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11

slakke n
Gerard Boreel

11 . 1 i n l e i d i n g e n m e t h o d e
Tijdens de archeologische opgraving van de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth zijn 373 fragmenten
slak verzameld met een totaalgewicht van 2537 g. Al het materiaal is met de hand verzameld.
Tijdens de evaluatie van het vondstmateriaal zijn alle vondsten bekeken en per vondstnummer op
soort gedetermineerd.Voor de analyse is gekozen om vooral de goed gedateerde contexten uit te werken.
Naast een beperkte hoeveelheid slak uit geulvullingen komt het meeste materiaal uit greppels en kuilen.
Onder de slakken bevinden zich vooral sintels, maar ook enkele fragmenten haardwand, smeedhaardslakken en niet nader te determineren slakfragmenten.
In het veld is het slakmateriaal in eerste instantie met de hand verzameld. Kansrijke sporen en alle
laat-Romeinse sporen zijn bovendien gezeefd over een maaswijdte van 4 mm, op zoek naar aanwijzingen
voor ambachtelijke activiteiten. Bij het uitblijven van aanwijzingen hiervoor is in overleg met bevoegd
gezag deze strategie losgelaten.
De globale determinatie is uitgevoerd door de vondsten in te delen in slaktypen. Er is op het oog
gedetermineerd en waar nodig met behulp van een 10x vergrotende loep. Met een kleine handmagneet is
vastgesteld of stukken magnetisch zijn of niet. De data zijn ingevoerd in een database. Per vondstnummer
is onder andere het aantal en gewicht per slaktype vastgelegd, alsmede eventuele bijzondere kenmerken.
Door de RCE is met behulp van een hand-held XRF onderzoek gedaan naar een aantal slakken. Het
gaat om grijze, lichte en blazige slakken uit de structuren 8002, 14001 en 14011. De stukken zijn macroscopisch als mestslakken herkend door Hans Huisman en Bertil van Os. De resultaten van de chemische
analyse worden uitgebreid beschreven in bijlage 8.
Alvorens de resultaten te bespreken zullen hieronder eerst de gehanteerde slaktypen kort beschreven
worden, samen met de aanvullende of afwijkende criteria, zoals die gehanteerd zijn in deze analyse.

11 . 2 ac h t e r g r o n d
Regelmatig worden tijdens archeologische opgravingen metaalslakken aangetroffen op vindplaatsen
daterend vanaf de late prehistorie tot en met de Nieuwe Tijd. Deze meestal goed geconserveerde vondstcategorie wordt gevormd door het afval dat vrijkomt bij verschillende ambachtelijke processen die zich
richten op de winning of productie van metaal en de bewerking daarvan. Meestal gaat het daarbij om
ijzer, maar ook de resten die vrijkomen bij de productie en bewerking van koper, lood, tin, legeringen
en edelmetalen worden aangetroffen.586
Metaal wordt gewonnen uit metaaloxidehoudende gesteenten, de zogenaamde ertsen. Tot in de Middeleeuwen was men vooral afhankelijk van lokaal voorkomende ertsen. In Nederlandse contexten gaat het
dan om klapperstenen en moerasijzererts.587 Om hieruit bruikbaar metaal te winnen moesten de oxiden
worden gereduceerd. IJzer werd bijvoorbeeld gewonnen door houtskool in een oven onder reducerende
omstandigheden, samen met het erts te verbranden. Het zo verkregen metallische ijzer verzamelde zich als
zogenaamde wolf of loep in het heetste deel van de oven. De uitgesmolten slak stroomde naar het diepste
deel van de oven, of werd hier uit verwijderd. De samenstelling en vorm van dergelijke smelt- of productieslakken is afhankelijk van de gebruikte grondstoffen, het aangewende type smeltoven en de omstandigheden
daarin. Uit archeologische context zijn productieslakken bekend uit kuilovens (bowl furnace), koepelovens
(domed furnace), kuilslakovens (slag pit furnace) en de slak-tap ovens (slag-tapping furnace).588
	Tylecote 1987, 291.

586

	Laban et al. 1988, 1-11.

587



Het gewonnen ijzer diende verder bewerkt te worden voordat het als smeedijzer tot gebruiksvoorwerpen kon worden gevormd. De wolf was zeer blazig en heterogeen van structuur. Door het stuk
opnieuw te verhitten in een smeedhaard kon de nog resterende slak worden uitgesmeed en het geheel
worden gecomprimeerd. De slak die hierbij vrijkwam wordt een herverhittingsslak genoemd en vormt
zich in het heetste deel van de smeedhaard, vaak op de bodem daarvan, net onder de luchtinlaat (tuyère).
Dergelijke slakken hebben vaak een planoconvexe vorm en kennen een vergelijkbare samenstelling als
de productieslak.
De gebruikte smeedhaarden bestonden vaak uit niets meer dan een plaat klei of leem. Naast het kuiltje, dat hierin werd gemaakt om de brandstof (houtskool) bijeen te houden, werd aan één of beide zijden
een doorboorde plaat klei of leem opgericht. Deze haardsteen beschermde de kwetsbare blaasbalgen, die
vaak van hout en leer waren vervaardigd. De luchtinlaat zelf, de tuyère, vormde de verbinding tussen
de balg en haardsteen en stak hier soms doorheen.589 Deze van aardewerk vervaardigde stukken konden
cilinder- of blokvormig zijn, maar ook platen en schijven worden soms teruggevonden.590
Voor het maken van een smeltoven en een smeedhaard werd vaak gebruik gemaakt van sterk en grof
gemagerde klei.591 Omdat de meestal lokaal gewonnen klei een relatief laag smeltpunt heeft, raakte de
binnenzijde vaak versinterd en verglaasd. Alle stukken deels versinterde en verglaasde verbrande klei zijn
in deze analyse tot het betreffende type oven- of haardwand gerekend. Daarmee worden dus smeedhaardbodems, smeedhaardwanden en wanden van smeltovens bedoeld. De vaak kleine stukken maken
het niet mogelijk deze nader te determineren. Ook is op het oog geen onderscheid te maken tussen
de ovenwanden, die zijn aangewend voor het smelten van verschillende soorten metaal. Dit kan alleen
chemisch worden vastgesteld.
Het smeedijzer werd vervolgens rood- tot witgloeiend gestookt in de smeedhaard, waarna het op een
aambeeld kon worden bewerkt. Opnieuw komen hierbij slakken vrij. De nog aanwezige vervuilingen
in het smeedijzer worden in de smeedhaard uitgesmolten onder toevoeging van een flux (zand, leem, as,
ijzervijlsel, kalk en tegenwoordig borax).592 Samen met een deel van het ijzer en de vervuilingen vormt
deze flux een ijzersilicaat, dat als slak uitvloeit. Deze smeedslakken zijn vaak grillig van vorm, heterogeen van samenstelling, magnetisch en hebben een roestig uiterlijk. Een karakteristieke smeedslak is de
smeedhaardslak. Deze vormen zich op de bodem van de smeedhaard en hebben een planoconvexe of
concavoconvexe vorm.593 Ook deze slakken hebben een heterogene samenstelling en bestaan uit geoxideerd ijzer, ijzersilicaat (fayaliet), zand, leem houtskool en as. Smeedhaardslakken van voor de Nieuwe
Tijd zijn vaak niet groter dan ca. 15 cm in doorsnede.594
Bij het behameren op een aambeeld springen van het werkstuk kleine schilfers geoxideerd ijzer af.
Ook worden hierbij door comprimatie kleine druppels slak uitgedreven. Dergelijke vaak magnetische
kleine slakfragmenten worden hamerslag genoemd.
Een laatste type slak dat regelmatig wordt aangetroffen is de sintel. Dergelijke slakken komen vrij bij
alle hierboven beschreven processen en slechts de chemische samenstelling maakt onderscheid daarin
mogelijk. As van de voor het pyrotechnische proces gebruikte brandstof treedt op als flux in de reactie
waarin de as zelf en het aanwezige silicium versmelten tot een verglaasde slak. Dit silicium is afkomstig
van de oven- of haardwand, van de smeltkroes of van bewust toegevoegd zand of leem. De zo gevormde
sintel heeft een sterk blazige structuur, een relatief laag soortelijk gewicht en kan versinterde en onversinterde delen van de gebruikte grondstoffen en ovenwand insluiten. Een andere bron van silicium kan
fytolieten-rijke mest zijn van herbivoren. Bij verbranding hiervan kunnen zogenaamde mestslakken
ontstaan (zie bijlage 8).
	Joosten 2004, 12-15.
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type

Tijdens de opgraving van de vindplaatsen Hazenkamp en De
Reth zijn in totaal 373 fragmenten slak gevonden met een
gewicht van 2537 g (tabel 11.1). Onder de slakken bevinden
zich vooral sintels (89%), maar ook enkele fragmenten haardwand, smeedhaardslakken en niet nader te determineren
slakfragmenten. Hieronder zal per periode en per context
het slakmateriaal besproken worden.

haardwand

aantal

gewicht (g)

2

42

indet.

11

20

sintel

331

1197

8

81

21

1197

373

2537

slak
smeedhaardslak
totaal

Tabel 11.1. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht
11 . 3 . 1 l at e i j z e r t i j d

van de gevonden aantallen en gewichten per
slaktype.

Uit de cultuurlaag 11025 komt een 19 g zwaar stukje sintel
(V22.3754). Het fragment is sterk magnetisch, omdat er waarschijnlijk een klein fragmentje ijzer in zit.
De samenstelling is verder zeer heterogeen. Het bestaat uit sintel, stukken dichte slak en gebakken grond.
De slak is vrijwel zeker vrijgekomen bij de bewerking van ijzer. Cultuurlaag 11025 bevindt zich op de
rechteroever van de restgeul van Echteld fase I en bevat voornamelijk materiaal uit de periode tussen
150 en 50 voor Chr., maar bevat ook een component uit de periode tussen 50 voor Chr. en het begin
van de jaartelling.

11 . 3 . 2 r o m e i n s e t i j d

11.3.2.1 Slakmateriaal uit de grafvelden
Slechts in enkele graven is slakmateriaal gevonden. Uit graf 1090 komt een 9 g wegend stukje slak
(V45.3971). Het bestaat uit een donkergrijze dichte en niet roestende slak met veel aangehechte grond.
Het stuk is niet magnetisch. Onduidelijk is waarbij de slak is ontstaan en rekening moet gehouden worden dat het om opspit gaat uit de Late-IJzertijdcultuurlaag 11025.
Uit graf 1053 komt een opvallende soort slak (vondstnummers V8.1472, V8.1473, V8.1477 en
V8.1484). Het gaat om 150 kleine fragmenten met een gewicht van 98 g. Het donkerbruine materiaal is
blazig van structuur, oogt homogeen van samenstelling, is zeer kwetsbaar en niet magnetisch. Onduidelijk
is waarbij de slak is ontstaan, maar gezien de grote hoeveelheid lijkt het waarschijnlijk dat het bij het
cremeren is gevormd. Mogelijk is het hetzelfde materiaal dat bij het botanisch onderzoek is aangetroffen
in het inhumatiegraf 1042 (zie paragraaf 17.4.4.1). Hier werden 22 klontjes amorf, organisch materiaal
gevonden. Ze hebben een fijne, poreuze matrix, wat erop wijst dat ze ooit min of meer vloeibaar waren.
De fragmenten zijn door middel van SEM-onderzoek gedetermineerd als teer- of harsachtige substantie.
De onderzoekers suggereren dat dit vrijkomt bij de verbranding van harshoudend hout onder zuurstofarme omstandigheden. Het materiaal uit graf 1053 kan onder vergelijkbare omstandigheden zijn ontstaan,
mogelijk in combinatie met lichaamsvet.

