n t e x t e n 

Greppelsysteem 6008 (tabel 7.36)
Deze diep ingegraven greppel vormt een systeem dat het grafveld De Reth begrenst, maar zich ook 
doorzet buiten het door VUhbs opgegraven areaal. De V-vormige doorsnede en de smalle verdieping op 
de bodem doen denken aan militaire greppels (zie verder paragraaf 6.6.6.5.2). Het aardewerk uit de grep-
pel is zeer heterogeen van aard, en er lijkt veel sprake te zijn van zwerfvuil. Enkel de belangrijkste zaken 
worden hier kort aangestipt. Een vergelijking met aardewerkassemblages uit andere mogelijk militaire 
greppels is weinig zinvol gezien de heterogeniteit van het materiaal en het feit dat het grootste deel uit 
de bovenvullingen afkomstig is.  

Het handgevormde aardewerk lijkt hoofdzakelijk uit zwerfvuil te bestaan. Slechts twee vormtypes 
konden worden herkend: een pot Van den Broeke 57 en een schaal Van den Broeke 3b. Het gedraaide 
aardewerk bevat zowel 1ste-eeuws materiaal (Haltern 70 en vroege Dressel 20), maar ook vormtypes die 
rond 100 na Chr. dateren (veel grijs aardewerk, waaronder een kom Stuart 210, en een kruik Stuart 109), 
en zelfs laat 2de-/3de-eeuws aardewerk (zoals een wrijfschaal Vanvinckenroye 337, een terra sigillata-
bakje Dragendorff 33, een pot Holwerda BG140-142 in Low Lands Ware 1 en ruwwandige waar, zoals 
de kom Niederbieber 104/Stuart 211).

Een laagsgewijze analyse van het aardewerk levert slechts weinig aanvullende inzichten op. Meest 

V39.3664.4
XRF-nr 71
greppel 14006

Fig. 7.47B. Tiel-Medel-Afronding. Een overzicht van de chemisch geanalyseerde scherven uit de aardewerkgroep ‘uitzonderin-

gen’ (groep XIV). Schaal 1:3.
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interessant is de aanwezigheid van een complete kruik Stuart 109 in de onderste laag van de greppel, in 
de nabijheid van een concentratie gebrande kalksteenbrokken (zie verder paragraaf 12.3.2.2). Dergelijke 
kruiken worden tussen ca. 90 en 140 na Chr. worden gedateerd. Verder bevatten de onderste greppellagen 
slechts enkele scherven handgevormd aardewerk. Veruit het meeste aardewerk is echter afkomstig uit de 
twee bovenste vullingen. In beide lagen is een mix aangetroffen van de hierboven beschreven aardewerk-
fragmenten, daterend van de (late) 1ste eeuw tot in de 3de eeuw.

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

handgevormd - - - 234 1874 7 24

handgevormd - pot Van den Broeke 57 2 12 1 7

handgevormd - schaal Van den Broeke 3b 1 20 1 5

amfoor Baetica amfoor Dressel 20 13 1052 0 0

amfoor Baetica amfoor Haltern 70 1 64 1 11

amfoor Baetica amfoor Haltern 70/Oberaden 83 1 39 0 0

briquetage dikwandig geel - - 1 10 0 0

dolium doliumbaksel, 

witbakkend

dolium Stuart 147 1 131 1 4

dolium oxiderend dolium Stuart 147 1 14 0 0

geverfd Rijnland - - 4 1 0 0

gladwandig oxiderend - - - 5 23 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland - - 3 19 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland kruik Stuart 109 8 450 1 100

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor

- - - 1 4 0 0

Rijnlands alg. Pingsdorf-type - - 1 6 0 0

ruwwandig oxiderend - kom zoals Niederbieber 104/

Stuart 211

1 8 1 6

ruwwandig reducerend - - - 3 93 0 0

ruwwandig reducerend - pot - 1 30 0 0

ruwwandig reducerend Cambrai kom Stuart 210/Hiddink type F 1 47 1 8

ruwwandig reducerend Low Lands Ware pot Holwerda 140-142 1 16 1 8

ruwwandig reducerend Noord-Frans? - - 2 17 0 0

ruwwandig reducerend regionaal grijs - - 1 45 0 0

ruwwandig reducerend T2-baksel - - 11 119 0 0

ruwwandig reducerend T2-baksel pot Hiddink type L 22 420 1 61

terra sigillata Midden-/Oost-Gallië - - 1 1 0 0

terra sigillata Oost-Gallië - - 1 1 0 0

terra sigillata Oost-Gallië bakje Drag. 33 1 8 1 7

terra sigillata Zuid-Gallië - - 2 2 0 0

wrijfschaal oxiderend wrijfschaal Vanvinckenroye 337/

Brunsting 37

1 59 1 8

               

totaal 326 4585 18 249

Tabel 7.36. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de greppel 6008.  
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348  Het paaltje (V4442) is gedateerd met een 14C-datering: 

1560 ± 30 BP (Poz-96494) (420-565 na Chr. bij 2 ơ).

  De twijgen van het pad (V4444) zijn gedateerd met een 

14C-datering: 1530 ± 30 BP (Poz-96493) (428-599 na 

Chr. bij 2ơ).

Laag 11029 (tabel 7.37)
Laag 11029 is feitelijk het grondlichaam waarop het takkenpad was aangelegd (fig. 7.48). Het pad werd 
aan beide zijden geflankeerd door ingeslagen paaltjes. Het metaalcomplex uit deze laag dateert in de 
1ste eeuw na Chr. en dan met name voor ca. 80 na Chr. Hieruit kan worden opgemaakt dat de grond is 
opgebracht en mogelijk van elders is aangevoerd. De resultaten van 14C-datering op takken paaltjes wij-
zen op een datering van het pad aan het einde van de laat-Romeinse tijd of in het begin van de Vroege 
Middeleeuwen.348 Dit pad markeert de eindfase van de oversteekplaats en verstrekt geen informatie over 
de beginaanleg. Zoals eerder opgemerkt, zijn de vondsten ter hoogte en aan weerszijden van de over-
steekplaats met name in de overgangsperiode van de Late IJzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd en de 
Augusteïsche tijd te dateren.

Het aardewerk toont hetzelfde heterogene beeld als dat in de lagen 11040-11046. De assemblage 
bestaat uit een grote hoeveelheid handgevormd aardewerk en een duidelijke component aardewerk die 
dateert in de periode tussen ca. 70 en 120 na Chr. Het handgevormde aardewerk is vrij slecht geconser-
veerd. Bovendien konden geen vormtypes bepaald worden. Hierdoor kan het handgevormd aardewerk 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

amfoor Baetica amfoor Dressel 20 2 641 0 0

dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 2 114 1 2

dolium

witbakkend, 

doliumbaksel dolium Stuart 147 2 84 0 0

gladwandig 

oxiderend - kruik - 5 37 0 0

gladwandig 

witbakkend Rijnland - - 1 10 0 0

gladwandig 

witbakkend Rijnland kruik - 7 90 0 0

handgevormd - - - 47 435 6 8

kruikamfoor/

middelgrote 

standamfoor - - - 1 11 0 0

ruwwandig 

reducerend - - - 1 3 0 0

ruwwandig 

reducerend regionaal grijs kom

Stuart 210/Hiddink 

type F 1 39 1 8

terra sigillata Zuid-Gallië - - 1 1 0 0

terra sigillata Zuid-Gallië kom Drag. 18/31 1 18 1 10

wrijfschaal Maasland wrijfschaal Vanvinckenroye 348 1 143 1 14

totaal 72 1626 10 42

Tabel 7.37. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11029.  
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Fig. 7.49A. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit lagen 11040-11046 langs de linker geuloever. Schaal 1:3. 

1-V37.4711

2-V37.4711

Fig. 7.48. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit laag 11029. Schaal 1:3.

1-V6430

2-V6429

3-V5022

4-V6436
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Fig. 7.49B. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit lagen 11040-11046 langs de linker geuloever. Schaal 1:3. 

6-V4942

7-V4942

8-V4942

9-V6414

5-V6414

10-V5454

11-V54.6070
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Fig. 7.49C. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit lagen 11040-11046 langs de linker geuloever. Schaal 1:3. 

12-V6083/6042

15-V6260

14-V5096

13-V5088
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Fig. 7.49D. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit lagen 11040-11046 langs de linker geuloever. Schaal 1:3. 

18-V6106

17-V6187

19-V6134

21-V6037

20-V6175

23-V5962

22-V6353

16-V6259
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24-V5978

schaal 1:4

Fig. 7.49E. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit lagen 11040-11046 langs de linker geuloever. Schaal 1:3.
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categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

amfoor Baetica amfoor - 2 55 0 0

amfoor Gauloise amfoor - 2 85 0 0

gladwandig oxiderend - - - 1 4 0 0

handgevormd - - - 13 126 0 0

handgevormd regionaal - - 1 8 0 0

amfoor Baetica amfoor Dressel 20 2 847 0 0

handgevormd - - - 38 552 3 4

indet. - - - 1 1 0 0

kruikamfoor/middelgrote standamfoor zoals Scheldevallei middelgrote 

standamfoor

Scheldevalleiamfoor 

met platte rand

1 61 1 0

ruwwandig oxiderend - - - 1 11 0 0

terra sigillata Zuid-/Centraal/-Oost-

Gallië

- 1 7 0 0

amfoor Gauloise amfoor - 1 5 0 0

handgevormd - - - 45 357 0 0

handgevormd regionaal - - 67 731 5 37

handgevormd - - - 41 604 2 13

kurkurn kurkurnbaksel kurkurn Vanvinckenroye 31 1 23 1 0

totaal 218 3477 12 54

Tabel 7.38. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvullingen 11051-11054. 

 

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

amfoor Baetica amfoor Dressel 20 4 730 1 22

gladwandig 

witbakkend

Rijnland kruik - 2 12 0 0

handgevormd - - - 40 761 3 8

handgevormd - kom Van den Broeke 

33

2 73 0 0

handgevormd - pot Van den Broeke 

Ge4

1 40 1 1

kruikamfoor/

middelgrote 

standamfoor

- kruikamfoor - 3 55 0 0

ruwwandig 

reducerend

Rhineland Granular 

Grey Ware

- - 1 6 0 0

ruwwandig 

witbakkend

- - - 1 3 0 0

terra sigillata Zuid-Gallië kom Drag. 29 1 8 0 0

totaal 55 1688 5 31

Tabel 7.39. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11017.  
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349  Van Kerckhove 2019. 
350  Veel dank aan Dr. P. Monsieur (Universiteit Gent) voor 

de hulp bij het determineren van de moeilijke stuk-

ken. De eindverantwoordelijkheid voor de definitieve 

interpretatie ligt uiteraard geheel bij de auteur van dit 

hoofdstuk.

niet nauwkeuriger gedateerd worden dan in de Late IJzertijd of de vroeg-Romeinse tijd, met de moge-
lijkheid dat beide perioden vertegenwoordigd zijn. Apart te vermelden is een kruikfragment met een 
graffito X. Verder betreft een van de Dressel 20-amfoorfragmenten een 1ste-eeuws oor.

Geulvullingen 11040-11046 langs de westelijke geuloever (fig. 7.49 en tabellen in bijlage 5a)
Deze lagen zijn stratigrafisch onmiddellijk boven laag 11039 te situeren. De aardewerkassemblage uit deze 
contexten is heterogeen van aard. In alle lagen is een grote component handgevormd aardewerk aanwe-
zig. Dit is vooral het geval bij de lagen 11040-11042. Behalve het spectrum dat we ook reeds kennen uit 
het Augusteïsche greppelcomplex, zijn hier ook onmiskenbaar jongere handgevormde scherven aanwezig. 
De meest karakteristieke vormtypes voor de periode tussen ca. 40 en 70 na Chr. zijn de zogenaamde 
‘Bataafse’ kommen Van den Broeke 33 en potten Van den Broeke 34. Beide vormtypes zijn in deze lagen 
vertegenwoordigd, terwijl zij – op twee vroege varianten na -ontbreken in de Augusteïsche nederzet-
tingscontexten. Ook de pot van het type Van den Broeke 24 is wellicht een iets jonger pottype. Een 
deel van het aardewerk vertoont overeenkomsten met de handgevormde waar uit Zuid-Holland (zachte 
gladde baksels met een component organische magering, lichtroze kleur en een slordige uitvoering van 
‘Friese’ kenmerken, zoals oren en ‘streepbanden’; fig. 7.49, laag 11040). Een dergelijke, wellicht laat 1ste-
eeuwse component is ook aangetroffen in Tiel-Panovenweg Noord.349

Naast deze 1ste-eeuwse component, blijkt uit het gedraaide aardewerk dat met name de periode tus-
sen ca. 70 en 120 na Chr. zeer goed vertegenwoordigd is. Opvallend is de grote hoeveelheid wrijfschalen 
van het type Vanvinckenroye 348 en de vele ruwwandig grijze waar (met name kommen van het type 
Stuart 210). Deze laatste lijken vooral regionaal te zijn vervaardigd, hoewel Noord-Franse exemplaren 
ook voorkomen. Een ander opvallend gegeven is de relatief grote hoeveelheid amforen, waaronder ook 
een aantal bijzondere exemplaren. Behalve de olijfolie-amforen Dressel 20 – die zeer courant zijn in 
onze regionen – vermelden we de grote hoeveelheid scherven van het vroege overgangstype Oberaden 
83-Dressel 20, een Gauloise-amfoor uit Marseille en een wijnamfoor Dressel 2-4 uit Tarraconensis.350 
Tafelwaar zoals terra sigillata, terra nigra en geverfde waar is wel aanwezig in het spectrum, maar niet in 
grote hoeveelheden.

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

amfoor Baetica amfoor Dressel 20 1 28 0 0

gladwandig witbakkend - - - 2 3 0 0

handgevormd - - - 68 789 3 8

ruwwandig oxiderend - - - 1 3 0 0

ruwwandig reducerend regionaal - - 2 61 0 0

terra sigillata Zuid-/Midden-Gallië - - 1 22 0 0

terra sigillata Zuid-Gallië bakje Drag. 27 1 21 1 0

totaal 76 927 4 8

Tabel 7.40. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11022. 
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351  Zie hoofdstuk 9, metaal. .

 Een aparte vermelding verdient een versierde terra sigillata beker van een onbekend type uit laag 
11042 (V54.6070; fig. 7.49, 11). Deze opmerkelijke beker is gemaakt in Midden- of Oost-Gallië en 
dateert in de 2de eeuw na Chr.

Wat opvalt is de vreemde vorm van de beker. Vergeleken met bekers van andere vindplaatsen is de
voet opvallend smal,terwijl het bovenste deel juist erg breed is. Ongeveer halverwege is een soort
deuk zichtbaar, die slordig is ‘dichtgesmeerd’. Hierdoor is het bovenste deel van de decoratie verloren
gegaan. De decoratie loopt rondom de beker en bestaat uit tien mannelijke figuren met gespierde torso’s. 
Bij verschillende figuren zijn wapens te herkennen. De houding en de wapens doen vermoeden dat het 
gaat om een gladiatorenscene.

Geulvullingen 11051-11054 op de oostelijke geuloever (tabel 7.38)
Deze lagen liggen op de rechteroever van de geul van Echteld fase II, maar dan ten noorden van de dam. 
Uit het metaalonderzoek komt naar voren dat veel vondsten in de overgangsperiode van de Late IJzertijd 
naar de vroeg-Romeinse tijd dateren. 

Uit het aardewerk blijkt dat er diverse periodes vertegenwoordigd zijn. Het grootste deel van de 
scherven wordt in beslag genomen door het handgevormde aardewerk. Toch zijn hier nauwelijks randen 
van aangetroffen, en bovendien zijn deze zelden toe te kennen aan een specifiek vormtype. Eén rand-
fragment toont overeenkomsten met de grote potten met afzet zoals Van den Broeke 55a uit greppel 
14003 en kuil 25008. Een andere scherf behoort tot een pot van het type Van den Broeke 57, en een 
laatste (reducerend gebakken, gegladde, met organisch gemagerde) rand behoort tot een gesloten kom. 
Al deze randfragmenten dateren wellicht in de vroeg-Romeinse tijd. Veel scherven tonen echter sporen 
van verwering, zoals afgeronde breuken, waardoor verspoeling of zwerfvuil kan worden vermoed. Dat er 
in deze assemblage ook een component handgevormd aardewerk uit de IJzertijd aanwezig is, blijkt uit 
de grote hoeveelheid potgruismagering en het veelvuldig voorkomen van nagelindrukken, vingertopin-
drukken en in één geval zelfs Kalenderberg-versiering. Het gedraaide aardewerk is zelden nauwkeurig 
te dateren. De kurkurn Vanvinckenroye 31 komt veelal voor in de Augusteïsch-Tiberische periode. De 
Scheldevallei-amfoor is dan weer Midden-Romeins.

Geulvulling 11017 (tabel 7.39)
Deze sterk humeuze laag met houtresten strekt zich uit langs de oostelijke oever van de geul van Echteld 
fase II in het zuidelijke deel van het plangebied (ter hoogte van en ten zuiden van de dam). De jongste 
metaalvondsten dateren deze laag waarschijnlijk in de vroege 2de eeuw na Chr. Een deel van de vondsten 
is echter ouder en kan worden beschouwd als opspit of zwerfvuil.

Het aardewerk bestaat grotendeels uit handgevormd aardewerk. Een deel hiervan heeft duidelijk 
noordelijke kenmerken, zoals de pot Ge4 met streepbanden op de schouder. De aanwezigheid van de 
kom Van den Broeke 33, en reducerende, gegladde scherven met zand- of organische magering wijzen 
dan weer op een Claudisch-Neroonse datering en horen thuis in de ‘Germaanse groep’. De Zuid-Gal-
lische terra sigillata-kom Drag. 29 en de scherf Rhineland Granular Grey Ware dateren in de 1ste of ten 
laatste in het begin van de 2de eeuw na Chr. De vier fragmenten van de olijfolie-amfoor Dressel 20 zijn 
niet nauwkeuriger te dateren dan in de Romeinse tijd.

Geulvulling 11022 (tabel 7.40)
Deze laag wordt in verband gebracht met een reactivering van de restgeul van Echteld fase II ten noor-
den van de dam. Op basis van de metaalvondsten wordt deze laag in de 2de eeuw na Chr. gedateerd.351

Het aardewerk is vrij heterogeen van aard, wat aangeeft dat er verschillende periodes vertegenwoor-
digd zijn. Het overgrote deel van de assemblage bestaat uit handgevormd aardewerk. Mogelijk is een 
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352  Bartels 1999, 108.

deel hiervan vroeg-Romeins, maar toch lijkt het erop dat flink wat scherven in de Late IJzertijd dateren. 
Deze hypothese is gebaseerd op een aantal specifieke kenmerken die ook voor het IJzertijdaardewerk uit 
de lagen 11051-11054 is vastgesteld. Met name het overwicht van potgruismagering, maar ook de zeer 
herkenbare ijzerbolletjes in het baksel, zijn karakteristiek. Het gedraaide aardewerk is niet nauwkeuriger 
te dateren dan ‘Romeins’, met uitzondering van een Zuid-Gallisch bakje Dragendorff 27, dat voor 110 
na Chr. dateert, en wat regionaal grijs aardewerk waarvan het baksel kenmerkend is voor de periode tus-
sen ca. 70 en 120 na Chr.

Reliëfbandamfoor uit geulvulling 11019
Direct ten noorden van het grafveld Hazenkamp is een vroeg-middeleeuwse geulvulling (11019) gedo-
cumenteerd. Uit deze vulling is een groot deel van een reliëfbandamfoor verzameld (fig. 7.50). Het gaat 
in totaal om 150 scherven met een totaalgewicht van 4567 g. Deze amfoor kan tussen ca. 800 en 950 na 
Chr. worden gedateerd. 

Muizenpotten uit de laat-middeleeuwse roedeberg (24001) (Valentijn van den Brink)
Tijdens het onderzoek werden vier muizenpotten aangetroffen die ingegraven waren in een kringgreppel 
(fig. 7.51). Het betreft twee grapen van het type r-gra-100 (V3.877 en V3.879), één pot in grijsbakkend 
aardewerk van het type g-pot-7 (V3.878) en een tweede grijsbakkende pot waarvan het typenummer 
niet bepaald kan worden (V900).

De grapen zijn spaarzaam geglazuurd op de bodem en de rand. De poten hebben dellen aan de onder-
zijde en er is in elk pootje een klein teentje geboetseerd. Beide grapen hebben twee ronde worstoren. Dit 
zijn kenmerken die in de tweede helft van de 14de eeuw thuishoren.352 Het type lijkt echter te wijzen op een 

V7.1458

 Fig. 7.50. Tiel-Medel-Afronding. De reliëfbandamfoor uit geulvulling 11019. Schaal 1:3. 
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353  Bartels 1999, 673; Ostkamp/Jaspers 2011, 418. 354  Bartels 1999, 108.

datering in de 15de eeuw.353 Niet alle pottenbakkers volgden echter de mode die vanaf ca. 1375 begon 
en leidde tot hoekige oren en echte klauwpoten.354 Het complex van de vier muizenpotten dateert waar-
schijnlijk in de eerste helft van de 15de eeuw waarbij de grapen geproduceerd zijn door een behoudende 
pottenbakker.

7 . 4  c o n c l u s i e s

Het aardewerk uit Medel dateert van de Late IJzertijd tot in de Volle Middeleeuwen. Een groot deel van 
de data is verwerkt in de catalogus. In deze paragraaf worden enkel de belangrijkste conclusies gepresen-
teerd die onmiddellijke relevantie hebben voor het aardewerkhoofdstuk.

Late IJzertijd: restgeulvullingen, cultuurlaag en enkele nederzettingssporen
Met name in diverse restgeulvullingen en een cultuurlaag op de rechteroever van de restgeul van Echteld 

V3.408 V3.900

V3.879V3.877

Fig. 7.51. Tiel-Medel-Afronding. De vier muizenpotten uit roedeberg 24001. Schaal 1:4. 
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355  Zie Nieuwhof 2014 voor verschillende verklaringen 

in het Friese gebied, een regio waar ‘oudere’ import-

stukken wel vaker voorkomen binnen rituele contexten .

fase II is een aanzienlijke hoeveelheid handgevormd aardewerk aangetroffen. De scherven zijn uitbundig 
versierd (zowel de wanden als de randen), met potgruis gemagerd, en het oppervlak is veelal ruw gelaten. 
Deze kenmerken en de vormtypes sluiten goed aan bij Fase K uit Oss-Ussen en bij Aardewerkfase A uit 
Geldermalsen-Hondsgemet. Dit komt grofweg overeen met de periode tussen ca. 150 en 50 voor Chr. Het 
aardewerk in de Betuwe is in deze fase erg beïnvloed door de West-Nederlandse aardewerktradities (zoals 
van de Broekpolder II-stijl). Dit aardewerk uit de Late IJzertijd staat duidelijk in relatie met nederzettings-
activiteiten (onder meer huis 8006 en enkele kuilen). Opmerkelijk is dat in restgeulvulling 11024 een grote 
hoeveelheid verbrand handgevormd aardewerk gevonden is dat de dateren is in de periode ca. 150-50 voor 
Chr. Het feit dat de samenstelling van deze verbrande aardewerkcomponent zeer homogeen is, en boven-
dien in de hele vondstlaag sterk verbrand is, is een sterke aanwijzing dat het op één moment in deze laag 
is gedeponeerd. Een kleine onverbrande aardewerkcomponent heeft jongere kenmerken (zoals organische 
magering), maar wijkt verder duidelijk af van het spectrum uit de Augusteïsche tijd (zie verder). 

Een Augusteïsch greppelcomplex 
In het zuidelijke deel van het opgravingsterrein zijn verschillende greppelstructuren, waaronder een 
meerfasige rechthoekige greppelstructuur (14002/14005), aangetroffen. Dit laatstgenoemde omgrep-
pelde terrein is moeilijk definitief te interpreteren (zie ook paragraaf 19.5). Kenmerkend zijn de afwezig-
heid van duidelijke gebouwsporen, de grote hoeveelheid handgevormd aardewerk, en de intentionele 
deposities van (onder meer) compleet aardewerk. Met name in de greppels van het omgreppelde terrein 
14002/14005 zijn veel complete potten gedeponeerd. De herkomstanalyse van het aardewerk heeft uitge-
wezen dat het merendeel van het vaatwerk uit deze context Friese importen en Fries uitziend aardewerk 
betreft dat in de regio vervaardigd is. Dit is ook het geval voor greppel 14006. De overige greppelstruc-
turen bevatten aardewerk dat uit verschillende regio’s afkomstig lijkt te zijn. Of het handgevormde aar-
dewerk bestaat uit lokaal vervaardigd aardewerk en 1 specifieke importgroep, of dat er uit diverse regio’s 
is geïmporteerd, was de centrale vraag voor de herkomstanalyse. De verschillende methodes die zijn 
gebruikt (indelen in ‘stijlgroepen’ na literatuurvergelijking op basis van uiterlijke kenmerken, petrografie, 
hand held XRF-analyse), hebben alle dezelfde uitkomst: het handgevormd aardewerk kent veel verschil-
lende herkomstregio’s. Groepen die goed te herkennen zijn, zijn – naast de lokale Late-IJzertijdgroep 
– de ‘Friese importen’, het ‘Germaans aardewerk’, het ‘Rijn-Weser-Germaans’ aardewerk, de groep met 
‘kam-tandversiering’, en de lokaal vervaardigde groep met Friese stijlkenmerken. Behalve dat er com-
plete potten zijn gedeponeerd, is het opmerkelijk dat een deel van het vaatwerk dat in de Augusteïsche 
periode is gedeponeerd, in het begin van de Late IJzertijd dateert. Dit geldt niet alleen voor een aantal 
exemplaren uit greppel 14005 (waar het Friese exemplaren betreft), maar ook uit greppel 14002. Hier 
is een complete pot verzameld, die volledig aansluit bij de Broekpolder II-stijl. Een continuïteit in de 
vroeg-Romeinse tijd van deze aardewerkstijl uit West-Nederland (Zuid-Holland) is onbekend. Hoe we 
deze ‘oude’ vondsten moeten interpreteren, is niet geheel duidelijk. Het kan gaan om erfstukken. Het kan 
echter ook (stukken van) vaatwerk betreffen die meegegeven zijn als een aandenken aan een bepaalde 
(rituele) bijeenkomst aan de deelnemers. Ook kan geïmporteerd aardewerk uitgewisseld zijn tussen 
groepen als een soort giften. Gezien de waarde van deze stukken, zullen zij langere tijd bewaard zijn om 
uiteindelijk zelfs gedeponeerd te worden.355

Twee geulvullingen ten westen van het greppelcomplex
Ten westen van het Augusteïsche greppelcomplex zijn twee geulvullingen (11020 en 11021) opgegraven 
met grote hoeveelheden aardewerk, die een duidelijke link hebben met het greppelcomplex. Met name 



de onderste geulvulling bevat een omvangrijk handgevormd aardewerkassemblage dat zeer goed aansluit 
met dat van de greppelstructuren. Voor de twee grote potten met Friese kenmerken die nagenoeg com-
pleet zijn aangetroffen in de onderste geulvullingen, zijn de beste parallellen gevonden bij de Santpoort 
II-stijl (Noord-Holland). Beide exemplaren vallen op door de residuen die erop aangetroffen zijn. Zowel 
op de binnen- als op de buitenzijde is een bruin-rood-zwart residu opgemerkt. Op de buitenzijde bestaat 
het uit spatten en verticale en horizontale strepen. Op de binnenzijde is de onderzijde niet bedekt, maar 
zijn daarboven diagonale banen te zien. Uit de chemische analyse blijkt het mogelijk te gaan om dierlijk 
bloed dat in ieder geval niet op hoge temperaturen is verhit. Wellicht betreft het de resten van slachtac-
tiviteiten die al dan niet in een rituele context zijn uitgevoerd. 

 
Linker-en rechteroever van de geul
Van beide oevers van de restgeul is een grote hoeveelheid scherven verzameld. Voor de datering ligt de 
nadruk op de periode tussen ca. 70 en 120 na Chr. Het spectrum is nogal specifiek. Opvallend is de grote 
component grijsbakkend ruwwandig gebruiksaardewerk (veelal voor transport gebruikt), wrijfschalen, 
en af en toe enkele exotische amforen. Dit spectrum is specifiek en niet standaard, bevat relatief veel 
transportaardewerk en versterkt daarom de hypothese van een kleine insteekhaven in de geul (zie ook 
paragraaf 6.5.7.3). Behalve deze aardewerkcomponent uit ca. 70-120 na Chr., is veel ouder, handgevormd 
aardewerk uit de  vroeg-Romeinse periode in dezelfde geulcontexten verzeild geraakt.

De grafvelden Hazenkamp en De Reth
In het noorden van het opgravingsterrein zijn twee grafvelden opgegraven: Hazenkamp, en daar ten 
westen van het iets minder goed geconserveerde De Reth. Beide grafvelden vangen aan in de vroeg-
Romeinse tijd en lopen door tot het begin van de 3de eeuw.

 Het maken van een vergelijking per fase is weinig zinvol, aangezien er relatief weinig graven zijn 
per fase. Bovendien kunnen andere factoren zoals geslacht, leeftijd en sociale hiërarchie eveneens een 
invloed hebben op de samenstelling van de grafinventaris. Er zijn veel verschillen te zien tussen de graven 
wat betreft de samenstelling en de hoeveelheid grafgiften. Duidelijke patronen ontbreken dus. Wat wel 
duidelijk is, is dat voor beide grafvelden de tafelwaar in alle fases primeert. Na ca. 150 neemt de hoeveel-
heid ruwwandig gebruiksaardewerk gestaag toe, maar de tafelwaar behoudt het absolute overwicht. Bij 
grafveld Hazenkamp zijn er meer kuilen van het type C2, die in verband worden gebracht met maaltij-
den of drinkgelagen ter ere van de herinnering van de voorouders. Dit gebruik is goed bekend uit het 
grafveld van Tiel-Passewaaij. Daar waar in Tiel-Passewaaij vooral veel Low Lands Ware1-potten van het 
type Holwerda BG 140-142 zijn aangetroffen in deze C2-kuilen, valt op het grafveld Hazenkamp met 
name de grote hoeveelheid middelgrote standamforen op.

Echte serviezen zijn in beide grafvelden niet aangetroffen. In grafveld Hazenkamp zijn serviesdelen 
aangetroffen in graf 1047 (graftype A), daterend rond het midden van de 2de eeuw, en in de C2-kuil 
1019 uit de 3de eeuw. Ook in grafveld De Reth zijn verschillende serviesonderdelen verzameld: in het 
3de-eeuwse graf 1101 (type C1), en de graven rond ca. 100 na Chr. 1058 (type C1) en graf 1085 (type 
A). Hieruit kunnen we afleiden – naar analogie met gelijkaardige patronen in Tiel-Passewaaij – dat de 
dode en diens nabestaanden kennis hadden van Romeinse eet- en drinkgewoonten.
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356  De keramische objecten zijn gedetermineerd door Alline 

Sinke. 

8   k e r a m i s c h e  o b j e c t e n  e n  k e r a m i s c h 
b o u w m at e r i a a l

8 . 1  k e r a m i s c h e  o b j e c t e n

 Diederick Habermehl/Julie Van Kerckhove/Alline Sinke

8 . 1 . 1  i n l e i d i n g 

Tijdens het onderzoek te Tiel-Medel-Afronding zijn 
in totaal 185 (fragmenten van) keramische objecten 
verzameld met een totaalgewicht van 6857 g. De 
assemblage keramische objecten dateert met name uit 
de Romeinse periode, maar er zijn ook stukken uit de 
Late IJzertijd aanwezig. Binnen deze vondstcategorie 
kunnen  verschillende functiegroepen worden onder-
scheiden die in dit hoofdstuk apart zullen worden 
beschreven (zie tabel 8.1 voor een overzicht). Voorts 
wordt ook aandacht besteed aan de specifieke vondst-
contexten van de objecten. Zowel de functionele als 
de contextuele analyses dragen bij aan het onderzoek 
naar de aard en interpretatie van de structuren op de 
vindplaats, alsmede de activiteiten die met deze struc-
turen kunnen worden verbonden. 

8 . 1 . 2  m e t h o d e 

De keramische objecten zijn geteld, gewogen, gedetermineerd en per vondstnummer ingevoerd in een 
database.356 Daarbij zijn de volgende variabelen ingevoerd: aantal fragmenten, minimum aantal individuen 
(MAI), gewicht, functionele groep, mageringswijze, fragmentatiegraad en verbranding. Alleen waar rele-
vant voor de interpretatie en analyse is er aandacht besteed aan de baksels van de objecten. Een selectie 
van objecten is afgebeeld. Deze afbeeldingen kunnen dienen als referentiemateriaal voor toekomstig 
onderzoek.

 

8 . 1 . 3  r e s u l tat e n

Tijdens de analyse zijn de keramische objecten in functionele groepen ingedeeld (zie tabel 8.1): weef-
gewichten, spinklossen, slingerkogels en speelschijfjes. Daarnaast zijn er fragmenten gevonden van een 
haardkraag (de afgeronde rand van een met leem beklede haardkuil), een zogenaamde tuyère (een tuit 
waardoorheen lucht een oven in kan worden geblazen), een briquetage driepoot (een ‘standaard’ om 
briquetage vaatwerk op te plaatsen) en een deksel. De objecten worden in het onderstaande per func-
tionele categorie besproken, waarbij ook steeds aandacht wordt besteed aan de vondstcontexten van de 
betreffende vondsten. 

functiegroep n MAI gewicht (g)

weefgewicht 112 50 5251

slingerkogel 6 6 119

spinklos 29 9 246

keramisch schijfje 19 19 313

tuyere 3 1 43

haardkraag 1 1 297

driepoot 4 1 235

deksel 1 1 85

indet. 10 - 268

totaal 185 88 6857

Tabel 8.1. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de 

assemblage keramische objecten, verdeeld naar fucn-

tionele groep. 
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Fig. 8.1. Tiel-Medel-Afronding. Verspreiding van de keramische objecten, verdeeld naar functionele groep. Schaal 1:3000. 

A weefgewichten; B spinklossen; C (speel)schijfjes; D slingerkogels; E deksel (V5587); F briquetage driepoot (V3064/V3066); 

G haardkraag (V4184); H tuyère (V3066). 
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357  Zie de goed uitgewerkte vindplaatsen Houten-Castel-

lum en Geldermalsen-Hondsgemet, waar deze catego-

rieën wel zijn aangetroffen. Sinke 2017; Van Kerckhove 

2009. 
358  Van den Broeke 1987a, 38, afb. 9.
359  Voor auteurs die deze gewichten als weefgewicht inter-

preteren, zie Wilhelmi 1977, 182-183; Willems 1981, 

194-195; Van den Broeke 1987a, 38; Van den Broeke 

2005, 614 en Van Kerckhove 2009, 194-195. Voor een 

kritische visie, zie Ufkes/Essink 2001. 
360  Wilhelmi 1977, 182-183; Willems 1981, 194-195; Van 

den Broeke 1987a, 38; Van den Broeke 2005, 614.

Weefgewichten
Binnen de assemblage keramische objecten zijn 112 fragmenten (5251 g) gedetermineerd als (onderdeel 
van een) een weefgewicht (50 MAI). Van 41 exemplaren (41 MAI) kon de vorm worden vastgesteld. Van 
veertien fragmenten (5 MAI) is de determinatie als weefgewicht niet volledig zeker. Deze laatstgenoemde 
stukken zijn wel opgenomen in de totale aantallen en weergegeven in de verspreidingskaart (fig. 8.1). 

Alle gewichten waarvan de vorm kon worden vastgesteld zijn driehoekig van vorm (zie fig. 8.2). Deze 
gewichten zijn relatief groot en hebben (voor zover kon worden vastgesteld) een doorboring in elke 
hoek. De categorie van relatief kleine driehoekige gewichten met een doorboring in één van de hoeken 
is niet aangetroffen, en ook gewichten met een centrale doorboring ontbreken. Konische of kegelvor-
mige gewichten zijn eveneens niet aanwezig binnen de assemblage.357

 Driehoekige gewichten zoals die van Medel doen hun intrede in de Midden IJzertijd en blijven tot 
in de Romeinse tijd in gebruik.358 Verschillende onderzoekers (Wilhelmi, Willems, Van den Broeke en Van 
Kerckhove) interpreteren deze gewichten als weefgewicht, hoewel een volledige consensus nog niet is 
bereikt.359 Genoemde auteurs wijzen er op dat de meervoudige doorboringen dienden om het gewicht 
en het textielweefsel goed te manipuleren.360 Op basis van het feit dat dergelijke gewichten regelmatig 
worden aangetroffen binnen huizen en in associatie met spinklossen, wordt hier een interpretatie als 

V37.6268 V37.6268

V136.5712
V136.5718

Fig. 8.2. Tiel-Medel-Afronding. Foto’s en tekening van enkele van de meest complete weefgewichten. Schaal 1:3.   
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361  Van Trierum 2005, 599-600.
362  De weefgewichten met dellen zijn: V5718 en V5712 uit 

de geulvulling 11021, V6268 uit greppel 14006; V3164 

uit laag 11011 en V3157 uit spoor 117.57. 
363  Sinke 2017; Van Kerckhove 2009; Van Kerckhove 2006. 
364  Van Heeringen 1992.  
365  Taayke 2002, 204; Van den Broeke 2016, 612-613.  

366  Van den Broeke 2016, 612-613. 
367  De dellen zijn hier echter aangebracht op een type 

driehoekig weefgewicht dat we niet kennen uit het 

rivierengebied. Nieuwhof 2014, fig. 63. 
368  Taayke 2002. Te Medel zijn de betreffende weefge-

wichten en het aardewerk met noordelijke kenmerken 

afkomstig uit dezelfde contexten. 

weefgewicht het meest aannemelijk geacht. Zo zijn in het woongedeelte van een Late-IJzertijdboerderij 
te Rockanje zes driehoekige gewichten samen met spinklosjes en (drie) spinschijven ontdekt.361

 Tien fragmenten van vijf gewichten (5 MAI) zijn afkomstig uit Late-IJzertijdcontexten; de vullingen 
van de restgeul van Echteld fase I: lagen 11024 en 11032. Deze stukken zijn gefragmenteerd en verbrand. 
Als magering zijn zowel potgruis als organische materiaal gebruikt, en in één geval zand. Gezien de hoge 
fragmentatiegraad is het moeilijk om een goed beeld te krijgen van de vorm van deze stukken. Bij één 
van de stukken lijkt het zeker te gaan om een groot, driehoekig weefgewicht. Echter, slechts een van de 
doorboorde hoeken is bewaard gebleven. 

 De meeste weefgewichten zijn afkomstig uit vroeg-Romeinse contexten: het omgreppelde terrein 
14002/14005, de geulvulling 11021 en de greppels(ructuren) 14004, 14006, 14012, 6009, 6032 en 6036. 
Het gaat om 41 fragmenten (18 MAI) met een gewicht van 2463 g. Deze gewichten zijn relatief vaak 
organisch gemagerd, hoewel potgruis ook voorkomt. 

 Opvallend is het voorkomen van ronde indrukken of dellen op tenminste vijf van deze gewichten.362 
Deze dellen zijn aangebracht in het midden van één van de vlakke zijdes en zijn ca. 0.5 cm diep en 
1.0-1.5 cm in diameter (zie fig. 8.2). Weefgewichten met dellen zijn niet bekend van de goed ontslo-
ten vindplaatsen Houten-Castellum, Geldermalsen-Hondsgemet en Tiel-Passewaaij.363 Bij veel andere 
onderzoeken worden weefgewichten niet afgebeeld, maar wordt er ook geen melding gemaakt van 
indrukken of dellen. Ook in het overzicht van West-Nederlands aardewerk door Van Heeringen zijn geen 
weefgewichten met dellen opgenomen.364 Twee vindplaatsen waar dergelijke weefgewichten wel zijn 
aangetroffen zijn Wijk bij Duurstede-De Horden en Lent-vindplaats 9/57.365 Bij De Horden gaat het om 
drie weefgewichten met dellen en te Lent zijn er maar liefst tien exemplaren verzameld. In het geval van 
deze laatstgenoemde vindplaats dateren de meeste stukken uit de Late IJzertijd, maar er zijn ook exem-
plaren afkomstig uit een Romeinse context.366 Verder zijn gelijkaardige dellen op weefgewichten bekend 
van vindplaatsen in het noordelijke kustgebied, waaronder Ezinge.367 Een meer uitputtende inventarisatie 
is gewenst, maar helaas niet mogelijk binnen de kaders van deze rapportage. Hoe we het voorkomen van 
deze opvallende weefgewichten in Medel moeten duiden blijft dan ook vooralsnog onduidelijk. Wel is 
het nog interessant om te benadrukken dat de weefgewichten van de vindplaats De Horden -net als te 
Medel- samen voorkomen met aardewerk met noordelijke kenmerken.368 Voor de weefgewichten van de 
vindplaats Lent-vindplaats 9/57 geldt dit echter niet. 