11.3.2.2 Vroeg-Romeins greppelcomplex
Langs de rechteroever van de restgeul van Echteld fase II bevinden zich enkele greppelstructuren uit de
Augusteïsche periode (30 voor Chr. tot 15 na Chr.). Grenzend aan de locatie bevindt zich in de restgeul
een vondstconcentratie die met de structuren kan worden geassocieerd (lagen 11020 en 11021).



Uit een van de rechthoekige greppelstructuren 14003 komt een lichtgrijze sintel van 14 g met een
heterogene samenstelling (V117.2239). Het niet magnetische stuk valt op doordat het een verbrand stuk
bot insluit. Het bleek echter niet mogelijk om vast te stellen of het om menselijk of dierlijk bot gaat.
Uit greppel 14006 komen twee fragmenten van dezelfde smeedhaardslak (V25.2731). Samen wegen
de fragmenten 296 g en vormen ze net geen complete smeedhaardslak. De samenstelling is heterogeen
en de structuur afwisselend blazig tot dicht. Het stuk is niet magnetisch. Het op sommige plekken sterk
roestige uiterlijk bevestigt het beeld dat de slak bij het smeden van ijzer moet zijn ontstaan.
Uit de iets jongere greppel 6009 komen wat meer slakken. In totaal zijn hier negentien fragmenten
met een gewicht van 358 g gevonden. Opvallend is dat ze allemaal gevonden zijn in werkput 25 (S25.4).
Onder de slakken bevinden zich drie complete smeedhaardslakken, drie fragmenten daarvan, vier fragmenten niet nader te determineren stukken slak, negen stukken sintel en twee fragmenten sterk verglaasde stukken haardwand. De drie complete smeedhaardslakken hebben min of meer dezelfde omvang.
Uit vondstnummer 2715 komen twee min of meer nier-vormige smeedhaardslakken. Een van deze slakken meet 50 bij 30 bij 20 mm, weegt 29 g en is sterk magnetisch. De andere slak meet 50 bij 30 bij 10
mm, weegt 26 g, maar is niet magnetisch. De derde smeedhaardslak komt uit V25.2894. Deze slak is iets
groter en zwaarder (41 g) en meet 60 bij 40 bij 20 mm. Ook dit stuk is nier-vormig en sterk magnetisch.
Alle drie de smeedhaardslakken hebben een min of meer plano-convexe doorsnede. Als laatste komt uit
vondstnummer V25.2886 een stukje slak waarin nog een fragmentje metaal zit. Het fragment is niet te
determineren maar sterk gecorrodeerd.

11.3.2.3 Huis 8002 met bijbehorende greppels en kuilen
Huis 8002 wordt net als de hierboven besproken greppelstructuren in de Augusteïsche periode gedateerd.
Het huis bevindt zich aan het zuidelijke einde van greppel 6009, waardoor het wordt oversneden. Uit de
sporen van het huis en de bijbehorende greppels komt een aanzienlijke hoeveelheid verbrand aardewerk
en enkele verbrande slingerkogels en weefgewichten.
Zowel uit een paalkuil van huis 8002 (S19.7) als uit de greppels 14001 en 14011 komen slakken. In
totaal zijn 143 fragmenten met een gewicht van 576 g verzameld. Het betreft allemaal lichtgrijze, sterk
blazige en zeer lichte sintels (zie fig. 11.1). Geen van de sintels laat sporen van magnetisme zien. Bovendien bevat geen van de sintels insluitsels die aanwijzingen zouden kunnen geven omtrent het proces
waarbij ze zijn ontstaan. De slakken zijn echter macroscopisch door Hans Huisman (RCE) en Bertil van
Os (RCE) herkend als mestslakken. Onderzoek door middel van een hand-held XRF heeft deze determinatie bevestigd (zie bijlage 8). Mestslakken worden wereldwijd aangetroffen, maar Huisman en van
Os suggereren dat het waarschijnlijk is dat de keuze voor mest als brandstof voortkomt uit een gebrek
aan brandstoffen als hout of veen. Het gebruik van mest als brandstof is een gebruik dat vooral bekend is
uit Noord-Holland en het Fries-Groningse kustgebied.595 In het brakke kustland groeide immers weinig
hout, zodat alternatieve brandstof nodig was. Gezien het feit dat er in het rivierengebied wel degelijk
genoeg hout beschikbaar was, kan het gebruik van mest als brandstof hier mogelijk worden beschouwd
als een culturele praktijk die mogelijk iets kan zeggen over de herkomst van (enkele van?) de bewoners.
Deze suggestie past goed binnen het beeld dat op basis van met name het handgevormde aardewerk al
was ontstaan (zie hoofdstuk 7 (aardewerk) en paragraaf 19.5 (synthese vroeg-Romeinse periode)). Het
lijkt er immers op dat zich in de vroegste Romeinse periode migranten uit het noorden vestigden op de
Medelse geuloever.

	
Zie Braadbaart/Van Brussel/Van Os/Eijskoot 2017;
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Gerritsen 2013; Huisman/Van Os 2016.



Fig. 11.1. Tiel-Medel-Afronding. Foto’s van lichtgrijze, sterk blazige en zeer lichte sintels (V26.2955).

11.3.2.4 Midden-Romeinse geulvulling 11017
Uit de geulvulling 11017, langs de rechter oever van de restgeul, komen zeven fragmenten van een
smeedhaardslak (V37.3526). De sterk magnetische fragmenten vormen samen een niervormige slak met
een plano-convexe doorsnede met afmetingen van 75 bij 60 bij 30 mm.

11 . 4 d i s c u s s i e
Op de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth zijn 373 fragmenten slak verzameld (2537 g). Slechts twee
van deze slakken zijn aangetroffen in de graven uit de Romeinse tijd. Eén daarvan lijkt opspit te zijn uit
een Late-IJzertijdcultuurlaag. In een tweede graf werd veel slakmateriaal gevonden waarvan niet duidelijk
is hoe zij zijn ontstaan. Waarschijnlijk is de slak tijdens het cremeren gevormd uit een teer- of harsachtige
substantie (mogelijk in combinatie met lichaamsvet).
De meeste slakken zijn afkomstig uit de greppelstructuren en de bewoningssporen die thuishoren
in de vroeg-Romeinse tijd. De conservering van het slakmateriaal is goed. Slakmateriaal uit de greppel 6009 wijst in de richting van het bewerken van ijzer door smeden. Nabij huis 8002 zijn verder zeer
lichte en poreuze sintelsgevonden, die op basis van zowel macroscopische als chemische bestudering als
zogenaamde mestslakken kunnen worden geïnterpreteerd. Dergelijke slakken komen vrij bij de verbranding van mest en zijn vooral bekend uit Noord-Holland en het Fries-Groningse kustgebied (zie bijlage
8).596 Mogelijk kunnen de Medelse mestslakken worden beschouwd als de restanten van een praktijk die
uit het noorden is meegebracht. In ieder geval lijkt het een gebruik te weerspiegelen dat niet gangbaar
is binnen vroeg-Romeinse nederzettingen in het midden-Nederlandse Rivierengebied. Om over deze
kwestie meer definitieve uitspraken te kunnen doen is nadere studie echter gewenst.

	
Zie Braadbaart/Van Brussel/Van Os/Eijskoot 2017;
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12

nat u u r s t e e n
Gerard Boreel

12.1 inleiding
Tijdens de archeologische opgraving van de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth zijn 2917 fragmenten
natuursteen verzameld met een totaalgewicht van 216 553 g. Een aanzienlijk deel van deze stukken komt
uit zeefmonsters. Zo zijn 1055 fragmenten natuursteen met een gewicht van 5217 g achtergebleven na
het zeven van bigbag-monsters van cultuurlagen. Daarnaast zijn de vullingen van alle graven gezeefd.
Naast de 92 met de hand verzamelde fragmenten uit graven (3828 g) zijn 163 fragmenten gevonden bij
het zeven van de grafvullingen (351 g).
Al het handverzamelde natuursteenmateriaal is bekeken en per vondstnummer op soort gedetermineerd en vastgesteld of bewerkingssporen zichtbaar waren. Het natuursteen uit de zeefmonsters is voor de
evaluatie bekeken, maar niet geselecteerd voor analyse, omdat dit vanwege de gemiddeld kleine afmeting
geen extra informatie oplevert. Er is voor gekozen om vooral de goed gedateerde contexten uit te werken. Naast de verschillende geulvullingen bevinden zich onder deze structuren ook greppels en kuilen.
De belangrijkste vragen voor het natuursteenonderzoek hebben betrekking op de eventuele sociale
stratigrafie op basis van bijgiften en op eventuele speciale deposties in de grafvelden (zie hoofdstuk 3).
Verder levert het natuursteenonderzoek een bijdrage aan het beeld van de materiële cultuur van de
nederzettingen en de activiteiten die binnen die nederzettingen zijn ontplooid.