De verspreiding van de hierboven beschreven gewichten met dellen biedt mogelijk enig aanvullend 
inzicht. Zo blijkt dat vier van de vijf gewichten met dellen afkomstig zijn uit een kleine zone ter plekke 
van de geullaag 11021, nabij het omgreppelde terrein 14002/14005. Hoewel twee van de gewichten 
uit stratigrafisch hoger gelegen lagen stammen (waaronder de middeleeuwse laag 11011), is het goed 
mogelijk dat zij oorspronkelijk ook tot laag 11021 hebben behoord. Deze laag dateert in de Augusteïsche 
periode, tussen ca. 30 voor en 15 na Chr., en behoort daarmee tot de vroegste Romeinse activiteiten in 
het zuidelijke deel van de vindplaats De Reth. 

Tot de midden-Romeinse tijd kunnen elf fragmenten van weefgewichten (9 MAI) worden gerekend. 
De meeste stukken komen uit de geulvullingen 11040, 11042 en het damlichaam 11029. Voor deze 
contexten geldt echter dat zij mogelijk (deels) zijn opgebracht en dat de vondsten uit deze lagen dus van 
elders afkomstig kunnen zijn. Ook is het goed mogelijk dat deze objecten ouder zijn dan de midden-
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369  Taayke 1996, Teil III, 40; zie ook Nieuwhof 2014, 105-

107. 
370  Nieuwhof 2014, 105. 
371  Taayke 2002, 204. 

372  Therkorn 2009, deel 2 (appendices), 38, 45. 
373  Nieuwhof 2014, 105-106. 
374  Taayke 2002. 

Romeinse contexten doen vermoeden. De andere stukken zijn afkomstig uit de midden-Romeinse laag 
11022, de greppel 6024 en het greppelsysteem 6008. Ook voor deze fragmenten geldt dat het goed 
mogelijk is dat het gaat om oudere objecten. In de midden-Romeinse periode was het onderzochte ter-
rein immers niet meer bewoond. 

Een keramische deksel
In de greppel 14005 is een fragment van een 
plat, ronde keramische schijf of plaat gevon-
den (V5587; 1 fragment, 85 g) (fig. 8.3). Het is 
moeilijk om de diameter van het stuk precies 
te reconstrueren, maar deze zal waarschijn-
lijk omstreeks 30 cm zijn geweest. De dikte 
van de schijf is maximaal 2.2 cm, waarbij de 
randzone ca. 3 mm dikker is dan het overige 
bewaarde deel. Het centrale deel van de schijf 
is niet bewaard gebleven. Langs de rand zijn in 
het vlakke deel vingerafdrukken aangebracht. 
De bovenzijde van de schijf is rood-oranje 
van kleur; de onderzijde vertoont sporen van 
verbranding. 

 Taayke stelt dat schijven als deze als deksels kunnen worden geïnterpreteerd.369 Dergelijke deksels 
waren groter dan de pot die ze moesten afsluiten, omdat ze op potten zonder speciale dekselgeul gelegd 
werden. Veelal zijn zulke deksels aan één zijde voorzien van een grote knop in het midden en is deze 
zelfde zijde ook voorzien van versiering met vingertopindrukken of met vingers getrokken streeppa-
tronen. Door het ontbreken van de centrale knop is de schijf uit Medel niet met volledige zekerheid als 
deksel te duiden. Een dergelijke interpretatie is echter wel aannemelijk. De datering van het stuk is niet 
met zekerheid vast te stellen, maar een vroeg-Romeinse datering is plausibel.370

 Parallellen voor deze vondst vinden we ondermeer in Wijk bij Duurstede-De Horden,371 de 
Broekpolder (Noord-Holland)372 en de noordelijke kustgebieden.373 Ook bij deze stukken zijn de randen 
versierd door middel van vingertopindrukken. Met betrekking tot de vindplaats De Horden is het in dit 
kader wederom van belang om te benadrukken dat de aardewerkassemblage van deze vindplaats wijst op 
sterke Friese invloeden.374 Verder zijn gelijksoortige keramische deksels niet bekend uit het rivierenge-
bied. 

De Medelse deksel is afkomstig uit greppel 14005 die onderdeel is van het omgreppelde terrein 
14002/14005, gedateerd tussen ca. 30 voor en 15 na Chr. Uit de analyse van het aardewerk blijkt dat 
juist deze greppel het hoogste aandeel aardewerk met noordelijke kenmerken bevat. Zowel de hierboven 
genoemde parallellen als de vondstcontext wijzen er op dat het goed mogelijk is dat ook deze deksel 
thuishoort in een noordelijke traditie. 

 
Spinklossen
In totaal zijn 29 fragmenten van tenminste negen spinklossen (9 MAI) verzameld (246 g) (fig. 8.4). 
Spinklossen werden gebruikt om wol of vlas tot draden te spinnen. Met de spinklos werd het begin van 
een draad op de stok bevestigd, waarna de gesponnen draad om de stok werd gewonden. De spinklos 

V37.5587

Fig. 8.3. Tiel-Medel-Afronding. Foto en tekening van de kerami-

sche deksel (V5587). Schaal 1:3.  
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375  Van de Broeke (2016, 609) zegt hierover: “Voor Zuid- 

en Midden-Nederland valt voorlopig hoogstens aan te 

geven dat in de vroege ijzertijd lage vormen domineren, 

terwijl vanaf de Midden IJzertijd tot in de Romeinse tijd 

gedrongen vormen in de meerderheid zijn.”
376  Van de Broeke 2016, 609. 
377  Voor het gebruik van slingerkogels in militaire context 

kunnen parallellen worden genoemd uit het Late-

IJzertijdoppidum van Thuin (België), waar loden slin-

gerkogels zijn aangetroffen met dezelfde ellipsvorm. 

Deze kogels zijn aangetroffen onder de fundamenten 

van de toegangspoort en in de vallei, en kunnen in deze 

context goed met gevechtshandelingen worden geas-

socieerd (Roymans/Creemers/Scheers 2012, 76, fig. 4.). 

Ook in het Romeinse fort Maldegem-Vake zijn rond 

de poorten 39 werpstenen aangetroffen (Dhaeze/De 

Paepe 2004, 165-178). Verder is uit historische bronnen 

bekend dat rekruten in het Romeinse leger oefenden 

met het gooien en slingeren van stenen werpprojectielen 

(Dhaeze/De Paepe 2004, 171, met verdere verwijzingen 

naar de originele bronnen: Tacitus (Annales IV; Historiae 

II), Caesar (Bellum Civile II, III; Commentarii de bello 

Gallico VII) en Vegetius (Epitoma rei militaris IV)).

fungeerde daarmee dus als stop, tol en als gewicht. De 
vervaardigde draden werden voor allerlei doeleinden 
gebruikt, niet in de minste plaats voor de verwerking 
tot textiel. 

De vormvariatie van spinklossen is groot en het is 
niet goed mogelijk gebleken om op basis van vorm 
een typochronologie op te stellen.375 In Medel varië-
ren de vormen van conisch, biconisch en cilindrisch. 
Het aantal spinklossen is vrij laag vergeleken met het 
aantal weefgewichten. Dit beeld is echter kenmer-
kend voor Zuid- en Midden-Nederland.376 

Drie fragmenten van spinklossen (3 MAI) kun-
nen tot de Late IJzertijd worden gerekend en zijn 
afkomstig uit de cultuurlaag 11025 en de geulvulling 11047 (nabij het erf van huis 8006). Voor de laag 
11025 geldt overigens dat deze ook enig Romeins materiaal bevat dat waarschijnlijk later in deze laag 
is terecht gekomen. 

Acht fragmenten van tenminste twee spinklossen (2 MAI) zijn afkomstig uit de vroeg-Romeinse laag 
11021 (30 voor-15 na Chr.), waar ook relatief veel weefgewichten uit zijn verzameld. Bij deze stukken 
gaat het om een conische spinklos en een biconische spinklos, gemagerd met respectievelijk potgruis en 
zand. 

 Een andere noemenswaardige spinklos (V4.495) is afkomstig uit het midden-Romeinse graf 1027, 
gelegen op het grafveld Hazenkamp. Dit graf is gedateerd tussen ca. 175 en 230 na Chr. en bevat naast 
aardewerk en de genoemde spinklos ook een bronzen armband en een ijzeren haarnaald. Uit de analyse 
van de crematieresten blijkt in dit graf een vrouw te zijn bijgezet met een leeftijd tussen de 20 en 40 jaar 
(zie ook hoofdstuk 15, menselijk bot). De spinklos past, samen met de armband en de haarnaald, goed 
bij de sociale identiteit van een vrouw. 

Slingerkogels
Er zijn zes (fragmenten van) slingerkogels aangetroffen (115 g; 6 MAI). Sommige exemplaren zijn com-
pleet, andere zijn slechts fragmentarisch bewaard gebleven (zie fig. 8.5). Wanneer meetbaar ligt de lengte 
van de slingerkogels tussen de 3.8 en 4.2 cm. De diameter varieert tussen 2.5 en 2.8 cm. 

 Slingerkogels zijn ellipsvormige gebakken keramische voorwerpen die waarschijnlijk dienden als pro-
jectiel voor een slinger(wapen). Over de exacte functie van deze objecten bestaat echter geen consensus. 
Slingerkogels zouden namelijk voor zowel gevechtshandelingen als de jacht gebruikt kunnen zijn. Voor 
beide interpretaties zijn argumenten te vinden.377 Het zwaartepunt van het gebruik van slingerkogels 

V4.495

V131.3999

Fig. 8.4. Tiel-Medel-Afronding. Foto van spinklos V3999 

en een tekening van spinklos V495. Schaal 1:3.
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378  Voorbeelden van contexten met slingerkogels uit deze 

periode zijn te vinden in Geldermalsen-Hondsgemet. . 

(Van Kerckhove 2009, 197), Heumen-Malden-Broeks-

ingel (Chtcheglov/Van Kerckhove 2011, 63-64) en 

Wijchen-Meshallen (Heirbaut et al. 2010, 85). 

ligt in de periode tussen de laatste helft 
van de Midden IJzertijd en de vroeg-
Romeinse tijd.378

Geen van de slingerkogels is afkom-
stig uit contexten die in de Late IJzer-
tijd dateren. Waarschijnlijk het oudste 
exemplaar is verzameld uit de greppel-
structuur 14004 (30 voor -15 na Chr.). 
Twee andere exemplaren stammen uit 
de erfgreppel 14001, rond het erf van 
huis 8002, te dateren tussen ca. 1 en 30 
na Chr. Een van deze kogels (V2547) 
kan worden geasocieerd met de speciale 
deposities in de greppel nabij de ingang 
van het huis (zie ook hieronder). De overige slingerkogels komen uit minder scherp gedateerd contexten, 
maar kunnen waarschijnlijk ook tot de Romeinse tijd worden gerekend. 

Op zeker vijf stukken zijn sporen van secundaire branding aanwezig. Het voorkomen van secundaire 
verbranding is niet goed te verklaren, maar het is zeker niet uitgesloten dat er sprake is van intentionele 
verbranding.379 

Keramische schijfjes
Er zijn in totaal negentien keramische schijfjes aangetroffen (313 g; 19 MAI) (fig. 8.6). Het gaat daarbij 
om schijfjes die secundair uit de wanden van aardewerken vaatwerk zijn vervaardigd; in alle gevallen 
handgevormd aardewerk. Veelal zijn de kapsporen nog zichtbaar en in de sommige gevallen zijn de randen 
nog fijner afgeschuurd. De diameters variëren aanzienlijk, tussen 2 tot 8 cm. In sommige gevallen worden 
dergelijke schijfjes wel aangeduid als speelschijfjes. In één geval is er sprake van een doorboring, hetgeen 
zou kunnen wijzen op een mogelijk gebruik als spinklos. 

Zeker dertien schijfjes (13 MAI) stammen uit Late-IJzertijdcontexten: de geulvulling 11032, kuil 
25002, maar vooral de cultuurlaag 11025. Uit een spoor (S28.40) dat tot de laatstgenoemde culturlaag is 
gerekend zijn niet minder dan negen schijfjes afkomstig. Een verklaring hiervoor ligt echter in het feit 
dat de vulling van dit spoor is bemonsterd in een bigbag en vervolgens is gezeefd. De twee schijfjes uit 
de kuil 25002 kunnen waarschijnlijk met de activiteiten op het erf van huis 8005 worden geassocieerd. 

Verder vallen de vier secundair verbrande schijfjes op uit de erfgreppel 14001, nabij de ingang van 
huis 8002. In dit greppeldeel zijn namelijk ook verschillende complete stukken aardewerk gedeponeerd, 
alsmede een fibula. Hier is dus sprake van samengestelde deposities die de ingangspartij van het huis heb-
ben gemarkeerd. 

Wat betreft de functie van deze keramische schijfjes is nog veel onduidelijk. Als de schijfjes al als 
speelstukken kunnen worden beschouwd, dan weten we niet wat voor spellen er mee gespeeld werden. 
Misschien waren het spellen die gespeeld werden op ‘borden’ van hout of leer, of op simpelweg op de 
grond getrokken lijnen.

V37.3501

V19.3961 V134.5613

Fig. 8.5. Tiel-Medel-Afronding. Foto’s en tekening van slingerkogels. 

Tekening schaal 1:3.  
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379  Zie bijvoorbeeld ook de vindplaats Houten-Castellum, 

waar vrijwel alle 73 slingerkogels (uit de IJzertijd en 

Romeinse tijd) sporen van verbranding vertoonden. 

Sinke 2017, 420-425. 

380  Zie Joosten 2004, 55 voor een reconstructie van een 

kuiloven met tuyère.  
381  Van den Broeke 2007, 69. 

Een haardkraag en een mogelijk tuyère 
Twee objecten kunnen waarschijnlijk als onderdeel van een haard of oven worden geïnterpreteerd. Het 
eerste stuk (V4184; 1 fragment, 297 g) betreft een zwaar versinterd keramisch object met een afgeronde 
rand. Deze rand heeft deel uitgemaakt van een object met een oorspronkelijke diameter tussen 45 en 50 
cm en is gemagerd met potgruis en organisch materiaal. Vingerindrukken en -vegen laten zien dat de 
klei is aangedrukt of in vorm geboetseerd is. Al met al lijkt het te gaan om de rand van de voering van 
een haardkuil, oftewel een haardkraag. De haardkraag is afkomstig uit de Late-IJzertijdcultuurlaag 11025. 

Van een tweede opmerkelijk stuk (V3066) zijn drie fragmenten (43 g) aangetroffen in de vroeg-
Romeinse greppel 6019. Het object kan waarschijnlijk worden geïnterpreteerd als zogenaamde tuyère: 
een tuit waardoorheen lucht een oven in kan worden geblazen.380 Het cilindervormige stuk heeft een 
versinterde binnenzijde en het uiteinde is gepoft met bellen. Opvallend is dat uit dezelfde, relatief kleine 
greppel ook de briquetage driepoot afkomstig is (zie hieronder).  

Briquetage driepoot 
In greppel 6019 zijn vier fragmenten (235 g) van één kleine driepoot gevonden (V3064/3066) (fig. 
8.7). Dit stuk is vervaardigd uit massief briquetage-materiaal in gele en zachte A1-waar. Net als andere 
massieve briquetage-objecten, zoals klosjes en staven, zijn driepoten gebruikt bij de productie van zout 
uit zout water. De driepoot diende om briquetage vaatwerk op te plaatsen. Aangezien zoutproductie 
plaatsvond langs de kust is het aantreffen van dit stuk in Medel opmerkelijk te noemen. 

Volgens Van den Broeke komen driepootjes vooral voor in contexten uit de Midden- en Late IJzertijd 
(mondelinge mededeling Peter van den Broeke) en komen ze slechts nog zelden voor in de Romeinse 
tijd. De context van de Medelse driepoot is echter ontegenzeggelijk vroeg-Romeins. Uit de Late IJzertijd 
zijn bij woonplaatsen te Rockanje driepoten aangetroffen die als sporen van zoutwinning kunnen worden 
beschouwd.381 Andere driepoten zijn bekend van een zoutwinningscentrum in het West-Vlaamse De Panne. 

Fig. 8.6. Tiel-Medel-Afronding. Foto’s van enkele keramische schijfjes. 
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382  Van den Broeke 2007, 75. 
383  Van den Broeke 2007, 75.

384  Van den Broeke 2007, 75.

De vraag rijst hoe de aanwezigheid van deze driepoot in Medel kan worden begrepen. Enkele sug-
gesties door Van den Broeke kunnen hierbij richting geven.382 Een eerste suggestie betreft het mogelijke 
gebruik van driepoten bij de verdere bewerking, verwerking of gebruik van zout(producten). Het raf-
fineren van zout kan prima worden uitgevoerd op de plek van bestemming, zo stelt Van den Broeke. 
Doel is om het zout verder te zuiveren door het te ‘wassen’ met zoet water en vervolgens weer te verhit-
ten.383 Anderzijds kan zout zijn gebruik bij ambachtelijke processen waarbij de smaak er niet toe deed. 
Als voorbeeld wordt het onttrekken van vocht aan dierenhuiden genoemd, voordat deze tot leer werden 
verwerkt.384 De suggestie van een ambachtelijke associatie zou kunnen passen bij de perifere locatie van 
de greppel 6019, alsmede bij de hierboven reeds besproken tuyère. 

8 . 1 . 4  c o n c l u s i e

Bij het onderzoek te Tiel-Medel-Afronding zijn in totaal 185 (fragmenten van) keramische objecten 
verzameld (6857 g). De grootste groep objecten wordt gevormd door de weefgewichten. De meeste van 
deze gewichten zijn geassocieerd met het vroeg-Romeinse greppelcomplex. Opvallend zijn de driehoe-
kige gewichten met dellen, die zijn geconcentreerd langs de geuloever, dichtbij het omgreppelde terrein 
14002/14005. Dergelijke gewichten lijken niet vaak voor te komen in het rivierengebied. Een ander 
atypisch object betreft een keramische deksel met vingertopindrukken langs de rand. Parallellen op de 
vindplaats De Horden, in de Noord-Hollandse Broekpolder en in het noordelijke kustgebied doen een 
niet-lokale herkomst vermoeden. In die zin past de deksel goed in het beeld dat op basis van het aarde-
werk kan worden geschetst voor de greppel 14005 (zie paragraaf 7.3.3.3). Van de keramische schijfjes en 
de slingerkogels vallen vooral de stukken op die zijn aangetroffen in het greppeldeel van greppel 14001 
dat de ingang van huis 8002 markeert. In dit greppeldeel (S19.45) zijn ook meerdere complete potten 
en een complete fibula gedeponeerd. Voor de slingerkogels moet voorts worden benadrukt dat deze uit-
sluitend voorkomen in de vroeg-Romeinse contexten, terwijl zij ontbreken in de Late-IJzertijdsporen. 
Tenslotte wijzen een mogelijke tuyère en een briquetage driepoot mogelijk op ambachtelijke activiteiten 
die plaatshadden in de periferie van de bewoning. Wellicht speelde de driepoot een rol bij de verdere 
verwerking of gebruik van zout(producten) die vanuit het zuidwestelijke kustgebied naar Tiel waren 
gebracht. 

V3064/3066 V3064/3066

Fig. 8.7. Tiel-Medel-Afronding. Foto en tekening van de briquetage driepoot. Schaal 1:3.  
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385  Dit kan bijvoorbeeld afgeleid worden uit de onder-

zoeken in Tiel-Passewaaij (Heeren 2006, 167) en Gel-

dermalsen-Hondsgemet (Van Renswoude 2009b, 89, 

voetnoot 101).

8 . 2  k e r a m i s c h  b o u w m at e r i a a l

 Julie Van Kerckhove/Diederick Habermehl 

8 . 2 . 1  i n l e i d i n g

Tijdens de opgraving te Tiel-Medel-Afronding zijn 384 stukken keramisch bouwmateriaal gevonden, 
met een totaal gewicht van 46 986 g. De verspreiding van dit materiaal is weergegeven in figuur 8.8. 
Al het keramisch bouwmateriaal is gedetermineerd op soort en -indien mogelijk- type. Verder is ook 
aandacht besteed aan de vondstcontexten van het materiaal. 

Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat dakpanmateriaal pas in de loop van de 2de eeuw 
binnen rurale nederzettingen voorkomt.385 In deze periode waren de grafvelden Hazenkamp en De 
Reth nog zeker in gebruik, maar werd het opgegraven areaal niet meer bewoond. Wel werd er moge-
lijk al in deze periode een ophogingspakket opgebracht ter plekke van de oversteekplaats door de geul 
(werkput 37). Ook werd de westelijke oever verstevigd met opgebrachte grond en wilgentakken. In de 
laat-Romeinse tijd streken er weer mensen neer op het voormalige grafveld Hazenkamp en richtten 
daar een erf in. 

Voor de studie van het keramisch bouwmateriaal is het mede interessant hoe dit zich verhoudt tot de 
activiteiten op het aangrenzende perceel, de Hoge Hof. Het is namelijk maar de vraag of het materiaal kan 
worden geassocieerd met het gebruik van de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth zelf. Om deze reden 
zijn gegevens uitgewisseld met de onder-
zoekers van de vindplaats Hoge Hof.  

8 . 2 . 2  m e t h o d e

Het keramisch bouwmateriaal is geteld, 
gewogen en geïnspecteerd op morfolo-
gische kenmerken. Alle stukken zijn zo 
mogelijk gedetermineerd op soort (dak-
pan, vloertegel of niet nader te deter-
mineren keramisch bouwmateriaal) en 
type (tegula, imbrex, tubulus, haardtegel 
etc.). Slechts één fragment kon als recent 
worden gedetermineerd. 

8 . 2 . 3  r e s u l tat e n

Tabel 8.2 verschaft een overzicht van het aangetroffen keramisch bouwmateriaal, uitgesplitst per soort en 
type. In totaal kunnen 81 stukken (21%) slechts algemeen als keramisch bouwmateriaal worden gedeter-
mineerd. Dit veelal sterk gefragmenteerde materiaal vertoont geen kenmerken op basis waarvan het met 
zekerheid tot een specifieke soort kan worden gerekend. Echter, op basis van hun baksel zijn zij wel als 
Romeins herkend. 

soort type n gewicht (g)

keramisch bouwmateriaal indet. 81 2322

dakpan tegula 176 18 894

dakpan imbrex 105 15 849

dakpan noktegel schoorsteen 1 325

dakpan nokfragment 1 245

tubulus - 1 144

vloertegel - 11 2377

vloertegel haardtegel 7 6789

dakpan recent 1 41

totaal 384 46 986

Tabel 8.2. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het aangetroffen kera-

misch bouwmateriaal. 
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Fig. 8.8. Tiel-Medel-Afronding. Verspreiding van het keramisch bouwmateriaal. Elke punt is een vondstnummer met keramisch 

bouwmateriaal. Schaal 1:3000. 

A tegulae, imbrices en tegels; B tubulus-fragment; C nokfragment; D noktegel met schoorsteentje

16
0.

11
0

436.120

16
0.

59
0436.680

A CC DB



356

De overige assemblage kan wel nader worden gedetermineerd en wordt duidelijk gedomineerd door 
dakpannen: in totaal 284 stukken (74%). Daarbij gaat het om 76 fragmenten tegula (62% van het totale 
aantal dakpannen) en 105 stukken imbrex (37 %). Eén stuk kan als recent worden gedetermineerd. In 
de categorie speciale stukken vallen een nokfragment (V9.971) en een atypisch, paars verbrand stuk dat 
mogelijk als een noktegel met een schoorsteentje kan worden geïnterpreteerd (V53.5387) (fig. 8.9). 
Op de dakpannen zijn geen stempels waargenomen. Wel is er op een van de stukken (V50.5036 ) een 
slordige ‘inscriptie’ waargenomen die voorafgaand aan het bakken lijkt te zijn aangebracht (fig. 8.9). Bij 
het volledig zichtbare teken lijkt om een X te gaan. Het tweede, deels overgeleverde teken is mogelijk 
een tweede X, maar dat kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Waarschijnlijk is hier een Romeins 
getal weergegeven.  

 Achttien fragmenten zijn te herkennen als vloertegels. In zeven gevallen lijken deze op basis van 
verbrandings- en roetsporen te hebben gefungeerd als haardtegel. 

  Een laatste noemenswaardig stuk betreft een fragment van een tubulus (V52.5280): en holle wand-
tegel die is gebruikt in een hypocaustsysteem (fig 8.9). Middels een dergelijk systeem konden speciale 
ruimtes worden verwarmd. In de meeste gevallen maken dergelijke ruimtes onderdeel uit van een bad-
ruimte. 

Verspreiding en contexten
Figuur 8.8 toont het verspreidingsbeeld van het keramisch bouwmateriaal over de vindplaatsen Hazen-
kamp en De Reth. Uit dit kaartbeeld komt duidelijk naar voren dat vooral de midden- en laat-Romeinse 
lagen langs de westelijke oever van de geul van Echteld fase II veel keramisch bouwmateriaal bevatten 
(werkputten 37, 47-50, 53, 54, 56). Het gaat daarbij vooral om de lagen 11042-11046 (totaal 108 frag-
menten) die in de midden- en laat-Romeinse tijd zijn opgebracht om de westelijke geuloever te verste-
vigen. Uit de ook op deze plaats gesitueerde geullaag S50.17 zijn 21 stukken keramisch bouwmateriaal 

0 10cm

V50.5036

A

B

C

V52.5280

V53.5387

Fig. 8.9. Tiel-Medel-Afronding. Foto’s van enkele fragmenten keramisch bouwmateriaal. 

A bewerkte tegula met gedeeltelijk bewaarde inscriptie; B fragment van een tubulus; C fragment van een sterk verbrand object, 

mogelijk een noktegel met een schoorsteentje.
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386  Informatie op basis van correspondentie met Rode-

rick Geerts, ADC Archeoprojecten, waarvoor dank. 

387  Heeren 2005, 32-33. 

verzameld met een opvallend hoog gewicht: 6106 g. 
De samenstelling van de vondstassemblages uit deze lagen doen vermoeden dat de grond van elders 

is aangevoerd. Daarmee zou ook het keramisch bouwmateriaal waarschijnlijk secundair op deze plaats 
zijn terecht gekomen. Verder zijn ook relatief veel stukken keramisch bouwmateriaal aangetroffen in het 
midden-of laat-Romeinse damlichaam 11029 (24 fragmenten) en de laag 11011 (vijftien fragmenten), 
die na 1200 na Chr. moet worden gedateerd. Het zojuist beschreven verspreidingsbeeld sluit goed aan 
bij dat van het aangrenzend opgegraven terrein De Hoge Hof. De concentratie bouwmateriaal langs de 
westelijke geuloever zet zich ook op deze vindplaats voort langs de geul, in zuidelijke richting. Vooral 
in de langs de geul gelegen waterputten bevinden zich grote fragmenten keramisch bouwmateriaal.386 

 Ook op het grafveld Hazenkamp is een concentratie keramisch bouwmateriaal zichtbaar, zij het veel 
diffuser dan in de zojuist beschreven geullagen. Veruit de meeste stukken zijn afkomstig uit de lagen die 
de vindplaats afdekken, te dateren tussen de laat-Romeinse tijd en de Nieuwe Tijd. Twee stukken tegula 
(V1576; 678 g) uit de sporen van het laat-Romeinse horreum 13002 zijn bewerkt voor hergebruik. De 
opstaande randen van de tegula zijn verwijderd en de vorm kan mogelijk worden gereconstrueerd als 
(deels) ovaal. Voor welk doel dit stuk is hergebruikt blijft echter onduidelijk. Losse fragmentjes komen 
ook uit de omheiningsgreppels, enkele randstructuren, diergraven en een drietal crematiegraven (1053, 
1039 en 1072). Bij twee van die graven gaat het om gruisfragmenten die waarschijnlijk secundair in de 
graven zijn terecht gekomen Uit graf 1072, echter, zijn vijf fragmenten van een of meerdere imbrices 
afkomstig zijn (totaal 345 g). Twee van de fragmenten zijn verbrand. Mogelijk heeft er in dit geval een 
imbrex op de brandstapel gelegen en zijn fragmenten daarvan met de verbrandingsresten in het graf 
terecht gekomen. Het graf dateert tussen 175 en 300 na Chr. 

 De spreiding op de vindplaats De Reth is nog diffuser dan die op de vindplaats Hazenkamp. Slechts 
in één graf zijn twee fragmentjes keramisch bouwmateriaal aangetroffen (graf 1079; 2 g). Verder zijn er 
stukken afkomstig uit de midden-Romeinse greppels 6020, 6021 en 6022. Opvallend zijn enkele kleine 
fragmenten uit de vroeg-Romeinse contexten 14001, 14004 en 14005. De meest aannemelijke verklaring 
voor deze stukken is dat zij later secundair in deze greppels zijn terecht gekomen. 

 Op de kaart zijn ook de hierboven al apart beschreven bijzondere stukken aangegeven. Daarbij valt 
vooral op dat het tubulusfragment in het noordelijke deel van de vindplaats De Reth is aangetroffen, 
overigens in de recente bouwvoor. 

Discusssie
Onderzoek naar rurale vindplaatsen in het rivierengebied heeft duidelijk gemaakt dat de aanwezigheid 
van keramisch bouwmateriaal niet per definitie met de aanwezigheid van pannen daken en/of stenen 
gebouwen kan worden geassocieerd. Het bouwmateriaal kan heel goed van elders kan zijn aangevoerd 
en zijn gebruikt voor allerhande doeleinden, anders dan het bedekken van daken. 

Om het keramisch bouwmateriaal van Tiel-Medel beter te kunnen duiden kunnen we naar een aantal 
aspecten kijken. Allereerst het aantal fragmenten. Afgezet tegen de te Medel onderzochte oppervlakte (ca. 
6 hectare) is het aantal dakpanfragmenten gering te noemen. Ter vergelijking, op de Medelse vindplaats 
6, ongeveer 1 km ten zuidwesten van de vindplaats Hazenkamp (zie fig. 2.1), zijn 488 dakpanfragmenten 
gevonden, terwijl de oppervlakte van die opgraving slechts 0.56 hectare bedroeg.387 Wat dat betreft past 
het beeld van Hazenkamp en De Reth beter bij dat van Tiel-Passewaaij, waar het aantal dakpanfragmen-
ten 676 bedraagt, bij een opgegraven oppervlakte van ca. 3 hectare. 

Een andere indicator is de verhouding tussen tegulae en imbrices. Waar sprake is geweest van pannen 
daken, zullen beide soorten in ongeveer dezelfde aantallen aanwezig zijn geweest. Bij secundair gebruik 
zal men een voorkeur hebben gehad voor tegulae of stukken daarvan, omdat de gebogen imbrices minder 
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geschikt waren voor hergebruik. Voor Medel-Hazenkamp en -De Reth is de verhouding tegula:imbrex 
1.68:1 op basis van het aantal fragmenten. Deze verhouding zou kunnen wijzen op hergebruik. 

De hoeveelheid, de fragmentatie, het verspreidingsbeeld en de contextinformatie doen vermoeden 
dat het keramische bouwmateriaal deels secundair gebruikt zal zijn (zeker de haardtegels). Voor de vond-
strijke geullagen langs de westelijke geuloever kan worden vermoed dat het keramische bouwmateriaal 
samen met de grond is aangevoerd van elders. Voor de herkomst van deze grond zou dan mogelijk de 
vindplaats Hoge Hof kunnen worden aangewezen. Het is immers opvallend dat het keramisch bouw-
materiaal zich sterk aan de westelijke geuloever concentreert, en niet aan de oostelijke oever. Daarnaast 
blijkt dat de concentratie bouwmateriaal op de westoever van de geul zich ook op de vindplaats Hoge 
Hof voortzet richting zuiden. Mogelijk houdt de verspreiding van het bouwmateriaal verband met de 
bebouwing op die vindplaats. 
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388  Heeren 2009; Van Renswoude 2009.
389  Van Renswoude 2017.
390  De archeologische data van deze vindplaats zijn goed 

uitgewerkt en de vele vroeg-Romeinse metaalvondsten 

zijn beschreven en afgebeeld (Den Hartog 2009).
391  In het PvE zijn relatief veel vragen geformuleerd over 

deze overgangsperiode. Tevens is er voor deze periode 

een onderzoekstrategie ontworpen (Van Renswoude /

Van Kampen /Schuuring 2016, 40).
392  Ondanks het streven naar een zo volledig mogelijk 

overzicht, is het onmogelijk om ieder metaalobject te 

bespreken. Hierdoor kunnen objecten die voor andere 

onderzoekers interessant zijn mogelijk onder de radar 

blijven. Om dat probleem te ondervangen is in tabel 9.2 

een volledig overzicht gegeven van alle metaalvondsten. 

Daarnaast zullen zowel de complete determinatielijsten 

als de objectfoto’s worden gedeponeerd in het e-depot 

(DANS EASY). Alle metaalvondsten, zowel de gecon-

serveerde als de gedeselecteerde stukken, zijn gefoto-

grafeerd. Hierdoor is het metaalcomplex volledig voor 

andere onderzoekers ontsloten.
393  Veel aandacht zal uitgaan naar de Late IJzertijd, de 

vroeg-Romeinse tijd en de laat-Romeinse tijd. Som-

mige metaalcategorieën -zoals fibulae- zullen nadruk-

kelijker ter sprake komen dan andere. Dit heeft te maken 

met de inhoudelijke waarde van fibulae. Allereerst zijn 

zij door hun modegevoeligheid goed dateerbaar. Ten 

tweede zijn het kwetsbare gebruiksvoorwerpen die 

veelvuldig werden afgedankt en ten derde werden zij 

gedragen door zowel mannen als vrouwen. Als laatste 

kan algemeen goed onderscheid worden gemaakt tussen 

fibulacomplexen uit rurale nederzettingen, urbane centra 

en militaire complexen. De munten zijn niet opgeno-

men in het hoofdstuk metaal omdat deze een specifieke 

categorie zijn die in hoofdstuk 10 worden besproken.

9  m e ta a l
 Jan van Renswoude

9 . 1  i n l e i d i n g

Het archeologische onderzoek in Tiel-Medel heeft een aanzienlijke hoeveelheid metaalvondsten opgele-
verd. In totaal zijn 3250 metalen voorwerpen verzameld met een gewicht van ca. 256.35 kg. Deze objec-
ten zijn vooral gemaakt van brons en ijzer en in mindere mate lood, zilver en tin. Slechts twee voorwer-
pen zijn gemaakt van goud. In tabel 9.1 zijn de aantallen metaalvondsten weergegeven per metaalsoort. 
De objecten dateren vanaf de Midden IJzertijd tot in de Nieuwe Tijd. Uit de Midden IJzertijd dateert 
echter slechts één object. De meeste objecten dateren uit de Late IJzertijd en de Romeinse tijd. Verder is 
er een kleine groep metalen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. 

Hoewel alle metalen objecten uit de periode tussen de Midden IJzertijd en de Late Middeleeuwen 
archeologisch inhoudelijk erg interessant zijn, springt het vroeg-Romeinse complex eruit, vooral door 
zijn omvang en de opvallend vroege datering. Bij andere grote opgravingen in het Rivierengebied, zoals 
te Tiel-Passewaaij en te Geldermalsen-Hondsgemet, wordt dit vroeg-Romeinse materiaal namelijk vaak 
overschaduwd door de metaalwaar uit de midden-Romeinse tijd.388 Ook het indrukwekkende metaal-
complex van Houten-Castellum dateert een fase later dan dat van Tiel-Medel.389 Een uitzondering vormt 
de vindplaats Sportpark Terweide 2 in de gemeente Utrecht. Hier is een nederzetting onderzocht die 
uitsluitend in de vroeg-Romeinse tijd dateert, tot ca. 50 na Chr.390 Voor de vroeg-Romeinse periode 
maakt de opgraving van Tiel-Medel de hooggestelde verwachtingen uit het vooronderzoek meer dan 
waar. Hierdoor kan het metaalonderzoek bijdragen aan het begrip van de transitieperiode tussen de Late 
IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd. 391

 In onderstaande tekst wordt een overzicht gegeven van de vondstcategorie metaal en worden de 
opmerkelijke stukken besproken.392 De metaalanalyse staat in het teken van de beantwoording van de 
vraagstellingen uit het PvE (zie ook hoofdstuk 3).393 Sporen met metaalvondsten zijn aangeduid met 
een spoornummer (S) of een structuurnummer. De vondsten zelf hebben een vondstnummer (V). Alle 
metaalvondsten zijn ingevoerd in een database. Van het totale aantal ingevoerde metaalvondsten is een 
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394  De metaalselectie (en deselectie) is uitgevoerd door J. 

van Renswoude (senior-archeoloog en metaalspecialist) 

en voorgelegd aan het provinciaaldepot ter goedkeuring. 

Voor de uiteindelijke selectielijst zie evaluatierapport 

(Van Kampen/Habermehl/Van Renswoude 2017, 86 en 

bijlage 9). Het metaal is geconserveerd door conserve-

ringsspecialist E. Wijnans (VUhbs). 
395  Zie Van Renswoude/Van Kampen/Schuuring 2016.
396  Norde/Van Renswoude 2014.
397  Het gaat hierbij om 43 vondsten van vindplaats 1, twee 

vondsten van vindplaats 2 en 43 vondsten van vindplaats 

3 (Van Renswoude 2014a, 117). Deze metaalvondsten 

zijn -wanneer relevant- per object besproken, maar zijn 

niet opgenomen in de totaaloverzichten. Voor deze ana-

lyse waren vooral de objecten interessant die met zeker-

heid uit de Late IJzertijd, de overgangsperiode naar de 

vroeg-Romeinse tijd of de laat-Romeinse tijd dateren.
398  Bij de metaalanalyse is gebruik gemaakt van de expertise 

van zowel dr. S. Heeren als prof. dr. N. Roymans (beiden 

hebben plaats in de wetenschappelijke begeleidingscom-

missie van onderhavig project). Heeren heeft, naast het 

aanleveren van data over metalen objecten uit PAN, spe-

cialistische kennis gedeeld over fibulae en enkele anders 

specifieke metalen objecten. Roymans heeft vooral 

kennis en inzichten ingebracht over munten en metaal 

uit de Late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd. Beiden 

worden hierbij expliciet bedankt voor hun kundige en 

waardevolle inbreng.

ruime selectie geanalyseerd en geconserveerd.394 Het doel 
van deze analyse is om de in het PvE opgenomen onder-
zoeksvragen te beantwoorden en het metaalcomplex te 
ontsluiten voor andere onderzoekers.395

Om een zo compleet mogelijk beeld te geven van het 
metaalcomplex zullen ook de metaalvondsten uit het proef-
sleuvenonderzoek besproken worden in dit hoofdstuk.396 In 
totaal zijn 88 metaalvondsten uit het proefsleuvenonder-
zoek relevant voor het huidige onderzoek.397

Tijdens de analysefase is gebruikgemaakt van en zo 
mogelijk samengewerkt met PAN (Portable Antiquities of the 
Netherlands). Specifieke vragen over metaal uit het onder-
zoeksgebied of de directe omgeving zijn beantwoord door 
S. Heeren.398

Na deze inleiding wordt allereerst de gehanteerde 
onderzoeksmethode besproken en een algemeen

overzicht gegeven van het metaalcomplex. In paragraaf 
9.3 worden vervolgens de functionele categorieën en de 
resultaten per periode gepresenteerd. In de paragrafen 9.4 
tot 9.6 komen in chronologische volgorde de vondsten uit de IJzertijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen 
en de Nieuwe Tijd aan bod. Afsluitend worden in paragraaf 9.7 de

conclusies gepresenteerd. De antwoorden op de onderzoeksvragen die betrekking hebben op het 
metaal zijn opgenomen in bijlage 2.

 

9 . 2  o n d e r z o e k s m e t h o d e

In het nederzettingsdeel van de vindplaats De Reth (ten zuiden van het grafveld) zijn vrijwel alle meta-
len objecten gedetecteerd met de metaaldetector. Slechts enkele objecten zijn op het oog gevonden 
of afkomstig uit zeefmonsters. Op de grafvelden, daarentegen, zijn naast de detectorvondsten ook veel 
metalen objecten afkomstig uit de zeefmonsters. Dit komt omdat de volledige inhoud van de grafkuilen 
is gezeefd. Uit het residu zijn, nadat het gedroogd was, de metalen objecten eerst op het oog verzameld. 
Het restant van het ijzer is met behulp van een sterke magneet gescheiden uit het residu. 

soort aantal

aluminium 1

brons 1311

goud 2

ijzer 1741

koper 1

lood 112

lood/tin 16

onbekende legering 2

tin 5

zilver 52

zink 7

totaal 3250

Tabel 9.1. Tiel-Medel-Afronding. Aantallen per 

metaalsoort. 
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399  Tijdens het veldwerk kwamen meerdere detectorama-

teurs langs die vertelden dat ze op de plaats waar wij 

aan het opgraven waren hadden gezocht. Deze mensen 

hebben wij doorverwezen naar het PAN-project onder 

leiding van dr. S. Heeren (VU), zodat hun vondsten 

geïnventariseerd konden worden. Helaas moet worden 

vastgesteld dat de meeste amateurs deze stap uiteindelijk 

niet hebben gemaakt.
400  De recente bouwvoor is genummerd als S999 en de 

subrecente bouwvoor als S998. Van de in totaal 1830 

ingevoerde records zijn er 513 afkomstig uit S999 of 

S998. De som is dan 513/1830 x 100 = 28.0%
401  De som is dan 171/1830 x 100 = 9.3%
402  De recente objecten en objecten uit de bouwvoor die 

niet met zekerheid aan archeologisch relevante perioden 

kunnen worden toegewezen zijn niet meegerekend. 

Ook de grafinventarissen met grote hoeveelheden 

schoenspijkers en gewone spijkers zijn gerekend als 1. 

Op die manier wordt voorkomen dat er een vertekend 

beeld ontstaat in vergelijking met andere vindplaatsen. 

De som is 1830 records - 342 records (uit de bouwvoor 

met vondsten uit de Nieuwe Tijd)  - 18 records (vond-

sten uit de Nieuwe Tijd uit de overige sporen) = 1470 

records.
403  Bij Tiel-Passewaaij is de vondstrijke geulzone slechts 

gedeeltelijk onderzocht. Wanneer de geulzone volledig-

zou zijn opgegraven zou de vondstdichtheid veel hoger 

zijn geweest. Cijfers betreffende het aantal vondsten per 

m2 voor de vindplaatsen Tiel-Passewaaij, Geldermalsen-

Hondsgemet en Huissen-Loostraat Zuid zijn door 

VUhbs aangeleverd aan de SIKB.
404  Van Renswoude 2017a, 438.
405  Zowel vondsten uit de nederzetting als de geul zijn 

hierin meegerekend. Het vondstrijke deel van de geul-

zone is volledig onderzocht.

Over de detectorstrategie kan verder opgemerkt worden dat alle verwijderde grond, waaronder de 
bouwvoor en cultuurlagen, intensief is afgezocht met de metaaldetector. Alle archeologisch relevante 
objecten, ook die afkomstig zijn uit de bouwvoor, zijn driedimensionaal ingemeten. Nieuwetijdse metaal-
vondsten afkomstig uit de recente bouwvoor, subrecente sloten of recente verstoringen zijn per spoor-
vulling verzameld. Er heeft nagenoeg geen selectie in het veld plaatsgevonden. Alleen recente objecten 
zonder archeologische relevantie uit de bouwvoor, zoals zilverpapier en schroeven, zijn niet verzameld. 
Uit de bouwvoor zijn overigens betrekkelijk weinig archeologische objecten afkomstig, ondanks het feit 
dat op veel plaatsen cultuurlagen in de bouwvoor waren opgenomen. Deze omstandigheid kan wor-
den verklaard door de intensieve activiteiten van detectorzoekers voorafgaande aan de opgraving.399 In 
totaal is 28% van de verzamelde objecten afkomstig uit de recente of subrecente bouwvoor.400 Van de 
513 vondsten afkomstig uit de subrecente bouwvoor dateren 91 objecten met zekerheid in de Nieuwe 
of Nieuwste Tijd. In totaal dateren 171 objecten (9.3%) uit de recente of subrecente bouwvoor uit de 
periode van de IJzertijd tot en met de Late Middeleeuwen.401 De overige 251 vondsten kunnen niet tot 
een periode worden gerekend. 

In totaal kunnen 1470 metaalvondsten met zekerheid aan archeologisch relevante perioden worden 
toegewezen.402 Wanneer de metaalvondstdichtheid per vierkante meter berekend wordt, is dit 0.024 
metaalvondsten per m². Deze dichtheid is relatief laag vergeleken met enkele andere vindplaatsen uit de 
regio. Zo bedraagt de vondstdichtheid te Tiel-Passewaaij 0.1 en te Huissen-Loostraat Zuid (vindplaatsen 
A en D) is de dichtheid met 0.28 en 0.32 metaalvondsten per m² nog hoger.403 De hoge vondstdichtheid 
bij deze laatstgenoemde vindplaats kan verklaard worden doordat de vondsthoudende cultuurlagen hier 
-in tegenstelling tot andere vindplaatsen- volledig intact waren. Ook de vindplaats Houten-Castellum 
heeft een hogere dichtheid, met 0.13 metaalvondsten per vierkante meter.404 Een vindplaats die qua 
dichtheid wel redelijk overeenkomt met Tiel-Medel is Geldermalsen-Hondsgemet. De dichtheid per 
vierkante meter bedraagt hier 0.035.405

 Dat Tiel-Medel een lage vondstdichtheid heeft in vergelijking met de meeste andere vindplaatsen kan 
verklaard worden door het feit dat een groot deel van de vindplaats dienst deed als grafveld, waar lagere 
dichtheden van metaalvondsten kunnen worden verwacht in vergelijking met nederzettingsterreinen. 
Daarnaast lag de kern van de nederzetting buiten het plangebied en kan het overige terrein binnen het 
plangebied dus worden geduid als een perifere zone, ofwel off-site locatie. 
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406  Polak/Kloosterman/Niemeijer 2004, 188-203.
407  Hierin zijn niet de metaalvondsten van het grafveld van 

Tiel-Passewaaij en de nederzetting aan de Oude Tielse-

weg opgenomen.
408  Verhelst 2006, 146; Van Renswoude 2009, 233-237; Van 

Renswoude 2017a, 440-442, 443-444 en 518-519; Van 

Renswoude 2017b, 397-398.
409  Bij de analyse van fibulae is gebruik gemaakt van een 

aantal standaardwerken, zoals Almgren 1923, Böhme 

1974, Van Buchem 1941, Feugère 1985,  Haalebos 1986, 

Metzler 1995, Riha 1979 en 1994 en Völling 1994. 
410  Heeren/Van der Feijst 2017.

9 . 3  r e s u l tat e n

In totaal zijn tijdens het archeologisch onderzoek 3250 metalen objecten aangetroffen. Deze objecten
zijn vooral gemaakt van brons en ijzer. In tabel 9.1 is een overzicht gegeven van het aantal objecten per 
metaalsoort. De metaalvondsten zijn op basis van hun vondstcontext en vorm toegewezen aan een peri-
ode. Bij vondsten uit de geullagen of de bouwvoor bleken in enkele gevallen de uiterlijke kenmerken 
van de patina een indicator te zijn voor de ouderdom. Van de totale assemblage metaalvondsten dateren 
88 stuks uit de IJzertijd, 1907 stuks uit de Romeinse tijd, 30 stuks uit de Middeleeuwen en 109 stuks 
uit de Nieuwe Tijd. Verder konden 1116 metaalvondsten uit de bouwvoor en lagen niet met zekerheid 
worden gedateerd. De metaalvondsten uit de diverse perioden zijn onderverdeeld in een aantal functio-
nele categorieën (tabel 9.2). De onderscheiden functionele categorieën zijn: wapens en militaria, munten, 
objecten van persoonlijke aard, huishoudelijke objecten, onderdelen van meubels, aan nijverheid gere-
lateerde objecten, werktuigen en overig. Deze categorieën zijn weer onderverdeeld in vondstgroepen 
(type). De onderverdeling in functionele categorieën is gebaseerd op de indeling die gebruikt is voor 
de metaalvondsten van het castellum van Alphen aan den Rijn406 en is ook toegepast bij de analyses van 
de grote metaalcomplexen van Tiel-Passewaaij (nederzetting Passewaaijse Hoge Weg),407 Geldermalsen-
Hondsgemet, Houten-Castellum en Cuijk-De Nielt.408 Deze methodische standaardisatie is gebruikt om 
zinvolle vergelijkingen tussen nederzettingen mogelijk te maken.

 Een groot verschil tussen de metaalassemblages van Tiel-Medel en die van andere vindplaatsen, zoals 
Tiel-Passewaaij en Geldermalsen-Hondsgemet, wordt veroorzaakt doordat voor Tiel-Medel de metaal-
vondsten van het grafveld worden meegerekend. Uit het grafveld zijn namelijk veel ijzeren schoenspij-
kers en spijkerfragmenten afkomstig. Eventuele andere significante verschillen worden verklaard in de 
volgende paragrafen, bij de bespreking van de resultaten per periode.

 Om de fibulae van Tiel-Medel te kunnen vergelijken met de nieuwe typologie door Heren en Van 
der Feijst zijn alle oude fibulatypen,409 zoals tot op heden werd gebruik in de metaaldatabase van VUhbs, 
aangepast.410 Omdat deze typologie vooral gebruikt maakt van een cijfercodering voor het hoofdtype is 
in bijlage 6 een overzicht gegeven van deze typologie. Daarbij zijn alleen de typen aangegeven die zijn 
aangetroffen te Tiel-Medel.

9 . 4  i j z e r t i j d

9 . 4 . 1  i n l e i d i n g

Bij het onderzoek te Tiel-Medel is een groep metaalvondsten uit de IJzertijd gevonden. In totaal dateren 
88 objecten uit deze periode. Slechts één van deze vondst hoort thuis in de Midden IJzertijd. De overige 
vondsten stammen allemaal uit de Late IJzertijd. In het vondstassemblage uit de Late IJzertijd kunnen 
twee groepen vondsten onderscheiden worden: metaalvondsten uit de periode La Tène C tot en met 
D1 (ca. 150-80 voor Chr.) en metaalvondsten uit de periode La Tène D2 (ca. 80-19 voor Chr.). Deze 
groepen zijn over het algemeen goed van elkaar te onderscheiden op basis van uiterlijke kenmerken. Van 
speciaal belang zijn de metaalvondsten uit de overgangsperioden, namelijk die van La Tène D1 naar La 
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categorie/vorm type brons ijzer lood/tin zilver goud overig totaal

militaria

aanvalswapen granaat* 1 1 - - - - 2

granaatscherf 1 - - - - - 1

kogel - - 4 - - - 4

musketkogel - - 15 - - - 15

speer/lans - 3 - - - - 3

zwaard(schede) - 2 - - - - 2

gordel/balteus/schort heupgordel 8 - - - - - 8

wapenschort 1 - - - - - 1

verdediging schild 3 - - - - - 3

plaatpantser 3 - - - - - 3

subtotaal 17 5 19 - - - 42

paardentuig

hoefijzer - 3 - - - - 3

tuig eindbeslag 3 - - - - - 3

hanger 2 - - - - - 2

leerbeslag 6 - - - - - 6

passant 1 - - - - - 1

riemverdeler 4 - - - - - 4

sierbeslag 31 - - - - - 31

sluiting 1 - - - - - 1

ruiterspoor 1 - - - - - 1

subtotaal 49 3 - - - - 52

munt

munt 160 - - 33 1 1 195

afslag munt - - 1 - - - 1

subtotaal 160 - 1 33 1 1 196

persoonlijk

insigne - - 1 - - - 1

kleding fibula 408 2 - 4 - - 414

gesp 16 1 - - - - 17

gordelhaak 2 - - - - - 2

haken en ogen 3 - - - - - 3

kledinghaakje 1 - - - - - 1

knoop 16 1 - 1 - - 18

riemtong 3 - - - - - 3

schoenspijker - 483 - - - - 483

sierraad armband 33 - - 3 - - 36

haarnaald 10 1 - 1 - - 12

hanger - - - 2 - - 2

kraal 5 - 4 - 1 - 10

onbekend - - - 1 - - 1

vingerring 10 1 - 1 - - 12
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categorie/vorm type brons ijzer lood/tin zilver goud overig totaal

vlechtring 2 - - - - - 2

toiletgerei lepelsonde 1 - - - - - 1

onbekend 1 - - - - - 1

oorlepel 2 - - - - - 2

pincet 1 - - - - - 1

scheermes - 2 - - - - 2

spiegel 2 - - - - - 2

zegeldoosje 2 - - - - - 2

subtotaal 518 491 5 13 1 - 1028

huishoudelijk

vaatwerk onbekend 13 - - - - - 13

grape 2 - - - - - 2

reparatiestuk 9 - 1 - - - 10

lepel 1 - 2 - - - 3

subtotaal 25 - 3 - - - 28

meubel

hang- en sluitwerk beslag 5 - - - - - 5

scharnier - 1 - - - - 1

siernagel 25 - - - - - 25

sleutel - 1 - - - - 1

slotgrendel - 1 - - - - 1

subtotaal 30 2 - - - - 33

nijverheid

baar 3 - - - - - 3

balans 1 - - - - - 1

gewicht - 4 - - - - 4

metaalbewerkings-

afval smeltbrons 38 - - - - - 38

schroot 3 - - - - - 3

gietrest 2 - - - - - 2

halfproduct 1 - - - - - 1

subtotaal 48 4 - - - - 52

werktuig

gereedschap beitel - 4 - - - - 4

mes - 11 - - - - 11

priem - 1 - - - - 1

pook - 1 - - - - 1

schaar - 1 - - - - 1

schrabber - 1 - - - - 1

spijker - 308 - - - - 308

onbekend 2 1 - - - - 3

vingerhoed 4 - - - - - 4
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categorie/vorm type brons ijzer lood/tin zilver goud overig totaal

wig/keg - 1 - - - - 1

wagen riemgeleider 1 - - - - - 1

scheepvaart scheepsnagel - 11 - - - - 11

subtotaal 7 340 - - - - 347

overig balk 3 - - - - - 3

bel 1 - - - - - 1

beslag 8 - - - - - 8

bikkel - - 2 - - - 2

blik 70 - - - - - 70

boekbeslag 1 - - - - - 1

buis 1 - - - - - 1

daklood - - 1 - - - 1

dop 1 - - - - - 1

draad 21 4 - - - - 25

druppel/bolletje 12 - - - - - 12

fragment 31 - 1 - - - 32

haak 2 3 - - - - 5

huls/koker - 1 - - - - 1

ketting 2 3 - - - - 5

knopje 4 - - - - - 4

kram - 30 - - - - 30

lakenlood - - 5 - - - 5

naald 8 5 - - - - 13

niet 2 - - - - - 2

overig 10 1 6 3 - - 20

pin - 1 - - - - 1

plaatje 43 38 28 - - - 109

prop - - 1 - - - 1

ring 44 6 - - - - 50

schijf - - 1 - - - 1

splitpen - 1 - - - - 1

staaf 4 9 3 - - - 16

strip 11 14 3 - - - 28

verzwaring - - 19 - - - 19

vormloze klomp - - 17 - - - 17

subtotaal 279 116 87 3 - - 485

onbekend 53 161 6 1 - 6 227

totaal 1186 1124 121 50 2 7 2490

Tabel 9.2. Tiel-Medel-Afronding. Aantallen metaal per hoofdgroep, per type en per metaalsoort.

*Tijdens het onderzoek zijn twee granaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden die zijn opgehaald door de politie.
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411  Van Renswoude/Van Kerckhove 2009.
412  Van Renswoude 2009a, 237.
413  Heeren/Van der Feijst 2017, 276.
414  Heirbaut/Koot 2016.
415  Van Renswoude 2017a.

416  Heeren/Van der Feijst 2017, 30-33.
417  Van Renswoude 2017a: Hiervan komen V38.221 en 

V40.451 het meest overeen, 458, fig. 9.2A, 3 en fig. 9.2B, 

11.

Tène D2 en die van de Late IJzertijd naar de Romeinse tijd. Aan de discussie omtrent deze overgangs-
periodes kunnen de metaalvondsten van Tiel-Medel mogelijk een bijdrage leveren.

Tot op heden zijn slechts weinig vindplaatsen met vergelijkbare metaalcomplexen uit deze periode 
opgegraven in Nederland en nog minder zijn ontsloten door middel van een rapportage. Voor de Late 
IJzertijd kan hier vooral de vindplaats Geldermalsen-Hondsgemet worden genoemd.411 Hier is een 
nederzetting onderzocht waar meer dan tweehonderd metalen objecten zijn aangetroffen, die vooral in 
de periode tussen ca. 150 en 19 voor Chr. dateren.412 Een andere nederzetting die de potentie heeft om 
een belangrijke bijdrage te leveren aan de kennis over de Late IJzertijd is die van Nijmegen/Oosterhout-
Van Boetzelaerstaat Bo5. Echter, deze vindplaats is tot op heden niet uitgewerkt, waardoor gegevens 
slechts summier aanwezig zijn. In hun studie naar fibulae hebben Heeren en Van der Feijst de fibulae 
van deze vindplaats wel deels opgenomen, maar het gaat hierbij niet om een volledige studie naar de 
metaalwaar.413 De onlangs gepubliceerde vindplaats Lent-vindplaats 9/57 kan hier nog aan toegevoegd 
worden.414 Hier is een groep metalen objecten uit de Late IJzertijd gevonden. 

Verder kan de opgraving van Houten-Castellum nog genoemd worden als een vindplaats met een 
groot complex metaalwaar uit de IJzertijd. Het metaalcomplex van deze vindplaats, dat tot op heden 
uniek is in Nederland, dateert echter vooral uit de Midden IJzertijd en het begin van de Late IJzertijd; de 
periode die voorafgaat aan de gebruiksperiode van de vindplaatsen te Tiel-Medel.415 Om de metaalwaar 
uit Tiel-Medel te kunnen begrijpen is het van belang om inzicht te verschaffen in de manier waarop 
metalen objecten, zoals fibulae en armbanden,  gedurende de IJzertijd in ieder huishouden gemeengoed 
werden. De analyse van de metaalwaar uit Tiel-Medel kan bijdragen aan een completer beeld van het 
voorkomen, het gebruik, de verspreiding en de datering van metaalwaar uit de IJzertijd binnen Neder-
land. 

9 . 4 . 2  m i d d e n  i j z e r t i j d

Het oudste metalen object betreft een complete bronzen draadfi-
bula van het vroeg-La Tène-schema (V4198, fig. 9.1). Het is een 
groot en robuust exemplaar met een geprofileerde voetknop. De 
beugel is verdikt en in doorsnede ovaalvormig. De fibula heeft een 
lengte van 7.0 cm en een gewicht van 20 g. Kenmerkend voor 
draadfibulae van het vroeg-La Tène-schema is dat de draad waar-
uit de naaldhouder is gevormd is teruggebogen over de beugel, 
maar niet is vastgezet met een manchet. Verder heeft de fibula een 
bovendraadse constructie met vier windingen. Waarschijnlijk gaat 
het om een type 3b1 in de typologie van Heeren en Van der Feijst, 
te dateren tussen ca. 450 en 200 voor Chr.416 Het type 3b1 wordt 
omschreven als een eendelige spiraalfibula met een geribbelde voet. 
Bij de fibula uit Tiel-Medel is de voet niet geribbeld, maar sterker 
geprofileerd, hoewel niet genoeg om te kunnen spreken van een type 3b2 (met een kogel aan de voet). 
Voor deze fibula is de term geprofileerde voet dan ook meer geschikt. In de assemblage van Houten-
Castellum zijn enkele fibulae aanwezig met een min of meer vergelijkbare geprofileerde voetknop.417 De 

Fig. 9.1. Tiel-Medel-Afronding. Een 

bronzen draadfibula van het vroeg-La 

Tène-schema (V4198). Schaal 2:3. 

V37.4198
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418  Van Renswoude 2017a, 70
419  Heeren/Van der Feijst 2017, 32.
420  Van Renswoude 2017a.

421  Onder deze exemplaren bevindt zich één fibula die 

gevonden is tijdens het proefsleuvenonderzoek. 
422  Heeren/Van der Feijst 2017.

Houtense fibula V38.221 komt in vorm het meest overeen en deze fibula wordt gedateerd tussen ca. 380 
en 280 voor Chr.418 Tijdens de studie van Heeren en Van der Feijst waren er 47 fibulae van het Vroeg- 
Tène-schema bekend.419 De negentien fibulae van Houten-Castellum zijn daarbij nog niet opgenomen.420 
Al met al kan worden geconcludeerd dat dergelijke vroege fibulae vrij zeldzaam zijn.

 De hierboven beschreven fibula is gevonden tijdens de aanleg van werkput 37, tijdens het volgen van 
het pad door de geul, ter hoogte van de voorde of mogelijke dam. De fibula bleek afkomstig uit een laag 
(S37.36) behorende tot een verhoging ter hoogte van het pad dat dwars door de geul was aangelegd. 
Deze laag (structuur 11011) is geïnterpreteerd als een vol-middeleeuws vegetatieniveau. De metaalvondst 
lag echter exact ter hoogte van het mogelijke damlichaam, ca. 30 cm boven de midden-Romeinse laag 
11029. Het is niet uitgesloten dat de fibula gerekend moet worden tot een laag die bij de oversteekplaats 
(voorde) of mogelijke dam behoort. Zeker is dat de fibula geen verspoelde vondst betreft. De fibula is 
namelijk compleet en verkeert in een perfecte staat. De conclusie is dan ook dat deze fibula alleen op 
deze plek kan zijn terecht gekomen als deze is gedeponeerd. Hoewel de laag uit de Volle Middeleeuwen 
dateert lijkt een eerdere deponering van de fibula in de midden- of laat-Romeinse tijd voor de hand 
te liggen. In de Volle Middeleeuwen heeft deze plek zijn betekenis als oversteekplaats al verloren, zodat 
een speciale depositie onlogisch lijkt voor die periode. Het vegetatieniveau zou dan ouder dateren of de 
vondst ligt niet meer in de oorspronkelijke context en is iets verplaatst. Mogelijk werd aan dit object en 
de depositie ervan een bijzondere waarde toegedicht.

9 . 4 . 3  l at e  i j z e r t i j d

Het metaal uit de Late IJzertijd kan in twee groepen onderverdeeld worden. De eerste groep bestaat uit 
metalen objecten die geassocieerd worden met de bewoning langs de geul van Echteld fase I (fig. 9.2). 
Hier liggen drie erven die dateren uit La Tène C-D1 (ca. 150-80 voor Chr.). De tweede groep metalen 
dateert een fase jonger, in La Tène D2 (ca. 80-19 voor Chr.). Deze vondsten liggen vooral in de rand-
zone van de geul van Echteld fase II (fig. 9.3). Deze groep metalen kan niet worden geassocieerd met 
aanwijsbare bewoningssporen.

9.4.3.1 Fibulae

Bijna 58% van de metalen objecten uit de Late IJzertijd bestaat uit fibulae. In totaal kunnen 51 exem-
plaren tot deze periode worden gerekend. In dit hoofdstuk komen voorts ook exemplaren aan bod die 
nog gangbaar geweest kunnen zijn in de vroeg-Romeinse tijd. Het totale aantal besproken fibulae is 86. 
In het onderstaande worden de fibulae besproken per type.

Draadfibulae van het midden La Tène-schema (fig. 9.4 en tabel 9.3)
Kenmerkend voor de draadfibulae van het midden La Tène-schema is dat de draad van waaruit de naald-
houder is gevormd is teruggebogen over de beugel en is vastgezet met een manchet (twee uitgehamerde 
flapjes die om de beugel geklemd worden). In totaal konden veertien fibulae tot dit type worden gere-
kend.421 In de recente typologie door Heeren en Van der Feijst is dit type 4.422

Eén van de opmerkelijkste fibulae uit het complex (V122, fig. 9.4, 1) is al gevonden tijdens het proef-
sleuvenonderzoek van 2014. De fibula is afkomstig uit een ondiepe depressie op vindplaats 2 en kan een 
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Fig. 9.2. Tiel-Medel-Afronding. Verspreidingskaart van het metaal uit de Late IJzertijd (ca. 150-70 voor Chr.).

A geul van Echteld fase I: B fibulae; C sieraden; D overig.
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Fig. 9.3. Tiel-Medel-Afronding. Verspreidingskaart van het metaal uit de Late IJzertijd (ca. 70-19 voor Chr.).

A geul van Echteld fase II: B fibulae; C sieraden; D overig.
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1-V122

4-V12.2682 5-V22.3800 6-V122.3806 7-V123.3931

8-V131.4081 9-V132.4242 10-V134.5145

12-V133.5347 13-V133.5348 14-V133.5475 15-V131.5884

11-V133.5345

3-V122.38072-V134.4799

Fig. 9.4. Tiel-Medel-Afronding. Draadfibula van het midden La Tène-schema uit de Late IJzertijd (ca. 70-19 voor Chr.). Schaal 

2:3. 

1 variant Beilerstroom (Heeren/Van der Feijst type 4h) (V122); 2 -3 standaardvorm variant 4a (V4799 en V3807)); 4-14 variant 

Empel (Heeren/Van der Feijst type 4c) (V2682, V3800, V3806, V3931, V4081, V4242, V5145, V5345, V5347, V5348 en V5475);15 

overig (V5884)
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nr wp vn type subtype nr begin eind opmerking

lengte

(mm)

restlengte

(mm)

1* - 122 kenmerkende 

manchet 

variant 

Beilerstroom

4h -200 -100 datering is beredeneerd en berust niet op 

harde data. 

105

2 134 4799 met een licht 

gebogen vorm

meer dan vier 

windingen 

4a -220 -50 in totaal tien windingen veerrol, omgeslagen 

voet en manchet zijn afgebroken, zeer dunne 

beugel.

- 32

3 122 3807 met een licht 

gebogen vorm

10 tot 12 

windingen

4a -220 -50 kort exemplaar waarvan alleen de veerrol 

en een deel van de beugel met manchet 

resteren.

- 40

4 12 2682 rechte beugel 

met een hoekige 

beugelknik

variant Empel, 

maar onversierd

4c -150 -30 alleen fragment beugel. - 56

5 22 3800 rechte beugel 

met een hoekige 

beugelknik

variant Empel, 

maar onversierd

4c -150 -30 slechts drie windingen van de veerrol en de 

beugel met naaldhouder

55 -

6 122 3806 rechte beugel 

met een hoekige 

beugelknik

variant Empel 4c -150 -30 variant Empel maar beugel is versierd met 

kerfsnedes. 

- 41

7 123 3931 rechte beugel 

met een hoekige 

beugelknik

variant Empel, 

maar onversierd

4c -150 -30 mogelijk afgebroken ter hoogte van de 

versiering. Stuk beugel met manchet 

ontbreekt. Veerrol heeft 8 windingen. 

- 42

8 131 4081 rechte beugel 

met een hoekige 

beugelknik

variant Empel 4c -150 -30 versiering op de beugel. Stukje van de beugel 

is afgebroken.

63 -

9 132 4242 rechte beugel 

met een hoekige 

beugelknik

variant Empel 4c -150 -30 lleen een fragment van de beugel. - 42

10 134 5145 rechte beugel 

met een hoekige 

beugelknik

variant Empel 4c -150 -30 omgeslagen voet is afgebroken. Fragiel 

exemplaar.

- 27

11 133 5345 rechte beugel 

met een hoekige 

beugelknik

variant Empel 4c -150 -30 alleen beugel met rechthoekige 

beugeldoorsnede.

- 51

12 133 5347 rechte beugel 

met een hoekige 

beugelknik

variant Empel 4c -150 -30 alleen in doorsnede rechthoekige beugel. - 52

13 133 5348 rechte beugel 

met een hoekige 

beugelknik

variant Empel 4c -150 -30 alleen beugel met omgeslagen voet en 

manchet met visgraat motief.

- -

14 133 5475 rechte beugel 

met een hoekige 

beugelknik

variant Empel 4c -150 -30 slechts een deel van de in doorsnede 

rechthoekige beugel is bewaard. Wel de 

bovendraadse veerrol met 6 windingen en de 

naald. Het is een klein en fragiel exemplaar. 

- 31

15 131 5884 - - 4 -250 -30 slechts fragment in doorsnede ronde beugel 

met fragment van manchet.

- 44

Tabel 9.3. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de draadfibulae van het midden La Tène-schema. 

* Deze fibula is afkomstig uit het proefsleuvenonderzoek (Van Renswoude 2014, 60 en 120).



372

423  Heeren/Van der Feijst 2017, 35.
424  Hiddink 2006, 71.
425  Van Renswoude 2014a, 120.
426  Van Renswoude 2009.
427  Heeren/Van der Feijst 2017, 35.
428  Heeren/Van der Feijst 2017, 33.

429  Heeren/Van der Feijst 2017, 36.
430  V2682, V3800, V3806, V3931, V4081, V4242, V5145, 

V5345, V5347, V5348 en V5475.
431  V3800, V3806, V4081 en V5348.
432  Heeren/Van der Feijst 2017, 34-35.
433  Heeren/Van der Feijst 2017, 35.

bijzondere depositie zijn in een natte context. De speld is slecht herkenbaar als draadfibula van het mid-
den La Tène-schema, omdat geen manchet is gebruikt om de naaldhouder vast te zetten. Het uiteinde 
van de teruggeslagen naaldhouder is namelijk geheel uitgehamerd tot blik dat om de beugel is gevouwen. 
De bovenkant van deze beugel is versierd met ribbels. Verder heeft de fibula een lengte van 10.5 cm en 
een veerrol met zes windingen. In de typologie door Heeren en Van der Feijst worden fibulae met een 
vergelijkbare beugel aangeduid als de variant Beilerstroom (type 4h).423 Dat zij slechts twee exemplaren 
noemen geeft aan dat deze variant vrij zeldzaam is. Ook is de datering van dit type vrij onzeker. Over 
het algemeen komen midden La Tène-fibulae voor vanaf La Tène C1.424 De typologisch oudste varianten 
zijn die met sterk geprofileerde of bolvormige manchetten of verdikkingen op het bovengedeelte van de 
naaldhouder. Deze fibula heeft echter een andere uitvoering van de manchet. In de rapportage van het 
vooronderzoek is de suggestie geopperd dat het exemplaar uit Tiel-Medel mogelijk iets jonger dateert 
dan de typologische oudste varianten, namelijk in La Tène C2 of zelfs La Tène D1 (ergens tussen ca. 200 
en 100 voor Chr.).425 Het gaat hierbij echter om een aanname die niet op harde data berust. Toch zijn 
er op basis van de opgraving aanvullende argumenten te noemen die deze aanname versterken. Zo gaat 
het bij de overige veertien draadfibula van het midden La Tène-schema, die zijn gevonden bij de Late-
IJzertijderven, om andere typen die vooral dateren tussen 150 en 70 voor Chr. Daarnaast is deze variant 
ook niet bekend van de vindplaats Geldermalsen-Hondsgemet, waar de bewoning vooral dateert vanaf 
ca. 150 voor Chr.426 De enkele vergelijkbare fibulae van het type Beilerstoom worden door Heeren en 
Van der Feijst gedateerd tussen ca. 150 en 30 voor Chr., maar hiervoor hebben ook zij geen doorslagge-
vend bewijs. Zij zien, ondanks de midden-La Tèneconstructie, een korte voet die vooral overeenkomsten 
vertoont met die van de laat-La Tène fibulae.427 Het lijkt mij echter meer waarschijnlijk dat deze fibula 
ouder dateert op basis van de constructie. Juist uit de nederzettingen die dateren vanaf ca. 150 voor 
Chr. en waar er meerdere goed van zijn onderzocht, zoals Geldermalsen-Hondsgemet en Nijmegen/
Oosterhout-Van Boetzelaerstaat Bo5, is dit type niet bekend. 

V4799 (fig. 9.4, 2) is een relatief klein en gedrongen draadfibula van het midden La Tène-schema. De 
veerrol is tamelijke breed en heeft tien windingen. De beugel is versierd met enkele dwars aangebrachte 
kerven. De omgeslagen voet met naaldhouder en manchet zijn afgebroken. Volgens de typologie van 
Heeren en Van der Feijst is het een fibula met licht gebogen beugel (standaardvorm), variant 4a.428 Deze 
variant wordt gedateerd tussen ca. 250 en 50 voor Chr.429 De fibula is gevonden ten noordwesten van 
huis 8001 en is mogelijk gelijktijdig met deze bewoning. De fibula dateert daarmee dan waarschijnlijk 
tussen ca. 150 en 70 voor Chr.  Een tweede fibula van variant 4a betreft een ijzeren exemplaar (V3807, 
fig. 9.4, 3). Deze fibula heeft 10 tot 12 windingen en op de beugel is nog de manchet aanwezig. De 
omgeslagen voet en de naald zijn echter afgebroken. 

Bij elf fibulae (fig. 9.4, 4-14) is vastgesteld dat ze een in doorsnede rechthoekige (bandvormige) beu-
gel hebben die een hoekige knik maakt onder de beugelkop.430 Het zijn over het algemeen kleine fragiele 
exemplaren. Bij vier exemplaren is de manchet of de overgang naar de manchet versierd met een vis-
graatmotief of dwars op de beugel geplaatste inkervingen.431 Bij de overige zeven exemplaren ontbreekt 
de manchet, zodat niet meer vastgesteld kan worden of deze versierd zijn geweest. Deze exemplaren 
worden gerekend tot de regionale variant Empel (Heeren/Van der Feijst type 4c), te dateren tussen ca. 
150 en 30 voor Chr. 432 Heeren en Van der Feijst schrijven dat fibulae van het type 4c in Empel samen 
voorkomen met Nauheimfibula.433 Een dergelijke samenhang kon in Geldermalsen-Hondsgemet niet 
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434  In totaal zijn er negen draadfibula van het midden La 

Tène-schema variant Empel en 27 Nauheimfibula 

gevonden (Van Renswoude 2009). In geen van de con-

texten zijn spelden van beide typen samen aangetroffen.
435  Onder deze exemplaren bevindt zich één fibula die 

gevonden is tijdens het proefsleuvenonderzoek. 
436  Heeren/Van der Feijst 2017; Er wordt bij Tiel-Medel 

niet meer systematisch gebruik gemaakt van de typolo-

gie die opgesteld is door Striewe (Striewe 1996). Deze 

typologie is te gedetailleerd en minder bruikbaar doordat 

Heeren/Van der Feijst geen gebruik maakt van deze 

typologie. Voor Geldermalsen-Hondsgemet is deze typo-

logie wel gebruikt (Van Renswoude 2009, 243-245).
437  Heeren/Van der Feijst 2017, 43.
438  V2087, V2584, V5340, V5341 en V183. 
439  V2690, V2696, en V4037.
440  V1785, V2623, V2640, V4322 en V4766.
441  Heeren/Van der Feijst 2017, 44.

onomstotelijke worden vastgesteld, ondanks het grote aantal Nauheimfibula en fibulae van het type 4c.434 
In Tiel-Medel lijkt er op het eerste gezicht wel een samenhang te bestaan tussen beide fibulatypen. Zowel 
het type 4c als de Nauheimfibulae zijn namelijk aangetroffen langs of in de jongere opvullingen van de 
geul van Echteld fase I en zijn te relateren aan de hier aangetroffen erven uit de Late IJzertijd (fig. 9.5). 
Bij nadere beschouwing blijkt deze samenhang echter toch niet zo duidelijk. De type 4c-fibulae en de 
Nauheimfibulae vormen namelijk ruimtelijk gescheiden clusters of zijn los van elkaar gevonden. Alleen 
direct ten noordwesten van de geul van Echteld fase I bevindt zich een cluster met fibulae van beide 
typen (vier draadfibulae van midden La Tene-schema en drie Nauheimfibulae). Dit zou kunnen wijzen 
op een gelijktijdige datering. 

 Van de laatste draadfibula uit deze groep (V5884, fig. 9.4, 15) resteert slechts de beugel met de man-
chet. De beugel is rond in doorsnede. Het fragment is gevonden in een Romeinse laag en betreft een 
oudere vondst die secundair in deze laag is terecht gekomen.

 
Laat-La Tène-fibulae: Nauheimfibulae en -derivaten (fig. 9.6 en tabel 9.4)
Kenmerkend voor deze fibulae zijn een onderdraadse constructie met vier spiraalwindingen en een plat 
gehamerde, lichtgebogen beugel in een gestrekte ruitvorm. De beugel is vaak versierd met lengtegroeven 
of zigzagpatronen. De naaldhouder is over het algemeen opengewerkt, maar dichte naaldhouders komen 
ook voor. In totaal konden veertien fibulae van Tiel-Medel tot dit type worden gerekend.435

In de recente typologie door Heeren en Van der Feijst zijn fibulae als deze aangeduid als type 8.436 
De 140 exemplaren die zijn opgenomen in hun inventarisatie zijn onderverdeeld in vier onderscheiden 
varianten, namelijk 8a t/m d.437 In Tiel-Medel zijn fibulae van de varianten 8a t/m c aangetroffen. De 
variant 8d is gemaakt van ijzer en komt niet voor te Tiel-Medel. 

 Slechts vijf fibulae (fig. 9.6, 1-5) kunnen tot de variant 8a worden gerekend.438 Deze variant heeft een 
open naaldhouder en wordt gedateerd tussen ca. 150 en 70 voor Chr. Door het ontbreken van de naald-
houder kunnen nog eens drie exemplaren (fig. 9.6, 6-8)  zowel tot variant 8a als 8b hebben behoord.439

Van de variant met de dichte naaldhouder (8b) zijn eveneens vijf exemplaren aangetroffen (fig. 9.6, 
9-13).440 Drie exemplaren hebben een normale, blikkerige beugel. Echter, twee exemplaren (V1785 
en V4322) hebben een afwijkende, dikkere beugel. De variant 8b heeft een wat latere einddatering, 
omstreeks 50 voor Chr.441

 In deze categorie bevindt zich ook een afwijkend exemplaar (V131.5918, fig. 9.6, 14), dat onder de 
Nauheim-derivaten is geschaard (type 4c). Daarbij moeten wel enkele kanttekeningen worden geplaatst. 
De naaldhouder is dicht en de beugel is, anders dan bij de Nauheimfibulae, relatief zwaar en massief. 
Mogelijk gaat het hierbij om late kenmerken. Echter, de waarschijnlijk bovendraadse constructie is dan 
weer een vroeg kenmerk. Helaas is deze constructie niet met zekerheid vast te stellen door het ontbreken 
van de spandraad. Wanneer de fibula wel een onderdraadse constructie heeft gehad, moet de veerrol meer 
dan vier windingen hebben gehad, hetgeen ook afwijkend is. Er resteren slechts twee windingen van de 
veerrol. Verder is de fibula met een lengte van 9.2 cm relatief groot vergeleken met de Nauheimfibulae, 
die algemeen tussen ca. 6.8 tot 8.8 cm in lengte meten. Grote Nauheimspelden met een open naaldhou-
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Fig. 9.5. Tiel-Medel-Afronding. Verspreidingskaart van de fibulae uit de Late IJzertijd (ca. 150-70 voor Chr.).

A geul van Echteld fase I; B draadfibulae van het midden La Tène-schema; C Nauheimfibulae; D overige fibulae. 
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1-V116.2087 2-V16.2584 3-V133.5340

5-V183

4-V133.5341

13-V133.4766

8-V132.4037

14-V131.5918

11-V123.2640

10-V123.2623

6-V122.2690

7-V122. 2696

9-V115.1785

12-V23.4322

Fig. 9.6 Tiel-Medel-Afronding. Nauheimfibulae. Schaal 2:3.

1-5 met open naaldhouder (Heeren/Van der Feijst type 8a) (V2087, V2584, V5340, V5341 en V183); 6-8 type onbepaald (V2690, 

V2696 en V4037); 9-13 met dichte naaldhouder (Heeren/Van der Feijst type 8b) (V1785, V2623, V2640, V4322 en V4766); 14 

Nauheim-derivaat (V5918). 
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nr wp vn type subtype nr

begin

datering

eind

datering opmerking

lengte

(mm)

restlengte

(mm)

1 116 2087 Nauheim Heeren/Van der 

Feijst type 8a

8a -150 -70 verbogen en lengte dus niet te bepalen. 

Veerrol en open naaldhouder deels 

afgebroken. Met versiering ( groef) op 

beugel.

- -

2 16 2584 Nauheim Heeren/Van der 

Feijst type 8a

8a -150 -70 met versiering op de beugel en open 

naaldhouder. Wel een smalle beugel. 

(slangmotief).

70

3 133 5340 Nauheim Heeren/Van der 

Feijst type 8a

8a -150 -70 twee windingen van de veerrol ontbreken. 

Slangvormige versieringsband over de 

beugel. Sterk verbogen waardoor exacte 

lengte niet is te bepalen.

68

4 133 5341 Nauheim Heeren/Van der 

Feijst type 8b

8a -150 -50 versiering over de gehele lengte van de 

beugel. Slechts een klein stukje van de 

open naaldhouder resteert. Op de beugel 

een versiering (gestempelde band) en 

lans rand beugel twee groeven.

45

5* - V183 Nauheim Heeren/Van der 

Feijst type 8a

8a -150 -70 naald en fragment naaldhouder 

ontbreken. Beugel is driehoekig van vorm 

en versierd met een dubbele groef.

51

6 122 2690 Nauheim Heeren/Van der 

Feijst type 8a

8 -150 -70 type niet geheel zeker omdat het een 

fragment betreft. Met versiering ( groef) 

op beugel.

32

7 122 2696 Nauheim Heeren/Van der 

Feijst type 8a

8 -150 -70 alleen fragment veerrol met stukje beugel. 14

8 132 4037 Nauheim Heeren/Van der 

Feijst type 8a

8 -150 -70 een band met zigzagversiering in 

het midden. Deel van de beugel met 

naaldhouder is afgebroken.