12.2 methode
Voorafgaand aan de analyse heeft een waardering van het materiaal plaatsgevonden. Hiervoor is al het
natuursteen per vondstnummer bekeken. Per vondstnummer is het materiaal op steensoort gegroepeerd
en zijn de aantallen en gewichten in een database vastgelegd. Determinatie heeft plaatsgevonden op het
oog en waar nodig met behulp van een 10x vergrotende loep. In enkele gevallen is gebruik gemaakt van
zoutzuur (5%) om vast te stellen of het om kalkhoudende gesteentes gaat. Naast soort, aantal en gewicht
is gekeken naar de vorm van de stukken (hoekig, afgerond-hoekig of afgerond)597, de grootteklasse (fijn
materiaal <15 mm, grind 15 mm tot 60 mm en keien >60 mm)598 en de mate van verbranding en/of
verhitting (resp. verkleuringen/roetaanslag en openstaande breuken of breukvormen als gevolg van verhitting). Ook zijn gegevens vastgelegd over de eventuele bewerking, het type artefact, en de noodzaak
voor tekeningen, foto’s of nader analyse.
Voor de analyse zijn alle stukken die tijdens de waardering waren aangemerkt om nader te bekijken, opnieuw bekeken. Een deel van dit materiaal is geselecteerd, omdat niet direct de soort ervan kon
worden bepaald en het tijdens de waardering van belang leek om dit alsnog te doen. Het grootste deel
	Hoekig materiaal vertoont aan alle zijden scherpe breu-
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bestaat echter uit fragmenten natuursteen waaraan sporen van bewerking konden worden herkend. Een
belangrijke groep artefacten die nader is bekeken betreft de maalstenen. Van de gevonden maalstenen
zijn tijdens de analyse verschillende kenmerken vastgelegd. Allereerst is een globaal onderscheid gemaakt
tussen roterende en niet-roterende maalstenen. Voor alle stenen zijn verder de steensoort, de hoofdgroep, de functie en mate van verbranding vastgelegd. Voor de typologie van de maalstenen is voor dit
onderzoek gebruik gemaakt van de opdeling door Harsema.599 De roterende maalstenen uit de Late
IJzertijd worden in Nederland toegewezen aan het type Brillerij. Deze maalstenen met een bi-concave
doorsnede zijn gebruikt tot in de vroeg-Romeinse tijd. De typisch Romeinse maalstenen zijn van het
type Westerwijtwerd.600 De meeste lopers van het type hebben een bovenzijde die naar het centrum toe
afhelt, slechts enkele hebben een horizontale bovenzijde. Belangrijk voor dit type is echter het conisch
gevormde maalvlak. Varianten op dit type zijn de lopers met een vlakke bovenzijde, zonder opstaande
rand en lopers met een vlakke bovenzijde met opstaande rand en een vlak of horizontaal maalvlak. Jongere maalstenen uit de Middeleeuwen hebben doorgaans een planparallelle doorsnede, soms met een
verdikte kraag rond het centrale asgat. Een laatste type wordt gevormd door liggers met een opstaande
rand, waarbinnen een eveneens planparallelle loper draait. Deze stenen worden doorgaans ook in middeleeuwse contexten gevonden.
Voor de typologie van de niet-roterende maalstenen wordt gebruik gemaakt van zowel typologieën die
zijn opgesteld voor Duitsland – op basis van vooral groevevondsten – als van die van Van Heeringen, opgesteld op basis van vondsten in Nederland.601 Van Heeringen hanteert drie types, a, b en c, waarvan het laatste
type c door Joachim en Hörter wordt onderverdeeld in drie subtypes. Zowel Joachim als Hörter plaatsen
type a in de periode tussen het Neolithicum en de Bronstijd. Het type b wordt gevormd door platte stenen
met een min of meer ovale vorm en een convexe ribbe centraal over de onderzijde. De lengte kan tot 90
cm zijn en de lengte/breedte/hoogte verhouding varieert van 15:8:1 tot 11:6:1.602. In Duitsland wordt dit
type steen in de Vroege IJzertijd gedateerd, terwijl Van Heeringen de stenen moeilijk kan dateren, maar ze
in ieder geval in de Midden IJzertijd plaatst. Het laatste type c is bekend uit de periode van de Midden
en Late IJzertijd, waarbij de vorm van de zogenaamde Napoleonshoed steeds uitgesprokener wordt. Deze
maalstenen hebben een lengte/breedte/hoogte verhouding die varieert tussen 2:1:1 en 2:3/4:1.603. Het
laatste type dat Van Heeringen hanteert is het type d, de roterende maalsteen.
Naast de types worden waar mogelijk ook meetbare kenmerken vastgelegd, zoals de bewaarde omtrek
bij randfragmenten, diktes van stenen, diameters en eventuele opmerkingen. Ook wordt iets vastgelegd
over de vorm van eventuele asgaten, de mate van slijtage van het maalvlak en eventuele bewerkingssporen op het oppervlak.
Voor het slijpgereedschap zij de belangrijkste kenmerken vastgelegd, zoals het type slijpgereedschap
(langwerpig of delen daarvan, een slijpblok, een draaiende slijpsteen, varia, ofwel meestal natuurlijk
gevormde rolkeien en grondstof), de vorm van de steen in zowel het vlak als in doorsnede, eventuele
ophangmogelijkheden, de vorm van draaiende slijpstenen, de vorm en aantallen van slijpvlakken en
-groeven en de afmetingen.
Alle gegevens van de maalstenen en het slijpgereedschap zijn ingevoerd in een database. Van de
overige artefacten, zoals klopstenen, combinatiewerktuigen, netverzwaarders etc. zijn de beschrijvingen
direct in de database ingevoerd.
In de onderstaande paragraaf zal allereerst kort iets gezegd worden over het natuursteen in het algemeen.
Vervolgens wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van het materiaal uit de verschillende structuren.
Als laatste volgt een discussie, waarbij de contexten met elkaar vergeleken worden en een schets wordt
gegeven van de ontwikkelingen door de tijd. In de conclusie worden de resultaten op een rij gezet.
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Tabel 12.1 geeft een overzicht van de aantallen en gewichten per natuursteensoort dat met de hand verzameld is. Duidelijk is dat de soorten tefriet en zandsteen zowel in aantal als gewicht overheersen. Ook
het leisteen is zowel in aantal als gewicht ruim aanwezig. Verder vallen de soorten tufsteen en bioclastische kalksteen op, omdat deze in de Romeinse tijd werden gebruikt als respectievelijk bouwmateriaal
en materiaal voor de vervaardiging van decoratieve (bouw)elementen. Een groot deel van het kalksteen
is afkomstig uit wat waarschijnlijk als de resten van een kalkbrandoventje kan worden geïnterpreteerd
(in greppel 6008). Het gaat hierbij om 44 brokken kalksteen met een gewicht van 13 kg. De rest van de
kalksteen is verspreid over de vindplaats gevonden.
In totaal zijn aan 131 fragmenten natuursteen sporen van bewerking vastgesteld. Het grootste deel van
deze categorie wordt gevormd door fragmenten van maalstenen van tefriet (44 fragmenten). Daarnaast
zijn ook twee stukken conglomeratische zandsteen geïnterpreteerd als deel van maalstenen. Een tweede
belangrijke groep omvat het slijpgereedschap. Veertien van deze stukken zijn vervaardigd uit fylliet of
siltsteen. Verder is ook zandsteen goed vertegenwoordigd binnen deze groep. Niet minder dan 45 fragmenten zandsteen vertonen sporen van bewerking die wijzen op gebruik als slijpgereedschap, klopsteen,
aambeeld of een combinatie daarvan.
Andere categorieën omvatten stukken bouwmateriaal, enkele leistenen met snijkrassen, twee stenen
die mogelijk als scheepsballast kunnen worden geïnterpreteerd en twee fragmenten bewerkt vuursteen.
Hieronder zal het natuursteen per periode en per context worden beschreven.

1 2 . 3 . 1 l at e i j z e r t i j d

Het natuursteen uit de Late IJzertijd is gevonden in de restgeulvullingen van de reactiveringen van geulfase II (geulvulling 11032), geulfase III (geulvulling 11033) en in de cultuurlaag 11025, langs de rechteroever van de geul van Echteld fase I. Geulvulling 11032 wordt afgesloten door vondstlaag 11024. Na een
reactivering omstreeks 50 voor Chr. vult de restgeul zich verder met de vulling 11033.
Geulvulling 11032
De geulvulling 11032 bevat aardewerk uit de periode tussen ca. 150 en 50 voor Chr., vergelijkbaar met
cultuurlaag 11025. In deze restgeulvulling zijn 27 fragmenten natuursteen gevonden, waarvan twee sporen van bewerking laten zien. Het onbewerkte materiaal bestaat overwegend uit grind, terwijl bijna 40%
een (afgerond)-hoekige vorm heeft. Zeker zeven fragmenten vertonen sporen van verbranding en/of
sterke verhitting en afkoeling, wat een van de redenen voor de fragmentatie zal zijn geweest.
Vondstnummer 116.1886 is een schilfer van een slijpsteen en/of aambeeld van zandsteen. Eén van
de zijden is sterk uitgehold door intensief gebruik. Het slijpvlak is bovendien bezet met klopsporen. De
vorm van de breuk impliceert dat het artefact gefragmenteerd is geraakt door sterk verhitting en afkoeling.
Vondstnummer 116.2140 (fig. 12.1) is een klein wetsteentje gemaakt van een kleine rolkei van fijne,
glimmerhoudende zandsteen. Een concaaf gevormde zijde vertoont een zwakke glans als gevolg van
gebruik. De steen laat sporen van verbranding zien.
Cultuurlaag 11025
De cultuurlaag 11025 bevindt zich op de rechteroever van de restgeul van Echteld fase I. Deze laag bevat
voornamelijk aardewerk uit de periode tussen ca. 150 en 50 voor Chr.,
Van de 53 fragmenten natuursteen kan het meeste als grind worden geduid.Toch is bijna 20% (gedeeltelijk) gefragmenteerd. Zeven fragmenten vertonen sporen van verbranding en/of sterke verhitting en



soort
basalt
bioclastiche kalksteen

n

gewicht (g)

1

13 500

87

6971

chert

1

8

concretie

1

177

conglomeratische zandsteen
fylliet
graniet
grind
ijzererts
indet.
jaspis

5

7089

21

2915

3

1629

57

307

1

22

190

896

4

59

79

17 518

kleisteen

1

116

kool

6

10

kwarts

60

2162

kwartsiet

23

8385

kalksteen

kwartsitische zandsteen
leisteen
lydiet

15

9627

104

15 248

29

309

marmer

1

94

pegmatiet

1

50

porfier

1

89

radiolariet
siltsteen
tefriet
tufsteen
vulkanisch glas

2

10

35

2626

504

41 754

52

19 377

1

1

vuursteen

27

417

zandsteen

387

59 619

1699

210 985

totaal

Tabel 12.1. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het met de hand verzamelde natuursteen per soort.

afkoeling, wat een van de redenen voor de fragmentatie zal zijn geweest. Naast soorten als zandsteen,
kwarts, lydiet en fylliet zijn ook vier kleine fragmenten tefriet gevonden.
V14.2189 vertoont meerdere sporen van bewerking (fig. 12.2). Het is een combinatiewerktuig dat
gebruikt is om te wetten en kloppen. De bewaarde punt van het langwerpige stuk laat een bol vlak zien,
bezet met klopsporen. De overige zijden lijken allemaal gebruikt te zijn voor het wetten. De breukvormen
impliceren fragmentatie als gevolg van sterke verhitting en afkoeling. V16.2600 is waarschijnlijk een deel
van een loper van een niet-roterende maalsteen (fig. 12.3). De rolkei van zandsteen is aan een kant licht
convex gesleten door gebruik en vertoont sporen van verbranding.Van V115.2420 kan alleen gezegd worden dat het slijpgereedschap is geweest en als gevolg van verbranding/verhitting gefragmenteerd is geraakt.
Ook V132.5465 laat sporen van verbranding zien (fig. 12.4). Deze rolkei is gebruikt als slijpblok, maar ook
als aambeeld. Een laatste fragment slijpgereedschap wordt gevormd door V131.4879 (fig. 12.5). Deze langwerpige wetsteen is gemaakt van een grijze fylliet en is aan alle zijden intensief gebruikt.



Fig. 12.1. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een klein wetsteentje van een kleine rolkei van fijne, glimmerhoudende

Fig. 12.2. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een combinatie-

zandsteen (V116.2140).

werktuig dat gebruikt is voor wetten en kloppen (V14.2189).

Fig. 12.3. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een deel van

Fig. 12.4. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een rolkei die

een loper van een niet roterende maalsteen (V16.2600).

gebruikt is als slijpblok en als aambeeld (V132.5465).

Fig. 12.5. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een langwerpige wetsteen (V131.4879).



Geulvulling 11024
De restgeulvulling van geulfase II wordt afgesloten door de vondsthoudende laag 11024. Het vondstmateriaal dateert uit de periode 150 tot 50 voor Chr. en het aardewerk laat een aanzienlijke component
verbrand materiaal zien.
Van de twintig fragmenten natuursteen uit laag 11024 is bijna de helft gefragmenteerd. Hoewel slechts
twee stukken sporen van verbranding laten zien, zal dit toch een belangrijke reden zijn voor de fragmentatie. Naast soorten als (kwartsitische) zandsteen en siltsteen zijn kleine fragmenten tefriet gevonden.
Slechts één fragment vertoont sporen van bewerking (V24.4518). Het gaat om een deel van een platte
rolkei van kwartsitische zandsteen welke gebruikt is geweest als aambeeld. Eén van de platte kanten laat
kleine slagputjes zien. De steen lijkt gefragmenteerd te zijn als gevolg van gebruik.
Geulvulling 11033
Geulvulling 11033 bevat vondstmateriaal dat wijst op een datering in de periode omstreeks 50 voor Chr.
Uit deze laag zijn 72 fragmenten tefriet afkomstig met een totaalgewicht van ca. 7000 g (V133.5496).
Alle fragmenten behoren tot de loper van een maalsteen. De loper heeft een dikte op de rand van 50 mm
en heeft oorspronkelijk een diameter gehad van ca. 360 mm. Het maalvlak is sterk geglad, licht convex
en ligt vrijwel horizontaal.