48

9 115 1785 - Striewe type 

A12, 2

8b -120 -40 compleet; beugel versierd langs randen  

met een band (gestempeld). Dichte 

naaldhouder.

38

10 123 2623 Nauheim Heeren/Van der 

Feijst type 8b

8b -150 -50 compleet; beugel versierd langs randen 

met een band (gestempeld). Dichte 

naaldhouder.

50

11 123 2640 Nauheim Heeren/Van der 

Feijst type 8b

8b -150 -50 ernstig verbogen waardoor precieze vorm 

en lengte niet vast te stellen zijn. Mogelijk 

secundair als oorhanger gebruikt.

12 23 4322 Nauheim Heeren/Van der 

Feijst type 8b

8b -150 -50 dichte naaldhouder en onversierd. 

Verbogen.

35

13 133 4766 Nauheim Heeren/Van der 

Feijst type 8b

8b -150 -50 compleet met vier windingen en dichte 

naaldhouder. Op de beugel een versiering 

(gestempelde band) en langs rand beugel 

twee groeven. 

50
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442  Heeren/Van der Feijst 2017, 55.
443  Van Buchem 1958, Haalebos 1986, fig. 25, nr. 4, Van 

Renswoude 2009, 269 en Heeren/Van der Feijst 2017, 

53-55.

der worden als ‘echte’ Nauheimspelden aangeduid en dateren tussen 150 en 70 voor Chr. Dit zou dan een 
vroeg kenmerk zijn. Verder is de bovenkant van de beugel onversierd en is deze zowel bij overgang van 
de beugel naar de naaldhouder als bij de overgang van de beugel naar de veerrol geknikt met een hoek 
van 90 graden. Ondanks dat de Medelse fibula zowel vroege als late kenmerken heeft, lijkt deze goed te 
passen bij de echte Nauheimfibulae die tussen 150 en 70 voor Chr. dateren. De fibula is afkomstig uit een 
laag die op basis van het aardewerk in de vroeg-Romeinse tijd A wordt gedateerd (ca. 19 voor tot 50 na 
Chr.). Onder het metaal bevindt zich echter ook een fragment van een draadfibula van het midden La 
Tène-schema, waaruit afgeleid kan worden dat het een gemengde context betreft. De fibula is aangetrof-
fen op het punt waar de Geul van Echteld fase II die van Echteld fase I heeft overspoeld en verstoord. 
De fibula kan daarom gerekend worden tot de Late-IJzertijdbewoning tussen ca. 150 en 70/50 voor Chr.

Laat-La Tène-fibulae met driehoekige massieve beugel (fig. 9.7, 1-2)
Van deze opmerkelijke fibula zijn twee exemplaren (V2622 en V6310) gevonden. In de publicatie door 
Heeren en Van der Feijst worden dergelijke fibulae geschaard onder laat-La Tène meerdelige fibulae (type 
12d). Tot op heden waren er slechts acht vergelijkbare exemplaren bekend.442 Doordat van deze acht fibu-
lae slechts beugelfragmenten resteren (al dat niet met naaldhouder) en ze afkomstig zijn uit ongedateerde 
contexten is er veel gediscussieerd over de constructie en de datering.443 Doordat in Tiel-Medel voor 
het eerst een vrijwel compleet exemplaar is gevonden kunnen nu zowel de constructie als de datering 
worden verduidelijkt.

De Medelse fibula heeft een massieve, holle driehoekige beugel met aan de bovenzijde vier opstaande 
ribbels over de lengterichting. In het midden zijn twee van deze ribbels versierd met kerfsnedes. De twee 
buitenste ribbels zijn onversierd. Deze versiering is afwijkend van de exemplaren van Geldermalsen-
Hondsgemet. De laatstgenoemde stukken hebben namelijk drie opstaande rillen, waarvan juist de bui-
tenste door kerfsnedes zijn versierd. De voet met naaldhouder is afgebroken. Verder blijkt de constructie 
niet meerdelig te zijn, ondanks het feit dat aan de beugel een oog bevestigd is, met daardoorheen een 
asje waaromheen de windingen van de veerrol zijn gedraaid. Deze draad is echter geen losse draad, maar 
is gesmeed vanuit de beugel. Het is daarmee dus geen meerdelige, maar een eendelige constructie. Waar-
schijnlijk is de beugel van de fibula gegoten, met daaraan vast het oog en de draad van de veerrol die later 
is nabewerkt. De veerrol heeft twaalf windingen en de spandraad is voorlangs gespannen; een indicatie 
voor een datering vóór ca. 100 voor Chr.

nr wp vn type subtype nr begin

datering

eind

datering

opmerking lengte

(mm)

restlengte

(mm)

14 131 5918 Nauheim-

derivaat

vroeg 8c -150 -70 afwijkend model. Geen blikkerige maar 

zware beugel, beugelknik bij naaldhouder 

en bij overgang van naar de veerrol en 

een bovendraadse constructie. Twee 

windingen van de veerrol resteren.

92

Tabel 9.4. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de draadfibulae van het midden La Tène-schema. 

* Deze fibula is afkomstig uit het proefsleuvenonderzoek (Van Renswoude 2014, 120-121).
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9-V133.5537

3-V19.2255

14-V122.2736

5-V131.5868

1-V123.2622

10-V132.5936

4-V117.2993

6-V115.2429

12-V54.601011-V54.5988

7-V43.3249 8-V39.3718

13-V34.5147

2-V33.6310

15-V25.2795

Fig. 9.7. Tiel-Medel-Afronding. Diverse laat-La Tène-fibulae. Schaal 2:3.

1-2 driehoekige massieve beugel (Heeren/Van der Feijst type 12d) (V2622 en V6310); 3-5 Laat-La Tènedraad-fibulae (Heeren/

Van der Feijst type 9a) (V2255, V2993 en V5868); 6-15 Laat-La Tènedraad-fibulae (Heeren/Van der Feijst type 9b) (V2429, 

V3249, V3718, V5537, V5936, V5988, V6010, V5147, V2736 en V2795)
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444  Heeren/Van der Feijst, type 9a en 9b. 
445  Heeren en Van der Feijst hebben voor het onderscheid 

van de fibulae van het type 9 en type 45 een aantal 

kenmerken opgesteld waardoor het onderscheid met 

grote zekerheid kan worden gemaakt (Heeren/Van der 

Feijst 2017, 45 en 124). Alle fibulae van het type 9 en 

45 van Tiel-Medel zijn specifiek gecontroleerd op deze 

kenmerken, zodat het onderscheid met grote zekerheid 

gemaakt kon worden.
446  V2429, V3249, V3718, V5537, V5936, V5988 en V6010.
447  Heeren/Van der Feijst 2017, 46.
448  Heeren/Van der Feijst 2017, 46.
449  Hiddink 2003, 204. De vier betreffende fibulae zijn 

gevonden in de graven 95 (p. 357-358), 97 (p. 359), 98 

(p. 359-360) en 102 (p. 363-364). 
450  Heeren/Van der Feijst 2017, 46.

Deze fibula is gevonden langs de geul van Echteld fase II en kan toegewezen worden aan een tussen 
ca. 150 en 50 voor Chr. gedateerde vondstlaag (structuur 11024). Uit deze laag komt ook een Nauheimfi-
bula (V2623), waaruit afgeleid kan worden dat Nauheimfibulae en Laat-La Tène-fibulae met driehoekige 
massieve beugel in dezelfde periode voorkomen.

Van het tweede exemplaar (V6310) dat tot dit type kan worden gerekend is slechts een beugelfrag-
ment gevonden. Dit exemplaar heeft drie ribbels die alle versierd zijn. Verder is direct naast het incom-
plete oog in de beugel nog een gaatje zichtbaar, daar waar de draad van de veerrol is afgebroken.

Laat-La Tène-draadfibulae (fig. 9.7, 3-15)
Onder de fibulae van dit type kunnen twee varianten onderscheiden worden, namelijk spelden met een 
opengewerkte naaldhouder en die met een dichte naaldhouder.444 De spelden hebben een onderdraadse 
constructie met een veerrol bestaande uit vier windingen en een min of meer rondgebogen beugel. De 
beugel is over het algemeen rond in doorsnede zonder beugelknop. 

 Drie fibulae (V2255, V2993 enV5868, (fig. 9.7, 3-5) hebben een opengewerkte naaldhouder en een 
in doorsnede ronde beugel. Deze drie fibulae kunnen tot het door Heeren en Van der Feijst gedefini-
eerde type 9a worden gerekend. Fibula van het type 9a zijn vrij eenvoudig te herkennen op basis van 
de opengewerkte naaldhouder. Exemplaren van het type 9b, echter, hebben veel overeenkomsten met 
jongere draadfibulae, zoals die met een in doorsnede hoekige beugel (Heeren/Van der Feijst type 45) Zij 
zijn hierdoor soms niet eenvoudig te herkennen.445 Desalniettemin kunnen zeven spelden tot dit type 
gerekend worden (fig. 9.7, 6-12).446 De variatie onder deze zeven spelden is groot. Een van de exem-
plaren is relatief lang en heeft een dunne, lichtgebogen beugel en een kleine naaldhouder (V2429). Een 
ander stuk (V5988) heeft ook een dunne beugel, maar is veel korter en gedrongen van vorm. Verder zijn 
V5537 en V5936 bijna identiek van vorm en heeft V3249 een bandvormige beugel en een lange grote 
naaldhouder. Drie andere exemplaren van dit type zijn enigszins afwijkend (fig. 9.7, 13-15). Zo hebben 
twee exemplaren (V2736 en V5147) een dunne, in doorsnede rechthoekige beugel die sterk doet den-
ken aan de beugel van de draadfibula van het midden La Tène-schema, variant Empel. Mogelijk zijn ze 
verwant aan dit type. Van de fibula V2795 zijn de kenmerken te onduidelijk om het onderscheid met de 
veel jongere draadfibula met hoekig gebogen beugel goed te kunnen maken. De voorkeur gaat uit naar 
een determinatie als type 9b, maar het is niet uitgesloten dat het toch gaat om een jonger type.

 In het overzichtswerk door Heeren en Van der Feijst worden spelden van het type 9 uitzonderlijk ruim 
gedateerd: tussen 120 voor Chr. en 50 na Chr.447 Echter, over zowel de begin- als einddatering bestaat 
geen consensus. Zo zou de begindatering in Nederland berusten op de datering van exemplaren uit de 
Zuid-Nederlandse grafvelden.448 De graven waarin deze fibulae zijn aangetroffen (in totaal vier ijzeren 
exemplaren met open naaldhouder) kunnen slechts breed worden gedateerd, tussen ca. 150 voor tot 25 
na Chr.449 Dit is geen exacte datering voor de fibulae. Ook de gesuggereerde einddatering, omstreeks het 
midden van de 1ste eeuw na Chr., is mogelijk vrij laat. De spelden van type 9 lopen, geredeneerd op basis 
van andere contexten (zoals Nijmegen), door tot in het midden van de 1ste eeuw na Chr.450
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nr wp vn type subtype contextdatering opmerking

1 25 2255 open 

naaldhouder

Heeren/Van der 

Feijst type 9a

waarschijnlijk afkomstig van het overloopgeultje structuur. 

2 117 2993 open 

naaldhouder

Heeren/Van der 

Feijst type 9a

100-200 na Chr. lijkt afkomstig uit de geullaag van Echteld fase II, maar 

waarschijnlijk komt de fibula uit structuur 11036. Dit is een 

geultje van een overstromingsfase uit de midden-Romeinse tijd . 

Dus secundair verplaatst.

3 131 5868 open 

naaldhouder

Heeren/Van der 

Feijst type 9a

ca. 30 voor Chr. tot 

15 na Chr.

afkomstig uit de geullaag van Echteld fase II, structuur 11054 die 

uit de overgang van Late

IJzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd dateert.

4 115 2429 dichte 

naaldhouder

Heeren/Van der 

Feijst type 9b

Romeinse tijd afkomstig uit een laag in het vlak. Dit is waarschijnlijk een 

overstromingslaag met secundair verplaatst materiaal. Hoewel 

de fibula ter hoogte van de geul van Echteld fase I ligt kan deze 

hier niet onomstotelijk mee worden verbonden. De zeer dunne 

ronde beugel is wel afwijkend, en wijst waarschijnlijk op een 

vroege datering.

5 43 3249 dichte 

naaldhouder

Heeren/Van der 

Feijst type 9b

afkomstig uit greppelsysteem 6009 die waarschijnlijk dateert 

uit de tweede helft van de 1ste eeuw na Chr. De fibula is 

waarschijnlijk zwerfvuil en kan gerekend worden tot het erf van 

huis 8002. De gebruiksfase van dit erf ligt in het eerste kwart van 

de 1ste eeuw na Chr.

6 39 3718 dichte 

naaldhouder

Heeren/Van der 

Feijst type 9b

recente bouwvoor de fibula is gevonden in de recente bouwvoor maar kan 

mogelijk nog wel gerekend worden tot het erf van huis 8002. 

De gebruiksfase van dit erf ligt in het eerste kwart van de 1ste 

eeuw na Chr.

7 133 5537 dichte 

naaldhouder

Heeren/Van der 

Feijst type 9b

afkomstig uit de geullaag van Echteld fase II die geen 

structuurnummer heeft gekregen maar waarschijnlijk dateert uit 

de overgang van Late

IJzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd.

8 132 5936 dichte 

naaldhouder

Heeren/Van der 

Feijst type 9b

15 voor Chr. tot 15 

na Chr.

afkomstig uit de geullaag van Echteld fase II, structuur 11053 die 

uit de overgang van Late

IJzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd dateert.

9 54 5988 dichte 

naaldhouder

Heeren/Van der 

Feijst type 9b

recente bouwvoor de fibula is gevonden in de recente bouwvoor aan de westkant 

van de geul van Echteld fase II. Waarschijnlijk opgebracht 

materiaal afkomstig van elders. Wel in de Romeinse tijd 

opgebracht ter versteviging van de oever langs de dam.

10 54 6010 dichte 

naaldhouder

Heeren/Van der 

Feijst type 9b

midden-Romeinse 

tijd.

de fibula is gevonden in een klein geultje dat is ingesneden aan 

de westkant van de geul van Echteld fase I (structuur 11037).

11 34 5147 dichte 

naaldhouder

Heeren/Van der 

Feijst type 9b

vroeg-Romeinse tijd de fibula is gevonden in een greppel (structuur 14012.

12 122 2736 dichte 

naaldhouder

Heeren/Van der 

Feijst type 9b

Romeinse tijd afkomstig uit de geullaag van Echteld fase II die geen 

structuurnummer heeft gekregen maar dateert uit de Romeinse 

tijd.

13 25 2795 dichte 

naaldhouder

Heeren/Van der 

Feijst type 9b

1ste eeuw na Chr. afkomstig uit greppel 6009.

Tabel 9.5. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de Laat-La Tène draadfibulae (Heeren/Van der Feijst type 9)
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451  Van Renswoude 2014a, 121-122.
452  Met V2834, V3478 en V4628 die eveneens zijn afgebeeld 

in figuur 9.

453  Van Renswoude 2014a, 122, fig. 64, 1 en 4.
454  Van Renswoude 2009, 251. 

Om een bijdrage te kunnen leveren aan deze discussie zijn van alle Medelse fibulae van dit type de 
contextgegevens en vondstlocatie onderzocht. Tabel 9.5 geeft een overzicht van deze fibulae en hun 
vondstcontext. Wat opvalt is dat slechts weinig spelden uit contexten komen die een datering voor dit 
type kunnen geven. Veel exemplaren zijn als zwerfvuil of opspit in jongere sporen terecht gekomen of 
zijn aangetroffen in de recente bouwvoor. Drie exemplaren (V5537, V5886 en V5537) zijn met grote 
zekerheid afkomstig uit contemporaine contexten met een vroege datering. Zij zijn aangetroffen in de 
oudste lagen van de restgeul van Echteld fase II en dateren daarmee tussen ca. 30 voor en 15 na Chr. 
Opmerkelijk is dat geen fibulae van dit type gekoppeld kunnen worden aan de restgeul van Echteld fase I. 
De bewoning langs deze geulfase is geassocieerd met de draadfibulae van het Midden La Tène-schema, de 
Nauheimfibulae en het La Tène-glas. Hieruit blijkt dat de draadfibulae van het laat La Tène-schema niet 
gelijktijdig zijn. De Medelse draadfibulae van het midden La Tène-schema en de Nauheimfibulae date-
ren tussen ca. 150 en 70/50 voor Chr., terwijl de draadfibulae van het laat La Tène-schema (type 9) zijn 
aangetroffen in sporen die dateren tussen ca. 30 voor en 15 na Chr. Sommige van deze fibulae zijn zelfs 
geassocieerd met het erf van huis 8002 dat een einddatering heeft in het eerste kwart van de 1ste eeuw 
na Chr. Uit de verspreidingskaart (fig. 9.8) blijkt verder dat ook de andere fibulae van dit type zich con-
centreren langs de restgeul van Echteld fase II. Al met al kan op basis van de nieuwe data uit Tiel-Medel 
worden geconcludeerd dat fibulae van het type 9 dateren in de periode tussen ca. 50 voor en 25 na Chr.

Knoopfibulae (fig. 9.9, 1-7)
In totaal behoren zeven fibulae tot de groep van de knoopfibulae. Hiervan zijn er zes (V2212, V2614, 
V3088, V4148, V4714 en V4878) gevonden tijdens de opgravingscampagne. Eén exemplaar (V317) was 
al gevonden tijdens het proefsleuvenonderzoek van 2014.451 Koopfibulae hebben een onderdraadse con-
structie van de spiraalrol met vier windingen. De beugel is rond in doorsnede en heeft een beugelknop, 
hoewel vaak alleen een rudiment van de beugelknop aanwezig is. De voet loopt vrijwel recht uit. In 
de typologie van Heeren en Van der Feijst worden vier subtypen onderscheiden: 10a t/m d (zie tabel 
9.6). Een exemplaar uit Medel (V317, fig. 9.9, 1) behoort tot het type 10a. Het gaat om een fibula met 
een brede beugelkop, versierd met twee rijen ingeslagen puntjes, en een open naaldhouder. Twee andere 
fibulae (V2212 en V4878, fig. 9.9, 2-3) kunnen tot het type 10c worden gerekend. Fibulae van dit type 
hebben een volplastische beugelknop en een dichte naaldhouder. De Medelse exemplaren vertonen grote 
overeenkomsten met de kapfibula van het subtype 11c.452 De overige vier spelden zijn van het subtype 
10d. Twee hiervan (V2614 en 3088, fig. 9.9, 4-5) zijn echter nauwelijks herkenbaar als knoopfibulae. Op 
de beugel zijn slechts kleine kerven zichtbaar als rudiment van de beugelknop. De andere twee exempla-
ren hebben een duidelijk geprofileerde beugelknop (V4148 en V4714, fig. 9.9, 6-7).

Fibulae van het type 10a en 10b worden gezien als de oudste varianten, te dateren tussen ca. 150 en 15 
voor Chr. Fibulae van het type 10b ontbreken te Medel. Het enige exemplaar van het type 10a is gevonden 
in een laag uit de vroegste fase van de geul Echteld fase II, waarschijnlijk te dateren aan het einde van de 
Late IJzertijd. In een direct bovenliggende laag zijn eveneens vroege metaalvondsten gedaan, waaronder 
een triquetrumstater (V315) en een kapfibula (V311). Deze laatstgenoemde vondsten dateren tot in het 
eerste kwart van de 1ste eeuw na Chr., maar komen ook al voor in het laatste kwart van de 1ste eeuw voor 
Chr.453 Dat vroege knoopfibulae niet zijn aangetroffen langs de geul van Echteld fase I is een indicatie dat 
knoopfibulae jonger moeten dateren dan ca. 70 voor Chr. Deze vaststelling komt overeen met resultaten van 
analyses te Geldermalsen-Hondsgemet, waar knoopfibulae niet voorkomen in de vroegste nederzettings-
contexten, gedateerd in de 2de eeuw en het begin van de 1ste eeuw voor Chr.454 Op basis van deze zelfde 
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Fig. 9.8. Tiel-Medel-Afronding. Verspreidingskaart van de fibulae uit de Late IJzertijd (ca. 150-15 voor Chr.)

A geul van Echteld fase I; B geul van Echteld fase II; C draadfibulae van het midden La Tène-schema type 4; D Nauheimfibulae 

type 8; E laat-La Tène-fibulae type 12d; F laat La Tène-draadfibulae type 9.
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6-V135.4148

1-V317

9-V133.4671

4-V123.2614 

8-V54.6049

3-V49.4878

7-V37.4714

12-V37.462811-V37.3478

5-V25.3088

10-V25.2834

2-V18.2212

Fig. 9.9. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de knoopfibulae en de vroege kapfibulae. Schaal 2:3.

1 knoopfibula van het type 10a (V317); 2-3 knoopfibula van het type 10c (V2212 en V4878); 4-7 knoopfibula van het type 10d 

(V2614, V3088, V4148 en V4714); 8 kapfibula van het type 11b (V6049); 9 kapfibula van het type 11c1 (V4671); 10-12 kapfibula 

van het type c2 (V2834, V3478 en V4628).
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455  Van Renswoude 2009, 251.
456  De vroege aanvangsdatering van 150 voor Chr. voor 

knoopfibulae van het type 10b, zoals door Heeren en 

Van der Feijst wordt onderbouwd berust op verkeerde 

informatie. Zij verwijzen naar Van Renswoude 2009 

(Heeren/Van der Feijst 2017, 47), maar hier wordt toch 

echt geschreven dat knoopfibulae ontstaan aan het begin 

van de periode La Tène D2, omstreeks 80 voor Chr. (Van 

Renswoude 2009, 251).
457  Heeren/Van der Feijst 2017, 48.

opgraving is geconcludeerd dat het subtype 10b waarschijnlijk ontstaat aan het begin van de periode La 
Tène D2.455 Deze aanvangsdatering wordt niet ontkracht op basis van de Medelse resultaten en wordt 
zelfs indirect bevestigd op basis van het verspreidingsbeeld (fig. 9.8).456 De spelden van de typen 10c en 
10d zijn niet afkomstig uit goed dateerbare contexten, maar zijn aangetroffen in Romeinse sporen met 
een brede datering. Heeren en Van der Feijst dateren subtype 10c tussen 30 voor en 30 na Chr. en sub-
type 10d tussen 15 voor en 70 na Chr.457 

nr wp vn type subtype contextdatering opmerking

1 - 317 Iets afgeplatte 

beugelkop.

Heeren/Van der 

Feijst type 10a

ca. 30 voor Chr. tot 

15 na Chr.

gaat al naar type 10b toe. Afkomstig uit het 

overloopgeultje dat behoord tot het systeem van 

Echteld fase II. Dit is de vroegste fase aan het einde 

van de Late IJzertijd en het begin van de vroeg-

Romeinse tijd.

2 18 2212 volplastische knop met 

dichte naaldhouder

Heeren/Van der 

Feijst type 10c

waarschijnlijk een 

Romeinse laag 

afkomstig uit de geullaag van Echteld fase II, 

structuur 11010.

3 123 2614 alleen nog drie kerven 

die verwijzen naar 

beugelknop

Heeren/Van der 

Feijst 10d

Romeins afkomstig uit greppel 6033.

4 25 3088 met dwarsgroeven op de 

beugeluiteinden

Heeren/Van der 

Feijst 10d

midden-Romeinse 

tijd

beugel van een knoopfibula met twee kerven. 

Afkomstig uit de geullaag van Echteld fase II, 

structuur 11028.Waarschijnlijk opspit in een jongere 

geullaag.

5 135 4148 rudimentaire beugelknop Heeren/Van der 

Feijst 10d

Romeinse tijd op de beugel zijn slechts twee kerven aanwezig die 

een rudiment zijn van de zwaarder geprofileerde 

beugelknop. Opmerkelijk is dat de voet onder de 

rudimentaire beugelknop al driehoekig van vorm is 

zoals bij jongere kapfibulae.

6 37 4714 rudimentaire beugelknop Heeren/Van der 

Feijst 10d

midden-Romeinse 

tijd

de voet van de beugel is rond in doorsnede maar 

de beugel is na de rudimentaire beugelknop 

bandvormig. Fibula heeft een rechthoekige 

knik. Afkomstig uit de geullaag van Echteld 

fase II, structuur 11029, ter hoogte van de dam. 

Waarschijnlijk opspit in een jongere geullaag. 

7 49 4878 volplastische knop met 

dichte naaldhouder

Heeren/Van der 

Feijst type 10c

Nieuwe Tijd afkomstig uit de subrecente bouwvoor. Wel langs 

de geul van Echteld fase II, maar dan wel aan de 

westkant.

Tabel 9.6. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de knoopfibulae (Heeren/Van der Feijst type10).
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458  Heeren/Van der Feijst 2017, 49.
459  Heeren/Van der Feijst 2017, 51.
460  Van Renswoude 2017, 464, fig. 9.5, fig. 4 en 5 (V33.170 

en V1.358).

461  Roymans 2004, 149-151.
462  Dit zijn de oorspronkelijke groepen I-III zoals onder-

scheiden door Ulbert (Haalebos 1986, 16-18).

Kapfibulae

Vroege kapfibulae (type Heeren/Van der Feijst 11a t/m c) (fig. 9.9, 8-12)
Tot de groep van vroege kapfibulae konden in totaal vijf exemplaren gerekend worden. Kapfibulae heb-
ben een onderdraadse veerconstructie bestaande uit vier windingen. De spiraal is bevestigd aan de ach-
terzijde van de beugel die uitloopt in een kap en hierdoor niet zichtbaar is. Volgens Heeren en Van der 
Feijst heeft deze fibula vrijwel altijd een opengewerkte naaldhouder.458 De vroegste kapfibulae dateren 
uit de Late IJzertijd. Heeren en Van der Feijst onderscheiden drie subtypen met in totaal zeven varian-
ten voor deze vroege periode. Echter, het aantal varianten ligt feitelijk hoger, zoals hierna zal blijken.459 
Fibula V6049 (fig. 9.9, 8) is namelijk een nog niet gedefinieerde variant binnen het subtype 11b (fibulae 
met een beugelonderbreking en een brede voet). De voet van het Medelse exemplaar komt overeen met 
variant 11b1, terwijl de kap duidelijk meer lijkt op die van het jongere subtype 11d2 (variant Nijmegen). 
De fibula heeft geen opengewerkte naaldhouder, maar een ronde doorboring; tevens een iets jonger ken-
merk. Verder is de fibula puntgaaf en uitzonderlijk goed bewaard. Dat er nog meer afwijkende varianten 
zijn leert het onderzoek te Houten-Castellum. Hier is niet alleen een kapfibula gevonden die vrijwel 
identiek is aan het exemplaar van Tiel-Medel, maar ook een onbekende variant met een brede voet en 
een versierde kap (fig. 10, 2-3).460 Verder kan één fibula uit Medel (V4671, fig. 9.9.9)  tot de variant 11c1 
gerekend worden. Dit is een met groeven versierde kap en tevens de door Roymans onderscheiden vari-
ant Kessel.461 De overige drie kapfibulae (V2834, V3478 en V4628, fig. 9.9, 10-12) behoren tot de groep 
11c2 en zijn het nauwst verwant aan de knoopfibulae van het subtype10d.

Late kapfibulae
Hoewel de late kapfibulae vooral uit het begin van de Romeinse tijd dateren, worden ze toch hier al 
besproken omdat ze typologisch tot dezelfde groep gerekend kunnen worden als de vroege kapfibulae. Er 
zijn drie subtypen onderscheiden (subtype 11d t/m 11e), waarbij bij het type d is onderverdeeld in twee 
varianten.462 De late kapfibula van Tiel-Medel bestaan hoofdzakelijk uit het subtype 11d (Nijmegen). 
Alle 23 spelden van dit subtype kunnen tot de variant 11d2 gerekend worden. Het subtype 11d wordt 
gekenmerkt door een brede kap met opstaande randen en een voet met een dak- ruitvormige doorsnede. 
Het verschil tussen variant 11d1 en variant 11d2 is de beugelknop, die bij 11d1 vol en goed is uitgevoerd 
en bij 11d2 slechts zwak ontwikkeld is en uit een band bestaat. Bij variant 11d2 kan echter wel de vraag 

B CA
1-V54.6049 2-V1.358 

3-V33.170

Fig. 9.10. Tekening en foto’s van verschillende onbekende varianten van de kapfibula type 11b. Schaal 2:3. 

A V6049 uit Tiel-Medel; B V1.358 uit Houten-Castellum; C V33.170 uit Houten-Castellum.
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6-V133.4530

7-V124.4264

3-V56.6398

8-V54.6177

5-V37.4742

9-V37.4477

2-V25.3084

4-V25.2777

1-V21.1946

Fig. 9.11 Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de late kapfibulae. Schaal 2:3.

1-2 kapfibula subtype 11d2 (variant Nijmegen) met brede kap (V1946 en V3084); 3 kapfibula subtype 11d2 (variant Nijmegen) 

smalle rechte kap (V6398); 4 kapfibula subtype 11d2 (variant Nijmegen) smalle kap die breed uitloopt (V2777); 5 kapfibula 

subtype 11d2 (variant Nijmegen) tussenvorm(V4742); 6 kapfibula subtype 11d2 (variant Nijmegen) hybride kap (V4530); 7 kap-

fibula subtype 11e (variant Bentumersiel) (V4264); 8 kapfibula subtype 11f (variant Bozum) (V6177); 9 overige fibulae (V4477).
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463  Van Renswoude 2017, 530-531 en 532 fig. 9.19, 3.
464  Heeren/Van der Feijst 2017, 51.
465  Heeren/Van der Feijst 2017, 52.
466  Heeren 2009, 344, 361 en 364.

467  Van Renswoude 2009.
468  Heeren/Van der Feijst 2017, 52.
469  Van Renswoude 2009, 636-641; Heeren/Van der Feijst 

2017, 51-52.

gesteld worden of op basis van de kap niet nog meer varianten onderscheiden moeten worden. Naast 
exemplaren met een brede kap (V1946 en V3084, fig. 9.11, 1-2), komen ook fibulae voor met een smalle, 
rechte kap (V6398, fig. 9.11, 3) en exemplaren met een smalle kap die aan het uiteinde breed uitloopt, 
met een duidelijk opstaande rand (V2777, fig. 9.11, 4). De fibula V4742 (fig. 9.11, 5) heeft een kapvorm 
die zich begeeft tussen breed en smal in. Nog een ander exemplaar heeft een hybride kap (V4530, fig. 
9.11, 6) met een versiering die lijkt op die van de variant 11c1, maar kan op basis van andere kenmerken, 
zoals de vorm van de voet en de kap, beter als een subtype Nijmegen worden gedetermineerd. 

Van de twee overige subtypen, namelijk 11e (subtype Bentumersiel) (V4264, fig. 9. 11, 7) en 11f (sub-
type Bozum) (V6177, fig. 9. 11, 8), is van elk slechts één exemplaar aangetroffen. Dit is niet verwonderlijk, 
omdat deze subtypen niet in grote getale voorkomen in het rivierengebied. Het subtype 11f (Bozum) 
komt vooral voor ten noorden van de limes en ontbreekt geheel op de vindplaatsen Tiel-Passewaaij en 
Geldermalsen-Hondsgemet. Te Houten-Castellum zijn er wel twee exemplaren van dit type gevonden463 en 
ook uit Rijswijk-De Bult zijn twee exemplaren bekend.464 Het subtype 11e (Bentumersiel) zou daarente-
gen juist in het rivierengebied voorkomen.465 Zo zijn er van de vindplaats Tiel-Passewaaij in totaal negen 
exemplaren van dit subtype bekend.466 Bij de opgravingen van Geldermalsen-Hondsgemet is echter geen 
enkel exemplaar aangetroffen467 en ook bij de opgravingen van Houten-Castellum is slechts één exemplaar 
aan het licht gekomen. Hieruit kan afgeleid worden dat het voorkomen van dit subtype nogal varieert bin-
nen het rivierengebied zodat het niet verwonderlijk is dat slechts één exemplaar in Medel is aangetroffen. 

Op basis van de fibulae uit Tiel-Medel kan worden geconcludeerd dat een karakteristiek die tot op 
heden als algemeen kenmerk van kapfibulae werd beschouwd -namelijk de voet met opengewerkte 
naaldhouder- niet zo vanzelfsprekend is als gedacht. Bij achttien van de 33 fibulae is de naaldhouder zo 
goed bewaard gebleven dat het soort naaldhouder nader kan worden vastgesteld. Zo blijkt dat bij slechts 
vier exemplaren sprake is van een opengewerkte naaldhouder. Acht exemplaren hebben een naaldhouder 
met een ronde doorboring, één exemplaar heeft een driehoekige opening en acht exemplaren hebben 
een dichte naaldhouder. Al met al kan dus worden geconcludeerd dat de variatie in de uitvoering van de 
naaldhouders aanzienlijk is. 

Datering van de kapfibulae
Hoewel in het overzichtswerk door Heeren en Van der Feijst dateringen zijn gegeven voor alle onder-
scheiden varianten van de kapfibulae, kunnen bij veel van deze dateringen kanttekeningen worden 
geplaatst.468 Het probleem met de kapfibulae is dat tot op heden slechts weinig goed gedateerde contexten 
voorhanden zijn. Dit probleem doet zich ook voor bij Tiel-Medel. Slechts vier van de 36 exemplaren 
zijn afkomstig uit contexten die goed dateerbaar zijn en uit de gebruiksfase van de fibulae stammen. De 
andere kapfibulae zijn soms wel afkomstig uit goed gedateerde lagen, maar deze lagen zijn dan aanzien-
lijk jonger dan de fibulae zelf, namelijk midden- en laat-Romeins of zelfs de middeleeuws. Verder is een 
groot aantal kapfibulae afkomstig uit de recente of subrecente bouwvoor en subrecente sloten. In tabel 
9.7 is een overzicht gegeven van de fibulae met bijzonderheden contexten en contextdatering. Hieronder 
wordt kort ingegaan op de datering van de verschillende varianten kapfibulae, zo mogelijk aangescherpt 
op basis van de informatie van Tiel-Medel. Omdat ook de ruimtelijke verspreiding van de kapfibulae een 
rol speelt bij de datering is deze weergegeven in figuur 9.12. 

 De vroegste kapfibulae, de subtypen 11a-c, worden door Heeren en Van der Feijst ruim gedateerd 
tussen ca. 70 en 10 voor Chr. 469 Van de varianten 11a2 en 11c1 zijn exemplaren afkomstig uit goed geda-
teerde contexten op de vindplaats Geldermalsen-Hondsgemet. Deze contexten bevestigen een vroege 
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nr wp vn type specifiek subtype bijzonderheden contextdatering opmerkingen

1 4 380 onbekend onbekend alleen fragment kap met 

veerrol en spandraad

Romeinse tijd cultuurlaag.

2 44 3749 onbekend onbekend lijkt een fragment van 

een kapfibula. Overgang 

beugel naar naaldhouder.

Nieuwe Tijd subrecente sloot.

3 132 5466 onbekend onbekend lijkt op een blikkerige kap 

van een kapfibula.

slecht dateerbaar laag.

4 56 6324 onbekend onbekend smalle voet zonder 

beugelknop. Kan wijzen 

op een vroeg exemplaar.

midden-Romeinse 

tijd

afkomstig uit structuur 11046. 

Dit is een geullaag van de 

geul van Echteld fase II. Wel 

aan de westelijke oever.

5 54 6049 variant Medel beugelonderbreking, 

brede voet. Heeren/Van 

der Feijst subtype b

alleen de kap is afwijkend 

van de onderscheiden 

exemplaren b1 t/m 3. 

Fibula heeft doorboorde 

naaldhouder. Uitzonderlijk 

goed bewaard exemplaar.

Augusteïsche 

context (ca. 27 voor 

tot 14 na Chr.)

afkomstig uit structuur 11038. 

Dit is een geullaag van de 

geul van Echteld fase II. Wel 

aan de westelijke oever.

6 38 3616 met beugel-

onderbreking en 

smalle voet

Heeren/Van der Feijst 

subtype 11b3

hoewel een deel van de 

kap is afgebroken lijkt 

type vrij duidelijk.

Nieuwe Tijd subrecente bouwvoor.

7 133 4671 variant Kessel Heeren/Van der Feijst 

type 11c1

sterk verbogen waardoor 

resterende lengte niet 

meetbaar is. Open 

naaldhouder

Nieuwe Tijd afkomstig uit een subrecente 

sloot.

8 25 2834 Heerlen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11c2

- laat-Romeinse tijd overstromingslaag 11036 op 

de rechteroever van de geul 

van Echteld fase II. Oriëntatie 

is schuin op de geulrichting.

9 37 3478 Heerlen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11c2

dichte naaldhouder ca 15 voor tot 5 na 

Chr.

primaire laag van de geul van 

Echteld fase II.

10 37 4628 Heerlen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11c2

met dwarse groeven op 

de kap en puntjes op 

de beugel. Fibula heeft 

doorboorde naaldhouder.

laag dateert uit de 

midden-Romeinse 

tijd. Mogelijk opspit

afkomstig uit een laag van de 

geul van Echteld fase II. Wel 

aan de westelijke oever. 

11 21 1946 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

met dichte naaldhouder. recent bouwvoor.

12 19 2334 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

in de naaldhouder zit een 

driehoekvormige opening.

Augusteïsche tijd afkomstig uit greppels 

structuur 14001.

13 25 2777 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

de fibula heeft een dichte 

naaldhouder en een 

kleine kap.

laat-Romeinse tijd overstromingslaag 11036 op 

de rechteroever van de geul 

van Echteld fase II. Oriëntatie 

is schuin op de geulrichting.

14 124 2860 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

fragment beugel met 

voet. Naaldhouder is 

afgebroken.

Nieuwe Tijd afkomstig uit de subrecente 

bouwvoor.

15 26 3063 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

met een open 

naaldhouder

recent recente verstoring.
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nr wp vn type specifiek subtype bijzonderheden contextdatering opmerkingen

16 26 3068 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

fragment van de kap. geen duidelijke 

datering.

laag.

17 25 3084 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

met ronde doorboring in 

naaldhouder

midden-Romeinse 

tijd

afkomstig uit structuur 

11028. Dit is een laag van 

de geul van Echteld fase II. 

Deze laag is ontstaan door 

baggerwerkzaamheden

18 37 3287 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

- Nieuwe Tijd subrecente bouwvoor.

19 22 3468 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

met een dichte 

naaldhouder

recent bouwvoor.

20 38 3584 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

de fibula heeft een 

doorboorde naaldhouder

Nieuwe Tijd subrecente bouwvoor.

21 40 4257 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

met ronde doorboring in 

naaldhouder

Nieuwe Tijd subrecente bouwvoor.

22 40 4262 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

alleen fragment beugel 

die sterk vervormd en 

beschadigd is. Daarom 

waarschijnlijk

Middeleeuwen bovenvulling van de geul van 

Echteld fase II. 

23 24 4506 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

- waarschijnlijk 

tweede helft 1ste 

eeuw na Chr.

afkomstig uit greppelstructuur 

6008. waarschijnlijk ouder 

opspit of zwerfvuil.

24 2 4519 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

bovenkant van de kap. 

Klein exemplaar.

Nieuwe Tijd subrecente sloot

25 133 4530 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

- Nieuwe Tijd subrecente bouwvoor

26 37 4742 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

met een dichte 

naaldhouder en een 

kleine kap. Ondanks dat 

naald ontbreekt gaaf 

exemplaar

Augusteïsche 

context (ca. 27 voor 

tot 14 na Chr.).

afkomstig uit structuur 11039. 

Dit is een geullaag van de 

geul van Echteld fase II. Wel 

aan de westelijke oever.

27 134 5180 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

met ronde doorboring in 

naaldhouder.

laat-Romeinse tijd overstromingslaag.

28 53 5298 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

een blikkerig exemplaar. 

Beugel is afgebroken 

midden in de kap. 

Fibula heeft een dichte 

naaldhouder

midden-Romeinse 

tijd tussen ca. 100-

150 na Chr.

afkomstig uit structuur 11040. 

Dit is een geullaag van de 

geul van Echteld fase II. Wel 

aan de westelijke oever.

29 39 5862 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

onderkant beugel met 

naaldhouder ontbreekt.

niet nader te dateren 

dan waarschijnlijk 

1ste helft 1ste eeuw 

na Chr.

afkomstig uit een primaire 

laag van de geul van Echteld 

II fase II ten zuiden van de 

dam.

30 54 5996 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

de fibula heeft een open 

naaldhouder. Verweerd 

exemplaar

midden-Romeinse 

tijd (ca. 70-150 na 

Chr.)

afkomstig uit structuur 11045. 

Dit is een geullaag van de 

geul van Echteld fase II. Wel 

aan de westelijke oever.
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470  Van Renswoude 2009, 638, 90 en 636, 83.

aanvangsdatering tussen ca. 70 en 50 voor Chr.470 Een dergelijke vroege datering zou ook voor het stuk 
(V4671; variant 11c1) uit Tiel-Medel kunnen gelden, al loopt de gebruiksfase van dit type door tot het 
begin van de vroeg-Romeinse tijd. Echter, een wat jongere datering is voor de kapfibulae uit Tiel-Medel 
waarschijnlijker, omdat ze allemaal te relateren zijn aan de geul van Echteld fase II, die pas ontstaat vanaf 
het einde van de Late IJzertijd. 