12.3.2 romeinse tijd

12.3.2.1 Het natuursteen uit de grafvelden
Graven
Voor de behandeling van het natuursteen uit de grafvelden wordt
onderscheid gemaakt tussen de graven en de randstructuren, omdat
sprake is van een methodologisch verschil bij de vondstverzameling (zie
paragraaf 12.2). Uit de graven komen in totaal 255 fragmenten natuursteen met een gewicht van 4179 g. Het gemiddelde gewicht van deze
stukken bedraagt slechts ca. 16 g. Bijna 90% van dit materiaal is dan
ook niet groter dan 15 mm in doorsnede. Als daarnaast wordt gekeken
naar de vorm van het natuursteen (zonder daarbij 176 fragmenten leisteen mee te rekenen, omdat dit materiaal altijd hoekig fragmenteert)
valt op dat bijna 60% een afgeronde vorm heeft. Dit betekent dat het
V8.1334
grootste deel bestaat uit grind dat van nature in het sediment aanwezig
Fig. 12.6. Tiel-Medel-Afronding.
zal zijn geweest en onbewust in de vulling van de graven terecht is
Tekening van een wetsteen van
gekomen. De overige 40% heeft daarentegen een (afgerond)hoekige
zandsteen (V8.1334). Schaal 1:3.
vorm. Mogelijk heeft de fragmentatie van dit materiaal te maken met
sterke verbranding tijdens de crematie.
Van de fragmenten zandsteen, kwarts, lydiet en chert, valt niet meer te zeggen dan dat zij als grind
in de grafvullingen terecht zijn gekomen. Van een aantal soorten is echter met zekerheid te zeggen dat
deze niet van nature in het op de vindplaatsen aanwezige sediment aanwezig zijn. Zo is in graf 1056
een 430 g zwaar fragment bioclastische kalksteen gevonden (V8.1674). Het stuk vertoont geen sporen
van bewerking of verbranding. Opvallend is dat in hetzelfde graf ook nog een complete wetsteen (fig.
12.6) van zandsteen en een klein schilfertje leisteen zijn gevonden. De langwerpige wetsteen heeft een
rechthoekige doorsnede van 35 bij 8 mm en scherpe ribben. De lengte van het stuk is 95 tot 110 mm
en een platte zijde is gebruikt en laat een glans op het oppervlak zien. Graf 1056 wordt op basis van het
aardewerk gedateerd in de periode tussen ca. 25 en 70 na Chr.



Een andere opvallende vondst betreft een heel klein, hoekig gevormd stukje fragment vulkanisch glas
(V1.700) uit graf 1022 (dat waarschijnlijk thuishoort in de eerste helft van de 3de eeuw na Chr.). Het
stukje is te klein om te zeggen of het afkomstig is van een bewerkt of onbewerkt stuk. In deze regio is
dit materiaal echter dermate zeldzaam dat verondersteld mag worden dat het ergens tijdens het grafritueel
bewust is meegegeven aan de overledene.
Een laatste natuursteensoort die met zekerheid niet afkomstig kan zijn uit het van nature aanwezige
sediment is leisteen. Dit materiaal is slechts in vijf graven aangetoond. Echter, het als graf 1043 aangeduide
spoor is mogelijk eerder een spoor dat onderdeel uitmaakt van het laat-Romeinse horreum (structuur
13002). Uit dit spoor komen 135 fragmenten leisteen met een gewicht van 321 g. Dit betekent dat de
fragmenten gemiddeld niet veel zwaarder zijn dan 2 g, zodat eigenlijk gesproken kan worden van gruis.
Geen van de fragmenten laat sporen van bewerking zien. Ook sporen die zeker tot structuur 13002 kunnen worden gerekend bevatten leisteen. Zo bevat S9.89 een fragment van 211 g en komen uit S9.90 twee
fragmenten van ca. 8 g en wat gruis.
Twee graven bevatten slechts wat gruis van leisteen. Uit graf 1056 komt een klein schilfertje van ca. 1
g. Dit graf dateert uit de periode tussen ca. 25 en 70 na Chr. Uit graf 1044 komen zeventien kleine stukjes
van niet meer dan 0.7 g. Dit graf dateert uit de 3de eeuw na Chr. Het enige graf waarin onmiskenbaar
sprake is van bewuste depositie van leisteen is graf 1045. In dit graf zijn de crematieresten gedeponeerd op
een grote plaat leisteen van bijna 3 kg (fig. 12.7). Op de bovenzijde van de plaat bevinden zich verschillende krassen, die erop lijken te wijzen dat de plaat leisteen oorspronkelijk als snijplaat is gebruikt. De bij
het graf horende randstructuur 2017 bevatte geen natuursteen. Op grond van de in graf 1045 gevonden
Romeinse As kan het graf waarschijnlijk in de tweede helft van de 1ste eeuw na Chr. worden gedateerd.
Randstructuren
Uit de randstructuren van de graven is slechts een fragment natuursteen afkomstig (fig. 12.8). Het is
gevonden in grafgreppel 2008, behorend bij graf 1026. Het graf is te dateren in de vroeg- of middenRomeinse periode. Het stuk lijkt het eindfragment te zijn van een langwerpige wetsteen met een ronde
of ovale doorsnede. De resterende breedte is 23 mm en vormt in doorsnede een cirkelsegment. De
lengte is nu 35 mm. Het fragment is vervaardigd uit een nopjeslei of –schist en lijkt nooit gebruikt te
zijn geweest. In plaats van de gebruikelijke slijpvlakken laat het aan het oppervlak een versiering zien
van kleine kerfjes die allemaal onder een hoek van ca. 45 graden met de lengteas staan. Aan een van de
zijkanten is een deel van een klein, geboord gat te zien.
Uit de greppels die de het grafveld Hazenkamp begrenzen komt nauwelijks natuursteen. Uit greppel
6004 komt een stukje volledig verweerd tefriet (V10.1601).

12.3.2.2 Greppel 6008
Het grafveld De Reth is waarschijnlijk uitgelegd tussen de restgeul en het grote greppelsysteem 6008. Uit
deze greppel komen twaalf fragmenten natuursteen. Nog eens 44 fragmenten gebrande kalksteenbrokken
komen uit een kalkbrandoventje waarvan de resten in de greppel 6008 zijn terecht gekomen.Van de twaalf
stukken steen kunnen zeven als natuurlijk aanwezig grind van (kwartsitische) zandsteen, kwarts en vuursteen worden gezien.Vijf fragmenten kunnen met zekerheid worden geassocieerd met gebruik van natuursteen. Naast een fragment bioclastische kalksteen en tefriet gaat het om een kapot geslagen stuk kwartsiet
(V13.3333), een stuk bewerkt vuursteen en een mogelijk halfproduct voor een wetsteen. Het vuursteen is
duidelijk niet Romeins, hoewel een nadere datering niet mogelijk is. Het gaat om het proximale deel van een
grote kling welke doelbewust gebroken lijkt te zijn (V22.3675). Vondstnummer 11.2177 (fig. 12.9) bestaat
uit een kwartsitische zandsteen en heeft in het vlak een puntig ovale vorm met een lengte van 200 mm en
een breedte van 60 mm. De dikte is 19 mm. Mogelijk was de steen bedoeld om te gebruiken als wetsteen.



Fig. 12.7. Tiel-Medel-Afronding. Foto van de leistenen plaat (V9.1180) uit graf 1045 en de situatie in het veld.



V4.453

Fig. 12.8. Tiel-Medel-Afronding.
Tekening van een eindfragment van
een langwerpige wetsteen (V4.453).
Schaal 1:3.

Fig. 12.9. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een kwartsitische zandsteen
(V11.2177).

12.3.2.3 Het Augusteïsche greppelcomplex
Greppels
Langs de rechteroever van de restgeul van Echteld fase II bevinden zich enkele rechthoekige greppelstructuren. Deze structuren dateren uit de Augusteïsche periode (30 voor Chr. tot 15 na Chr.). Grenzend
aan de locatie bevindt zich in de restgeul een vondstconcentratie die met de structuren kan worden geassocieerd (vondstlagen 11020 en 11021).
Uit alle greppels samen komen slechts 29 fragmenten natuursteen. Achttien van deze fragmenten zijn
kleine stukken grind van zandsteen, kwarts, vuursteen en lydiet. Vijf sterk verweerde fragmenten tefriet
zijn afkomstig uit greppel 14006. Zes stukken vallen op door hun grootte of bewerkingssporen. Zo is
uit greppel 14005 een deel van een grote, platte rolkei afkomstig (V37.3812). In greppel 14004 werd
een meer dan 1.5 kg zwaar fragment van een rolkei van zandsteen gevonden (V136.5506), alsmede een
aambeeld (V136.4348). De zandstenen rolkei laat aan één kant wat klopsporen zien. Uit greppel 6012 (fig.
12.10) komt verder een langwerpige wetsteen die is gemaakt van een lange (145 mm) gekromde rolkei
met een min of meer ovale doorsnede: 40-25 mm bij 15-10 mm.
In de binnen het gebouw 9001 gelegen greppel S37.11 werd een rechthoekige rolkei gevonden van
bontzandsteen die gebruikt geweest is als aambeeld (fig. 12.11). Het stuk meet ca. 140 bij 80 bij 45 mm en
laat op een van de platte zijden een licht holling zien met klopsporen. Een laatste artefact werd gevonden
in laag S37.34, rond het omgreppelde terrein 14005 (fig. 12.12). Het is een licht verweerd breukstuk van
een donkergrijze fylliet, waarvan de smalle kant gebruikt is geweest om te slijpen of wetten. Dit materiaal
komt niet van nature voor in de Middennederlandse rivierafzettingen, zodat sprake moet zijn van een
geïmporteerd stuk.
Vondstconcentratie in de restgeul
In vergelijking met de greppelstructuren bevond zich in de vondstconcentratie van de lagen 11020 en
11021 wat meer natuursteen (72 stuks met een gewicht van 10 572 g). Hiervan hebben 27 fragmenten
een afgeronde vorm, wat lijkt te wijzen op een natuurlijke herkomst. De grootte van de stenen is echter opvallend. Tien zijn groter dan 60 mm in doorsnede en wegen van ca. 200 g tot meer dan 1300 g.
Bovendien vertonen drie van deze stenen sporen van verbranding. De grotere stenen lijken daarom ook



Fig. 12.10. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een langwerpige wetsteen (V37.3738).

Fig. 12.11. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een rechthoekige rolkei van bontzandsteen (V37.6279).

deel uit te maken van de vondstdepositie en behoren niet tot het sediment waarin ze zich bevinden. De
rest van het materiaal heeft een (afgerond)-hoekige vorm en is op een of andere manier gefragmenteerd
geraakt. Een groot deel hiervan (33 fragmenten) bestaat echter uit tefriet, dat makkelijk verweerd tot
(afgerond-)hoekige vormen. Van de gefragmenteerde stukken zandsteen en kwartsiet laten vier stukken
sporen zien van verbranding, wat als aanwijzing gezien kan worden voor de oorzaak van fragmentatie.
Van acht fragmenten konden sporen van bewerking worden vastgesteld. Vijf daarvan zijn als maalsteen herkend en bestaan uit tefriet. V124.3859 laat slechts een deel van een maalvlak zien en afgeleid
kan worden dat de maalsteen minimaal 65 mm dik moet zijn geweest. De tweede maalsteen vormt een
randfragment van een ligger van een roterende maalsteen (fig. 12.13). De ligger heeft oorspronkelijk
een diameter gehad van 270 mm en heeft een dikte op de rand van 42 mm. De taartpunt die bewaard
is gebleven laat een halve doorsnede zien, waarbij de punt wordt gevormd door de afrondingen van
het centrale asgat. Rond dit asgat heeft de steen een dikte van 15 mm. Het maalvlak is geglad en licht
convex in radiale richting. Het staat onder een hoek van ca. 11 graden. Op de rand zijn kleine put-



Fig. 12.12. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een breukstuk van een donkergrijze fylliet (37.3420).

jes te zien welke zijn achtergebleven na het in vorm houwen van de steen. Ook op de sterk concave
bodem zijn beitelsporen zichtbaar. Typologisch is de maalsteen in de traditie van de latere Late IJzertijd
te plaatsen. Gezien de context, de grootte van het stuk en goede conserveringsgraad ervan is geen sprake
van ‘opspit’ van ouder materiaal. Kennelijk werden in de Augusteïsche periode in deze regio nog LateIJzertijdmaalstenen gebruikt en werden de typisch Romeinse maalstenen pas later geïntroduceerd. Dat
geldt ook voor de derde maalsteen (fig. 12.14). Ook deze maalsteen is van het type Brillerij en de loper
heeft oorspronkelijk een diameter gehad van 360 mm. De dikte op de rand is 90 mm. De taartpunt die
bewaard is gebleven laat een halve doorsnede zien, waarbij de punt wordt gevormd door de afrondingen van het centrale asgat. Rond dit asgat heeft de steen een dikte van 22 mm. Het maalvlak is geglad
en licht concaaf in radiale richting. Het staat onder een hoek van ca. 10 graden. Op de rand zijn kleine
putjes te zien welke zijn achtergebleven na het in vorm houwen van de steen. Ook op de sterk concave
bovenzijde (welke onder een hoek staat van ca. 25 graden) zijn beitelsporen zichtbaar. De laatste twee
maalstenen zijn gevonden in een zandlens, stratigrafisch tussen de structuren 11020 en 11021. Het zijn
beide randfragmenten van liggers. V117.3104-1 (fig. 12.15) heeft een dikte op de rand van 45 mm en
heeft oorspronkelijk een diameter gehad van ca. 360 mm. Op de rand en onderzijde zijn flauw beitelsporen te zien, terwijl het gegladde maalvlak licht convex is in radiale richting. De hoek van het maalvlak is
4 tot 5 graden. De laatste maalsteen V117.3104-2 (fig. 12.16) heeft een dikte op de rand van ca. 32 mm
en oorspronkelijk een diameter gehad van ca. 280 mm. Op de rand en onderzijde zijn heel flauw nog
beitelsporen te zien en het licht convexe maalvlak is sterk geglad. Het maalvlak staat onder een hoek van
ca. 8 graden met de horizontaal.
Van zandsteen zijn twee fragmenten slijpgereedschap gevonden. Van een daarvan kan niet meer dan
dat gezegd worden (V117.3115). Het tweede stuk (fig. 12.17) is een ruw gevormde rolkei waarvan een
punt is afgebroken. Een van de platte zijden is gebruikt om te slijpen. Het slijpvlak laat een sterke glans
zien.
Een laatste fragmentje natuursteen kan mogelijk als artefact worden beschouwd (fig. 12.18). Het is een
rond stukje witte kwarts met een plano-convexe doorsnede. De diameter van het steentje is 17 mm en
het heeft een dikte van 6 mm. Mogelijk is aan het steentje een bijzondere betekenis toegekend of heeft
het onderdeel uitgemaakt van een sieraad.



V117.3133

Fig. 12.13. Tiel-Medel-Afronding. Tekening van een randfragment van een ligger van een roterende maalsteen
(V117.3133). Schaal 1:3.

12.3.2.4 V
 ondstconcentratie op westelijke geuloever,
ter hoogte van de oversteekplaats

V134.5629

Fig. 12.14. Tiel-Medel-Afronding. Tekening van een maal-

Ten zuiden van de oversteekplaats werd in de
steen van het type Brillerij (V134.5629). Schaal 1:3.
werkputten 49, 53, 54 en 56 een concentratie
vondsten aangetroffen, te dateren vanaf de periode tussen 40 en 70 na Chr. tot in de 3de eeuw na Chr.
In de primaire vulling van de restgeul werd vroeg-Romeins materiaal gevonden (ca. 40-70 na Chr.; lagen
11038 en 11039). De lagen hierboven (11040-11046) bevatten zowel vroeg-Romeins materiaal als midden- en zelfs laat-Romeinse vondsten. Bovendien worden hierin ook goed geconserveerde scherven uit
de Late IJzertijd aangetroffen. Mede op basis van de fysisch geografische situatie is geconcludeerd dat het
bij deze lagen gaat om pakketten die zijn opgebracht met grond van elders.
Geulvulling 11038/11039
Uit de vroeg-Romeinse primaire geulvulling (11038/11039) (40-70 na Chr.) komt nauwelijks natuursteen. In werkput 37 werden naast een grindje van lydiet twee stukken zandsteen gevonden met duidelijke sporen van verbranding en breukvormen die wijzen op sterke verhitting en afkoeling. Verder werd
in werkput 49 een meer dan een halve kilo wegende rolkei van kwartsiet aangetroffen.
Onbewerkt materiaal uit de midden-Romeinse contexten
Het meeste natuursteen komt uit de lagen boven de vroeg-Romeinse laag. Uit de lagen 11040 tot en
met 11046 komen in totaal 206 fragmenten natuursteen met een gewicht van 27 973 g. De 177 fragmenten natuursteen zonder sporen van bewerking hebben een gemiddeld gewicht van 104 g, terwijl het
fragmentgewicht varieert van 1 g tot iets meer dan 1.6 kg. Het volledig afgeronde materiaal (39%) heeft
overwegend een grote van 15 mm tot 60 mm. De rest van het onbewerkte materiaal is op een of andere
wijze gefragmenteerd geraakt (61%) en heeft een (afgerond)-hoekige vorm. Zes van deze fragmenten
laten duidelijk sporen zien van verbranding en sterke verhitting/afkoeling, wat een van de processen zal
zijn geweest achter de fragmentatie.



V117.3104-2

V117.3104-1

Fig. 12.15. Tiel-Medel-Afronding. Tekening van een

Fig. 12.16. Tiel-Medel-Afronding. Tekening van een

randfragment van een ligger (V117.3104-1). Schaal 1:3.

randfragment van een ligger (V117.3104-2). Schaal 1:3.

Fig. 12.17. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een fragment van

Fig. 12.18. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een rond

slijpgereedschap van zandsteen (V123.4423).

stukje witte kwarts met een plano-convexe doorsnede
(V124.4100).

Geulvullingen 11017, 11028 en 11040
De geulvullingen 11017, 11028 en 11040 bevindt zich boven de lagen 11038/11039 en bevatten naast
aardewerk uit de periode tussen 40 en 70 na Chr. ook duidelijk een component aardewerk uit de periode tussen 70 en 120 na Chr. Laag 11028 betreft de vulling van de gebaggerde restgeul uit de middenRomeinse tijd en kan waarschijnlijk in de 2de eeuw na Chr. worden gedateerd.
Uit deze geulvullingen komen zes maalstenen van tefriet en een langwerpige wetsteen van donkergrijze Romeinse fylliet. Van één van de maalstenen kan eigenlijk niet meer gezegd worden dan dat
het een centraal fragment is van een ligger van een roterende maalsteen (V53.5249). De aanzet van een
asgat is nog herkenbaar. De dikte rond het asgat is 20 mm en de maximale dikte van de steen is 40 mm.
V54.6054 is een fragment van een roterende maalsteen met een dikte van 75 mm. Hoewel een maalvlak
herkenbaar is, is deze nog vrij ruw en nauwelijks geglad. Mogelijk is sprake van een deel van een nieuwe
of nog nauwelijks gebruikte maalsteen. V53.5527 is een randfragment van een loper of ligger van een
roterende maalsteen (fig. 12.19). Op de rand heeft de steen een dikte van 55 mm, maar van de steen
is alleen het maalvlak bewaard. Deze is sterk geglad wat erop wijst dat het een gebruikte maalsteen is.
Opvallend is dat het maalvlak haaks staat op de rand waarop heel zwak de resten van billen te herkennen



V53.5527
V50.5129

Fig. 12.19. Tiel-Medel-Afronding. Tekening van een randfragment van een loper of ligger van een roterende maalsteen
(V53.5527). Schaal 1:3.
Fig. 12.20. Tiel-Medel-Afronding. Tekening van een randfragment van een maalsteen van het type Westerwijtwerd
(V50.5129). Schaal 1:3.

zijn. De steen is sterk afgerond en verweerd. Typologisch is de steen moeilijk te plaatsen. De versiering
van billen op de rand is typisch Romeins, maar het maalvlak onder een hoek van nul graden komt niet
vaak voor. De vierde maalsteen is van het type Westerwijtwerd (fig. 12.20). Het randfragment laat een
opstaande rand zien van 40 mm breedte en ca. 15 mm hoogte. De dikte van de steen op de rand is 85 mm
en de maalsteen heeft een oorspronkelijke diameter gehad van 460 mm. Het maalvlak is matig geglad
en staat onder een hoek van 10 graden. De bovenzijde van de steen heeft een horizontale oriëntatie.
Opvallend is de versiering. Zowel op de bovenzijde als op de rand zijn groeven of billen aangebracht. Op
de bovenzijde staan deze groeven onder een hoek van ca. 45 graden ten opzichte van de straal, wat wijst
op een onderverdeling in kwarten. Van de verticale groeven op de buitenrand loopt slechts elke vijfde
groef over de gehele dikte van de steen. De overige groeven stoppen op een horizontale groef op 28
mm onder de rand. V50.5041 is een loper van het type Brillerij (fig. 12.21). Eigenlijk is sprake van een
variant op dit type, omdat het matig gegladde maalvlak horizontaal ligt. De maalsteen heeft een diameter
gehad van ca. 390 mm. De dikte op de rand is 65 mm en de bovenzijde staat onder een hoek van ca.
20 graden en is sterk geglad. Op de steen is geen versiering aangebracht. Een laatste maalsteenfragment
wordt gevormd door V50.5128. Het is een heel klein randfragment van een loper waaraan slechts een
sterk concaaf maalvlakje te zien is en waarvan een minimale dikte kan worden vastgesteld van ca. 60 mm.
Tenslotte is een complete wetsteen gevonden van donkergrijs ‘Romeins’ fylliet (fig. 12.22). De steen
heeft een lengte van 105 mm en een ovale doorsnede van 28 mm breed bij 8 tot 18 mm dik. De wetsteen
is intensief gebruikt, getuige de diepe verspringing in het slijpvlak. Op het dikste deel zijn nog enkele
slagputjes van een hamer of beitel te zien.
Geulvulling 11041
Geulvulling 11041 laat in het aardewerkspectrum opnieuw een duidelijke component uit de periode
tussen 40 en 70 na Chr. zien naast een nu veel sterker deel uit de periode tussen 70 en 120 na Chr.
Bovendien is een klein deel van het aardewerk in de 3de eeuw na Chr. te plaatsen. Ervan uitgaande



Fig. 12.22. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een wetsteen van donkergrijs
V50.5041

‘Romeins’ fylliet (V56.6366).