Voor de variant 11c2 is een aanvangsdatering van 70 voor Chr. niet zeker, omdat er tot op heden geen 
stukken uit dateerbare contexten bekend waren. In Tiel-Medel is echter een kapfibula van de variant 
11c2 (V3478) gevonden in een laag van de geul van Echteld fase II. Dit complete en uitzonderlijk goed 
bewaarde exemplaar komt uit de oudste primaire geullaag, direct ten noorden van de geulovergang, de 
latere dam. Dezelfde laag bevat ook een zilveren quinarius (V3512, fig. 10.3) met de afbeelding van een 
dansend mannetje, te dateren tussen 30 en 1 voor Chr. Beide vondsten zijn te relateren aan het omgrep-
pelde terrein 14002/14005 (fig. 9.12) dat in gebruik was tussen ca. 30 voor en 15 na Chr. De andere 
twee fibulae van dit subtype (V2834 en V4628) zijn afkomstig uit jongere sporen, waarschijnlijk als 
gevolg van post-depositionele processen. Beide stukken kunnen echter wel in verband worden gebracht 
met het zojuist al genoemde omgreppelde terrein (14002/14005), waartoe ook V3478 wordt gerekend. 
Zo is de fibula V2834 direct ten zuiden van het omgreppelde terrein gevonden. Het andere exemplaar 
(V4628) is weliswaar aan de andere zijde van de geul gevonden, maar wel bij de oversteekplaats door 
de geul. Deze doorwaadbare plaats stamt waarschijnlijk al uit de overgang van de Late IJzertijd naar de 
vroeg-Romeinse tijd. 

Een ander argument voor een wat jongere datering van de variant 11c2 is dat veel van deze fibulae 
een dichte naaldhouder hebben, wat over het algemeen kan worden beschouwd als een laat kenmerk 

nr wp vn type specifiek subtype bijzonderheden contextdatering opmerkingen

31 54 6126 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

voet met overgang naar 

de beugel. Naaldhouder 

is van de voet afgebroken. 

Nauwelijks beugelschijf

waarschijnlijk 

afkomstig uit een 

jongere opgebrachte 

laag.

afkomstig uit een laag van de 

geul van Echteld fase II. Wel 

aan de westelijke oever.

32 54 6218 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

de fibula heeft een dichte 

naaldhouder. Verweerd 

exemplaar

midden-Romeinse 

tijd (ca. 70-150 na 

Chr.)

afkomstig uit structuur 11045. 

Dit is een geullaag van de 

geul van Echteld fase II. Wel 

aan de westelijke oever.

33 56 6398 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

met een dichte 

naaldhouder

midden-Romeinse 

tijd (ca. 70-150 na 

Chr.)

afkomstig uit structuur 11045. 

Dit is een geullaag van de 

geul van Echteld fase II. Wel 

aan de westelijke oever

34 132 4264 Bentumersiel 

variant

Heeren/Van der Feijst 

subtype 11c2 (Ulbert II)

exemplaar heeft een open 

naaldhouder.

Nieuwe Tijd afkomstig uit een subrecente 

sloot. 

35 54 6177 variant Bozum Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert III)

- midden- of laat-

Romeinse tijd

afkomstig uit een 

ophogingspakket in de geul 

van Echteld fase II. Wel aan 

de westelijke oever. 

36 - 311 Nijmegen variant Heeren/Van der Feijst 

subtype 11d2 (Ulbert I)

afkomstig uit 

proefsleuvenonderzoek

- geullaag Echteld fase 2.

Tabel 9.7. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de kapfibulae (Heeren/Van der Feijst type 11).
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Fig. 9.12. Tiel-Medel-Aronding. Verspreidingskaart van de knoop- en kapfibulae. 

A geul van Echteld fase I; B geul van Echteld fase II; C het omgreppelde terrein 14002/14005; D overgang door de geul (latere 

dam); E knoopfibula van het type 10a; F knoopfibula van het type 10c; G knoopfibula van het type 10d; H kapfibula van het 

type 11b; I kapfibula van het type 11c1; J kapfibula van het type 11c2; K kapfibula subtype 11d2; L kapfibula subtype 11e (variant 

Bentumersiel); M kapfibula subtype 11f (variant Bozum).
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471  Drie exemplaren zijn gevonden in werkput 133. Het 

andere exemplaar in werkput 115.
472  Deze exemplaren zijn gevonden in de werkputten 115 

en 134.
473  Deze exemplaren zijn gevonden in werkput 133.

dat vooral vanaf de vroeg-Romeinse tijd algemeen voorkomt. Ook vertonen fibulae van de variant 11c2 
grote overeenkomsten met de knoopfibula van het type 10c, dat gedateerd wordt tussen ca. 30 voor en 30 
na Chr. Al met al kan worden geconcludeerd dat de datering van de variant 11c2 waarschijnlijk bijgesteld 
dient te worden naar ca. 30 voor Chr. tot 15 na Chr. Waarschijnlijk werden fibulae van de variant 11c2 
al voor 15 na Chr. verdrongen door de kapfibulae van de variant 11d2, die in grote getale voorkomen 
vanaf de Augusteïsche tijd. Ook in Tiel-Medel komen fibulae van deze variant voor in goed gedateerde 
contexten uit de Augusteïsche tijd.

Tot slot komt hier nog één kapfibula ter sprake. De fibula V6049 vertoont kenmerken van zowel de 
vroegere variant 11b1 als de latere variant 11d2. Mogelijk is V6049 een nieuwe variant. Het complete 
en uitzonderlijk goed bewaarde exemplaar is gevonden in de oudste vulling van de geul van Echteld 
fase II. Deze laag dateert mogelijk nog aan het einde van de Late IJzertijd. Hieruit kan worden afgeleid 
dat deze variant waarschijnlijk kort voor de aanvangsperiode van de variant 11d2 dateert. Een datering 
tussen ca. 40 voor Chr. tot aan het begin van de jaartelling lijkt voor deze nieuwe variant aannemelijk. 

Overige fibulae
Zeven fragmenten van IJzertijdfibulae kunnen tot de categorie overig worden gerekend. Bij vier van 
deze stukken (V2511, V4765, V5301 en V5601) gaat het om veerrollen met vier windingen en een 
naald.471 Dat het vroege fibulae uit de Late IJzertijd betreft kan afgelezen worden aan de bovendraadse 
constructie van de veerrol, waarbij de spandraad geen steun heeft van de beugel. Ook twee andere frag-
menten (V2416 en V4791) zijn veerrollen met een zelfde constructie, maar het aantal windingen is bij 
deze stukken respectievelijk tien en twaalf.472 Verder is nog een voet van een fibula gevonden met een 
opengewerkte naaldhouder, die eveneens in de Late IJzertijd dateert.473 Al deze zeven fibulae kunnen in 
verband gebracht worden met de Late-IJzertijdbewoning langs de geul van Echteld fase I.

Het laatste hier te bespreken fibulafragment (V4477, fig. 9.11, 9) betreft een bijzonder stuk waarvoor 
geen parallel bekend is uit Nederland. Het is een bol beugelfragment met een veerrol bestaande uit vier 
windingen. Op het eerste gezicht lijkt het een kap te zijn van een kapfibula, echter, de aanhechting van 
de veerrol zit vooraan de beugel. Hierdoor bevindt de veerrol zich niet onder de kap. Het fibulafragment 
vertoont overeenkomsten met de draadfibula met breed uitgehamerde beugel (Heeren/Van der Feijst 
type 48), gedateerd in de midden-Romeinse tijd B, maar behoort zeker niet tot dit type. De fibula lijkt 
nog het meest op enkele exemplaren uit Frankrijk en Engeland die gedateerd worden aan het einde van 

spectrumregel typenummer omschrijving aantal %

B1 4 midden-La Tène fibula 15 28

B2 6 La Tène knikfibula 0 0

B3 8 Nauheimfibula en derivaten 14 28

B4 5 en 9 laat-La Tène draadfibulae 13 26

B5 10a-b laat-La Tène knoopfibula 1 2

B6 11a-c vroege Kapfibula 6 12

B7 12 La Tène meerdelige fibula 2 4

totaal 51 100

Tabel 9.8. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het fibulaspectrum uit de Late IJzertijd.
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474  Feugère 1985, planche 83, n1107; Mackreth 2011, 

Volume 2, 16, plate 13, 3900, 3912 en 14468; http://

artefacts.mom.fr/en/result.php?id=FIB-3117.

475  Dit zijn alleen de fibulae die duidelijk op type dateerbaar 

zijn.

de Late IJzertijd, tussen ca. 50 en 15 voor Chr.474 Deze kunnen worden bestempeld als Gallische exem-
plaren. De fibula is gevonden in werkput 37, ter hoogte van het omgreppelde terrein 14002/14005, in 
één van de oudste geulvullingen van de geul van Echteld fase II. Dit zou betekenen dat een fibula van 
Gallische herkomst hier op de nederzetting is terechtgekomen aan het begin van de vroeg-Romeinse tijd.

9.4.3.2 Conclusie fibulae uit de IJzertijd

Te Tiel-Medel zijn in totaal vijftig fibulae uit de Late IJzertijd aangetroffen.475 Verder zijn er nog 36 exem-
plaren die aan het einde van de Late IJzertijd of rond de overgang naar de Romeinse tijd dateren. Deze 
fibulae kunnen grofweg in twee groepen onderscheiden worden. Fibulae uit de eerste groep dateren uit 
de periode tussen ca. 150 en 70/50 voor Chr., zoals de draadfibulae van het midden-La Tène-schema, de 
Nauheimfibulae en de laat-La Tène-fibulae met driehoekige massieve beugel. Deze fibulae zijn gevonden 
direct langs of in de vullingen van de geul van Echteld fase I en kunnen gekoppeld worden aan bewoning 
langs deze geul. Een bijzondere vondst betreft een compleet exemplaar van een laat-La Tène-fibula met 
driehoekige massieve beugel (type 12d). Hierdoor is kennis vergaard over de constructie en de datering 
van dit type. De tweede groep bestaat uit jongere fibulatypen, zoals laat-La Tène-draadfibulae, knoopfi-
bulae en vroege kapfibulae. Deze groep is aangetroffen langs en in vullingen van de restgeul van Echteld 
fase II en is hiermee ruimtelijk gescheiden van de oudere fibulae uit de eerste groep. De insnijding van 
de geul van Echteld II dateert aan het einde van de Late IJzertijd, mogelijk kort na 50 voor Chr. Dit 
bevestigt de latere datering van deze fibulaetypen. Op basis van bovenstaande analyse dient de datering 
van de kapfibula-variant 11c2 aangepast te worden en kan een nieuwe variant van het subtype 11b 
worden gedefinieerd. Verder kan over de kapfibulae geconcludeerd worden dat de verscheidenheid in de 
vorm van de kap en de voet met naaldhouder (en combinaties daarvan) groter is dan eerder gedacht werd. 

 Op basis van deze analyse en het verspreidingsbeeld kunnen enkele conclusies worden getrokken 
over de datering van de verschillende fibulatypen. Zo blijkt dat -anders dan tot op heden werd gedacht- 
vroegere typen fibulae vrij abrupt werden vervangen door de jongere typen en dat er nauwelijks sprake 

spectrum-

regel typenr. omschrijving Tiel-Medel

Geldermalsen-

Hondsgemet

Nijmegen-

Oosterhout

aantal % aantal % aantal %

B1 4 midden-La-Tène-fibula 15 29.4 14 17.7 14 24.1

B2 6 La Tène-knikfibula 0 0 0 0.0 0 0.0

B3 8 Nauheim-fibula + derivaten 14 27.4 33 41.8 13 22.4

B4 5 en 9 laat-La-Tène draadfibula 13 25.5 11 13.9 16 27.6

B5 10a-b laat-La-Tène knoopfibula 1 2.0 3 3.8 0 0,0

B6 11a-c vroege kapfibula 6 11,8 15 19.0 15 25.9

B7 12 La-Tène meerdelige fibula 2 3.9 3 3.8 0 0.0

totaal Late IJzertijd 51 100 79 100 58 100

Tabel 9.9. Antallen en percentages late ijzertijdfibulae van de vindplaatsen Geldermalsen-Hondsgemet en Nijmegen-OosterHout 

(naar Heeren/Van der Feijst 2017, tabel 6.5) met daarin het overzicht van het fibulaspectrum Late IJzertijd van Tiel-Medel.
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476 Heeren/Van der Feijst 2017, 64. 

is van overlap in tijd. Het is onwaarschijnlijk dat de verschillende subtypen draadfibulae van het midden 
La Tène-schema nog doorlopen tot ca. 30 voor Chr.476 Ook de Nauheimfibulae en -derivaten, waarvan 
gedacht werd dat sommige subtypen dateren tot rond het begin van de jaartelling, lijken al veel eerder 
niet meer in gebruik te zijn. Verder blijkt dat de laat-La Tène-fibulae met driehoekige massieve beugel 
(type 12d) na 70 voor Chr. niet meer voorkomen, terwijl de knoopfibulae juist pas na 70 voor Chr. 
verschijnen. Alleen de laat-La Tène-draadfibulae lijken zowel in La Tène C als La Tene D in gebruik te 
zijn geweest.

Wanneer het fibulabeeld van Medel vergeleken wordt met dat van andere nederzettingen, zoals 
Geldermalsen-Hondsgemet of Nijmegen-Oosterhout, vallen - ondanks enkele verschillen in percenta-
ges- vooral de overeenkomsten op (tabel 9.9). Voor Tiel-Medel kan op basis van dit fibulabeeld (waarin 
vroege kap- en knoopfibulae niet ontbreken) continuïteit van bewoning worden verondersteld tussen de 
Late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd.

Fig. 9.13. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van sieraden uit Late IJzertijd (ca. 150-70 voor Chr.). Schaal 2:3.

1-2 haarnaalden (V2859 en V3925); 3 armband (V4036) met; 4 bandvormige kraal (V5337); 5-9 eenvoudige platte kralen.

3-V132.4036

1-V124.2859 2-V123.3925
4-V133.5337

5-V117.3146 6-V134.5168 7-V136.5740 8-V136.5805 9-V116.2331
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477  Omdat de haarnaald een van oorsprong Etruskisch 

gebruiksvoorwerp is dat pas met de Romeinse verove-

ring in onze streken is geïntroduceerd is de functie van 

het object waarschijnlijk kledingnaald (Heeren 2009, 

141). Echter gezien het grote aantal fibula uit deze peri-

ode te Tiel-Medel is de kledingnaald waarschijnlijk al 

verdrongen. Daarom laat ik de functie in het midden.
478  Van Renswoude 2017a; Van Renswoude 2009.
479  Van Renswoude 2009, 644, 16 en 672, fig. 182 C, 16.
480  Van Renswoude 2009, 253-254; Van Renswoude 2017a, 

490.
481  Roymans 2004, 113-118.

9 . 4 . 4  o v e r i g e  m e ta a lv o n d s t e n  u i t  d e  l at e  i j z e r t i j d .

9.4.4.1 Sieraden uit de periode 150-70 voor Chr.

De hoeveelheid overige metaalvondsten uit deze vroege bewoningsperiode is gering en beperkt zich 
volledig tot sieraden. Twee van de opmerkelijkste vondsten betreffen bronzen haar- of kledingnaalden 
(V2895 en V3925, fig. 9.13, 1-2).477 Het zijn relatief lange exemplaren met een lengte van iets meer dan 11 
cm. Beide exemplaren hebben een vlakke ronde kop en de steel is versierd met twee tot drie groeven. Ver-
gelijkbare haar- of kledingnaalden komen voor vanaf de Late Bronstijd tot in de Late IJzertijd. Opvallend 
is echter dat vergelijkbare haar- of kledingnaalden ontbreken op twee andere grootschalig onderzochte 
vindplaatsen; Houten-Castellum en Geldermalsen-Hondsgemet.478 Hieruit kan geconcludeerd worden 
dat deze objecten niet zo alledaags zijn als de fibulae uit dezelfde periode. Beide haar- of kledingnaalden 
zijn gevonden ter hoogte van de geul van Echteld fase I en kunnen in verband worden gebracht met de 
daar aanwezige Late-IJzertijdbewoning. 

Een zilveren, versierd object (V4036, fig. 9.13, 3) met vijf banden en vier groeven is waarschijnlijk 
een fragment van een zilveren armband. Twee van de banden bestaan uit bobbeltjes. Voor dit object is 
geen exacte parallel bekend, hoewel te Geldermalsen-Hondsgemet een stuk is gevonden dat gelijkenissen 
vertoont en uit dezelfde periode dateert.479 Ook het armbandfragment kan geassocieerd worden met de 
IJzertijdbewoning langs de geul.

Bij de laatste te beschrijven objecten uit deze periode gaat het om een zestal kralen. Eén van deze 
kralen is gemaakt van brons (V5337 fig. 9.13, 4). Deze kraal is bandvormig en is versierd met insnoe-
ringen. De overige vijf kralen (fig. 9.13, 5-9) zijn eenvoudige platte exemplaren, gemaakt van lood/tin. 
Zij zijn waarschijnlijk vervaardigd door een gaatje te maken in een vrijwel gestolde druppel gesmolten 
lood/tin. Vooral de eenvoudige kralen van lood/tin zijn ook bekend van de vindplaatsen Geldermalsen-
Hondsgemet en Houten-Castellum.480 Dergelijke kralen lijken karakteristiek te zijn voor de periode van 
de Late IJzertijd, tussen ca. 150 en 70 voor Chr.

9.4.4.2 Sieraden en kledingaccessoires uit de periode 70-19 voor Chr. 

Ook de hoeveelheid metaalvondsten uit de laatste fase van de Late IJzertijd is beperkt. Een eerste catego-
rie omvat een aantal fragmenten van armbanden die tot op heden nagenoeg niet bekend zijn uit opgra-
vingen. Het zijn platte, bandvormige exemplaren (V3444, V4115 en V5832, fig. 9.14, 1-3) waarvan de 
versiering overeenkomsten vertoont met de glazen La Tène-armbanden. Echter, vergelijkbare versiering 
komt ook voor op Aucissafibulae en vroeg-Romeinse zwaardschedeklemmen. Helaas is geen van de drie 
exemplaren afkomstig uit een goed dateerbare context, zodat een brede datering tussen het einde van de 
Late IJzertijd en het begin van vroeg-Romeinse tijd vooralsnog het zekerst is. 

Een andere, opmerkelijke vondst betreft twee fragmenten van gordelhaken. Het eerste stuk (V3509; 
fig. 9.14, 6) is een onversierde eindknop van een gordelhaak van het type Kessel A, dat door Roymans 
tussen ca. 130 en 15 voor Chr. is gedateerd.481 Het tweede exemplaar (V5093, fig. 9.14, 7) is het uiteinde 
van een gordelhaak die bestaat uit een blikken haak en sierniet die bevestigd hebben gezeten op een 
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482  Roymans 2004, 113-118. 483  Van Renswoude 2017, 646, 29-32.

ijzeren plaat. Deze gordelhaak is van het type Kessel B, dat tussen ca. 80 en 30 voor Chr. kan worden 
gedateerd.482 Beide gordelhaakfragmenten zijn gevonden aan de westzijde van de geul van Echteld fase 
II, in jongere ophogingspakketten uit de midden-Romeinse tijd. Hoewel gordelhaken van het type 
Kessel A voorkomen vanaf ca. 150 voor Chr., zijn ze niet aangetroffen bij de oudste bewoning langs de 
geul van Echteld fase I. Een zelfde beeld is bekend uit Geldermalsen-Hondsgemet, waar vier fragmenten 
van vergelijkbare gordelhaken zijn gevonden. Ook deze stukken kunnen niet worden gekoppeld aan de 
oudste bewoning van voor 70 voor Chr.483

Als laatste kunnen nog twee bronzen vlechtringen (V2998 en V3522, fig. 9.14, 4-5) worden genoemd 
die uit deze periode stammen. 

9 . 5 .  d e  v r o e g - r o m e i n s e  t i j d

9 . 5 . 1  f i b u l a e

In totaal kunnen 163 fibulae toegewezen worden aan de vroeg-Romeinse tijd. Tabel 9.10 geeft een 
overzicht van de vroeg-Romeinse fibulae volgens de recent opgestelde typologie van Heeren/Van der 
Feijst. Binnen deze assemblage kunnen globaal twee periodes onderscheiden worden, namelijk de peri-
ode tussen ca. 19 voor en 40 na Chr. (vroeg-Romeinse tijd A) en de periode tussen ca. 40 en 70 na Chr. 
(vroeg-Romeinse tijd B). De late kapfibulae uit de eerstgenoemde periode zijn hierboven al besproken, 
omdat dit type zijn wortels heeft in de Late IJzertijd. Ook in de vroeg-Romeinse periode ontstaan er 
nieuwe fibulatypen die vervolgens een langere doorloop hebben, soms tot ver in de midden-Romeinse 
tijd. In het onderstaande worden de fibulatypen uit de vroeg-romeinse tijd besproken. 

2-V41.4115

5-V37.3522 6-V37.3509

1-V37.3444
3-V36.5832 4-V26.2998

7-V53.5093

Fig. 9.14. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van sieraden uit Late IJzertijd (ca. 70-19 voor Chr.). Schaal 2:3.

1-3 armbanden (V3444, V4115 en V5832); 4-5 vlechtringen (V2998 en V3522); 6-7 gordelhaken (V3509 en V5093)
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484  Heeren/Van der Feijst 2017, 66, type 17b2.

9.5.1.1 Fibulae uit de vroeg-Romeinse tijd A (ca. 19 voor tot 40 na Chr.)

Aan deze vroegste Romeinse periode kunnen in totaal 76 fibulae worden toegewezen. In figuur 9.15 
is een overzicht gegeven van de vroege fibulae. De grootste groep wordt gevormd door de reeds hier-
boven beschreven late kapfibulae (type 11d-f): 25 exemplaren. Ook de late knoopfibulae (type 10 c-d) 
-zes exemplaren- zijn eerder al behandeld. Verder omvat deze groep bovendraadse fibulae, waaronder vijf 
knikfibulae (type 17a-b), veertien boogfibulae (type 18a-b en f) en tien vroege ogenfibulae (type 20a-c). 
De knikfibulae dateren alle vijf tussen ca. 1 en 50 na Chr.484 Van de boogfibulae kunnen er tien met zeker-
heid aan de vroegste periode van de vroeg-Romeinse tijd worden toegeschreven. Door incompleetheid is 
het echter vaak moeilijk om het subtype te kunnen onderscheiden. Soms blijft de determinatie onzeker, 
omdat slechts de boog resteert of de voet is afgebroken. Van de ogenfibulae kunnen tien exemplaren met 
zekerheid tot de eerste helft van de 1ste eeuw na Chr. gerekend worden. Het gaat daarbij om varianten 
met open ogen (fig. 9.15, 10-13). Waarschijnlijk bevinden zich onder de overige ogenfibulae ook nog 
exemplaren uit de eerste helft van de 1ste eeuw na Chr. Helaas kunnen de overige varianten ogenfibulae 
(die met dichte ogen en zonder ogen) slechts breed worden gedateerd, tot ca. 70 na Chr. of nog later, tot 
100 na Chr. Wel kan er een algemene trend worden geïdentificeerd, waarbij de ogenfibulae door de tijd 
heen steeds kleiner en vooral lichter worden. Tot het jongste door Heeren en Van der Feijst gedefinieerde 
subtype 20e, (zonder ogen) behoren voornamelijk kleine, lichte exemplaren.485 Bij de Medelse ogenfi-
bulae van het subtype 20d zitten vooral grotere en zwaardere exemplaren die waarschijnlijk nog in de 
eerste helft van de 1ste eeuw dateren. 

Ook vijf haakfibulae kunnen in de eerste helft van de 1ste eeuw na Chr. worden gedateerd. Er zijn 
twee varianten aangetroffen, namelijk die met een draadvormige beugel (V5295, fig. 9.15, 14) en die met 
een blikken beugel (V3176, fig. 9.15, 15). Van de eerste variant zijn twee exemplaren aangetroffen en 

spectrumregel typenummer omschrijving aantal %

C1 13, 15, 16, 23-25a, 26a, 99c Gallisch (Augusteisch) 7 4.1

C2 30a-c, 99i militair (Augusteisch) 0 0

C3 30d-g, 18d, 99k militair 1ste eeuw 21 12.3

C4 10c-d, 11d-f

regionaal onderdraads (Augusteisch-

Tiberisch) 31 18.1

C5 17a-b, 18a-b, f, 20a, c

regionaal bovendraads (Augusteisch-

Tiberisch) 29 17.0

C6 7, 14a-c, e, 29, 36, 41, 42, 99c-d, f-g, j exoten 1 0.6

D1 25b-d, 26b-c, 27 Gallisch 1ste eeuw 0 0

D2 19, 22 regionaal 1ste eeuw 30 17.5

D3 21, 40, 99n, o Germaans 8 4.7

D4 17c, 18c-e, 20d-e, 99h

regionaal bovendraads (Claudisch-

Flasvisch) 27 15.8

D5 37-39 bovenregionaal (civiel) 1 0.6

D6 31, 32, 33a, 34, 35, 99m bovenregionaal (militair ?) 5 2.9

D7 hoofdtypen 14-42 onbepaald 11 6.4

totaal vroeg-Romeinse tijd 171 100

Tabel 9.10. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het fibulaspectrum uit de vroeg-Romeinse tijd.
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7-V135.4140 V8-52.4986

5-V49.4862
6-V37.4309

1-V21.1946

9-V18.2278

10-V8.1223

2-V124.4264
3-V18.2212

4-V123.2614

Fig. 9.15. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de fibulae uit de vroeg-Romeinse tijd A (ca. 19 voor tot 40 na Chr.). Schaal 2:3.

1 kapfibula variant Nijmegen 11d2 (V1946); 2 kapfibula  variant Bentumersiel 11e (V4264); 3 knoopfibula variant 10c (V2212); 

4 knoopfibula variant 10d (V2614); 5 knikfibula variant 17b2 (V4862); 6 boogfibula variant 18a (V4309); 7 boogfibula variant 

18b (V4140); 8 boogfibula variant 18f1 (V4986); 9 boogfibula variant 18f2 (V2278); 10 ogenfibula variant 20a1 (V1223). 



399

21-V117.3181
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14-V53.5295

18-V40.601617-V40.6029 

16-V38.3601
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11-V24-4507
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Fig. 9.15. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de fibulae uit de vroeg-Romeinse tijd B (ca. 19 voor tot 40 na Chr.). Schaal 2:3 

11 ogenfibula variant 20b1 (V4507); 12 ogenfibula variant 20c1 (V4245); 13 ogenfibula variant 20c2 (2986); 14 haakfibula variant 

16a1 (V5295); 15 haakfibula variant 16b (V3176); 16 scharnierhuls haakfibula variant 24a (V3601); 17 veerhulsfibula met brede 

voet variant 25a1 (V6029; 18 draadfibula met hooggewelfde beugel Almgren IIa2, Heeren/Van der Feijst variant 21b (V6016); 

19 draadfibula Almgren groep I, type 12, Heeren/Van der Feijst variant 21c (V5322); 20 kapfibula variant Bozum 11f (V6177); 

21 applique-schijffibula variant 38b (V3181). 
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485  Heeren/Van der Feijst 2017, 74.
486  Heeren/Van der Feijst 2017, 279.
487  Van Renswoude 2017a, 531.
488  Verhelst 2003, 50-51, 3.
489  Van Renswoude 2017a, 531.
490  Van Renswoude 2017a, 526-527; Heeren/Van der Feijst 

2017, 78-79.
491  Heeren/Van der Feijst 2017, 111-113.
492  Er zijn ook drie late boogfibulae gevonden, maar door-

dat die gedateerd worden tussen 1-70 na Chr. zijn die 

gerekend tot de vroeg-Romeinse periode A.

van de tweede variant drie exemplaren. Verder zijn er nog een fragment van een veerhuls-haakfibula 
(V3601, fig. 9.15, 16) en een nagenoeg complete veerhulsfibula met brede voet (V6029, fig. 9.15, 17) 
gevonden. Beide exemplaren dateren waarschijnlijk in de Augusteïsche tijd. 

Een andere vroege groep fibulae wordt door Heeren en Van der Feijst als Germaans aangeduid.486 
Voor de eerste subtype 21b, waarvan zes exemplaren zijn aangetroffen te Tiel-Medel, is het twijfelachtig 
of dit daadwerkelijk een fibula is die als Germaans geclassificeerd mag worden. Deze draadfibula met 
hooggewelfde beugel (Almgren 2aII) komt vrij algemeen voor en wordt regelmatig aangetroffen bij 
opgravingen in het rivierengebied, zoals te Tiel-Passewaaij, Geldermalsen-Hondsgemet, Est-Rijs en 
Ooijen en Houten-Castellum.487 Hoewel Verhelst deze fibula vrij vroeg dateert, tussen ca. 15 voor en 
15 na Chr.,488 houden Heeren en Van der Feijst een wat ruimere datering aan, tussen ca. 30 voor en 40 
na Chr. Op basis van de metaalanalyse van Houten-Castellum acht ik een datering tussen ca. 5 voor en 
25 na Chr. aannemelijk.489 Waarschijnlijk komt deze fibulavariant vooral voor in het rivierengebied. De 
datering die in de vroeg-Romeinse tijd ligt en de het voorkomen in het rivierengebied vooral ten zuiden 
van de Rijn zijn een indicatie dat deze speld niet typisch Germaans is.

Een andere Germaanse fibula betreft een draadfibula van de Almgren groep I, type 12 (V5322, fig. 
9.15, 19). Te Tiel-Medel is slechts één exemplaar van dit type gevonden. Dit beeld komt goed overeen 
met het algemene beeld voor het rivierengebied. Hoewel dit type hier op veel vindplaatsen wordt aange-
troffen, gaat het altijd slechts om hoogstens enkele exemplaren.490 Ook de kapfibula van het type Bozum 
is een Germaanse fibula en komt slechts sporadisch voor in het rivierengebied. Het exemplaar uit Tiel-
Medel is al besproken bij de kapfibula (V6177, fig. 9. 11, 8 en 15, 20).

 Een erg opmerkelijke fibula is een applique-schijffibula (V3181, fig. 9.15, 21.), vervaardigd uit verguld 
bronsblik. De opbouw bestaat uit een opengewerkte koepel die op een ronde grondplaat is genageld. 
Bovenop de koepel zit een ronde glasknop (blauw) die is vastgezet in een ronde kas. Deze fibula lijkt 
sterk op het type Heeren/Van der Feist 38b.491 Echter, in plaats van een wangenscharnier is het Medelse 
exemplaar voorzien van een hulsscharnier. Deze fibulae worden door Heeren en Van der Feijst gedateerd 
tussen 1 en 70 na Chr. Feugerè dateert deze fibulae echter veel vroeger, namelijk tussen 10 voor en 30 na 
Chr. Doordat de fibula afkomstig is uit een midden-Romeinse context (geullaag 11022) kunnen helaas 
geen aanvullende uitspraken worden gedaan over de datering van het stuk. Het is niet ondenkbaar dat het 
gaat om een fibula met een vroege datering, aan het begin van de Romeinse tijd. De fibula is namelijk 
gevonden ter hoogte van het rechthoekige omgreppelde terrein 14002/14005. Mogelijk kan de fibula 
tot dit complex gerekend worden en betreft het een bijzondere depositie die door een reactivering van 
de geul in een jongere laag terecht is gekomen. 

9.5.1.2 Fibulae uit de vroeg-Romeinse tijd B (ca. 40 tot 70 na Chr.)

In totaal kunnen 84 fibulae met zekerheid aan deze latere periode van de vroeg-Romeinse tijd worden 
toegewezen. Tot de fibulae uit deze periode behoren allereerst de jongere varianten van de knik-, boog 
en ogenfibulae.492 In totaal zijn er twaalf late knikfibulae gevonden, te dateren tussen ca. 20 en 80 na Chr. 
Het zijn kleine, vrij lichte exemplaren. Beide door Heeren en Van der Feijst onderscheiden late varianten 
komen voor te Tiel-Medel. Van de variant 17c1 zijn negen exemplaren gevonden en de variant 17c2 
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493  Volgens Heeren en Van der Feijst is de Aucissafibula 

een fibula die bij uitstek door Romeinse soldaten werd 

gedragen.
494  Heeren en Van der Feijst duiden dit type als een echte 

militaire fibula (Heeren/Van der Feijst 2017, 118).

495  Heeren/Van der Feijst 2017, 117-119.
496  Heeren/Van der Feijst 2017, 279-280.
497  Riha 1979, 120.
498  Heeren/Van der Feijst 2017, 104.
499  Heeren/Van der Feijst 2017, 105-106. 

wordt gerepresenteerd door twee stukken (fig. 9.16, 1-2). Van één exemplaar is vrijwel niet vast te stellen 
of het gaat om een late knik- of ogenfibulae (V5882, fig. 9.16, 3). 

Van de late ogenfibulae zijn veertien exemplaren aangetroffen. Zeven van deze spelden hebben dichte 
ogen (variant 20d) en zeven stukken hebben geen ogen (variant 20e). Grotere exemplaren met dichte 
ogen kunnen al voorkomen in de eerste helft van de 1ste eeuw na Chr., maar de meeste exemplaren 
zullen van na 40 na Chr. dateren. De jongste variant zonder ogen kan nog doorlopen tot ca.100 na Chr. 
Van beide varianten is een exemplaar afgebeeld (fig. 9.16, 4-5).

 In de hier beschreven periode na 40 na Chr. verschijnen er voor het eerst fibulae die duidelijk gerelateerd 
zijn aan het leger. Zo zijn er achttien fragmenten gevonden van in totaal zeventien hooggewelfde scharnier-
fibulae, de zogenaamde Aucissafibulae.493 Het gaat in alle gevallen om latere exemplaren die dateren tussen 
ca. 15 voor en 70 na Chr. Hoewel deze fibulae dus al kunnen dateren in de periode van de vroeg-Romeinse 
tijd A, zijn er argumenten om ze later plaatsen. Vroege varianten (varianten 30a t/m c) ontbreken immers 
volledig. Van de wel aangetroffen Aucissafibulae kunnen er in totaal veertien exemplaren tot de variant 30d 
en twee stukken tot de variant 30e (fig. 9.16, 6-7) worden gerekend. Eén exemplaar is moeilijker te plaatsen 
doordat de kop afwijkend is (fig. 9.16, 8). Ook een omegafibula (V5114, fig. 9.16, 9) kan tot de militaire 
dracht gerekend worden.494 Dergelijke fibulae worden gedateerd tussen ca. 40 en 70 na Chr. en worden in 
verband gebracht met Romeinse troepen van Spaanse herkomst.495 Omegafibulae zijn uiterst zeldzaam in 
rurale nederzettingen. Een andere fibula met een militaire connotatie betreft een boogfibula van de vari-
ant 18d (fig. 9.16, 10). Deze fibulae met bandvormige beugel kunnen voorkomen vanaf het begin van de 
jaartelling tot ca. 70 na Chr. Van deze variant zijn te Medel vier exemplaren aangetroffen.

Zeven andere fibulae kunnen mogelijk ook tot militaire dracht gerekend worden, maar komen niet 
algemeen voor in rurale nederzettingen.496 Het gaat in alle gevallen om scharnierfibulae. Drie exemplaren 
(V913, V5089 en V6099, fig. 9.16, 11-13) zijn scharniervleugelfibulae die tussen ca. 20 en 80/90 na Chr. 
dateren. Eén van deze fibulae (V913) is gevonden op het grafveld. Deze fibula kan niet met een graf 
in verband gebracht worden en betreft een losse vondst. Een andere scharnierfibula, een exemplaar met 
een ongedeelde beugel en een voetknoprudiment (V2422, fig. 9.16, 14), dateert tussen ca. 40 en 100 na 
Chr.497 Bij de overige stukken gaat het om een geprofileerde scharnierfibula (V29, fig. 9.16, 15), te dateren 
tussen ca. 30 en 120 na Chr.,498 en een scharnierkraagfibula (V6192, fig. 9.16, 16) die gedateerd wordt 
tussen 1 en 70 na Chr.499

De laatste fibulatypen uit deze periode zijn twee hoekige vierknoppenfibulae (V3573, fig. 9.16, 17) en 
27 draadfibulae met rondgebogen beugel (fig. 9.16, 18-22). Hoewel van het type draadfibulae met rond-
gebogen beugel verschillende varianten gevonden zijn, dateren alle exemplaren tussen ca. 1 en 70 na Chr. 

  
9.5.1.3 Contexten 

Van de in totaal 173 vroeg-Romeinse fibula zijn 90 exemplaren afkomstig uit een spoor dat tot een struc-
tuur is gerekend. Het gaat daarbij om drie grafkuilen, twee randstructuren van graven, negen perceelsgrep-
pels, 74 lagen (vooral geulvullingen) en twee kuilen. Van de exemplaren uit sporen die niet zijn toegewezen 
aan een structuur komen er slechts 32 stuks (18.5%) uit de recente of subrecente bouwvoor. De overige 
51 exemplaren zijn wel afkomstig uit archeologische sporen (vooral geullagen), maar deze zijn niet tot een 
structuur gerekend. Dit betekent dat meer dan 80% van de fibulae afkomstig is uit een relevant archeolo-
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Fig. 9.16. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de fibulae uit de vroeg-Romeinse tijd B (ca. 40 voor tot 70 na Chr.). Schaal 2:3.

1 knikfibula variant 17c1 (V5086); 2 knikfibula variant 17c2 (V4497); 3 waarschijnlijk late knikfibula 17c1 (V5882); 4 ogenfibula 

variant 20d (V3000); 5 ogenfibula variant 20e (V4891); 6 hooggewelfde Aucissafibula 30d (V4246); 7 hooggewelfde fibula met 

traliebeugel 30e (V4871); 8 waarschijnlijk hooggewelfde Aucissafibula (V3704); 9 omegafibula type 41 (V5114); 10 boogfibula 

variant 18d (V4969); 11 scharniervleugelfibula variant 31b (V913).
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Fig. 9.16. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de fibulae uit de vroeg-Romeinse tijd B (ca. 40 voor tot 70 na Chr.). Schaal 2:3. 

12 scharniervleugelfibula variant 31b (V5089) 13 scharniervleugelfibula variant 31g (V6099); 14 ongedeelde scharnierfibula met 

voetknop rudiment variant 32 (V2422); 15 geprofileerde scharnierfibula variant 33c4 (V29); 16 scharnierkraagfibula variant 34a 

(V6192); 17 hoekige vierknoppenfibula type 19 (V3573); 18-22 draadfibula met rondgebogen beugel, varianten 22a (V5482), 

22b1 (V4912), 22c1 (V3595), 22c2 (V3370) en 22c3 (V4988). 
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gisch spoor. Over deze fibulae kan worden opgemerkt dat veel exemplaren afkomstig zijn uit sporen die 
beduidend jonger zijn dan de fibulae zelf. Het onderzoek van de restgeul heeft uitgewezen dat aan de oever 
aan de westkant van de geul, direct ten zuiden van de oversteekplaats, verstevigd is met vondsthoudende 
grond. De fibulae uit deze pakketten zijn ouder dan de geullagen hieronder. Omdat er op de aangrenzende 
oever geen huisplattegronden, erven of andere bewoningssporen zijn aangetroffen, kan worden geconclu-
deerd dat deze grond van elders is aangevoerd, waarschijnlijk van de naastgelegen Hoge Hof. Hoewel het 
gaat om secundair gedeponeerd materiaal, is de informatiewaarde hoog. Immers, zonder de metaalwaar uit 
deze opgebrachte pakketten was het beeld van de vindplaats totaal anders geweest. De oversteekplaats, de 
insteekhaven en de kleinschalige militaire aanwezigheid in de tweede helft van de 1ste eeuw na Chr. waren 
niet zo duidelijk opgemerkt als nu het geval is. Als de metaalwaar op deze oever niet was aangetroffen was 
dit deel van de vindplaats waarschijnlijk niet onderzocht en waren er andere keuzes gemaakt. 

9.5.1.4 Verspreiding

In de figuren 9.17 t/m 9.18 is het verspreidingsbeeld van de vroeg-Romeinse fibulae weergegeven. 
Figuur 9.17 toont de verspreiding van de fibulae uit de vroeg-Romeinse tijd A (ca. 19 voor tot 40 na 
Chr.). Wat direct opvalt is dat de fibulae zich vooral concentreren in het zuidelijke deel van het plange-
bied. Op het grafveld Hazenkamp is geen enkele fibula uit deze periode gevonden en op het grafveld De 
Reth bedraagt het aantal fibulae vijf. Deze laatstgenoemde exemplaren kunnen echter niet met graven 
geassocieerd worden. Het ontbreken van deze vroeg-Romeinse fibulae heeft te maken met de datering 
van het grafveld dat duidelijk pas later in gebruik werd genomen. Voor de ontwikkeling van de grafvel-
den vonden er slechts weinig activiteiten plaats in dit noordelijke deel. 

Van de fibulae in het zuidelijke deel van het plangebied kan een kleine groep van tien exemplaren 
toegewezen worden aan het erf van huis 8002. Deze groep omvat vijf kapfibulae en drie ogenfibulae. Dat 
alleen aan de noordzijde van huis 8002 fibulae zijn gevonden kan worden verklaard aan de hand van de 
slechte conservering van het zuidelijke deel van het erf. Een andere cluster fibulae is zichtbaar direct ten 
oosten van het pad door geul, ter hoogte van het omgreppelde terrein 14002/14005. Hier springt vooral 
het hoge aandeel boogfibulae direct in het oog; zes exemplaren. Ook de kap-, ogen en haakfibulae zijn 
hier goed vertegenwoordigd. Een derde omvangrijke cluster fibulae bevindt zich direct ten zuidwesten 
van de dam. Wat opvalt is dat in het meest zuidelijke deel veel kapfibulae zijn gevonden (zes exemplaren), 
terwijl meer noordelijk het aandeel knikfibulae hoog is. 

Figuur 9.18 toont de verspreiding van de fibulae uit de vroeg-Romeinse tijd B (ca. 40-70 na Chr.). Vanaf 
deze periode komen ook op het grafveld Hazenkamp fibulae voor. De verspreiding van de fibulae komt 
nog goed overeen met die uit de vroeg-Romeinse periode A. Ook uit dit verspreidingsbeeld is op te maken 
dat er geen regelmatige typenspreiding is. Zo zijn de Aucissafibulae (type 30) alleen direct ten zuidwesten en 
ten oosten van de oversteekplaats (werkput 37) aangetroffen. Draadfibulae met rondgebogen beugel (type 
22) komen daarentegen over de gehele vindplaats voor. Omdat Aucissafibulae bij uitstek militaire fibula zijn, 
kan deze beperkte verspreiding mogelijk in verband worden gebracht met de activiteiten van soldaten langs 
het pad en binnen de omgreppeling van structuur 6009. Draadfibulae met rondgebogen beugel behoren tot 
het normale rurale spectrum en zullen gedragen zijn door de lokale bevolking.

9.5.1.5 Conclusie fibulae vroeg-romeinse tijd

Het fibulaspectrum van de vroeg-Romeinse tijd A vertoont een normaal beeld met vooral inheems 
rurale typen. Deze groep fibulae omvat veel kapfibulae, een aantal knoopfibulae en draadfibulae met 
hooggewelfde beugel die al in de Augusteïsche tijd kunnen dateren. Ook de een veerhuls-haakfibula 
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en de veerhulsfibula met brede voet dateren hoogstwaarschijnlijk al in deze vroege periode. De knik-, 
boog- en ogenfibula dateren vrijwel allemaal vanaf het begin van de 1ste eeuw na Chr. (laat-Augusteïsche 
periode) en lopen door tot het midden van de 1ste eeuw na Chr. Sommige exemplaren kunnen nog iets 
later dateren. De twee vroegste haakfibulae komen al voor vanaf het begin van de Romeinse tijd, maar 

Fig. 9.17. Tiel-Medel-Afronding. Verspreiding van de fibulae uit de vroeg-Romeinse tijd A.

A boogfibula; B draadfibula; C haakfibula; D kapfibula; E knikfibula; F knoopfibula; G ogenfibula; H onzeker; I scharnierfibula; 

J schijffibula; K veerhulsfibula.
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alle vijf stukken horen waarschijnlijk thuis in de eerste helft van de 1ste eeuw na Chr. De enige fibula 
die afwijkt van dit normale beeld betreft een applique-schijffibula die mogelijk in verband gebracht kan 
worden met het omgreppelde terrein 14002/14005. In deze vroegste Romeinse periode lijken militaire 
mantelspelden nog te ontbreken. 

Fig. 9.18. Tiel-Medel-Afronding. Verspreiding van de fibulae uit de vroeg-Romeinse tijd B.+

A Aucissafibula; B boogfibula; C draadfibula; D knikfibula; E ogenfibula; F omegafibula; G scharnierfibula; H vierknoppenfibula.

16
0.

11
0

436.120

16
0.

59
0436.680

A B C D E F G H



407

500  Heeren/Van der Feijst 2017, 279.
501  Tijdens de opgraving in 2001 is een exemplaar gevonden 

(Koster/Joosten 2001, 188.). Na de opgraving is nog een 

exemplaar gevonden door een amateur (bron PAN).
502  Gevonden door de combinatie ADC/BAAC die de 

vindplaats Hoge Hof (perceel 2) hebben onderzocht. 
503  Bij het onderzoek van Geldermalsen-Hondsgemet en 

Houten-Castellum is aangetoond dat de metaalvondsten 

liggen op de erven of afkomstig zijn van de nabijgelegen 

erven (Van Renswoude/Habermehl 2017, 901, fig. 19.5). 
504  De genoemde nederzettingen hebben allemaal aanzien-

lijke aantallen vroeg-Romeinse fibulae opgeleverd (Van 

Renswoude 2017a, 524.).

Het beeld verandert in de vroeg-Romeinse tijd B. Een deel van de Aucissafibulae, boogfibulae, een 
omegafibula en de overige scharnierfibula behoren tot de militaire dracht en dateren tussen ca. 40 en 
70 na Chr.500 Omegafibula zijn uiterst zeldzaam in rurale nederzettingen. Zo ontbreken zij volledig in 
de grootschalige onderzochte nederzettingen van Tiel-Passewaaij en Geldermalsen-Hondsgemet. Uit de 
nederzettingen van Kesteren-De Woerd zijn echter wel twee exemplaren bekend.501 Ook te Tiel-Medel 
komt het totale aantal omegafibulae uiteindelijk op twee uit, aangezien ook op de naastgelegen Hoge 
Hof een exemplaar is aangetroffen.502 Over de zeventien Aucissafibulae kan gezegd worden dat het 
niet uit te sluiten is dat sommige van deze fibulae al dateren in de vroeg-Romeinse tijd A. Echter, het 
ontbreken van militaire mantelspelden die zeker uit deze vroege periode stammen is een argument om 
de militaire component later te dateren. Ook de bestudering van het verspreidingsbeeld van de fibulae 
(fig. 9.17-18) levert inzichten op. Veel van de kapfibulae van het type Nijmegen, te dateren tot ca. 30 
na Chr., zijn ruimtelijk gescheiden van de Auccissafibulae. Zo ontbreken Auccissafibulae bij het erf van 
huis 8002, terwijl wel vijf kapfibulae en drie ogenfibulae zijn aangetroffen. Ook in het noordelijke deel 
van het plangebied zijn meerdere kap- en ogenfibulae gevonden tegenover slechts één Aucissafibula. De 
verspreiding van de Aucciassafibulae lijkt zich te beperken tot de westkant van de geul, direct ten zui-
den van de dam. Hetzelfde geldt overigens voor een groot deel van de boogfibulae. Verder valt op dat 
deze fibulatypen zich ten oosten van de geul hoofdzakelijk binnen de omgreppeling van structuur 6009 
bevinden. Dit verspreidingspatroon kan enkel verklaard worden op basis van datering van de fibulae en 
de activiteiten die binnen het opgegraven areaal plaatsvonden. De fibulaspreiding aan de westzijde van 
de geul kan tenminste deels verklaard worden door de grond die is opgebracht ter versteviging van de 
oevers ten zuiden van de oversteekplaats en dam. Het grote aantal fibulae aan de oostkant is lastiger te 
verklaren. Op de zuidelijke huisplaats na zijn immers geen erven uit de vroeg-Romeinse tijd aangetroffen. 
Wel ligt hier het rechthoekige omgreppelde terrein (structuur 14002/14005). Van deze structuur wordt 
vermoedt dat het een plek is waar rituele handelingen weden uitgevoerd, maar het is niet uitgesloten 
dat het een andere functie heeft gehad. Deze plek is hoofdzakelijk in de vroeg- en midden-Augusteïsche 
tijd in gebruik. Echter, een groot deel van de vroege fibulae kan niet goed met dit omgreppelde terrein 
worden geassocieerd. Op veel andere vindplaatsen kan de verspreiding van fibulae direct met de ligging 
van erven in verband worden gebracht.503 Tiel-Medel vormt hier dus een uitzondering op. 

 Wanneer het fibulaspectrum uit de vroeg-Romeinse tijd vergeleken wordt met andere nederzettingen 
in het Gelderse en Utrechtse rivierengebied, zoals Tiel-Passewaaij, Geldermalsen-Hondsgemet, Houten-
Castellum en Utrecht-Sportpark Terweide, vallen twee zaken op (zie tabel 9.11)504 Als eerste is het aantal 
Aucissafibulae (zeventien exemplaren) erg groot. Niet alleen het absolute aantal, maar ook het relatieve 
aandeel ligt hoger dan bij andere nederzettingen. In Tiel-Medel is het percentage met 10.5% bijna twee 
keer zo groot als Geldermalsen-Hondsgemet (5.7%). Ten opzichte van de nederzettingen van Houten-
Castellum (5.3%), Tiel-Passewaaij (4.7%) en Utrecht-Sportpark Terweide (3.6%) is het aandeel Aucissafi-
bulae te Tiel-Medel twee tot drie keer hoger. Anderzijds ligt het percentage ogenfibulae te Tiel-Medel 
met 15.4% juist aanzienlijk lager dan bij de nederzettingen van Houten-Castellum (23.2%), Geldermal-
sen-Hondsgemet (23.7%), Tiel-Passewaaij (23.2%) en Utrecht-Sportpark Terweide (25.3%). Terwijl de 
Aucissafibula wordt gerekend tot de militaire dracht, komen ogenfibulae algemeen voor in zowel rurale 
als militaire nederzettingen. Ook wanneer het fibulaspectrum van Medel bestudeerd wordt in het model 
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505  Heeren/Van der Feijst 2017, 261-324. 506  Heeren/Van der Feijst 2017, 303, tabel 6.14.

dat is opgezet door Heeren en Van der Feijst komt het hogere aandeel militaire fibulae duidelijk naar 
voren.505 In tabel 9.12 zijn de fibulae van Tiel-Medel geplaatst in de tabel met rurale nederzettingen uit 
het overzicht door Heeren en Van der Feijst.506

 Het hoge aandeel militaire fibulae doet vermoeden dat in de vroeg-Romeinse tijd B (ergens tussen 
40 en 70 na Chr.) kleinschalige militaire activiteiten binnen het plangebied hebben plaatsgevonden. De 
hoeveelheid militaire fibulae is te groot om ze te kunnen verklaren als het bezit van veteranen die na 
hun diensttijd weer huiswaarts zijn gekeerd. Daarnaast kan opgemerkt worden dat de fibulae in Medel 
niet te koppelen zijn aan huisplaatsen. Waarschijnlijk hebben aan de oostzijde van de geul activiteiten 
plaatsgevonden die met militairen in verband kunnen worden gebracht en die vooral goed zijn af te lezen 
uit de metalen objecten, en dan hoofdzakelijk de fibulae.  

Als laatste is het nog interessant om op te merken dat in het noordelijke deel van het plangebied, ter 
hoogte van de grafvelden, nagenoeg geen fibulae zijn gevonden, terwijl hier een enorme greppel (6008) 
gegraven is. Deze greppel van meer dan 2 m breed en meer dan 1 m diep is minstens drie keer opnieuw 
uitgegraven. De aanleg en het onderhoud zullen een aanzienlijke arbeidsinvestering hebben gevergd, 
maar bij dit soort intensieve werkzaamheden werden nauwelijks fibulae verloren.

Tiel-Medel

Houten-

Castellum 

Utrecht-Sportpark 

Terweide 

Geldermalsen-

Hondsgemet Tiel-Passewaaij 

fibulatype aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal (%)

Aucissa- 17 10.5 5 5.3 3 3.6 13 5.7 12 4.7

boog- 22 13.6 8 8.4 7 8.4 33 14.5 37 14.6

draadfibula met 

rondgebogen 

beugel /

hooggewelfde 

beugel 34 20.9 14 14.7 15* 18.1 53 23 56 22

draadfibula met 

verdikte kop en 

S-vormig profiel 2 1.2 - - 8 9.6 8 3.5 18 7.1

haak- 5 3.1 5 5.3 3 3.6 9 3.9 13 5.1

kap- 25 15.4 15 15.8 9 10.9 22 9.6 25 9.8

knik- 20 12.3 13 13.7 11 13.3 36 15.8 34 13.4

ogen- 25 15.4 22 23.2 21 25.3 54 23.7 59 23.2

scharnier- 11 6.8 - - 5 6.0 - - - -

overig 1 0.6 12 12.6 - - - - - -

totaal 162 100 95 100 83 100 228 100 254 100

Tabel 9.11. Tiel-Medel-Afronding. Vergelijking van het aantal fibulae per fibulatype/-groep uit de vroeg-Romeinse tijd tussen 

Tiel-Medel, Houten-Castellum, Utrecht-Sportpark-Terweide, Geldermalsen-Hondsgemet en Tiel-Passewaaij. * Geen duidelijk 

onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen.
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9 . 5 . 2  m i l i ta r i a  e n  p a a r d e n t u i g  u i t  d e  v r o e g - r o m e i n s e  t i j d

9.5.2.1 Militaria (fig. 9.19)

De groep militaria bevat in totaal veertien objecten. In tabel 9.13 is een overzicht gegeven van de vond-
sten. Het gaat in vrijwel alle gevallen om fragmenten of kleine bronzen onderdelen. Slecht drie objecten 
zijn van ijzer: twee speerpunten en een lansvoet. Van alle drie categorieën militaria -aanvalswapen, ver-
dedigingswapens en gordel, balteus of wapenschort- zijn onderdelen gevonden. Deze objecten dateren 
hoogstwaarschijnlijk in de 1ste eeuw na Chr. De randfragmenten van het schild kunnen van hetzelfde 
exemplaar afkomstig zijn.

Vrijwel alle bronzen objecten zijn zwaar beschadigd en slecht geconserveerd. Mogelijk komt dit door-
dat deze objecten zijn aangetroffen in de grond waarmee de oever ten zuidwesten van de oversteekplaats 
(werkput 37) verstevigd is. De vondsthoudende grond is waarschijnlijk secundair verplaatst, mogelijk vanaf de 
Hoge Hof. Slechts één object, namelijk een ijzeren speerpunt (V5401), is afkomstig van het grafveld De Reth. 
Dit is het enige stuk met mogelijk een relatief late datering, in de midden- of zelfs de laat-Romeinse tijd. 

Een deel van de militaria is gevonden in combinatie met militaire fibulae zoals de Aucissafibula. 
Opmerkelijk is dat ten oosten van de geul wel Aucissafibulae zijn gevonden maar geen militaria uit 
de 1ste eeuw. Hieruit kan mogelijk afgeleid worden dat er op verschillende wijze omgegaan wordt 
met militaria en militaire fibulae. Mogelijk werden de militaria tijdens reguliere werkzaamheden niet 

typenummer omschrijving

Tiel-

Medel

Tiel- 

Passewaaij

Wijk bij 

Duurstede- De 

Horden

Oosterhout- 

Boetzelaer-straat

aantal % aantal % aantal % aantal %

C1 13, 15, 16, 23-25a, 

26a, 99c

Gallisch (Augusteisch) 7 4.1 13 5.0 6 4.1 4 3.1

C2 30a-c, 99i militair (Augusteisch) 0 0 2 0.8 0.0  0.0

C3 30d-g, 18d, 99k militair 1ste eeuw 21 12.3 10 3.8 11 7.4 6 4.6

C4 10c-d, 11d-f regionaal onderdraads 

(Augusteisch-Tiberisch)

31 18.1 24 9.2 9 6.1 13 9.9

C5 17a-b, 18a-b, f, 

20a, c

regionaal bovendraads 

(Augusteisch-Tiberisch)

29 17.0 75 28.6 45 30.4 36 27.5

C6 7, 14a-c, e, 29, 36, 

41, 42, 99c-d, f-g, j

exoten 1 0.6 2 0.8 2 1.4 1 0.8

D1 25b-d, 26b-c, 27 Gallisch 1ste eeuw 0 0  0.0 0,0 1 0.8

D2 19, 22 regionaal 1ste eeuw 30 17.5 54 20.6 25 16.9 31 23.7

D3 21, 40, 99n, o Germaans 8 4.7 12 4.6 5 3.4 5 3.8

D4 17c, 18c-e, 20d-e, 

99h

regionaal bovendraads 

(Claudisch-Flasvisch)

27 15.8 54 20.6 28 18.9 18 13.7

D5 37-39 bovenregionaal (civiel) 1 0.6 2 0.8 1 0.7 7 5.3

D6 31, 32, 33a, 34, 35, 

99m

bovenregionaal (militair ?) 5 2.9 8 3.1 11 7.4 7 5.3

D7 hoofdtypen 14-42 onbepaald 11 6.4 13 5.0 5 3.4 2 1.5

totaal vroeg-Romeinse tijd 171 100 262 100 148 100 131 100

Tabel 9.12. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het vroeg-Romeinse fibulaspectrum van Tiel-Medel neergezet in het fibu-

laspectrum van rurale nederzettingen (naar Heeren/Van der Feijst 2017, 303, tabel 6.15).
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14-V54.6102

15

11 -V54.5990

10-V54.5956 9-V53.5318

13-V53.5242

8-V49.5016

7-V49-4944

6-V49.4872

2-V49.4689

12-V36.5831

1-V37.4737

3-V4745 4-V5401 5-V6206

Fig. 9.19. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de militaria. Schaal 2:3.

1-2 zwaardschede klemmen (V4737 en V4689); 3-5 speer/lans (V4745, V5401 en V6206); 6-8 randbeslag schild (V4872, V4944 

en V5016); 9-11 fragmenten scharnieren plaatpantser (V5318, V5956 en V5990); 12-13 gespen heupgordel (V5831 en V5242); 

14 rechthoekige sierbeslag wapenschort (V6102); 15 diverse fragmenten plaatpantser. 
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507  In het complex metaalwaar van de vindplaats Hoge Hof 

(onderzoek ADC/BAAC) bevindt zich eveneens een 

militaire component. Dit complex is door de auteur 

zelf bekeken, zij het relatief oppervlakkig. De militaire 

component in het complex van de vindplaats Hoge Hof 

lijkt duidelijker aanwezig dan die in het complex van de 

vindplaatsen Hazenkamp en De Reth. Ook de vele ove-

rige bijzondere objecten die gevonden zijn op de locatie 

van de vindplaats Hoge Hof doen vermoeden dat hier 

de belangrijkste nederzettings- en overige activiteiten 

plaatshadden. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 

1ste-eeuwse militaria, maar ook andere vroege objec-

ten niet in verband gebracht kunnen worden met de 

mogelijke steenbouw die pas in de loop van de midden-

Romeinse tijd zal zijn opgericht.

gedragen.  Het ontbreken van militaria aan de oostkant van de geul kan er op wijzen dat daar wel werk-
zaamheden plaats vonden waarbij fibulae werden verloren, terwijl aan zuidwestkant grond met afval werd 
gestort van afkomstig van de Hoge Hof waar de militairen mogelijk verbleven.507 Op verspreidingskaart 
figuur 9.20 zijn zowel de militaria, het paardentuig als de militaire fibulae weergegeven.

Tot slot is er nog een groep van ijzeren plaatjes waarvan de functie onduidelijk is. Het lijkt in ieder 
geval niet te gaan om delen van vaatwerk. In sommige van deze plaatjes zijn perforaties aanwezig (fig. 
9.19). Een goede mogelijkheid is dat het gaat om onderdelen van een plaatpantser (lorica segmentata) van 
een Romeinse militaire uitrusting. Dergelijke plaatpantsers bestonden uit beweegbare ijzeren onderdelen 
die op hun plaats werden gehouden met behulp van scharnieren en riemen. Dat de onderdelen slecht 
herkenbaar zijn is niet vreemd. Zo zijn bij een opgraving te Houten-Diepriool veertig fragmenten plaat-

nr wp vn soort type type specifiek subtype begin eind opmerking

1 37 4737 brons aanvalswapen zwaardschede schedeklem type A -12 120 -

2 49 4689 brons aanvalswapen zwaardschede schedeklem type A -12 120 slechts een verbogen fragment.

3 37 4745 ijzer aanvalswapen speer/lans bladvormig smal nagel van nagelgat waarmee punt 

houten steel werd bevestigd is 

aanwezig.

4 52 5401 ijzer aanvalswapen speer/lans bladvormig, breed -50 450 -

5 49 4872 brons verdedigingswapen schild randbeslag -12 120 oorspronkelijke vorm is niet meer te 

bepalen.

6 49 4944 brons verdedigingswapen schild randbeslag -12 120

7 49 5016 brons verdedigingswapen schild randbeslag -12 120 stukjes randbeslag met een niet.

8 53 5318 brons verdedigingswapen plaatpantser scharnier type 

Corbridge

-12 120 alleen een fragment van een scharnier. 

Omdat het twee plaatjes die op elkaar 

geniet zijn valt op te maken dat het een 

stuk van een scharnier betreft.

9 54 5956 brons verdedigingswapen plaatpantser scharnier type 

Corbridge

-12 120 slechts een fragment.

10 54 5990 brons verdedigingswapen plaatpantser scharnier type 

Corbridge

-12 120 alleen gesp ontbreekt.

11 36 5831 brons gordel/balteus/

wapenschort

heupgordel gesp (rechthoekig) -12 120 -

12 53 5242 brons gordel/balteus/

wapenschort

heupgordel gesp rond -12 120 -

13 54 6102 brons gordel/balteus/

wapenschort

wapenschort sierbeslag 1 120 -

Tabel 9.13. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de vroeg-Romeinse en begin midden-Romeinse militaria.
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Fig. 9.20. Tiel-Medel-Afronding. Verspreiding van de militaria, het paardentuig en de militaire fibulae uit de 1ste eeuw na Chr.

A fibula; B paardentuig; C militaria
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6-V117.3175

10-V54.6143

8-V56.6323

11-V54.6096

4-V49.5023

3-V49.4876

2-V46.3972

9-V45.2921

7-V33.6311

12-V122.2701

1-V5.762 

5-V22.3677

Fig. 9.21. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het paardentuig.

1-4 leerbeslag (V762, V3972, V4876 en V5023); 5 passant (V3677); 6-8 riemverdeler (V3175, V6311 en V6323); 9-10 eindbeslag 

(V2921 en V6143); 11 hanger (V6096); 12 riemverdeler? (V2701).
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nr wp vn type type specifiek subtype begin eind opmerking

1 5 762 tuig sierbeslag type A6

2 22 3677 tuig passant - -12 120 grote ronde passant die uit twee stukken is gemaakt. 

Opmerkelijk stuk dat niet versierd is.

3 24 4514 tuig sierbeslag rechthoekig type A1 -12 120

4 25 2747 tuig eindbeslag onbekend -12 120

5 26 3067 tuig sierbeslag rond, type A9 -12 120 niet uitgesloten dat het een sierniet uit de Nieuwe Tijd betreft.

6 33 6311 tuig riemverdeler ringverdeler type A -12 120 groot massief gegoten exemplaar. Met een rechthoekig 

uiteinde

7 38 5821 tuig sierbeslag rond, type A9 -12 120 met versiering.

8 38 3618 tuig sierbeslag rond, type A9 -12 120

9 39 5775 tuig sluiting paddestoelvormige 

knop, type C

-12 120 met schuine kerven op de rand van de kop

10 39 5794 tuig sierbeslag rond, type A9 -12 120 kop is bol

11 45 2921 tuig eindbeslag langgerekt, massief -12 120

12 46 3972 tuig sierbeslag langgerekt type A maar 

specificatie onbekend

-12 120 langgerekt en geribt.

13 49 4876 tuig sierbeslag langgerekt, geribd 1 120 uiteinden meerdere dwarsribbels

14 49 5020 tuig sierbeslag rond, type A9 -12 120

15

16

49 5023 tuig sierbeslag rond, type A9 -12 120 versiering niet meer zichtbaar. Met tegenknop.

17 50 5113 tuig sierbeslag rond, type A9 -12 120

18 53 5226 tuig sierbeslag rechthoekig A1 -12 120 strip met een nietgaten

19 53 5349 tuig sierbeslag langgerekt type A maar 

specificatie onbekend

-12 120

20 53 5450 tuig sierbeslag langgerekt met rozet/

acantusvormig blad, 

type A14

-12 120

21 54 5977 tuig sierbeslag rechthoekig, type A1 -12 120 bolle kop, kruisvormige versiering en een platte rand die 

grotendeels is afgebroken.

22 54 6084 tuig hanger bladvormig (drieblads), 

type A1

-12 120

23 54 6096 tuig hanger lancet-/ruitvormig type 

A10

-12 120 met vertinning.

24 54 6143 tuig eindbeslag onbekend -12 120 afwijkend exemplaar.

25 54 6165 tuig sierbeslag rechthoekig, type A1 -12 120

26 56 6323 tuig riemverdeler type A5 -12 120

27 117 3175 tuig riemverdeler ringverdeler type A -12 120 alleen een in doorsnede bandvormige dikke massieve ring.

28 122 2701 riemverdeler - - -12 270 identiek exemplaar is aangetroffen bij het 

proefsleuvenonderzoek.

29 123 3824 tuig sierbeslag rond, type A9 -12 120

30 133 5550 tuig sierbeslag - -12 270 slecht een klein fragment met een tegenknop. 

31 135 4139 tuig leerbeslag - waarschijnlijk langwerpig onversierd met twee tegenknoppen. 

Blikkerig object.

32 136 5746 tuig sierbeslag rond, type A9 -12 120 versiering niet meer zichtbaar.

Tabel 9.14. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het vroeg-Romeinse en begin midden-Romeinse paardentuig. Type aandui-

ding volgens Nicolay 2005.
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508  Van Renswoude/Schurmans 2017, 1161-1169.
509  Van Renswoude 2014a, 124, fig. 66, 4.
510  Brouwer 2003; Heeren 2009, 141.
511  Brouwer 2003, 16.
512  Riha 1990, 29. 
513  Heeren 2009, 141.
514  Brouwer 2003, 16. Brouwer heeft zegelringen uit 

Nederland geïnventariseerd. Op het moment van de 

inventarisatie waren slechts elf exemplaren van het 

vroegste type bekend van Nederlandse vindplaatsen 

(3.9 % van de in totaal 284 zegelringen). Deze ringen 

zijn afkomstig uit de vroege legerkampen, zoals Vech-

ten (1), Nijmegen-Hunerberg (1), Nijmegen-castra (2), 

Nijmegen-Kops Plateau (5), Velsen (1) en een exemplaar 

waarvan de vindplaats onbekend is (Brouwer 2003, 

appendix 2, catalogus, 65-75).

pantser gevonden, waarvan er slechts zeven goed herkenbaar waren.508 De stukken uit Tiel-Medel zijn 
gevonden in de restgeul ter hoogte van de dam, maar dan aan de oostelijke oever. 

9.5.2.2 Paardentuig (fig. 9.21)

De groep vroeg-Romeins paardentuig bestaat uit 32 objecten. Tabel 9.14 geeft een overzicht van deze 
vondstengroep en in figuur 9.21 is een selectie afgebeeld. Het gaat hoofdzakelijk om kleine, eenvoudige 
objecten. Enkele objecten zijn noemenswaardig, waaronder een grote, onversierde ronde passant die uit 
twee stukken is gemaakt (V3677, fig. 9.21, 2). Ook een riemverdeler (V6311, fig. 9.21, 6) is een groot 
massief gegoten exemplaar met een rechthoekig uiteinde. Van een mogelijk stuk paardentuig (V2701, fig. 
9.21, 11) is een vergelijkbaar stuk gevonden tijdens het proefsleuvenonderzoek.509 

 De verspreiding van het paardentuig is afwijkend van die van de militaria. Zo is een veel groter deel 
van het paardentuig (60%) afkomstig van de oostelijke geuloever en zijn er ook stukken aangetroffen op 
het grafveld. Deze verspreiding lijkt beter overeen te komen met die van de Aucissafibulae. 

 
9 . 5 . 3  s i e r a d e n

Tot de groep sieraden kunnen in totaal 75 stukken worden gerekend. Het is echter moeilijk om Romein-
se sieraden nader toe te wijzen aan de vroeg-Romeinse tijd op basis van vorm. Zo zal een aantal van de 
33 armbandfragmenten zeker uit de vroeg-Romeinse tijd stammen. Echter, omdat veel typen armbanden 
nauwelijks van vorm veranderen gedurende de Romeinse tijd zijn deze vroege exemplaren moeilijk her-
kenbaar. Op basis van het verspreidingsbeeld (fig. 9.22) kan wel aannemelijk worden gemaakt dat de vijf 
armbandfragmenten op het meest zuidelijke deel van de vindplaats De Reth tot de bewoningsfase van 
huis 8002 kunnen worden gerekend (eerste kwart van de 1ste eeuw na Chr.). 

Naast armbanden zijn er ook twaalf vingerringen gevonden. Aangenomen wordt dat vingerringen 
pas voorkomen vanaf de Romeinse tijd en dat ze door het Romeinse leger in ons gebied zijn geïntro-
duceerd.510 In rurale nederzettingen komen ringen vooral voor vanaf de late 1ste eeuw na Chr. In Tiel-
Medel is een bijzonder fraai exemplaar gevonden. Het betreft een fragment van een ijzeren zegelring 
(V3205, fig. 9.23, 1) met een rode steen van waarschijnlijk carneool (kornalijn) waarin een jachtscene is 
geslepen. Deze scene bestaat uit twee honden die een zwijn en een hert achtervolgen en aanvallen. Hoe-
wel de gem beschadigd is, zijn de details nog goed zichtbaar. Het type ring, een zadelvormige zegelring, 
is in gebruik vanaf de Late Republiek tot in de vroeg-Tiberische periode. Kenmerkend voor dit type is 
het verhoogde steenplateau.511 IJzeren zegelringen als deze werden uitsluitend door mannen gedragen.512 
Hoewel er uit andere vroeg-Romeinse rurale contexten ook vingerringen bekend zijn, zoals de twee 
vroegste vingerringen uit Tiel-Passewaaij (10-40 na Chr.), is de datering van het Medelse exemplaar 
uitzonderlijk vroeg.513 Ook de vondstcontext is bijzonder. In onze regio lijkt de zadelvormige zegelring 
namelijk uitsluitend voor te komen in vroege militaire legerplaatsen.514 De Medelse ring is gevonden ter 
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hoogte van het omgreppelde terrein 14002/14005 en kan waarschijnlijk met dit complex in verband 
worden gebracht. Hoe een dergelijke vroege zegelring zijn weg heeft gevonden naar Tiel-Medel is niet 
met zekerheid te zeggen, maar een link met het Romeinse legerapparaat kan zeker worden vermoed. 
Mogelijk nam een van de bewoners van de geuloever deel aan de vroege Romeinse veldtochten van 
Drusus, Tiberius of Germanicus?

Een tweede zegelring is van brons (V2775, fig. 9.23, 2) en heeft een blauwe lagensteen (nicolo) waarin 
een zittende god gesneden is. Waarschijnlijk is de oppergod Jupiter afgebeeld met in zijn rechterhand een 
bliksemschicht en in zijn linkerhand een scepter. Dit ringtype wordt in de 3de eeuw na Chr. gedateerd.515 
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Fig. 9.22. Tiel-Medel-Afronding. Verspreiding sieraden uit de vroeg- en midden-Romeinse tijd.
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515  Deze ring kan worden gedetermineerd als een type 4 in 

de typologie door Brouwer (Brouwer 2003, 21-24).

516  In zowel Brouwer (2003) als Riha (1990) zijn geen goed 

gedateerde parallellen voorhanden. 

Deze ring is gevonden in werkput 25 in een vondstlaag (structuur 11036). Een derde zegelring (V6354, 
fig. 9.23, 3) heeft een ingegraveerde voorstelling die bestaat uit vier cirkels,die een bladmotief vormen. 
Deze ring  is gevonden in het zuidelijke deel van het plangebied, direct ten westen van de geul.516 Op 
deze plaats zijn ook vijf armbandfragmenten en drie haarnaalden gevonden. Een vierde zegelring, zonder 
gem, is gevonden in werkput 37, ter hoogte van oversteekplaats aan de westkant van de geul. 

De zegelringen concentreren zich vooral rond de overgang door de geul. Ook het grootste deel van 
de armbandfragmenten lijkt zich hier te concentreren (fig. 9.22). Verder zijn er nog vier haarnaalden die 
in de vroeg-Romeinse tijd kunnen dateren, maar het is niet uitgesloten dat ze uit de midden-Romeinse 
tijd stammen.

9 . 6  d e  m i d d e n - r o m e i n s e  t i j d

9 . 6 . 1  a l g e m e e n

Het spectrum metaalvondsten loopt zonder onderbreking door tot in de midden-Romeinse tijd. Het 
midden-Romeinse materiaal is echter minder spectaculair dan de vroeg-Romeinse metaalwaar. Het gaat 
hoofdzakelijk om vondsten die algemeen te verwachten zijn in een rurale nederzetting. In deze paragraaf 

7-V53.5092

5-V25.3079

4-V37.47332-V25.27751-V25.3205

6-V134.4796

3-V56.6354

8-V53.5225

Fig. 9.23. Tiel-Medel-Afronding. Sieraden uit de vroeg- en midden-Romeinse tijd. Schaal 2:3. 

1-4 zegelringen (V3205, V2775,V6354 en 4733); 5-8 haarnaalden (V3079, V4796, V5092 en V5225).
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517  Van Buchem 22C-D, Almgren 15 of Heeren/Van der 

Feijst 45.
518  Van Buchem 23, variant op Almgren 16 of Heeren/Van 

der Feijst 46.
519  Van Buchem 24Ba, Almgren 16 of Heeren/Van der 

Feijst 47.

520  Van Buchem 24Aa, Almgren 16 derivaat of Heeren/Van 

der Feijst 48.
521  De vergelijking van Tiel-Medel met de nadere vind-

plaatsen is gebaseerd op vergelijkingen die zijn gemaakt 

tijdens de analyse van Houten-Castellum (Van Rens-

woude 2017a).

worden met name enkele opmerkelijk vondsten nader belicht. Daarnaast komt wel het fibulaspectrum 
in detail aan bod. Dit is mede van belang voor vergelijking met de andere perioden en de datering van 
de vindplaats.

9 . 6 . 2  f i b u l a e

In totaal kunnen 136 fibulae toegewezen worden aan de periode van de midden-Romeinse tijd (zie 
tabel 9.15 en 9.18 voor een overzicht). Hiervan zijn 128 exemplaren eenvoudige draadfibulae zoals met 
hoekig gebogen beugel,517 met vlakruitvormige beugel,518 met bandvormige beugel 519 en met breed uit-
gehamerde beugel (zie fig. 9.24, 1-6).520 Verder zijn er nog slechts acht andere fibulae gevonden, waarvan 
twee exemplaren ook nog in vroeg-Romeinse tijd kunnen dateren (zie tabel 9.17). 

9.6.2.1 Draadfibulae

Het overgrote deel van de midden-Romeinse fibulae bestaat uit draadfibulae (94%). Wanneer de vroeg- 
en midden-Romeinse draadfibulae van Medel vergeleken worden met die van andere nederzettingen, 
zoals Tiel-Passewaaij, Geldermalsen-Hondsgemet, Houten-Castellum en Utrecht-Sportpark Terweide, 
valt een aantal zaken op (zie tabel 9.16).521 Zo neemt in Medel het aantal draadfibulae na ca. 100 na 
Chr. sterk af, terwijl dit te Tiel-Passewaaij en Geldermalsen-Hondsgemet veel minder het geval is. Op 
deze laatstgenoemde vindplaatsen is het percentage late draadfibula –die met bandvormige beugel en 
met breed uitgehamerde beugel- twee keer zo hoog. In tegenstelling tot Houten-Castellum en Utrecht-
Sportpark Terweide duidt het fibulabeeld van Medel erop dat hier duidelijk wel activiteiten in de 2de 
eeuw na Chr. blijven bestaan. Bij Houten-Castellum en Utrecht-Sportpark Terweide komen na 100 na 
Chr. geen of nauwelijks fibulae meer voor. 

Een ander opvallend patroon is dat draadfibulae met hoekig gebogen beugel te Medel aanzienlijk 
minder vaak voorkomen dan in Houten-Castellum. Mogelijk speelt hier de ligging van Houten langs 
de limes een rol. Draadfibulae met hoekig gebogen beugel waren in de nabijheid van de limes mogelijk 

type fibula type Heeren/Van der Feijst aantal %

draadfibula met hoekige gebogen beugel 45 94 69.6

draadfibula met vlakruitvormige beugel 46 15 11.1

draadfibula met bandvormige beugel 47 11 8.2

draadfibula met breed uitgehamerde beugel 48 8 5.9

overige fibulae - 7 5.2

totaal 135 100

Tabel 9.15. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de fibulae uit de midden-Romeinse tijd (ca. 70-270 na Chr.).
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522  Van Renswoude 2017, 521. 523  Van Renswoude 2017, 535-536.

populairder dan verder in het achterland. Anderzijds is het ook mogelijk dat dit type draadfibula nabij 
de limes eerder in zwang kwam. Dit kan mogelijk worden afgelezen uit het fibulaspectrum van Utrecht-
Sportpark Terweide, waar de bewoning al in het midden van de 1ste eeuw na Chr. stopt.522 Het onderzoek 
te Houten-Castellum lijkt een dergelijke vroeg datering echter niet te bevestigen.523 

9.6.2.2 Overige fibulae (fig. 9.25)

Acht fibulae kunnen tot de groep overige fibulae worden gerekend. Twee stukken worden hier uitvoerig 
beschreven. Tabel 9.17 geeft een totaaloverzicht.

Dierfibula
Een zeer fraaie fibula is een bronzen geëmailleerde figuurfibula in de vorm van een gevleugeld paard 
(pegasus) (fig. 9.25, 6, V6081). Het afgebeelde paard is een hengst. Pegasus speelde een rol in de Griekse 
mythologie en was in de Romeinse tijd een geliefd thema. Zo werd dit gevleugelde paard ondermeer 
ook afgebeeld op zegels van zegelringen, lakzegeldoosjes en munten. 

De Medelse fibula bestaat uit verschillende verdiepte velden die zijn ingelegd met geel email. Niet al 
het email is bewaard gebleven. De achterzijde van de fibula heeft een wangenscharnier waaraan de naald 
is bevestigd. De fibula is compleet in de grond terecht gekomen ter hoogte van het erf van huis 8002. De 

6-V29.44035-V1.208

2-V124.40001-V123.4396

4-V54.6184

3-V37.3452

Fig. 9.24. Tiel-Medel-Afronding. Draadfibula uit de midden-Romeinse tijd. Schaal 2:3.

1-3 draadfibula met hoekig gebogen beugel (Heeren/Van der Feijst type 45a (V4396), 45a5 (V4000) en 45d (3452)); 4 draadfi-

bula met vlakruitvormige beugel (Heeren/Van der Feijst type 46 (V6184)); 5 draadfibula met bandvormige beugel (Heeren/Van 

der Feijst type 47 (V208)); 6 draadfibula met breed uitgehamerde beugel (Heeren/Van der Feijst type 45a (V4403)). 
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geulcontext waarin de fibula is aangetroffen geeft echter geen nadere informatie over de datering. De 
geullagen waren erg schoon en het erf dateert uit de vroeg-Romeinse tijd, te vroeg voor deze fibula. Op 
basis van parallellen weten we dat dit soort dierfibulae dateert tussen ca. 100 en 250 na Chr.524

Germaanse kniefibula
Een fibula die vooral voorkomt in het gebied van het vrije Germanië is een zogenaamde Germaanse 
kniefibula (V6250, fig. 9.25, 8). Het gaat om een gegoten fibula waarvan de beugel en de veerhaak niet 
naderhand gebogen dienden te worden. Het stuk is compleet en heeft een lange veerrol die is opgebouwd 
uit zestien windingen. De spandraad wordt op zijn plaats gehouden door een veerhaak. De naaldhouder 
is hoog en breed en de beugel is rond in doorsnede en maakt een scherpe knik van 90 graden. De fibula 
heeft een lengte van 3.8 cm, is 1.8 cm hoog en weegt 23 g. De veerrol heeft een breedte van 3.4 cm. 

Volgens Haalebos komt dit soort fibulae vooral voor in het Westgermaanse gebied gedurende de late 
1ste en in de 2de eeuw na Chr. In de Romeinse provincies zijn ze vrij zeldzaam.525 Zo ontbreken ze 
volledig op de vindplaatsen Tiel-Passewaaij (ca. 1000 fibulae) en Geldermalsen-Hondsgemet (612 fibu-

fibulatype datering Medel Houten Utrecht Ut Geldermalsen Tiel

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

draadfibula met 

hooggewelfde  

beugel (Almgren 

2aII)

-5 voor tot 25 

na Chr.

6 3.7 5 4 - - - - - -

draadfibula met 

rondgebogen 

beugel 

-5 voor tot 70 

na Chr.