Fig. 12.21. Tiel-Medel-Afronding. Tekening
van een loper van het type Brillerij (V50.5041).
Schaal 1:3.

dat dit materiaal van elders is aangevoerd moet rekening gehouden worden met opspit. Dit komt tot
uitdrukking in het natuursteen.Van de drie bewerkte fragmenten zijn twee duidelijk in de prehistorie te
plaatsen.V49.4690-2 is een deel van een klopsteen. Een punt van een rolkei van een lichtrode zandsteen
is afgevlakt en volledig bezet met kleine slagputjes. De steen vertoont duidelijk sporen van verbranding
en sterke verhitting/afkoeling, wat er mogelijk op wijst dat het artefact bewust onklaar is gemaakt. Klopstenen zijn moeilijk te dateren, omdat zij lang in de prehistorie zijn gebruikt. Ook in de Romeinse tijd
zal incidenteel een steen als hamer zijn gebruikt, al worden ze zelden in Romeinse contexten gevonden.
Een tweede artefact is op grond van het type en afwerking wel in de Late IJzertijd te plaatsen (V49.4893).
Het randfragment van een maalsteen van het type Brillerij laat een sterk gegladde bovenzijde zien een
glad maalvlak met kleine putjes. Op de rand heeft de steen een dikte van 65 mm. Horizontaal is hierin
een conisch gat aangebracht dat verbinding maakt met een verticaal gat dat vanaf de bovenzijde is aangebracht. Door het gat werd een touw aangebracht waarmee een aandrijfstok aan de loper werd vastgezet.
De loper heeft een diameter gehad van 300 mm. Het derde artefact (fig. 12.23) is een maalsteen van het
Romeinse type Westerwijtwerd. De loper met opstaande rand laat op de rand en bovenzijde billen als versiering zien. Het bovenvlak op zowel de opstaande rand als daarbinnen maakt een hoek van 11 graden ten
opzichte van het horizontale vlak. Van het maalvlak is te weinig bewaard om de hoek ervan te bepalen.
Geulvulling 11042
De geulvulling 11042 laat eenzelfde aardewerkspectrum zien als 11041. Onder de zes bewerkte natuursteenfragmenten bevinden zich echter geen duidelijk prehistorische artefacten zoals in 11041. Van drie
fragmenten maalsteen van tefriet kan van V56.6432 alleen maar gezegd worden dat het gaat om een
centraal fragment van een roterende maalsteen waarvan nog een klein deel van het centrale asgat bewaard
is gebleven. V54.6052 is een klein fragment van een loper, waaraan is af te leiden dat het een opstaande
rand heeft gehad en waarop op de rand heel vaag versiering in de vorm van billen is te zien. De steen
kan als Westerwijtwerd worden getypeerd. Een laatste maalsteen wordt gevormd door een randfragment
van een ligger van opnieuw het type Westerwijtwerd (V49.4687). Op de rand, die ca. 38 mm dik is, zijn
diepe verticale groeven als versiering aangebracht. De onderzijde van de steen is ruw gehouwen in een



V49.5022

V.49.5022

Fig. 12.23. Tiel-Medel-Afronding. Tekening van een doorsnede van een loper van het Romeinse type Westerwijtwerd
(V49.5022). Schaal 1:3.

Fig. 12.24. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een wetsteentje vervaardigd uit een kleine rolkei van een lichtgrijze fylliet
(V49.4938).

concave vorm en het gegladde maalvlak is heel iets convex en staat onder een hoek van ca. 8 graden ten
opzichte van het horizontale vlak.
Verder is in de geulvulling 11042 een klein wetsteentje gevonden, vervaardigd uit een kleine rolkei
van een lichtgrijze fylliet (fig. 12.24). Het stuk is gefragmenteerd, maar goed te zien is dat alle zijden
intensief gebruikt zijn.
Geulvullingen 11043 tot en met 11046
De geulvullingen 11043 tot en met 11046 bevatten voornamelijk aardewerk uit de periode tussen 70 en
120 na Chr. en daarnaast nog een kleine component uit de periode tussen 40 en 70 na Chr. In totaal zijn
aan vijftien natuursteenfragmenten sporen van bewerking vastgesteld. Vier fragmenten daarvan bestaan
uit zandsteen en laten kleine delen van slijpvlakken zien, die wijzen op een gebruik als slijpgereedschap.
Drie fragmenten van tefriet zijn herkend als delen van maalstenen. Alle drie de stenen zijn van een
ander type.V54.6185 is een deel van een niet-roterende maalsteen uit de Late IJzertijd, een zogenaamde
Napoleonshoed. Het gegladde maalvlak is in twee richtingen licht concaaf en het bewaarde deel van de
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Fig. 12.25. Tiel-Medel-Afronding. Tekening

Fig. 12.26.Tiel-Medel-Afronding. Foto van de assemblage van twee aambeel-

van een maalsteen van het roterende type

den en drie slijpblokken van zandsteen (V54.6134) en (V54.6152).

(V54.6187). Schaal 1:3.

zijkant van de steen staat onder een hoek van ca. 40 graden ten opzichte van het maalvlak. De tweede
maalsteen is van het roterende type (fig. 12.25). De loper heeft op de rand een dikte van 65 mm en
de sterk gegladde bovenzijde staat onder een hoek van 18 graden ten opzichte van de horizontaal. Het
maalvlak licht met bijna twee graden zo goed als horizontaal en is in twee richtingen vlak. De loper
heeft een diameter gehad van ca. 360 mm. In eerste instantie lijkt de steen te passen in de traditie van de
Late IJzertijd en tot het type Brillerij te behoren, maar het vlak liggende maalvlak is a-typisch. De derde
maalsteen is onmiskenbaar Romeins (V56.6409; geulvulling 11045). Het gaat om een loper van het type
Westerwijtwerd met billen op de rand ter versiering. De steen met opstaande rand heeft op de rand een
dikte van ca. 80 mm en de rest van de bovenzijde is weggebroken. Het maalvlak is sterk geglad, licht
concaaf en staat onder een hoek van 15 graden. De oorspronkelijke diameter is moeilijk in te schatten,
maar lijkt rond de 400 mm te zijn geweest.
Uit spoor S54.8 van laag 11045 komen twee door hitte gesprongen aambeelden van zandsteen en
drie slijpblokken van hetzelfde materiaal (fig. 12.26). Een van de slijpblokken is gemaakt van een rolkei
van Bontzandsteen (V54.6152-1). Uit hetzelfde vondstnummer komt een slijpblok van een lichtgrijze
zandsteen, met aan een punt een vlakje met klopsporen (V54.6152-2). Het slijp- en klopgereedschap lijkt
uit de Late IJzertijd te dateren, maar er moet rekening worden gehouden met een Romeinse datering.
Dat is in elk geval zeker voor V54.6033. Deze vondst betreft een klein fragmentje van een langwerpige
wetsteen van donkergrijze ‘Romeinse’ fylliet.
Een laatste artefact wordt gevormd door een fragment leisteen met een klein deel van een doorgeslagen, rond gat (V54.5967). Het fragment lijkt als bouwmateriaal te kunnen worden geïnterpreteerd.

12.3.2.5 Laat-romeinse kuil 25010
In kuil 25010 is een langwerpige wetsteen gevonden met een rechthoekige doorsnede (fig. 12.27). De
kuil dateert uit de periode tussen ca. 350 en 450 na Chr. De resterende lengte van de steen is 160 mm
en in doorsnede meet het stuk 30 bij 10-13 mm. Alle vier de zijden zijn intensief gebruikt en enkele
krassen zijn zichtbaar. De voor de steen gebruikte fylliet is van een soort waarvan meerdere rolkeien zijn
aangetroffen. Waarschijnlijk is de grondstof voor de wetsteen dan ook een lokaal verzamelde steen.
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Fig. 12.27. Tiel-Medel-Afronding. Tekening van een

Fig. 12.28. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een maalsteen van een

langwerpige wetsteen met een rechthoekige door-

lichtroze, fijne conglomeratische zandsteen (V37.3487).

snede (V8.1858). Schaal 1:3.

12.3.2.6 Vondstconcentratie op oostelijke geuloever
Op de oostelijke geuloever is veel minder Romeins vondstmateriaal gevonden, omdat de Romeinse
lagen hier sterk zijn geërodeerd door de middeleeuwse geulfase. Hoewel het grote verschil in aantal
tussen de beide oevers erop lijkt te wijzen dat activiteiten vooral op linkeroever hebben plaatsgevonden,
zijn op de rechteroever ook enkele natuurstenen artefacten gevonden.
In totaal zijn 49 fragmenten natuursteen gevonden met een gewicht van 15 584 g. Als het tefriet niet
wordt meegenomen dan heeft ongeveer 52% een (afgerond)-hoekige vorm, wat wijst op enige vorm
van fragmentatie.Vijf fragmenten laten sporen zien van verbranding of sterke verhitting, wat een van de
oorzaken van de fragmentatie kan zijn. Ca. 46% van de stenen heeft een grootte van meer dan 60 mm.
Geulvulling 11017
De geulvulling 11017 is stratigrafisch gelijk aan laag 11040. Laatstgenoemde laag bevat naast aardewerk
uit de periode tussen 40 en 70 na Chr. duidelijk een component uit de periode tussen 70 en 120 na Chr.
In de geulvulling 11017 zijn drie bewerkte fragmenten natuursteen gevonden. Twee van deze stukken
zijn maalstenen. Het eerste maalsteenfragment (V25.3240) betreft een randfragment van een ligger van
tefriet met een dikte op de rand van 42 mm. Het convexe maalvlak is sterk geglad en op de rand is geen
versiering waar te nemen. De hoek van het maalvlak is niet met zekerheid vast te stellen. De tweede
maalsteen is van een lichtroze, fijne conglomeratische zandsteen (fig. 12.28). Macroscopisch lijkt de steen
te vergelijken met de grove tot conglomeratische arkose uit de regio rond het Franse Hirson en Belgische Macquenoise ten westen van de Maas. In eerste instantie lijkt het te gaan om een grote roterende
maalsteen met een geschatte diameter van ca. 800 mm. De sterke variatie in de dikte van de rand maakt
deze interpretatie echter moeilijker. Op de rand is de steen namelijk 50 mm tot 75 mm dik. Langs een
deel van de rand is op de bovenzijde een groef te zien. Het golvende oppervlak is ontstaan omdat de
steen gebruikt is als slijpsteen, waardoor de beide vlakken sterk golvend zijn geworden. Oorspronkelijk
heeft de steen deel uitgemaakt van een grote roterende maalsteen, die op grond van de grootte alleen
maar hydraulisch of door mens- of dierkracht aangedreven kan zijn geweest. Onzeker blijft of deze
mechanische molen op Tiel-Medel gefunctioneerd heeft.
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Fig. 12.29. Tiel-Medel-Afronding. Tekening

Fig. 12.30. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een wetsteen vervaardigd uit

van een randfragment van een loper van een

een rolkei van een grijze siltsteen (V7.1486).

roterende maalsteen (V37.4710). Schaal 1:3.

V25.3218 is een eindfragment van een langwerpige wetsteen van een donkerbruine, fijne zandsteen.
De resterende lengte is 600 mm en de puntig ovale doorsnede meet 30 mm bij 25 mm. De wetsteen is
aan alle zijden intensief gebruikt en is sterk verbrand.
Geulvulling 11028
Laag 11028 betreft de vulling van de gebaggerde restgeul uit de midden-Romeinse tijd en kan waarschijnlijk in de 2de eeuw na Chr. worden gedateerd.
Van de gevonden maalsteen V37.4612 kan niet meer gezegd worden dan dat het waarschijnlijk afkomstig is van een niet-roterende maalsteen.
V37.4465 is een gefragmenteerde slijpsteen van een veldkei van een lichtrode zandsteen. Het stuk
weegt 1765 g en vertoont sporen van verbranding en lijkt te zijn gefragmenteerd door sterke verhitting
en afkoeling.
Laag 11029
Laag 11029 betreft het damlichaam dat is opgeworpen in de restgeul. Uit de ophogingen komen twee
fragmenten natuursteen. V37.4710 is van een roterende maalsteen (fig. 12.29). Het gaat om een randfragment van een loper met een dikte op de rand van ca. 95 mm. De doorsnede van de steen is bijna
symmetrisch. Het bovenvlak staat 12 graden ten opzichte van de horizontaal en het maalvlak 16 graden.
De maalsteen is sterk verweerd. Typologisch is de maalsteen goed te plaatsen bij het type Brillerij, die te
dateren is in de Late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd.
V37.4296 betreft een slijpblok, vervaardigd uit een rechthoekige platte rolkei van een grijze zandsteen.
Een zijde is gebruikt. Van het stuk is alleen de breedte van ca. 70 mm bewaard gebleven.