27 16.6 9 7.3 4 20 53 26.9 56 11.9

draadfibula met 

verdikte kop en 

S-vormig profiel

15-40 na Chr. 2 1.2 - - 8 40 8 4.1 18 3.8

draadfibula met 

hoekig gebogen 

beugel

60-150 na Chr. 94 57.7 102 82.3 8 40 74 37.6 217 46.3

draadfibula met 

vlakruitvormige 

beugel

100-175 na 

Chr.

15 9.2 5 4 - - 29 14.7 73 15.6

draadfibula met 

bandvormige 

beugel

100-200 na 

Chr.

11 6.7 3 2.4 - - 13 6.6 57 12.2

draadfibula 

met breed 

uitgehamerde 

beugel

175-250 na 

Chr.

8 4.9 - - - - 20 10.1 48 10.2

totaal 163 100 124 100 20 100 197 100 469 100

Tabel 9.16. Tiel-Medel-Afronding. Vergelijking van het aantal draadfibulae per fibulasubtype uit de Romeinse tijd tussen Tiel-

Medel, Houten-Castellum, Utrecht-Sportpark Terweide, Geldermalsen-Hondsgemet en Tiel-Passewaaij.
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lae). De door Haalebos genoemde kniefibulae zijn gevonden in het limesgebied en ten noorden van de 
Rijn, in Germaans gebied.526 Mogelijk is het voorkomen van kniefibulae beperkt tot de limeszone. In het 
recente overzichtswerk door Heeren en Van der Feijst wordt dit idee bevestigd.527 

Heeren en Van der Feijst dateren de Germaanse kniefibula tussen ca. 180 en 300 na Chr. De context 
van de Medelse fibula, een laag die waarschijnlijk is nagezakt in de insteekhaven (kuil 25026,) geeft echter 
geen extra informatie over de datering van de fibula.

9 . 6 . 3  m i l i ta r i a  e n  p a a r d e n t u i g

9.6.3.1 Militaria

Slechts één midden-Romeins object kan tot de categorie militaria worden gerekend (V2450, fig. 
9.26, 1). Deze vondst betreft een pelta-vormige gesp met een beslagplaat, afkomstig van een heupgordel. 

wp vn type type specifiek subtype Heeren/Feijst begindat einddat opmerking

1 29 scharnierfibula met langsversierde 

beugel

Riha 5.12.2 33c4 40 120

8 796 kniefibula kniefibibula met 

veerhuls

Haalebos 13C / 

Böhme 2a

51 140 225 slechts een fragment van een 

vertinde beugel

12 2928 geëmailleerde 

beugel- of 

schijffibula

geëmailleerde 

beugelfibula met 

kleine emailvelden

Riha 5.17.3 55b1 80 150

34 6234 geëmailleerde 

beugelfibula

emailveld 

driehoekig (of 

trapezium)

Heeren/Van 

der Feijst 55c/ 

Feugère 26b1

55c 70 150 restanten van blauw email. 

Restanten naaldhouder en 

naaldrust zijn afgebroken van de 

beugel.

54 5997 geëmailleerde 

beugelfibula

emailveld vierkant 

of ruitvorm

Heeren/Van 

der Feijst 55d/ 

Feugère 26b2

55d 70 150 alleen in cirkel binnen ruit 

resteert nog oranje email.

40 6081 figuurfibula 

geëmailleerd

pegasus Heeren/Van der 

Feist type 57/

Riha 7.25

57 100 250

18 2151 geëmailleerde 

beugel- of 

schijffibula

- - 57 fragment van waarschijnlijk een 

gelijkzijde schijffibula met een 

wangenscharnier constructie. 

Fibula is plat en naaldhouder 

ontbreekt. Waarschijnlijk een 

1ste-eeuwse fibula. Blauw en 

rood email.

54 6250 kniefibula Germaanse 

kniefibula

- 61a 75 200

Tabel 9.17. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het de overige fibulae uit de midden-Romeinse tijd.
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528  Zie Nicolay 2005. 529  Nicolay 2005, 37; Hoss 2006, 243.

Gelijksoortige gespen worden regelmatig aangetroffen op rurale nederzettingen.528 De opengewerkte 
beslagplaat maakt dit stuk echter bijzonder. De gevormde letter, X, is de laatste van een op dit soort 
gordels weergegeven Latijnse spreuk VTERE FELIX, die de drager geluk moet brengen. 

De gesp meet 7.0 bij 3.3 cm en is door middel van een beugel vastgezet aan het beslag. Deze beugel 
is aan de gesp bevestigd middels een rechthoekig oog. Deze constructie wijst op een datering tussen de 
tweede helft van de 2de eeuw en het midden van de 3de eeuw na Chr.529 In deze vroegere periode werd 
de gesp middels een scharnier aan het beslag bevestigd. 

9.6.3.2 Paardentuig

Uit de periode tussen ca. 120 en 270 na Chr. stammen slechts zestien stuks paardentuig. Op één object na 
gaat het uitsluitend om leerbeslagen. Tot de opmerkelijke stukken behoren allereerst drie identieke, kleine 
ronde leerbeslagen (V3177, 1-3, fig. 9.26, 2-4) die bij elkaar zijn gevonden en tot dezelfde riem kunnen 
worden gerekend. Andere noemenswaardige stukken zijn een rond beslagstuk, versierd met blauw email 
(V6009, 9.26, 5), een leeuwenkopje (V2166, fig. 9.26, 6) en een kruisvormig beslagstuk (V3520, fig. 9.26, 
7). Het laatste hier te noemen object betreft een deel van een ijzeren bit (V5846, fig. 9.26, 8). 

Vergeleken met andere vindplaatsen is de hoeveelheid paardentuig te Medel relatief gering (32 stuks 
uit de vroeg-Romeinse tijd en zestien stuks uit de midden-Romeinse tijd). Te Geldermalsen-Honds-

8-54.6250

5-V54.5997

4-V34.6234

7-V18.2151

3-V12.29282-V8.7961-V1.29 

6-V40.6081

Fig. 9.25. Tiel-Medel-Afronding. Overige fibula uit de midden-Romeinse tijd. Zie tabel 9.17 voor beschrijving. Schaal 2:3.

1-8 V29, V796, V2928, V6234, V5997, V6081, V2151 en V6250. 
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gemet zijn 77 exemplaren paardentuig afkomstig uit de periode tussen 12 voor en 120 na Chr. en 33 
stukken uit de periode tussen 120 en 270 na Chr. Ondanks het verschil in de absolute aantallen komt de 
verhouding tussen het aantal objecten uit de respectievelijke periodes wel goed overeen.

9 . 6 . 4  g e r e e d s c h a p  e n  s p i j k e r s

Uit de midden-Romeinse tijd stamt ook een aan aantal ijzeren objecten. Een eerste object (V5487, fig. 
9.27, 1) betreft een getordeerde staaf met een lengte van 21 cm en een uitgehamerd uiteinde. Mogelijk 
gaat het om een stuk gereedschap, maar een zekere determinatie is niet mogelijk. Verder is in werkput 
49 een bijlfragment gevonden (fig. 9.27, 2, V4868) en een complete pook is afkomstig uit een primaire 
geullaag (V5111, fig. 9.27, 3). Deze laatstgenoemde pook heeft een steel met een doorsnede van 1.1 
cm en een spatelvormig blad van 12 cm bij 3.5 cm. De steel is bij het blad rechthoekig gesmeed en de 
bovenzijde is rond in doorsnede. Aan uiteinde van de steel zit een gesmeed oog met daaraan een ring 
waar de pook mee opgehangen kon worden.

2-4-V117.3177

7-V37.3520

8-V5846

6-V13.2166

5-V54.60091-V115.2450

Fig. 9.26. Tiel-Medel-Afronding. De militaria, het paardentuig en overige objecten uit de midden-Romeinse tijd.

1 peltavormige gesp van een heupgordel (VTERE FELIX); 2-8 paardentuig. 
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Vijf gebogen spijkers en enkele krammen zijn de restanten van een kast of kistje. Bij het opgraven zijn 
nog enkele slecht geconserveerde houtresten waargenomen. Op basis van de omgeslagen spijkers kan de 
oorspronkelijke dikte van het hout worden gereconstrueerd: 2 cm. De krammen hebben waarschijnlijk 
als beslag gediend en zaten op het hout bevestigd. De resten van het houten kistje zijn gevonden in een 
primaire geulvulling vlak langs de oever. Op foto figuur 9.27, 4 is een overzicht gegeven van de spijkers 
en krammen.

 In de geulzone, direct grenzen aan de oever langs de geul zijn in totaal elf scheepsnagels gevonden. Eer-
der zijn bij het proefsleuvenonderzoek ook al drie exemplaren gevonden in de geul.530 Het gaat om grote 
nagels met asymmetrische koppen. Twee grote en complete exemplaren zijn afgebeeld in figuur 9.27, 5. 

Ondanks het geringe aantal kunnen deze scheepsnagels als een aanwijzing voor scheepsvaart wor-
den beschouwd. Meerdere rijen van gelijkvormige nagels zijn ook aanwezig op het schip van Leidsche 
Rijn (fig. 9.27, 6). Het is dan ook aannemelijk dat de Medelse nagels zijn verloren door de schepen die 
door de geul voeren of lagen aangemeerd. Dit zal sporadisch gebeurd zijn en niet in grote getale. Op 
de nederzettingen van Tiel-Passwaaij, Geldermalsen-Hondsgemet en Houten-Castellum zijn dit soort 
grote spijkers niet of nauwelijks aangetroffen. Ook op het grafveld van Medel zijn vergelijkbare nagels 
niet aangetroffen, terwijl wel 453 spijkers afkomstig zijn uit grafkuilen. Deze spijkers zaten in oud con-
structiehout waarmee de brandstapel was opgebouwd of werden gebruikt om de constructie van de 
brandstapel bij elkaar te houden.

9 . 6 . 5  o v e r i g

Slechts één opmerkelijk object uit deze periode verdient een ruime uiteenzetting. In werkput 54 is langs 
de geuloever, ter hoogte van de grote vondstconcentratie, een erg opmerkelijke vondst gedaan. Eigen-
lijk zijn het twee afzonderlijke vondsten, namelijk een gegoten bronzen knop en een gegoten bronzen 

typenummer interpretatie n %

E1 45, 46 regionale onderdraadse fibula (1ste/2de eeuw) 109 80.1

E2 55, 57a3, a7-10, 57b1-2, 7, 57c-d, e1, 5-7, 57 f, g, h, 99l bovenregionale beugel/schijffibula (1ste/2de eeuw) 3 2.2

E3 14d, 49, 99r/y Donau-provincies (1ste/2de eeuw) 0 0

E4 53a, c, 54, 57a1c, 57e2-e4, 99p, q Engeland (1ste/2de eeuw) 0 0

E5 33b-f, 43 bovenregionale militaire typen (1ste/2de eeuw) 1 0.74

E6 44, 50, 52 vrije Germanië (1ste/2de eeuw) 1 0.74

F1 47, 48 regionale onderdraadse fibula (2de/3de eeuw) 19 14.0

F2 56 regionale beugel/schijffibula (2de/3de eeuw) 0 0

F3 57a1a, b, e, 57a2-a6,57b3-6, 57i-k, 58, 99t/u bovenregionale beugel/schijffibula (2de/3de eeuw) 1 0.74

F4 51, 62, 63a, b, e, 99v, w, x, z, aa Donau-provincies (2de/3de eeuw) 1 0,74

F5 53b, 57a1d, 60a, 63c-d Engeland (2de/3de eeuw) 0 0

F6 59, 64-67, 99s militair (2de/3de eeuw) 0 0

F7 60b-c, 61, 71a vrije Germanië (2de/3de eeuw) 0 0

F8 hoofdtypen 53-63 onbepaald 1 0.74

totaal 136 100

Tabel 9.18. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het fibulaspectrum uit de midden-Romeinse tijd.
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Fig. 9.27. Tiel-Medel-Afronding. Gereedschap, spijkers en overig.

1 getordeerde staaf (V5487); 2 bijlfragment (V4868); 3 pook (V5111): 4 overzicht van spijkers en krammen van een kast of kistje 

(V5895 en V5885); 5 twee scheepsnagels (V2512 en V3082); 6 foto van scheepsnagels op het schip dat gevonden is in Leidsche 

Rijn (foto gemaakt door de Auteur in het museum van de Hoge Woerd); 7 duim ophanging wagen (V54.6114 en V6118). 

V54.6114

6

7
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holle cilinder met daar aanvast een duim (V54.6114 en V6118, fig. 9.27, 7). Deze twee objecten tezamen 
vormen een riemgeleider van een Romeinse wagen. Het object heeft een lengte van 16.3 cm en een 
grootste diameter van 3.6 cm. Het gewicht van de riemgeleider is 626 g en is daarmee het zwaarste 
bronzen voorwerp van de opgraving. 

De riemgeleider is onderdeel van de ophanging van de wagenbak boven de as. Onder deze bak waren 
ijzeren stangen bevestigd met daaraan ringen waardoor riemen werden gehaald. Op deze manier kon de 
bak aan de riemhouders worden gehangen.531 Dit soort constructies komt voor bij luxe wagens die wel-
licht werden gebruikt voor langere reizen.532 In de holle riemhouder zaten nog resten van hout. Dit kan er 
op wijzen dat de wagen op de locatie is afgedankt en ontmanteld. Uit Nederland zijn slecht enkele voor-
beelden bekend van vergelijkbare riemhouders, waaronder een exemplaar dat is gevonden bij de villa van 
Plasmolen te Limburg.533 Van een tweede exemplaar waarvan de duim de kop van een zwaan uitbeeldt is de 
exacte vondstlocatie niet bekend.534 Uit het voorkomen van de geleider in Tiel-Medel kan geconcludeerd 
worden dat hier een weg heeft gelopen die gebruikt is voor personenvervoer uit sterk geromaniseerde 
plaatsen. Dit soort wagens hoort zeker niet thuis in een rurale context. Waarschijnlijk is het object afkomstig 
van de aangrenzende vindplaats van de Hoge Hof, waar Romeinse steenbouw wordt vermoed.

9 . 6 . 6  h e t  m e ta a l  va n  d e  g r a f v e l d e n  h a z e n k a m p  e n  d e  r e t h 

Op de grafvelden Hazenkamp en De Reth is een relatief grote hoeveelheid metaal aangetroffen. Naast 
het aardewerk is het metaal de meest omvangrijke vondstcategorie. Het grootste deel bestaat uit spijkers 
en schoenspijkers. Het aantal graven waarin bewust een metalen object als grafgift is meegeven is gering. 
In tabel 9.19 is een overzicht gegeven van het metaal uit de graven. Uit deze tabel blijkt dat het metaal 
erg gefragmenteerd is door verbranding. IJzeren objecten zijn slecht bewaard gebleven. In het onder-
staande worden de metaalvondsten uit graven kort besproken. Verder komen deze metalen objecten ook 
aan bod in de gravencatalogus (zie hoofdstuk 20).

 In totaal hebben 482 schoenspijkers behoord tot het schoeisel van de in graven bijgezette personen. 
Deze schoenspijkers waren goed herkenbaar. Over het algemeen gaat het om kleine, krom geslagen exem-
plaren met een verdikking (kop) aan het uiteinde. Schoenspijkers zijn gevonden in negentien graven. Dit 
aantal is goed vergelijkbaar met het grafveld van Tiel-Passewaaij, waar schoenspijkers zijn gevonden in 24 
graven.535 Uit de analyse van de leeftijds- en geslachtsdeterminaties van dit laatstgenoemde grafveld blijkt 
dat schoenspijkers zijn oververtegenwoordigd in kindergraven. Verder blijkt dat zij vooral voorkomen in 
graven uit de periode tussen 150 en 210 na Chr. Dit patroon is in Tiel-Medel minder duidelijk. Ongeveer 
50% van de graven met schoenspijkers dateert in de periode tussen ca. 150 en 210 na Chr. De andere 
helft van de graven dateert vroeger. Verder zijn in vijf kindergraven schoenspijkers aangetroffen; een derde 
van de graven waarvoor de leeftijd van de bijgezette persoon kon worden vastgesteld. Tien graven met 
schoenspijkers zijn namelijk van volwassenen. Bij zeven van deze laatstgenoemde tien graven kon ook het 
geslacht vastgesteld worden. Twee graven zijn van mannen en vijf van vrouwen. Er lijkt daarmee dus een 
voorkeur te zijn voor schoenspijkers in zowel vrouwen- als kindergraven. Naast schoenspijkers zijn er ook 
andere spijkers gevonden; zij hebben waarschijnlijk deel uitgemaakt van de brandstapel of andere funeraire 
structuren. Bij de inhumatiegraven zijn geen spijkers gevonden van een kist. 

In totaal zijn zeventien fibulae gevonden in funeraire contexten (zie tabel 9.20 voor een overzicht). 
Van de fibulae komen er dertien uit grafkuilen en vier uit grafgreppels. Van de vier fibulae die gevonden 
zijn in de grafgreppels dateren er twee ouder en één jonger dan de graven. Hieruit kan geconcludeerd 
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worden dat dit geen primaire deposities betreft. De dertien fibulae uit de graven zijn afkomstig uit acht 
grafkuilen. Slechts in één graf (graf 1027) is vastgesteld dat er twee fibulae zijn meegegeven. Het pro-
bleem is hier dat de datering van de twee fibulae sterk verschilt. Eén exemplaar dateert in de 1ste eeuw 
na Chr., terwijl de andere pas aan het einde van de midden-Romeinse tijd dateert. Bij de andere twee 
graven met twee fibulae (graven 1008 en 1058) is het mogelijk dat het fragmenten zijn van dezelfde 
fibula. Doordat de veel fibulae zijn meegegeven op de brandstapel zijn ze verbrand en hierdoor gefrag-
menteerd en gesmolten waardoor ze slecht herkenbaar zijn. In totaal zijn 35 fragmenten afkomstig uit de 
grafkuilen die afkomstig zijn van de dertien onderscheiden exemplaren. Van deze dertien fibulae zijn er 
tien afkomstig van het grafveld Hazenkamp en drie van De Reth. Hoewel drie fibulae al in de vroeg-
Romeinse tijd kunnen dateren (V29 uit graf 1008, V473 uit graf 1027 en V1630 uit 1056) is alleen van 
het laatste exemplaar zeker dat deze uit een vroeg-Romeinse graf afkomstig is. De meeste fibulae dateren 
uit de midden-Romeinse tijd. Verder zijn nog vijf sieraden aangetroffen, die bestaan uit vingerringen en 
armbanden. Uit graf 1012 is een zegelring (V26) afkomstig in combinatie met andere metalen objecten 
zoals een scharnierfibula en schoenspijkers. Deze combinatie lijkt te wijzen op een mannengraf. Verder 
komt uit graf 1027 twee armbanden, een haarnaald en schoenspijkers. Dit is een vrouwengraf. 

 Andere metalen objecten die op mannengraven wijzen zijn een scheermes en schaar uit graf 1047 
en een scheermes uit graf 1082. De sieraden, het scheermes en de schaar zijn niet nader te dateren dan 
Romeinse tijd. Tot slot kunnen nog vier munten genoemd worden waarvan die met zekerheid uit graven 
afkomstig zijn. 

 Hoewel uit veel graven metaal afkomstig is, is het over het algemeen slecht dateerbaar. Verder is het 
vaak verbrand doordat het meegegeven is op de brandstapel. Hierdoor is het ook gefragmenteerd. Ook 
is er geen duidelijk patroon in het metaal zichtbaar in wat meegegeven werd aan de overledene. Een 
enkele keer kan van het metaal afgelezen worden wat het geslacht is van de overledene, hoewel daarbij 
altijd voorzichtigheid geboden is. 

categorie

aantal 

per grafkuil

mae 

per grafkuil

aantal uit 

grafgreppels

fibula 35 13 4

gereedschap - - 1

mes 1 1 -

munt 4 4 1

naald 12 4 -

onbekend 178 115 1

overig 26 12 2

paardentuig - - 1

ring 2 2 -

schoenspijker 659 486 -

sieraad 7 5 -

spijker 449 172 6

toiletgerei 5 4 -

Tabel 9.19. Tiel-Medel-Afronding. Aantallen metaalvondsten per categorie en hun verdeling over de funeraire contexten. 
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536  Er is een grote hoeveelheid munten gevonden die date-

ren in de 4de en de eerste helft van de 5de eeuw. Deze 

worden besproken in het hoofdstuk munten.

9 . 7  d e  l a at - r o m e i n s e  t i j d

9 . 7 . 1  a l g e m e e n

Uit de laat-Romeinse tijd stamt een aanzienlijke hoeveelheid metalen objecten.536 Allereerst gaat het om 
objecten die zijn geassocieerd met het laat-Romeinse erf op het voormalige grafveld Hazenkamp. Verder 
zijn verspreid over het terrein metalen objecten uit deze periode gevonden. Naast vele fibulae zijn er 
ook militaria, sieraden en metaalbewerkingsafval gevonden. Hieronder wordt een overzicht gegeven van 
het laat-Romeinse metaal.

graf vn metaalsoort type type specifiek variant begin eind

1008 27 brons - - -

1008 29 brons scharnierfibula met langsversierde beugel Riha 5.12.2 40 120

1012 103 brons draadfibula hoekig gebogen beugel Van Buchem 22C 60 150

1012 150 brons - - - - -

1021 295 brons - - - - -

1027 473 brons draadfibula met breed uitgehamerde beugel Van Buchem 24 175 250

1027 473 brons bovendraads - - -5 100

1035 847 brons draadfibula met breed uitgehamerde beugel Van Buchem 24 175 250

1056 1630 brons draadfibula met rondgebogen beugel Van Buchem 

22A / B

-15 70

1056 1634 brons - - - - -

1058 1451 brons draadfibula in doorsnede vlakruitvormige 

beugel

Van Buchem 23 100 175

1058 1451 brons spiraalfibula onbekend - - -

1096 4403 brons draadfibula met breed uitgehamerde beugel Van Buchem 24 175 250

2009 810 brons tweedelige voetboogfibula de beugel en gefacetteerde voet 

zijn even breed

Schulze 35/36/

Heeren/Van der 

Feijst 72a

300 470

2029 2928 brons geëmailleerde beugel- of 

schijffibula

geëmailleerde beugelfibula met 

kleine emailvelden

Riha 5.17.3 80 150

2076 4035 brons bovendraads - - -5 100

2101 4264 brons kapfibula Bentumersiel variant Ulbert II -15 40

Tabel 9.20. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de fibulae uit funeraire contexten. De 1000-nummers zijn grafkuilen en de 

2000-nummers zijn grafgreppels.
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537  Uit ons studiegebied (Nederland en het aangrenzende 

Duitse en Belgische gebied) zijn tot op heden geen 

parallellen bekend. Ook in het recente overzichtswerk 

van de fibulae uit de Lage Landen (Heeren/Van der 

Feijst 2017) staat geen parallel.
538  Heeren/Van der Feijst 2017, 196.
539  Ze worden gerekend tot type 57c ( Heeren/Van der 

Feijst 2017, 196). 
540  Heeren/Van der Feijst 2017, 196.
541  Heeren/Van der Feijst 2017, 196, fig. 4.151.
542  Heeren/Van der Feijst 2017, 196, fig. 4.151

543  Van Renswoude 2009, 654 (nr. 4) en 676 (fig. 18.3 A, nr. 

4).
544  Taayke et al. 2012, 202, 216-217, fig. 8.11; Deze twee 

fibulae worden op basis van overeenkomsten met 

de Germaanse tutulusfibula-type Cortrat-Oudenburg 

geplaatst in de periode van tweede helft 4de tot het 

begin van de 5de eeuw na Chr. (Taayke et al. 2012, 201). 

Echter dit fibulatype komt op typologische gronden, 

namelijk grondplaat met een centrale as, niet overeen.
545  Heeren/Van der Feijst 2017, 197-198.

9 . 7 . 2  f i b u l a e

9.7.2.1 Tutulusfibulae

Tutulus-achtige fibulae
Van een tot op heden niet bekend fibulasubtype zijn in totaal drie exemplaren gevonden (V3796, V2913 
en V2168 fig. 9.28, 1-3).537 De drie fibulae betreffen losse vondsten die afkomstig zijn van het grafveld 
De Reth. Deze meerdelige fibulae zijn opgebouwd uit een grondplaat met een kegelvormige opbouw 
en een versierd uitsteeksel (puntig bovenstuk). Bij het meest complete exemplaar (V3796) is op de 
grondplaat een veerrol met acht windingen bevestigd aan een meegegoten naaldrust. De naald en de 
eveneens meegegoten naaldhouder zijn afgebroken. Van de naaldhouder resteert slechts de aanzet. Bij de 
twee andere exemplaren resteert respectievelijk de grondplaat met kegelvormige opbouw (V2913) en de 
kegelvormige opbouw (V2168).

 Wanneer de terminologie strikt gehanteerd wordt is dit een tutulus-achtige schijffibula.538 Dit is een 
schijffibula uit één stuk zonder centrale as gemonteerd op een grondplaat. Tutulus-achtige schijffibula 
worden vanwege een afwijkende constructie en datering echter niet tot de tutulusfibulae gerekend.539 Dat 
de fibulae uit Medel een hybride vorm vertegenwoordigen die wel tot tutulusfibulae gerekend moet wor-
den blijkt uit een aantal kenmerken. Zo is de kegelvormige opbouw nauw verwant aan een fibulavorm 
die is onderscheiden door Heeren en Van der Feijst: type 76a.540 De variant 76a2 heeft bijvoorbeeld geen 
centrale as op de grondplaat.541 Verder lijkt het puntige bovenstuk bovenop de kegelvormige opbouw bij 
de Medelse exemplaren al sterk op de centrale as met puntig uitsteeksel van de variant 76c1 (Böhme’s 
variant Nijmegen).542 

De datering van de varianten 76a2 en 76c1 is niet eenduidig. Het exemplaar 76c1 uit Geldermalsen-
Hondsgemet wordt op basis van context gedateerd tussen ca. 270 en 300 na Chr.543 Twee andere ver-
gelijkbare kegelvormige fibulae zijn afkomstig van de nederzetting Ede Bunschoten-Op den Berg, die 
vooral in de 3de eeuw na Chr. in gebruik was, al zijn er ook enkele vondsten uit de 4de eeuw bekend.544 
De datering van deze exemplaren kan dus goed overeenkomen met het exemplaar uit Geldermalsen-
Hondsgemet. De variant 76c1/Nijmegen wordt door Heeren echter veel later gedateerd, tussen ca. 390 
en 470 na Chr.545 Doordat de exemplaren uit Medel niet afkomstig zijn uit goed dateerbare contexten 
blijft de datering speculatief. De overeenkomsten met de varianten 76a2 en 76c1 doet echter vermoeden 
dat de datering van de Medelse exemplaren ergens tussen deze twee fibulavarianten in ligt; waarschijnlijk 
tussen ca. 275 en 350 na Chr. 

Een zilveren tutulusfibula
In werkput 9, ter hoogte van het grafveld  Hazenkamp, is een fragment van een zilveren tutulusfibula 
(V927, fig. 9.28, 4) gevonden. Van deze fibula resteert slechts de paddenstoelvormige knop. De steel is 
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546  Böhme 1974, 19-24.
547  Heeren/Van der Feijst 2017, 198.

548  Heeren/Van der Feijst 2017, 197.

gebroken, waardoor de grondplaat met onderbouw, veerrol en naaldhouder ontbreken. Het object heeft 
een diameter van 0.9 cm en de resterende lengte is 1.5 cm. Deze tutulusfibula is door Böhme aange-
duid als de variant Nijmegen.546 In hun overzichtswerk duiden Heeren en Van der Feijst deze variant 
aan als 76c1, te dateren tussen 390 en 470 na Chr.547 Over de datering van deze variant bestaat echter 
geen consensus. Op basis van een grafvondst in Nijmegen was deze variant eerst vroeg in de 4de eeuw 
gedateerd, maar deze datering werd later bijgesteld naar de periode vanaf het einde van 4de eeuw tot 
ver in de 5de eeuw na Chr.548 

1-V21.3796 2-V21.2913

9-V18.2150

3-V13.2168

6-V2.1754-V9.927 7-V8.11265-V1.107 8-V117.2038

13-V56.6413

11-V49.4908

12-V38.5860 14-V25.2774

10-V4.513

Fig. 9.28. Tiel-Medel-Afronding. De fibulae uit de laat-Romeinse tijd. Schaal 2:3.

1-3 tutulus-achtige fibulae (V3796, V2913 en V2168); 4 tutulusfibula (V927); 5-9 schotelfibulae (V107, V175, V1126, V2038 en 

V2150); 10-13 meerdelige voetboogfibulae met uitgewerkt voet type 72a1 (V513 en V4908) en type 72a2 (V5860 en V6413); 

14 voetboogfibula met driehoeksvoet (V2774).
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549  Heeren/Van der Feijst 2017, 200.
550  Van Renswoude 2014a, 123, fig. 65, 1.
551  Heeren/Van der Feijst 2017, 189.

552  Type 72a1 zijn de exemplaren V513, V1216, V1371, 

V4039, V4908, V5312 en V6012; Type 72a2 zijn de 

exemplaren V810, V5860 en V6413.

De paddestoelvormige kop heeft veel overeenkomsten met de hierboven al besproken tutulus-achtige 
fibulae van Medel. Waarschijnlijk is de variant Nijmegen voortgekomen uit deze fibulae en is een vol-
ledig 4de-eeuwse datering niet uitgesloten. Doordat van de variant Nijmegen slechts enkele exemplaren 
bekend zijn -waarvan de meeste uit slecht gedateerde contexten- blijft de datering echter problematisch. 

9.7.2.2 Schotelfibulae

In totaal zijn van vijf (fragmenten van) schotelfibulae (V107, V175, V1126, V2038 en V2150, fig. 9.28, 
5-9)  gevonden. Opmerkelijk is dat van al deze exemplaren uitsluitend de bronzen naaldhouder resteert. 
Het gaat om een gefacetteerde naaldhouder die in een sleufje aan de onderzijde van de schijf (schotel) 
werd bevestigd. Door karakteristieke kenmerken van de naald -de facetten, de hoge langwerpige vorm 
en de omgeslagen rand waarmee de naaldhouder in de schotel bevestigd werd- is deze goed herkenbaar. 
Doordat alleen naaldhouders resteren, die vrij klein zijn, is het mogelijk dat dit type fibulae bij opgravin-
gen niet herkend worden. De naaldhouders behoren tot de groep van samengestelde schotelfibulae die 
gedateerd worden tussen ca. 390 en 470 na Chr.549 

9.7.2.3 Eenvoudige meerdelige voetboogfibulae

Tien exemplaren kunnen tot de eenvoudige meerdelige voetboogfibulae worden gerekend (zie fig. 9.27 
voor een selectie). Eerder is bij het proefsleuvenonderzoek ook al een exemplaar van dit type gevon-
den.550 Slechts één exemplaar (V5860, fig. 9.28, 10) is compleet. Van de overige stukken resteren vooral 
de complete beugel, en een enkele keer de veerrol. Bij twee exemplaren resteert slechts een fragment van 
de beugel met voet. In de recente typologie van Heeren en Van der Feijst worden eenvoudige meerdelige 
voetboogfibulae aangeduid als type 72, met daaronder meerdere varianten.551 In Tiel-Medel komen twee 
van deze varianten voor. Zeven exemplaren behoren tot de variant 72a1, gekenmerkt door een naald-
houder die aan de achterzijde open is. Drie exemplaren zijn van de variant 72a2, waarbij de naaldhouder 
aan de achterzijde juist dicht is.552 De fibulae zijn alle afkomstig uit slecht gedateerde contexten, zoals de 
bouwvoor, nazakkingen in greppels of jongere lagen met veel zwerfvuil. Hierdoor leveren de Medelse 
fibulae geen bijdrage aan de datering van dit type. Over het algemeen worden de fibulae van dit type 
gedateerd tussen ca. 300 en 470 na Chr. 

9.7.2.4 Voetboogfibula met uitgewerkte voet

V2774 (fig. 9.28, 14) is een fragment van een trapeziumvormige voet van waarschijnlijk een voetboogfi-
bula. Omdat het slechts een fragment betreft is het echter niet uitgesloten dat het gaat om een steunarm-
fibula. Daarom heeft het fragment een ruime datering, tussen ca. 300 en 470 na Chr.
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553  Heeren/Hazenberg 2010, 39. 554  Zie ondermeer Böhme 1974.

9 . 7 . 3  m i l i ta r i a  e n  p a a r d e n t u i g

Over het algemeen zijn in laat-Romeinse metaalspectra vooral de militaria goed vertegenwoordigd. Ook 
te Tiel-Medel is dit het geval. In totaal zijn negen bronzen objecten tot deze groep gerekend (zie tabel 
9.21 voor een overzicht). De meeste stukken zijn afkomstig van militaire gordels. 

De meest opmerkelijke vondst (V4474, fig. 9.29, 1) betreft een gesp met een rechthoekig sierbeslag 
(gespplaat). De gesp (2.9 cm breed en 5.6 cm hoog) is versierd met twee dierkoppen die de rechthoekige 
sierplaat als het ware vastklemmen met hun bek. De gegoten en op maat gebogen sierplaat meet 3.8 bij 
1.8 cm. Het buigpunt van de gespplaat bestaat uit een gegroefde cilinder, een zogenaamd astragal. De 
gesp en het beslag behoren tot een laat-Romeinse gordel uit de periode tussen ca. 365 en 425 na Chr.553 
Deze vondst is afkomstig uit een vondstlaag in werkput 36, ter hoogte van de oversteekplaats en het pad 
door de restgeul. Hoewel de het spoor (S37.36) gerekend is tot een jongere middeleeuwse laag 11011 
kan de vondst zonder problemen in verband gebracht worden met de oversteekplaats die in gebruik was 
tot in het begin van de Vroege Middeleeuwen. Op de geuloever was het immers niet goed mogelijk om 
verschillende lagen te onderscheiden. 

Verspreid over het terrein zijn kleine beslagstukjes van militaire gordels gevonden. Het gaat daarbij om 
vijf randbeslagen en een rechthoekig sierbeslag (fig. 9.29, 2-7). Een andere vondst betreft een baardtang 
met gefacetteerde vlakken (V952, fig. 9.29, 8) die waarschijnlijk aan dergelijke gordels heeft gehangen. 
Ze zijn ook bekend uit laat-Romeinse graven waarin complete gordelgarnituren zijn meegegeven.554 
Een laatste object (V4329, fig. 9.29, 9) is een strip die in een halve ovaal gebogen is. Aan de onderzijde 
bevindt zich een ronde perforatie en aan de uiteinden zitten twee nieten waarmee het object aan leren 
riemen bevestigd is geweest. Ondanks de geringe afmetingen gaat het waarschijnlijk om een ruiterspoor.

 Ondanks de relatief grote hoeveelheid laat-Romeinse militaria kan geen van de stukken tot goed 
gedateerde contexten worden gerekend. Wel zijn deze stukken te koppelen aan de bewoning (het erf) en 
activiteiten uit deze periode. 

wp vn type type specifiek subtype begin eind opmerking

37 4474 gordel/balteus/ wapenschort heupgordel gesp met sierbeslag, type E 300 400 versierd met 

dierenkoppen

1 244 gordel/balteus/ wapenschort heupgordel randbeslag 270 450 type D/E

132 4034 gordel/balteus/ wapenschort heupgordel (type E) sierbeslag (strip met 

puntcirkelversiering)

270 400

1 636 gordel/balteus/ wapenschort heupgordel randbeslag 270 450 lijkt versiering op te staan

9 952 gordel/balteus/ wapenschort heupgordel pincet/baardtang 350 450 compleet exemplaar dat 

versierd is met facetten

7 1289 gordel/balteus/ wapenschort heupgordel randbeslag 270 450

1 68 gordel/balteus/ wapenschort heupgordel randbeslag 270 450 Nicolay type E

54 6071 gordel/balteus/ wapenschort heupgordel randbeslag 270 450 rozetje met kerfsnede-

versiering

Tabel 9.21. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het de militaria uit de laat-Romeinse tijd.
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555  Zie ondermeer Böhme 1974.
556  Böhme 1974, 35-39.
557  Bijvoorbeeld Geldermalsen-Hondsgemet (Van Rens-

woude/Van Kerckhove 2009) en Cuijk-De Nielt 

(Habermehl/Van Renswoude 2017). 

9 . 7 . 4  s i e r a d e n

In totaal zijn negen (fragmenten van) sieraden gevonden, waaronder zeven haarnaalden (fig. 9.30, 1-7). In 
de laat-Romeinse tijd behoorden haarnaalden tot de typische vrouwendracht. In vrouwengraven is deze 
categorie metaalvondsten veelal goed vertegenwoordigd.555 Op basis van deze grafvondsten zijn door 
Böhme verschillende typen haarnaalden onderscheiden.556 Opvallend is dat in Medel meerdere typen 
haarnaalden voorkomen (zie tabel 9.22 voor een overzicht). Op één zilveren exemplaar na zijn ze alle 
gemaakt van brons. Naast de haarnaalden zijn verder twee fragmenten gevonden van armbanden, ver-
vaardigd uit getordeerde bronsdraden. Ook deze stukken dateren waarschijnlijk in de laat-Romeinse tijd. 

 
9 . 7 . 5  m e ta a l b e w e r k i n g s a f va l

Bij laat-Romeinse bewoning worden veelal ook aanwijzingen gevonden voor metaalbewerking op kleine 
schaal.557 Ook te Tiel-Medel is dit het geval. Zo is er metaalbewerkingsafval gevonden, waaronder schroot 
(zoals in stukken gebroken of geknipt vaatwerk), smeltbrons of gietafval. Opmerkelijk zijn de in door-

9-V135.4329

4-V132.40343-V54.6071 2-V7.1289

7-V1.6366-V1.2445-V1.68

8-V9.952

1-V37.4474

Fig. 9.29. Tiel-Medel-Afronding. De militaria en het paardentuig uit de laat-Romeinse tijd. Schaal 2:3.

1 gesp met gespplaat (V4474); 2-7 rand- en sierbeslagen; 8 baardtang (V952); 9 ruiterspoor (V4329).
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snede ronde bronsbaartjes met een verschillende diameter. Uit de dikste staafjes konden kleine muntjes 
gemaakt worden. Hoewel bekend is dat lokale muntslag voorkwam in de laat-Romeinse tijd, zijn hier 
in Tiel-Medel echter geen directe aanwijzingen voor gevonden. Figuur 9.31 toont een selectie van het 
schroot en de bronsbaartjes. 

9 . 7 . 6  o v e r i g

In deze restcategorie vallen de objecten die vrijwel zeker uit de laat-Romeinse tijd dateren, maar 
waarvan de functie onduidelijk is. Ook de objecten die moeilijk in een van de hierboven gedefinieerde 
groepen passen zijn hier opgenomen. 

 Het eerste object (fig. 9.32, 1) is een verguld zilveren fragment dat hoogstwaarschijnlijk afkomstig is 
van een versierd stuk vaatwerk. De versiering bestaat uit een eierlijst die is ingeklemd tussen horizontale 

2-V9.938

5-V124.2864

7-V54.6041

6-V37.4476

3-V9.1007

4-V116.2024

1-V9.933

Fig. 9.30. Tiel-Medel-Afronding. De haarnaalden uit de laat-Romeinse tijd. Schaal 2:3.

1 V933; 2 V938; 3 V1007; 4 V2024; 5 V2864; 6 V4476; 7 V6041.
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lijnen. Het vaatwerk moet een hoogwaardig, zeer luxe stuk zijn geweest, vergelijkbaar met de kantharos 
van Stevenweert; een Grieks-Romeinse verguld zilveren beker uit de 1ste eeuw na Chr. Hoewel de 
datering van het Medelse stuk onduidelijk is, zal het in laat-Romeinse tijd gebruikt zijn als hakzilver. 

Een tweede object (fig. 9.32, 2) lijkt een fragment van een balansarm. Op de rechthoekige arm bestaat 
een soort schaalverdeling door middel van kerven. Het zal echter geen nauwkeurig meetinstrument 
geweest zijn, omdat er een sterke afwijking is in de onderlinge afstanden van de verdeling.

9 . 7 . 7  c o n c l u s i e  l a at - r o m e i n s e  t i j d

Uit de laat-Romeinse tijd stamt een relatief grote groep met metalen objecten, bestaande uit fibulae, 
sieraden, metaalbewerkingafval en militaria. Ook de groep met laat-Romeinse munten is met 51 stuks 
aanzienlijk. Hoewel deze munten vooral aan bod komen in het hoofdstuk munten zullen ze toch ook 
hier toch terloops worden genoemd. 

Het laat-Romeinse metaalspectrum van Medel komt overeen met dat van diverse laat-Romeinse 

wp vn soort type specifiek subtype begin eind literatuur opmerkingen

9 933 brons polyeder kop type Cortrat 350 425 Böhme 1974, 36 en 39 meer vlakken die 

driehoekig zijn.