1 2 . 3 . 3 nat u u r s t e e n u i t m i d d e l e e u w s e c o n t e x t e n
12.3.3.1 Natuursteen uit de vroeg-middeleeuwse geulfase
Uit de vroeg-middeleeuwse geulfase (geulfase VII) komen vrijwel geen vondsten. Slechts een complete
reliëfbandamfoor op de geulbodem (structuur 11018) plaatst deze fase in de periode tussen 800 en 925
na Chr. In dezelfde werkput (7) is een fragment tefriet gevonden en een complete wetsteen van siltsteen.
Het fragment maalsteen van tefriet (V7.1410) is slechts een klein fragment waaraan een stukje
maalvlak en onderzijde herkenbaar is. De dikte verloopt van 55 mm naar 45 mm en de vlakken staan
onder een hoek van ca. 17 graden met elkaar. De hoek lijkt niet te wijzen op de typisch planparallelle
maalstenen uit de Middeleeuwen en het zal daarom waarschijnlijk gaan om sterk gefragmenteerd ouder
materiaal. In dezelfde laag is een wetsteen gevonden, vervaardigd uit een rolkei van een grijze siltsteen
(fig. 12.30). De steen is intensief gebruikt getuige de sterk gesleten oppervlaktes die een onnatuurlijk
reliëf laten zien.

12.3.3.2 Natuursteen uit de vol-/laat-middeleeuwse geulfase
In de vol- tot laat-middeleeuwse fase van geulfase VII zijn in totaal 27 fragmenten onbewerkt natuursteen gevonden. Hiervan heeft de helft een afgeronde vorm en een grootte van 15 mm tot 60 mm, zodat
gesproken kan worden van grind. Er zijn slechts drie rolkeien groter dan 60 mm gevonden. Aan soorten
zijn fylliet, kwarts, pegmatiet, radiolariet en zandsteen gevonden. Bovendien zijn twee fragmentjes leisteen en een stukje tufsteen gevonden die als bouwmaterialen kunnen worden geïnterpreteerd. Naast de
27 onbewerkte fragmenten zijn vier artefacten herkend.
Vooral in de zuidelijke helft van de restgeul binnen het plangebied is tijdens een reactivering rond
1200-1250 na Chr. een lichtgrijze laag afgezet waarin zich relatief veel vondstmateriaal bevond met
vooral een Romeinse datering (geulvulling 11011). In deze laag werden drie fragmenten van maalstenen
van tefriet gevonden.Van V18.3528 kan alleen gezegd worden dat het een klein randfragment is van een
Romeinse loper van het type Westerwijtwerd. Het stuk is sterk verweerd. Sterk gefragmenteerd, maar
beter bewaard is V18.3530. Ook dit is een klein randfragment van een loper met opstaande rand van
hetzelfde type. Op zowel de rand als de opstaande rand zijn groeven of billen ter versiering aangebracht.
V131.5907 is een randfragment van een ligger met een licht convex maalvlak dat vrijwel horizontaal
ligt. De dikte op de rand is ca. 80 mm en de diameter van de steen is ca. 360 mm. Op de rand zijn geen
versieringen aangebracht, maar zijn wel flauw beitelsporen te zien. De maalsteen is moeilijk typologisch
te plaatsen, omdat de laag 11011 dateert in de Middeleeuwen, maar veel Romeins materiaal bevat. In
Romeinse lagen zijn verschillende maalstenen gevonden zonder versiering en een horizontaal maalvlak.
Daarnaast kan het ook een ligger zijn geweest van een planparallelle middeleeuwse maalsteen.
In het vegetatieniveau dat is ontstaan boven de laag 11011 (laag 11010) is een langwerpige wetsteen
gevonden van zandsteen (fig. 12.31). Het stuk is niet helemaal compleet, maar zal niet veel groter zijn
geweest. De resterende lengte is 150 mm en de breedte verloopt van 65 mm tot 52 mm. Het is vervaardigd uit een platte rolkei van ca. 8 mm dikte. Een van de platte kanten is intensief gebruikt en langs de
randen zijn smalle facetten te zien met fijne slijpkrassen.
In een middeleeuwse akkerlaag, bovenin de middeleeuwse restgeulvulling (laag 11007), is een langwerpige wetsteen gevonden met een vierkante doorsnede (fig. 12.32). De wetsteen is vervaardigd uit het
geïmporteerde Eidsborg-fylliet. De resterende lengte is 80 mm. Het eindstuk neemt naar het midden toe
snel in dikte af, van 32 bij 28 mm naar 20 bij 20 mm. Alle vier de zijden zijn intensief gebruikt.



Fig. 12.31. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een langwerpige wetsteen van zandsteen (V18.2302).

Fig. 12.32. Tiel-Medel-Afronding. Foto van een langwerpige wetsteen met een vierkante doorsnede van Eidsborg-fylliet
(V25.2759).

12.3.4 Opmerkelijk natuursteen uit niet aan structuren toegekende contexten
Twee mogelijke ballaststenen uit midden-Romeinse contexten
Twee zeer zware stenen zijn gevonden in midden-Romeinse contexten. Het eerste stuk is gevonden
in spoor 25.37, dat geassociaeerd kan worden met de midden-Romeinse fase van de oversteekplaats
(V25.3099). De steen bestaat uit basalt, weegt 13.5 kg, en heeft een afgerond-hoekige vorm. Het stuk
zal als verweerde veld- of rolkei verzameld zijn nabij de bron van dit soort gesteente in de Duitse Eifel.
Het tweede stuk bestaat uit kwartsitische zandsteen (V131.5900). Deze rolkei van 4 kg is gevonden in
S131.39, wat deel uitmaakt van de midden-Romeinse geulvulling. Mogelijk zijn beide stenen in schepen
gebruikt als ballaststeen.
Bouwmateriaal
Uit S21.2 komt een fragment bioclastische kalksteen (V21.2916). Het 676 g wegende stuk laat duidelijk
zien dat het gebruikt is geweest als decoratief bouwmateriaal, hoewel de oorspronkelijke vorm niet meer
kan worden bepaald. Uit het spoor komen nog drie kleinere en afgeronde fragmenten van hetzelfde



materiaal, naast nog eens achttien fragmenten tufsteen met een totaalgewicht van 4.6 kg. Ook uit de
naastgelegen kuil S21.1 (kuil 25017) komt veel bouwmateriaal (ca. 3.4 kg). Dit materiaal bestaat overwegend (77 stuks) uit vormloze brokken bioclastische kalksteen, tien fragmenten niet nader te determineren
kalksteen en drie fragmenten tufsteen.
Tufsteen werd ook gevonden in spoor S9.113. Hier werd een min of meer rechthoekig bouwblok
van 10 kg aangetroffen. Verder werd tufsteen in kleine hoeveelheden en zonder sporen van bewerking
gevonden op het grafveld Hazenkamp, in de middeleeuwse kuil S2.91 en in de laag S9.33. Op het grafveld De Reth werd tufsteen gevonden in laag S12.1 en in het hierboven al genoemde spoor S21.2 en
de kuil 25017. Verder is tufsteen vooral aangetroffen in de vroeg- tot midden-Romeinse geulvullingen
op de westelijke geuloever (geulvullingen 11038 tot en met 11046).

12 . 4 di sc u s si e e n conc lu si e
Het gevonden natuursteen op de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth staat in meer of mindere mate
toe de gestelde vragen te beantwoorden (zie hoofdstuk 3). Het materiaal biedt echter ook inzichten
waarop niet in het PvE werd geanticipeerd. Van deze inzichten zal hier een beknopt overzicht gegeven
worden.
De conservering van het natuursteen is goed. Slechts de soort tefriet laat wat vaker slechter bewaarde
stukken zien. Dit heeft eerder met de verweringsgevoeligheid van het materiaal zelf te maken dan met
de conserveringstoestand van de context. Hoewel het boven de grond - als bouwmateriaal of maalsteen
- een zeer standvastig materiaal is, maakt de hoge porositeit van het materiaal het zeer gevoelig voor
chemische verwering in de bodem. Het valt dan uiteen in brokken en schillen wat zich in archeologische
context uit in een relatief grote hoeveelheid gruis en vormloze brokjes van dit materiaal.
Het natuursteen uit Late-IJzertijdcontexten valt voornamelijk op door de relatief grote hoeveelheid
verbrand materiaal en beperkte hoeveelheid tefriet.Veel van de natuursteenfragmenten laten sporen zien
van verbranding en zijn gefragmenteerd als gevolg van sterke verhitting en afkoeling. Ook de meeste
artefacten laten deze sporen zien. Op zich is dit een normaal verschijnsel op vooral prehistorische
nederzettingen, waar natuursteen veelvuldig werd gebruikt bij de bouw van haarden of als kookstenen.
Daarnaast kan bij het verbranden van gebruiksvoorwerpen gedacht worden aan rituele handelingen.
Opvallend is dit licht dat in cultuurlaag 11025 en geulvulling 11024 ook veel verbrand aardewerk voorkomt. Mogelijk kan in relatie tot dit verbrande materiaal worden gedacht aan rituelen die samenhangen
met het verlaten van de erven, waarbij verbrande huisraad in de geul is gedeponeerd.
Verder valt de beperkte hoeveelheid tefriet op. Op de meeste IJzertijdvindplaatsen neemt dit materiaal, naast het zandsteen, een prominente plaats in. Hier vormt het tefriet slecht 8% van het natuursteen uit
deze periode en zelfs maar 1 gewichtsprocent daarvan. Bovendien is al het tefriet zo sterk gefragmenteerd
dat er geen delen van maalstenen in konden worden herkend. Onduidelijk is hoe dit valt te verklaren en
of het iets zegt over de aard van de vindplaats.
Ook het natuursteen uit Romeinse contexten laat opvallende patronen zien. Zo is op de beide grafvelden nauwelijks natuursteen gevonden. In graf 1056 werd een complete wetsteen gevonden, samen
met een brok bioclastische kalksteen en een schilfertje leisteen. Graf 1022 bevat een heel klein stukje
vulkanisch glas en in graf 1045 zijn de crematieresten op een lijstenen plaat van bijna 3 kg geplaatst. Een
fragment van een wetsteen is verder aangetroffen in een randstructuur (2008) van een ander graf (1026).
Omdat de wetsteen gebroken is lijkt het om afval te gaan, maar de steen is nooit gebruikt geweest. Het
laat nog een versiering zien van kleine kerfjes verdeeld over het oppervlak. Bovendien is de wetsteen
vervaardigd uit een zogenaamde nopjeslei, een materiaal waarvan zelden wetstenen gevonden worden.
De vondst van de stukken natuursteen in of bij de genoemde graven lijkt niet zozeer te wijzen op een
afwijkende status van de overledene, zeker gezien het gegeven dat veel rijkere graven zijn gevonden.