9 938 brons rijk versierd type Muids 375 450 Böhme 1974, 38-39 stuk afgebroken

9 1007 brons polyeder kop type Cortrat 350 425 Böhme 1974, 36 en 39 meer vlakken die 

ruitvormig zijn en een 

gerilde hals.

116 2024 brons polyeder kop type Cortrat 350 425 Böhme 1974, 36 en 39 naald is naast 

kop versierd met 

visgraatmotief. Naald is 

verbogen.

124 2864 brons met 

paddestoel-

vormige kop

Wijster 400 450 Böhme 1974, 36 en 39 onversierde deel van de 

staal is afgebroken. met 

stermotief op de kop.

37 4476 brons smalle, 

geprofileerde 

kop

variant type Fécamp 375 400 Böhme 1974, 38-39 zeer lange dunne 

haarnaald met aan 

het uiteinde een 

geprofileerde kop 

bestaande uit slechts 

zes rillen. Object dateert 

hoogstwaarschijnlijk 

in de laat-Romeinse 

tijd. Afkomstig uit 

hetzelfde spoor als de 

laat-Romeinse gesp met 

sierplaat.

54 6041 zilver diabolovormige 

knop

rillen op schacht 300 450 Van Renswoude 2009, 

662

verbogen waardoor 

lengte niet meer exact is 

vast te stellen.

Tabel 9.22. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het de haarnaalden uit de laat-Romeinse tijd.
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2-V2.631-V54.6012

Fig. 9.31. Tiel-Medel-Afronding. Metaalbewerkingsafval uit de laat-Romeinse tijd.

Fig. 9.32. Tiel-Medel-Afronding. Overige metalen uit de laat-Romeinse tijd. Schaal 2:3.

1 fragment verguld zilver vaatwerk (V6012); 2 fragment van een balansarm (V63).
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558  Heirbaut/Enckevort 2011;Van der Feijst/Langeveld 

2012, 204-205.
559  Heeren 2009.
560  Van Renswoude 2009, 474.
561  In een recent overzichtswerk over de laat-Romeinse tijd 

worden de nederzettingen van Geldermalsen-Hondsge-

met en Geldermalsen-Rijs en Ooijen aangeduid als een 

landschappelijke eenheid (siedlungskammer)  (Van Enc-

kevort et al. 2017, 75).  Deze interpretatie lijkt mij echter 

onjuist omdat het om twee separate plaatsvaste nederzet-

tingen gaat langs verschillende restgeulen die zich onaf-

hankelijk van elkaar ontwikkelen. Beide nederzettingen 

zijn bewoond in de Late IJzertijd en de Romeinse tijd. 

Hondsgemet is in de midden-Romeinse tijd een areaal 

dat volledig omgeven is door een greppelsysteem. Bin-

nen het areaal van Hondsgemet verschuift de bewoning 

langs dezelfde restgeul. De lay-out van Geldermalsen-

Rijs en Ooijen is niet bekend, omdat het nauwelijks 

onderzocht is. Deze bewoningskern ligt op een afstand 

van meer dan 900 meter. 
562  Heeren/Van der Feijst 2017, 207-210.

vindplaatsen in de omgeving van Nijmegen, zoals Wijchen-Tienakker en Ewijk-De Grote Aalst.558 Met 
de vindplaatsen Geldermalsen-Hondsgemet en Tiel-Passewaaij zijn er echter duidelijke verschillen zicht-
baar. Zo zijn veertien van de zestien fibulae uit Hondsgemet van zilver en slechts twee van brons. Ook 
zijn er maar acht tweedelige voetboogfibulae, waaronder de twee bronzen exemplaren. In Tiel-Medel zijn 
daarentegen elf bronzen tweedelige voetboogfibulae gevonden. Verder valt op dat er in Medel munten 
voorkomen uit vrijwel de gehele 4de eeuw na Chr., terwijl dit niet het geval is op de vindplaatsen Tiel-
Passewaaij en Geldermalsen-Hondsgemet. Zo komen in de nederzetting van Tiel-Passewaaij nauwelijks 
munten voor uit de periode tussen ca. 300 tot 375 na Chr.559 Geldermalsen-Hondsgemet heeft zelfs 
geen enkele laat-Romeinse munt van na 300 na Chr. opgeleverd.560 Dit laatste is opmerkelijk omdat er 
binnen de nabijgelegen nederzetting Geldermalsen-Rijs en Ooijen wel grote hoeveelheden munten uit 
deze periode zijn aangetroffen.561 Op basis hiervan is geconcludeerd dat de nederzetting van Hondsgemet 
zeker verlaten is na 350 na Chr. Anders dan in Hondsgemet zijn in Tiel-Passewaaij objecten uit de gehele 
laat-Romeinse tijd aanwezig. Echter, de in Medel waargenomen piek in laat-Romeinse vondsten, na 375 
na Chr., is hier niet aanwezig. 

Wanneer de laat-Romeinse vondsten van Tiel-Medel op een verspreidingskaart (fig. 9.33) uiteen 
worden gezet dan blijkt dat de jongste vondsten uit de periode tussen 360-470 na  zich concentreren 
ter hoogte van het laat-Romeinse erf op het in onbruik geraakte Romeinse grafveld Hazenkamp. Deze 
vondsten bestaan uit munten, fibulae, haarnaalden en militaria. De vondsten uit de periode tussen 270 en 
360 na Chr., echter, vertonen een evenwichtige verspreiding over het gehele plangebied. Opmerkelijk is 
dat in het zuidoostelijk deel van het plangebied, nabij de oversteekplaats, munten uit de periode tussen 
360 en 402 na Chr. volledig ontbreken. Dit is juist de plaats waar de oever is verstevigd met vondst-
houdende grond van elders. Op basis van het muntbeeld kan dan ook worden geconcludeerd dat deze 
werkzaamheden zijn uitgevoerd voor 350 na Chr.

9 . 8  d e  m i d d e l e e u w e n

9 . 8 . 1  v r o e g e  e n  v o l l e  m i d d e l e e u w e n

In werkput 45 is in de subrecente bouwvoor een fragment (V3761, fig. 9.34, 1) gevonden van een uit-
zonderlijk rijk versierde fibula. Deze beugelfibula met halfronde kopplaat is gemaakt van verguld zilver en 
versierd met kerfsneden. Het betreft een klein fragment van de beugel met op de achterzijde de naaldrust. 
Aan de oxidatie rond de naaldrust is te zien dat de naald van ijzer moet zijn geweest. Volgens de typolo-
gie door Heeren en Van der Feijst is het een variant 81d2 die tussen 480 en 550 na Chr. dateert.562 Zij 
schrijven dat de meerderheid van deze fibulae is uitgevoerd in een koperlegering, hoewel uitvoeringen 
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Fig. 9.33. Tiel-Medel-Afronding. Verspreidingkaart van de metaalwaar uit de laat-Romeinse tijd.

A fibulae; B haarnaalden; C militaria en paardentuig; D munten uit de periode 250-300 na Chr.; E munten uit de periode 300-

360 na Chr.; F munten uit de periode 360-402 na Chr.
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1-V45.3761

2

3-V9.974 4-V9.974 (schaal 2:1)

8-V1.127

7-V8. 1065     
6-V6.13875-V9.1102

Fig. 9.34. Tiel-Medel-Afronding. Objecten uit de Middeleeuwen. Tekeningen schaal 2:3 (tenzij anders vermeld). 

1 fragment zilveren fibula uit de Vroege Middeleeuwen (V3761); 2 fragment geprojecteerd op een compleet exemplaar; 3-4 

gouden kraal (V974); 5-6 vroegmiddeleeuwse riemtongen (V1102 en V1387); 7 Karolingisch-Ottoonse schijffibula (V1056); 8 

lood-tinnen pelgrimsinsigne van Cunera uit Rhenen (V127). 
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563  Heeren/Van der Feijst 2017, 207.
564  De afbeelding van het complete exemplaar is afkom-

stig uit Heeren/Van der Feijst 2017, 589, Pl. 75, NL-

1015-06a-041.

565  Heeren/Hazenberg 2010, 61 en 64.
566  Frick 1993, 326-327.
567  Van Beuningen et al. 1993, 2001 en 2012, catalogusnum-

mer 162-165, 1086 en 2295-2298. 

in verguld zilver ook relatief vaak voorkomen.563 In figuur 9.34, 2 is het fragment afgebeeld en gepro-
jecteerd op een compleet exemplaar.564 Dit complete exemplaar is afkomstig van het grafveld Rhenen-
Donderberg en is eveneens gemaakt van verguld zilver. Dit soort Merovingische spelden is vooral bekend 
uit grafvelden. Ook van het grafveld Wijchen-Centrum is een vergelijkbare speld bekend. Echter, de 
totale aantallen fibulae uit deze grafvelden zijn met respectievelijk 141 en 27 exemplaren niet bijzonder 
groot te noemen. Verder komen uit het grafveld van Wijchen slechts vijf beugelfibula, waarvan maar één 
exemplaar gemaakt is van verguld zilver.565 Dit geeft aan dat zilveren beugelfibulae uiterst zeldzaam zijn.

 Uit het einde van de Vroege en het begin van de Volle Middeleeuwen dateert een kleine groep objec-
ten. Hieronder bevinden zich een aantal interessante exemplaren. Het object dat het meest in het oog 
springt, is een rijk versierde gouden kraal (V974, fig. 9.34, 3-4). De opengewerkte kraal heeft de vorm 
van een dubbele kegel en de versiering bestaat uit filigraan. Hoewel de kraal gevonden is ter hoogte van 
het laat-Romeinse erf, dateert het object waarschijnlijk jonger. Enkele parallellen van zilver dateren uit 
de Vikingtijd (laat-Karolingische periode) en zijn bekend uit het Scandinavische gebied. Dit zou kunnen 
betekenen dat het gaat om een importstuk is uit het noorden. 

Twee versierde riemtongen (V1102 en V1387, 9.34, 5-6 ) dateren eveneens uit het einde van Vroege 
Middeleeuwen, net als twee schijffibulae. De fibula V1065 (fig. 9.34, 7) is stervormig en heeft een dia-
meter van 1.6 cm. De ster heeft acht punten en de heeft een centrale inleg van waarschijnlijk een rond 
stukje glas. Deze fibula dateert tussen ca. 1000 en 1100 na Chr.566 Van de andere schijffibula (V43) resteert 
slechts een klein fragment van de schijf. 

Een object dat in de Volle Middeleeuwen kan worden gedateerd betreft een fragment van een gesp 
(V825).

9 . 8 . 2  l at e  m i d d e l e e u w e n

Tot het metaalspectrum uit de Late Middeleeuwen behoren enkele gespen (V214 en V1243) en een oog 
van een sluiting. De meest opmerkelijke vondst is echter een deel van een pelgrimsinsigne (V127, fig. 9.34, 
8). Op het resterende deel van een rechthoekige lood-tinnen insigne is Cunera van Rhenen afgebeeld. 
Volgens de legende ging Cunera in het jaar 337 na Chr. mee op reis naar Rome als één van de gezellinnen 
van de heilige Ursula. Nabij Keulen ontsnapte Cunera als enige van de elfduizend maagden aan een moord-
partij door de Hunnen. Ze werd gered door de Friese koning Radboud die haar meenam naar zijn kasteel 
te Rhenen. De vrouw van Radboud, Aldegonde, werd echter zo jaloers dat zij samen met haar dienares 
Cunera wurgden met haar halsdoek. Na haar dood werd zij als heilige vereerd en bij haar graf in Rhenen 
zouden wonderen hebben plaatsgevonden. Het insigne toont Aldegonde en de dienares die Cunera wurgen 
met een doek. Onder de figuren staat in gotisch schrift ‘SUN CUNERA’. Opmerkelijk genoeg is er geen 
identiek exemplaar van deze insigne afgebeeld in Van Beuningen en Koldeweij, waar toch veel Cunera-
insignes zijn opgenomen.567 Het insigne dateert waarschijnlijk tussen ca. 1450 en 1500 na Chr. 

In de stad Tiel zijn al meerdere Cunera-insignes gevonden. Zo werden bij het onderzoek op het 
Bleekveld drie exemplaren gevonden; één tijdens de opgraving en twee door detectoramateurs. Bij de 
opgraving in het Dominicuskwartier is een vierde exemplaar gevonden. Het insigne uit Medel is één 
van de weinig bekende exemplaren uit het buitengebied. Het object is afkomstig uit een kuil die op het 
erf ligt van een (niet opgegraven) boerderijplaats. Uit de Late Middeleeuwen zijn wel een groot aantal 
kuilen en de plattegrond van een roedeberg gevonden.
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9 . 9  c o n c l u s i e

Tijdens het onderzoek te Tiel-Medel is een grote groep metaalvondsten gedaan. In dit hoofdstuk is dit 
metaalcomplex beschreven, geanalyseerd en ontsloten. Hierdoor kunnen andere onderzoekers het com-
plex gebruiken voor nader of breder onderzoek. Grofweg kan over het metaal gezegd worden dat het 
dateert in de Late IJzertijd, gehele Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Het meeste materiaal is afkomstig 
van het nederzettingsareaal, de periferie ervan en de restgeul. Een klein deel van het metaal is afkomstig 
uit grafinventarissen. 

Van bijzonder belang zijn de objecten die nog niet of nauwelijks bekend waren uit eerder onderzoek, 
zoals verschillende fibulae, de gouden rijk versierde kraal uit de Vikingtijd en het bronzen ophangmecha-
nisme van een reiswagen. Daarnaast is het gelukt om de datering van meerdere objecten aan te scherpen. 
De bestudering van het Medelse metaalcomplex verheldert het beeld van de ontwikkeling van vooral de 
fibulae en sieraden door de tijd heen. Zeker voor de Late IJzertijd en de laat-Romeinse zal dit discussie 
opleveren met andere onderzoekers. 

Tenslotte heeft de analyse van het metaalcomplex de doorslag gegeven over de functie van de neder-
zetting. Zonder het metaalcomplex waren de oversteekplaats en het pad door de geul, de activiteiten 
die in de periferie van de nederzetting plaatsvonden, de scheepsvaart en de militaire link voor de vroeg-
Romeinse tijd en de laat-Romeinse tijd niet zo duidelijk naar voren gekomen. De laat-Romeinse tijd 
was zonder het metaalcomplex waarschijnlijk helemaal niet aangetoond. 
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568  PAN staat voor Portable Antiquities of the Netherlands. 
569  Roymans 2004, 97.
570  Roymans/Aarts 2009, 15.

571  Roymans 2004, hoofdstuk 6.
572  Aarts/Roymans 2009.

1 0  n u m i s m at i e k
 Stijn Heeren/Nico Roymans

In dit hoofdstuk worden de munten van Tiel-Medel-Afronding, vindplaatsen Hazenkamp en De Reth 
beschreven en geanalyseerd. Het hoofdstuk valt uiteen in twee delen. In het eerste deel worden de munten 
beschreven per samenhangende groep, waarbij een min of meer chronologische ordening wordt aangehou-
den. Wij baseren ons op determinaties en beschrijvingen van Rob Reijnen, Nico Roymans en Arent Pol. 
In het tweede deel wordt het muntmateriaal specifiek in relatie tot de vindplaats geanalyseerd. Zo wordt 
het muntspectrum per hoofdperiode vergeleken met dat van andere vindplaatsen en wordt de spreiding 
bestudeerd. 

 Net als voor de metaalvondsten (zie hoofdstuk 9) was het ook voor de munten de bedoeling om 
vondsten uit de PAN-database in de analyse te betrekken.568 Echter, hoewel er veel PAN-meldingen zijn 
van de vindplaats Hoge Hof, ontbreken zij voor het terreindeel waar deze analyse betrekking op heeft. 

1 0 . 1  n u m i s m at i s c h e  b e s c h r i j v i n g

1 0 . 1 . 1  k e l t i s c h e  m u n t e n   

De opgraving van de vindplaatsen Hazenkamp en De 
Reth heeft een opmerkelijk aantal van twintig Kelti-
sche munten opgeleverd. De typenvariatie is beperkt 
en bestaat uit drie groepen, die alle karakteristiek zijn 
voor de Nederrijnse regio (zie tabel 10.1).

Zeker is dat in de afgelopen decennia door 
detectorzoekers al eerder Keltische munten op deze 
vindplaatsen zijn aangetroffen. Roymans569 vermeldt 
vier bronzen triquetrummunten aangetroffen op de 
site Echteld-De Wilmert. Ook al is dat toponiem strikt genomen van toepassing op een naburige site is 
het label soms breder gebruikt en is daarom niet geheel uit te sluiten dat de munten toch deels van de 
huidige vindplaats komen.

De Keltische munten van Tiel-Medel vertegenwoordigen een relatief laat spectrum; alle munten zijn 
geslagen in de periode na Caesars verovering in de tweede helft van de 1ste eeuw voor Chr. Oudere 
munten, zoals gouden Eburonenstaters (type Scheers 31) of hoogwaardige zilveren triquetrumstaters van de 
groep Lith ontbreken in het spectrum. De zilveren quinarius van het type Scheers 57 behoort tot een jon-
gere serie met aan de voorzijde een ‘zittend mannetje’. Quinarii van deze jongere groep zijn vermoedelijk 
aangemunt in het Keulse achterland en worden gedateerd na 30 voor Chr.; de circulatie loopt -gezien 
de aanwezigheid van exemplaren in Augusteïsche legerkampen -door tot ca. 10 na Chr.570 De bronzen 
triquetrummunten kunnen gedateerd worden in de periode tussen 50 en 15 voor Chr. en mogen voor 
een belangrijk deel als Bataafse emissies worden beschouwd. Zij komen nog regelmatig voor in Augus-
teïsche militaire contexten in het Nederrijnse gebied, maar de circulatie was toen al duidelijk over het 
hoogtepunt heen.571 De AVAVCIA-munten behoren – voor zover identificeerbaar – alle tot de jongere, 
anepigrafische variant (klasse II). Deze zijn massaal aangemunt in de Augusteïsche periode, vermoedelijk 
bij Romeinse legerkampen, en raken in de Tiberische tijd uit circulatie.572

soort materiaal type n

triquetrummunt brons Roymans 16b, groep 

Bochum 

9

quinarius zilver Scheers 57, zittend 

mannetje

1

AVAVCIA-munt brons Scheers 216, klasse II 10

totaal 20

Tabel 10.1. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de 

Keltische munten. 
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573  Kemmers 2014, 592. 

1 0 . 1 . 2   v r o e g - r o m e i n s e  m u n t e n :  d e  j u l i s c h - c l a u d i s c h e  k e i z e r s  ( 2 7  v o o r  t o t  6 9  n a 

c h r . )

Drie munten en waarschijnlijk een vierde zijn geslagen tijdens de Romeinse republiek. Drie zilveren 
munten, twee quinarii en een denarius, zijn met zekerheid geïdentificeerd. Ze zijn in de 1ste eeuw voor 
Chr. (tussen 89 en 26 voor Chr.) geslagen. De vierde, waarschijnlijk een as, lijkt eveneens van Repu-
blikeinse datum te zijn (2de en vroege 1ste eeuw voor Chr.), omdat deze gerelateerd is aan het unciaal 
gewichtsstelsel, maar de munt zelf is te ver afgesleten om dit met zekerheid te zeggen.

 Veertien munten, dertien asses en één denarius, zijn geslagen door of op naam van keizer Augustus. 
De meeste zijn uitgegeven tijdens diens regeringsperiode (27 voor tot 14 na Chr.) maar sommige typen 
werden onder Tiberius en Claudius gecontinueerd. Drie munten zijn gehalveerd. Drie munten dragen 
een klop, wat wijst op het innemen, controleren en hernieuwd distribueren van deze munten op een 
tijdstip na de originele uitgifte. 

 Eén as en twee denarii zijn geslagen op naam van Tiberius. Een van deze denarii (V5118) is opmer-
kelijk genoeg uitgevoerd in lood en heeft een centrale perforatie. Deze opening  is zorgvuldig aange-
bracht. Het lijkt te gaan om een kopie of afslag. Mogelijk is de perforatie aangebracht om de munt te 
identificeren als token (dus te onderscheiden van betaalmiddelen), dan wel om deze te kunnen gebruiken 
als hangertje, of te bevestigen op kleding, een meubel of gebouw. Een goede parallel voor een dergelijke 
loden kopie met centraal gat is gevonden te Voorburg-Arentsburg.573

 Eén dupondius van Caligula, een as en een dupondius van Claudius, een sestertius van Nero en twee 
sterk gesleten munten die aan van bovenstaande keizers kunnen worden toegeschreven completeren de 
muntvondsten van de Julisch-Claudische keizers.

1 0 . 1 . 3  f l av i s c h e  d y n a s t i e  e n  a d o p t i e f k e i z e r s  ( 6 9 - 1 3 8  n a  c h r . )

Op de vindplaats is één munt aangetroffen die geslagen is in het vierkeizerjaar (69 na Chr.) door Vitellius. 
Tevens zijn Vespasianus en Titus elk met één munt vertegenwoordigd. Van Domitianus zijn vier munten 
afkomstig. Eén gesleten munt kon niet nader dan ‘Flavisch’ worden gedetermineerd. Drie munten zijn 
onder Traianus aangemunt. 

Een wat groter aantal, zes munten, staat op naam van Hadrianus. Hierbij gaat het om vier zilveren 
denarii, en twee stuks kopergeld. De relatief grote hoeveelheid zilver van Hadrianus is hier opvallend.

1 0 . 1 . 4  a n t o n i j n s e  d y n a s t i e  ( 1 3 8 - 1 9 2  n a  c h r . )

Van keizer Antoninus Pius (138-161) zijn vijf munten voorhanden, vier denarii en één dupondius. Op 
naam van Marcus Aurelius (161-180) zijn vier munten te Medel gevonden; drie denarii en één sestertius. 
Dit beeld lijkt sterk op wat hierboven al voor de munten van Hadrianus werd genoteerd: een overver-
tegenwoordiging van zilvergeld. In paragraaf 10.2 wordt dit punt verder besproken.

1 0 . 1 . 5  d e  3 d e  e e u w  n a  c h r . 

Van de Severische dynastie zijn slechts twee munten gevonden: een denarius van Septimius Severus (193-
211 na Chr.) en een denarius van Elegabalus (218-222 na Chr.). Uit de periode van de Soldatenkeizers 
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574  Determinatie Arent Pol. Arent Pol heeft het goudgehalte 

van deze tremissis gemeten op basis van de sg-methode. 

Daaruit blijkt het goudgehalte 74% te bedragen. Dit 

gehalte goed overeen met de vele andere stukken van dit 

type, in het bijzonder met twee andere munten die met 

hetzelfde keerzijde-stempel geslagen zijn: CMM 00051 = 

Leeuwarden-FM ex schatvondst Dronrijp 73% en CMM 

02567 = Surhuisterveen-SVB vindplaats onbekend 71%.

(235-285 na Chr.) zijn vier officiële in Rome geslagen munten voorhanden, waarvan er één aan Claudius II 
(268-270 na Chr.) toegewezen kon worden; de andere drie zijn te zeer gesleten om de keizer te herkennen. 

Acht munten zijn regionaal vervaardigde antoniniani uit de periode 270-293 na Chr.; ze zijn niet in 
Rome geslagen maar in Keulen (vier stuks) of een imitatie uit regionale werkplaatsen (zeker twee stuks, 
wellicht nog twee andere). Van deze acht zijn er vier op naam van Tetricus, keizer van het zogenoemde 
Gallische Rijk uit de periode van 270 tot 275 na Chr., één is op naam van Divus Claudius II, en van 
drie is de naam niet leesbaar. 

 Munten uit de late 3de eeuw, van na de restauratie van Aurelianus (275) en van de Tetrarchie (284-305 
na Chr.) ontbreken geheel in Medel.  

1 0 . 1 . 6  d e  4 d e  e e u w  n a  c h r . 

In de periode van 305 tot 361 na Chr. regeerde Constantijn de Grote en zijn opvolgers, inclusief usurpa-
tor Magnentius. Uit die periode zijn vijftien munten van kleinere denominaties (nummus en maiorina) te 
Medel gevonden. Eén ervan is in Constantinopel vervaardigd. Gezien de afstand is dat tamelijk zeldzaam 
maar als deel van een grotere verzameling is het ook weer niet uitzonderlijk.

 Een volgende zes munten zijn geslagen door keizers van de Valentiniaanse dynastie (Valens, Gratianus, 
Valentinianus II) uit de periode 364 tot 392 na Chr.; één ervan is van een type dat langer kan circuleren 
(zie onder). Alle zes betreffen kleine denominaties (halve en hele cententionalis).

1 0 . 1 . 7  d e  l at e  4 d e  e n  v r o e g e  5 d e  e e u w  n a  c h r . 

In 388 na Chr. worden enkele nieuwe muntlegendes geïntroduceerd; rond 402 stopt de aanmunting van 
bronsgeld in het gehele West-Romeinse rijk. Op de vindplaats zijn 22 munten uit deze periode gevon-
den, verdeeld over twee typen: vijf zijn er van het type VICTORIAAVG, dertien van het type SALVS-
REIPVBLICAE en van vier kan het type niet met zekerheid bepaald worden. Hoewel beide typen niet 
nader dan de periode 388-402 na Chr. worden gedateerd, is het eerstgenoemde type VICTORIAAVG 
van een traditioneel type met oudere voorgangers, terwijl de SALVSREIPVBLICAE nieuw geïntrodu-
ceerd is. Uit het feit dat dit type numeriek dominant is op de vindplaats, blijkt dat hier, in de periode 
kort voor het einde van de muntslag in brons, nog steeds munten werden aangevoerd.   

1 0 . 1 . 8  d e  m i d d e l e e u w e n

Na het stoppen van de munttoevoer in de vroege 5de eeuw is er pas in de 7de eeuw aantoonbaar enig 
muntgebruik, in de vorm van een pseudo-imperiale tremissis uit het Friese gebied. Deze munt is nader te 
duiden als Dronrijp-type 2 en dateert uit de periode tussen ca. 630 en 640 na Chr.574 Daarna duurt het 
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opnieuw enige eeuwen voor er weer munten op de vindplaats verschijnen. Zes munten uit de 9de tot 
13de eeuw luiden een nieuwe periode van muntverlies in. Dat is ten eerste een obool (halve penning) 
van Karel de Kale (843-877). Een volgende munt, een penning op naam van Otto III (983-996), dateert 
ruim een eeuw later. Twee bisschoppelijke penningen uit Deventer zijn geslagen in de vroege 12de eeuw 
en eveneens twee penningen zijn uit Kleef (13de eeuw) afkomstig.

1 0 . 1 . 9  d e  v r o e g m o d e r n e  t i j d

Twaalf munten dateren uit de 16de tot 18de eeuw. De oudste is een duit van de stad Utrecht uit 1523 
en de jongste een duit van Overijssel uit 1767. Het gaat vooral om kopergeld (zeven duiten, één oord) 
en klein zilvergeld (een stuk van drie mijt en drie dubbele stuivers). Zoals verwacht mag worden komen 
de meeste munten uit Gelderland (vijf stuks), gevolgd door omliggende regio’s (Overijssel, Den Bosch, 
Utrecht). Een Hollandse en Zeeuwse munt komen van iets verder weg maar zijn niet uitzonderlijk.

1 0 . 2   d e  m u n t v o n d s t e n  i n  r e l at i e  t o t  d e  b e w o n i n g s g e s c h i e d e n i s  va n 

d e  v i n d p l a at s 

Wat zeggen de aangetroffen munten nu over de bewoningsgeschiedenis van Tiel-Medel-Hazenkamp en 
De Reth? Om die vraag te beantwoorden worden de bovenstaande muntdeterminaties in de onder-
staande paragraaf gecombineerd met aanvullende gegevens. De Medelse munten worden afgezet tegen 
een ‘normaalspectrum’ dat door J. Aarts is vastgesteld voor het Nederlandse rivierengebied,575 alsmede 
tegen twee vindplaatsen bij Wijk bij Duurstede, waar De Horden model staat voor een rurale nederzet-
ting en De Geer vanaf de 3de eeuw als militair complex wordt geïnterpreteerd.576 

Wat betreft de Keltische munten ontbreken in de eerste plaats aanwijzingen voor een bewoningsfase 
in de eerste helft van de 1ste eeuw voor Chr. In de tweede plaats wijzen de munten duidelijk op een 
bewoningsfase in de Augusteïsche tijd. Echter, het relatief hoge aandeel (50%) van de bronzen triquetrum-
munten in Medel vormen een aanwijzing voor een aanvang van de bewoning in de pre- of vroeg-
Augusteïsche periode tussen 50 en 15 voor Chr.

Hoewel de slagdata van Republikeinse emissies teruggaan tot de 2de en 1ste eeuw voor Chr., bete-
kent dat niet dat deze munten ook in die tijd in ons gebied circuleerden. Zeker voor Republikeins zilver-
geld is bekend dat deze decennia of zelfs eeuwenlang bleef circuleren.577 Ze maken daarom waarschijnlijk 
deel uit van de muntcirculatie in de 1ste eeuw na Chr. Dat kan anders liggen voor het Republikeinse 
kopergeld maar de identificatie van een stuk daarvan in Medel is onzeker.

 Het muntbeeld van een groter aantal Augusteïsche munten en een kleiner aantal muntvondsten van 
de latere Julisch-Claudische keizers is een beeld dat op veel rurale vindplaatsen in het Centraal- en Oos-
telijk rivierengebied wordt gevonden (fig. 10.1). Het wijst op een intensieve aanvoer onder Augustus die 
snel daarna stopt. Dat de aanvoer stopt, wil natuurlijk niet zeggen dat de circulatie ook ophoudt: deze 
lijkt doorlopend te zijn maar niet noodzakelijk intensief.578

 Zowel de Keltische als de vroeg-Romeinse munten zijn voornamelijk aangetroffen langs de restgeul, 
ter hoogte van het Augusteïsche greppelcomplex en de oversteekplaats aan beide zijden van de geul 
(fig. 10.2). Eén vroeg-Romeinse munt is meegegeven in een crematiegraf. Opvallend is dat zes van de 
bronzen triquetrummunten, een Keltische quinarius en twee republikeinse quinarii rondom het omgrep-
pelde terrein 14002/14005 zijn gevonden. Gezien de vroege datering van deze munten (waarschijnlijk 
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al tussen ca. 30 en 15 voor Chr.) kunnen zij waarschijnlijk met de vroegste ontwikkelingsfase van dit  
terrein worden geassocieerd (14005). Op basis van de aanwezigheid van deze munten -en enkele andere 
metaalvondsten (zoals de vroege zegelring (zie paragraaf 9.5.3) en de vergulde applique-schijffibula (zie 
paragraaf 9.5))- kan worden vermoed dat de gebruiker(s) van deze plaats betrokken waren in militaire 
uitwisselingsnetwerken (zie verder ook paragraaf 19.5). Hoe het muntencluster moet worden geïnterpre-
teerd is niet geheel duidelijk. Mogelijkerwijs gaat het om een verploegde muntschat. Anderzijds zou de 
depositie van de munten met de mogelijke rituele functie van het terrein 14002/14005 kunnen worden 
verbonden (zie verder ook paragraaf 19.5).  

 Opvallend is de relatief grote hoeveelheid zilver van Hadrianus tot en met Antoninus Pius. In de dage-
lijkse muntcirculatie in centrale plaatsen had kopergeld de overhand. Op deze vindplaats is kopergeld van 
deze keizers echter schaars en wordt numeriek overtroffen door zilveren denarii. Eigenlijk zijn zilveren 
munten ook in de Flavische periode oververtegenwoordigd, al zijn daar wat bronsmunten voorhanden. 
Eén Flavische en een Trajaanse munt zijn uit crematiegraven afkomstig, wat de oververtegenwoordiging 
in zilver van de los gevonden munten nog versterkt. Voor de Severische periode zijn uitsluitend twee 
zilveren munten voorhanden. Men kan daarom voor deze vindplaats stellen dat zilver is oververtegen-
woordigd voor de gehele periode van 69 tot 225 na Chr. Hetzelfde werd reeds gesignaleerd voor de 
rurale vindplaats Geldermalsen-Hondsgemet voor de periode 69 tot eind 2de eeuw na Chr.579
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Fig. 10.1. Tiel-Medel-Afronding. De frequentie van de muntvondsten van Tiel-Medel-Hazenkamp en De Reth afgezet tegen 

andere vindplaatsen in de wijdere regio. Naar Aarts 2000 en Aarts in druk.
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Fig. 10.2. Tiel-Medel-Afronding. Spreiding van de Keltische en vroeg-Romeinse munten. 

A geul van Echteld fase I; B geul van Echteld fase II; C triquetrummunten; D AVAVCIA-munten; E zittend mannetje; F vroeg-

Romeinse munten. 
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Fig. 10.3A. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van een selectie munten uit verschillende periodes. Voor de determinaties, zie 

bijlage 7. 

1-3 triquetrummunten; 4 zilveren quinarius van het type Scheers 57 (‘zittend mannetje’); 5-6 AVAVCIA-munten; 7 quinarius gesla-

gen tijdens de Romeinse republiek (89 voor Chr.); 8 denarius van Augustus. 

2-V115-1783

3-V37-4705

8-V7.1146

4-V37.3512

1-V37.3296

5-V37.4744
6-V37.4372

7-V25.2797



450

9-V134.4829 10-V50.5118

11-V122.3689
12-V25.2785

13-V18.2274

15-V54.5995 16-V116.1893

14-V56.6327

Fig. 10.3B. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van een selectie munten uit verschillende periodes. Voor de determinaties, zie 

bijlage 7. 9 denarius van Tiberius; 10 doorboorde loden kopie of afslag van een denarius van Tiberius; 11 dupondius van Claudius; 

12 denarius van Titus; 13 denarius van Hadrianus ;14 sestertius van Hadrianus; 15 sestertius van Marcus Aurelius; 16 denarius van 

Elagabalus. 
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17-V33.6309 18-V54.6181

19-V116.1892 20-V25.2838

21-V1.102 22-V12.1801

23-V8.1855
24-V4.864

25-V1.639

Fig. 10.3C. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van een selectie munten uit verschillende periodes. Voor de determinaties, zie 

bijlage 7. 17 nummus van Constantinus I; 18-19 nummus van Constantinus I en zonen; 20-21 maiorina van Magnentius; 22 ½ 

centenionalis van Magnus Maximus; 23 gouden tremissis uit het Friese gebied van het Dronrijp-type 2; 24 obool van Karel de 

Grote; 25 penning van bisschop Burchhard (1099-1112 na Chr.) of opvolgers (1110-1150 na Chr.). 
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Fig. 10.4. Tiel-Medel-Afronding. Spreiding van de munten uit de periode 69 tot 225 na Chr. 

A geul van Echteld fase II; B zilver; C bronsgeld. 
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Fig. 10.5. Tiel-Medel-Afronding. Spreiding van de laat-Romeinse munten.

A geul van Echteld fase II; B periode 250-300 na Chr.; C periode 300-360 na Chr.; D periode 364-402 na Chr. 

16
0.

11
0

436.120

16
0.

59
0

436.680

B DCA



454

580  Aarts 2009, 299-300.
581  Aarts 2000, 61-70; Kropff/Van der Vin 2003.
582  Kropff/Van der Vin 2003.
583  Aarts 1994; 2006; 2009.

584  Nijmegen: Steures 2012. Tongeren: Vanderhoeven 2017. 

Ewijk: Kemmers 2012.Wijchen: Reijnen 2011.
585  Heeren 2015.

Ten opzichte van de vroeg-Romeinse periode zijn de munten in midden-Romeinse periode deels 
in andere terreindelen in de grond geraakt. Een klein deel is nog altijd in de zuidelijke restgeulzone 
aangetroffen, maar twee nieuwe concentraties bevinden zich ter plaatse van het grafveld Hazenkamp en 
aan de binnenzijde van de greppel 6008, aan de zuidelijke rand van het grafveld De Reth (fig. 10.4).

De vrijwel complete afwezigheid van kopergeld is eenvoudig te verklaren: verlies van kopergeld 
gebeurt voornamelijk tijdens kleine markttransacties in steden en legerkampen. Aangezien de opgraving 
voornamelijk grafveldterrein en een 1ste-eeuwse nederzetting heeft blootgelegd, is de afwezigheid van 
2de-eeuws kopergeld niet vreemd: hier vonden geen dagelijkse transacties plaats. Wel moet het verlies 
van zilvermunten worden verklaard. Incidenteel verlies is onwaarschijnlijk: naar zilveren munten die uit 
de hand vallen, gaat men op zoek, gezien de hoge waarde van deze munten. Voor hetzelfde fenomeen 
op de vindplaats Geldermalsen-Hondsgemet overweegt Aarts twee verklaringen: rituele depositie en 
verspreid geraakte spaarschatten. De aldaar eventueel als ritueel te interpreteren munten bevonden zich 
op opvallende plaatsen en waren voornamelijk kopergeld; Aarts prefereert daarom de laatste optie.580 Dat 
zou ook voor de huidige vindplaats kunnen gelden. Het feit dat er twee concentraties zichtbaar zijn (zie 
fig. 10.4) ondersteunt deze hypothese eveneens.

 Het lage aantal munten uit de periode 180-235 na Chr. beantwoordt aan het regionale beeld. Het 
lijkt erop dat er in die periode nauwelijks munten naar de regio worden aangevoerd. Dat geldt ook voor 
de daarop volgende periode van de soldatenkeizers.581 Anders is het voor de munten uit de periode van 
het Gallische rijk, plus de imitaties van die munten. Die zijn talrijk in Romeinse legerkampen en komen 
ook op het platteland regelmatig voor.582 Het aantal Medelse munten uit die periode is zelfs wat hoger 
dan gemiddeld (fig. 10.1). 

Munten uit de late 3de eeuw na Chr., van na de restauratie van Aurelianus (275 na Chr.) en van de 
Tetrarchie (284-305 na Chr.) ontbreken geheel in Medel. Wederom is dat een fenomeen dat voor zeer 
veel vindplaatsen in het noordwesten geldt, met name voor rurale vindplaatsen. Het is dus geen leemte 
op basis waarvan men verlating van deze vindplaats mag afleiden.

Opvallend is dat de grafiek voor Tiel-Medel voor de rest van de 4de eeuw na Chr. afwijkt van het 
gemiddelde van het rivierengebied en dan met name van de rurale vindplaatsen. Het normale beeld is 
dat op doorsnee rurale vindplaatsen nauwelijks munten uit het tweede en derde kwart van de 4de eeuw 
worden aangetroffen: Geldermalsen-Hondsgemet nul, Tiel-Passewaaij één, Wijk bij Duurstede-De Hor-
den twee.583 De iets verhoogde lijn van het regionale gemiddelde in fig. 10.1 is veroorzaakt omdat enkele 
militaire vindplaatsen met een 4de-eeuwse fase een tegenwicht bieden aan de genoemde sites die vrijwel 
geen munten uit die tijd hebben opgeleverd. Bij militaire vindplaatsen en de omliggende grafvelden uit 
de 4de eeuw (bijvoorbeeld Nijmegen-Valkhof), bij steden met een 4de-eeuwse fase, zoals Tongeren, en 
bij villa’s met drieknoppenfibulae en militaria uit deze periode, zoals Ewijk en Wijchen-Tienakker, wor-
den wel verhoogde aantallen munten uit de vroege en midden 4de eeuw gevonden.584

Dat er bij het huidige onderzoek een verhoogd aantal munten uit de 4de eeuw is aangetroffen, wil 
zeggen dat men ter plaatse rekening moet worden houden met bewoning of andere activiteit in de eerste 
helft en het derde kwart van de 4de eeuw na Chr. Dit volgt het patroon van villa-sites en niet dat van 
rurale vindplaatsen zonder steenbouw, die over het algemeen verlaten waren in de 4de eeuw na Chr.585 
Dat op Medel-Hoge Hof een steenbouwsite vermoed wordt, beantwoordt aan dit beeld. De huidige 
vindplaatsen Hazenkamp en De Reth moet in de laat-Romeinse periode wellicht als periferie van, of 
anders toch zeker in samenhang met de vindplaats Hoge Hof worden gezien.
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De munten uit het tweede en derde kwart van de 4de eeuw na Chr. zijn voornamelijk gevonden in 
de context van laat-Romeinse gebouwstructuren op het voormalige grafveld Hazenkamp (huis 8004 en 
gebouw 13002). Tevens werden er nog altijd wat munten verloren in de restgeulzone en zijn er enkele 
verspreid over het terrein aangetroffen (fig. 10.5).  

Dat de muntslag ophield in 402 na Chr. wil natuurlijk niet zeggen dat het gebruik van munten ook 
stopte. Deze late munten kunnen nog lange tijd gecirculeerd hebben. Op basis van het relatief hoge aantal 
late munten mogen we opmaken dat er rond 400 na Chr. op deze vindplaats nog gewoond en gehandeld 
werd en het is tevens waarschijnlijk dat dat nog enige tijd in de 5de eeuw na Chr.  doorging. Deze jongste 
munten bevonden zich vrijwel uitsluitend ter plaatse van de laat-Romeinse nederzettingsstructuren op 
de vindplaats Hazenkamp (fig. 10.5).  