Mogelijk heeft het natuursteen een specifieke betekenis gehad voor de overledene of voor degene die
het grafritueel uitvoerden.
De enige plek waar vondstmateriaal uit zowel de restgeul als van de oever in samenhang kon worden
bestudeerd is bij de greppelstructuren uit de Augusteïsche periode. De natuurstenen artefacten concentreren zich in de werkputten 37 en 136. De meeste stukken (aambeelden, wetstenen en twee grote keien)
zijn oorspronkelijk verzameld als afgeronde rol- of veldkeien, maar zijn zo groot dat deze niet op of rond
de vindplaats gevonden zullen zijn. Een groot stuk fylliet moet zijn geïmporteerd van nabij de bron van
het gesteente. Het natuursteen uit de vondstconcentratie in de restgeul nabij de greppelstructuren laat
een wat ander beeld zien. Ook hier zijn twee fragmenten slijpgereedschap gevonden, maar deze zijn sterk
gefragmenteerd. Van de acht artefacten die hier werden gevonden, vormen vijf goed bewaarde stukken
maalsteen het grootste deel. Van vier hiervan kon worden vastgesteld dat het gaat om voor Romeinse
begrippen kleine maalstenen met een diameter tussen 270 en 360 mm. De hoek van het maalvlak varieert
tussen vier en elf graden en is daarmee al wel typisch Romeins aangezien de roterende maalstenen uit de
Late IJzertijd veel steilere maalvlakken laten zien tussen 15 en 26 graden.604 De diameter past daarentegen wel weer beter bij de stenen uit de Late IJzertijd, die overwegend tussen de 350 en 390 mm ligt.605
Bovendien zijn ook de maalvlakken licht gekromd in radiale richting. Het lijkt er sterk op dat in de
vroeg-Romeinse tijd maalstenen werden vervaardigd in de traditie van de Late IJzertijd, terwijl al enkele
typisch Romeinse aanpassingen werden doorgevoerd aan enkele technische aspecten.
In Houten-Castellum werd vastgesteld dat de typisch Romeinse maalsteen van het type Westerwijtwerd met opstaande rand, versiering en conisch maalvlak al aanwezig was in contexten uit de periode
tussen 40 en 70 na Chr.606 Van Heeringen geeft aan dat de Keltische handmolen rond het midden van
de 1ste eeuw na Chr. werd verdrongen door het Romeinse type Westerwijtwerd, wat past in het beeld
van Castellum.607 Op Tiel-Medel werden in contexten uit de periode tussen 40 en 70 na Chr. geen
maalsteenfragmenten gevonden. In gemengde geulvullingen (met materiaal uit zowel de Augusteïsche
periode als de periode tussen ca. 40 en 120 na Chr.) zijn ook maalstenen van het type Westerwijtwerd
gevonden. De maalstenen hebben een diameter van 400 tot 460 mm en maalvlakken onder een hoek van
8 tot 15 graden. De kleinere stenen dateren waarschijnlijk uit de periode voor 40 na Chr. en zijn weer
van het type Brillerij. Opvallend is dat hierbij twee lopers zitten met een horizontaal liggend maalvlak,
wat waarschijnlijk de variatie in vorm in de vroeg-Romeinse periode opnieuw weerspiegelt.
Een laatste opvallend patroon is het verschijnen van de typisch Romeinse geïmporteerde natuurstenen in contexten uit de periode na 40 na Chr. In geulvullingen met vooral aardewerk en metaal uit de
periode tussen 40 en 70 na Chr., maar ook van na 70 na Chr., zijn wetstenen van het typisch donkergrijze, Romeinse fylliet gevonden en fragmenten (decoratief) bouwmateriaal van tufsteen, leisteen en
bioclastische kalksteen. Zonder uitspraken te kunnen doen over de exacte herkomst ervan, is zeker dat
sprake is van geïmporteerd materiaal. Dat geldt ook voor het fragment van een grote maalsteen met een
diameter van ca. 800 mm van een fijne conglomeratische zandsteen. Hoewel het voorkomen van deze
stenen altijd werd geassocieerd met Romeinse villa’s, blijkt uit vondsten te Geldermalsen-Hondsgemet en
Zaltbommel-De Wildeman dat dit materiaal ook op rurale nederzettingen kan worden aangetroffen.608
De grootte van de maalsteen wijst daarentegen op een aandrijving door water of dieren, wat eerder geassocieerd wordt met villa’s of het Romeinse leger. Deze laatste mogelijkheid sluit aan bij het fibulaspectrum, op basis waarvan kleinschalige militaire activiteiten worden vermoed binnen het plangebied, in de
periode tussen ca. 40 en 70 na Chr. (zie paragraaf 9.5.1.5).
Met betrekking tot de herkomst van het natuursteen zijn een aantal vaststellingen te doen. Uit de Late
IJzertijd komen enkele fragmenten tefriet en een deel van een Napoleonshoed van hetzelfde materiaal.
	Mangartz 2008, 271-273; Pruissen/Kars 2009, fig. 10.9.
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Dit materiaal werd gewonnen in de Duitse Eifel en tot ver in Europa verhandeld.Verder laat het natuursteen vooral zien dat in deze periode gebruik werd gemaakt van fluviatiele, lokale bronnen.
Ook in de Romeinse tijd is op grote schaal gebruik gemaakt van tefriet uit de Eifel. Uit dezelfde
regio komt het tufsteen. De donkergrijze ‘Romeinse’ fylliet waarvan de langwerpige wetstenen werden
vervaardigd komt waarschijnlijk uit de Belgische Ardennen. Een laatste geïmporteerde natuursteen is de
Noordfranse bioclastische kalksteen. Het enige artefact dat in de Middeleeuwen te plaatsen is laat zien dat
materiaal werd geïmporteerd uit Noorwegen. Een wetsteen van het zogenaamde Eidsborg-fylliet werd
gevonden in een middeleeuwse geulvulling.
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glas
Johan van Kampen

13. 1 i nle i di ng
Gedurende het archeologisch onderzoek van de vindplaatsen De Reth en Hazenkamp is, in vergelijking
tot de meeste onderzoeken van rurale sites uit de IJzertijd en de Romeinse tijd, een aanzienlijke hoeveelheid glas geborgen. Dit hoofdstuk behelst de beschrijving en analyse van deze glasvondsten die zowel
tijdens het vooronderzoek als tijdens de opgraving zijn gedaan.
Het glas valt uiteen in twee perioden, te weten de Late IJzertijd en de Romeinse tijd. In het geval van
de eerst genoemde periode gaat het vrijwel uitsluitend om fragmenten van La Tène-armbanden. In totaal
gaat het hierbij om 64 fragmenten, waarvan er twaalf tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn gevonden
en vijftig tijdens de opgraving.609 Het gezamenlijke gewicht van het glas bedraagt 147 g. Het glas uit de
Romeinse tijd betreft hoofdzakelijk vaatwerk, zowel compleet of fragmenten daarvan, dat in de graven
op de twee vindplaatsen is aangetroffen. Daarnaast is een klein aantal glasvondsten afkomstig uit de zone
rondom huis 8002 en de tegenoverliggende oever van de geul. Het totale aantal Romeins glasvondsten
bedraagt 170 stuks. Onder deze vondsten bevinden zich drie complete stukken vaatwerk. Het overige
glas bestaat uit fragmenten.
In de volgende paragrafen wordt het glas, na een korte beschrijving van de gehanteerde methode voor
de analyse, per periode besproken. Na iedere periodieke beschrijving wordt het betreffende glascomplex,
i.e. het IJzertijdglas, het Romeinse glas uit de grafvelden en het overige Romeinse glas, vergeleken met
de resultaten van andere opgravingen in de voor dit onderzoek relevante regio. Deze beslaat grofweg het
centrale en oostelijke deel van het rivierengebied. In deze paragrafen wordt tevens de beantwoording
van de onderzoeksvragen en de conclusie van de analyse door de tekst heen behandeld. De puntsgewijze
beantwoording van de onderzoeksvragen is te vinden in bijlage 2.

13. 2 m eth ode
Tijdens de evaluatiefase is het glas zo mogelijk gedetermineerd op type. In het geval van het glas uit de
IJzertijd is hiervoor gebruik gemaakt van de typologie van Haevernick.610 Hoewel deze typologische
indeling uit 1960 niet alle voorkomende armbandtypen omvat, is hij over het algemeen toereikend voor
het vormenspectrum van de Nederrijnse regio. Een andere typologische indeling die gebruikt had kunnen worden is die van Gebhard.611 Deze indeling uit 1989 is gebaseerd op het spectrum uit het oppidum
Manching en omvat een aanzienlijk groter aantal typen dan de typologie van Haevernick. Hierbij gaat het
echter hoofdzakelijk om een groter aantal varianten van de door Haevernick onderscheidde hoofdgroepen. Met name voor centraal Europa is deze typologie bruikbaar, aangezien het vormenspectrum daar
aanzienlijk groter is.Voor het Nederrijnse gebied volstaat de typologie van Haevernick. Daarbij komt dat
de typologie zoals deze door Haevernick is opgesteld, het meest wordt gehanteerd, waardoor de resultaten van deze analyse zich beter laten vergelijken met andere onderzoeken, dan wanneer er gebruik zou
worden gemaakt van een andere typologie.
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Naast de typologische duiding zijn in deze fase alle uiterlijke kenmerken van de armbandfragmenten
vastgelegd in de database. Het gaat hier dan met name om kleur, aantal ribben, versiering, maar ook om
zaken als secundaire verhitting of vervorming. Ook is waar mogelijk gekeken wat de oorspronkelijke
diameter van de armband is geweest en zijn alle overige metrische kenmerken bepaald.
Voorts zijn de glasvondsten uit de IJzertijd geanalyseerd aan de hand van hun ruimtelijke spreiding
in combinatie met de spoorgegevens en de gegevens van het overige vondstmateriaal uit deze periode.
Daarnaast was het doel om het glascomplex te vergelijken met andere complexen. Hiervoor diende een
selectie gemaakt te worden van geschikte vindplaatsen. Bij deze selectie is in het geval van het IJzertijdglas gekeken naar daadwerkelijke opgravingen van nederzettingsterreinen waar men vergelijkbare aantallen ijzertijdglas heeft gevonden. Dit betekent dat vrijwel alle vindplaatsen zoals deze door Verniers in
haar scriptie en in de latere artikelen van haar hand en die van Roymans, buiten beschouwing blijven.612
Hoewel veel van deze vindplaatsen vergelijkbare of zelfs grotere aantallen armbandfragmenten hebben
opgeleverd, kan, bij gebrek aan overige archeologische data, niets worden gezegd over de aard van deze
vindplaatsen. Dit maakt een inhoudelijke vergelijking met Medel onmogelijk. Uiteraard kunnen deze
complexen wel op bijvoorbeeld de samenstelling van het glascomplex met elkaar vergeleken worden.
Hierbij zouden dan zaken als kleur- en typesamenstelling en bijvoorbeeld fragmentatie met elkaar vergeleken kunnen worden. Echter zonder contextgegevens is deze vorm van vergelijken vrij zinloos te
noemen.
Enigszins opmerkelijk, en wellicht ook wat teleurstellend, bleken maar twee andere onderzoeken
goed vergelijkbaar te zijn met de resultaten uit Medel. Het gaat hierbij om de onderzoeken Geldermalsen-Hondsgemet613 en het nog niet gepubliceerde onderzoek Lent-Van Boetzelaarstraat (BO5).614
Hiernaast zijn nog slechts enkele andere onderzoeken deels bruikbaar voor de vergelijking.
De gehanteerde methode voor de analyse van het Romeinse glas is vergelijkbaar met die van het
IJzertijdglas, met dien verstande dat het nu hoofdzakelijk gaat om vaatwerk en niet om sierraden. Echter,
zaken als gewicht, afmetingen, kleur, secundaire verbranding/vervorming etc. zijn gelijk. Ook is getracht
het Romeins glas typologisch te duiden. Hiervoor is de in de jaren ’50 van de vorige eeuw door Isings
opgestelde typologie voor Romeins glas gebruikt.615 Hoewel inmiddels blijkt dat deze typologie ook
niet volledig is en de dateringen wellicht bijgesteld zouden moeten worden, is er geen andere typologie
voor handen die zo compleet is, waardoor dit standaardwerk zich het best leent voor het bepalen van
Romeinse glastypes.
Voor de verdere analyse van het glas is vooral gekeken naar de overige data uit de vondstcontexten
waarin het glas is aangetroffen. Deze informatie is onder andere gebruikt voor het verfijnen van de
datering van het glas, dat in de typologie van Isings doorgaans een zeer ruime datering heeft gekregen.
Ook zijn deze gegevens gebruikt voor de verdere duiding van het glas binnen de vondstcontext. Het
merendeel van het glas is aangetroffen in het grafveld. Vaak werd gedacht dat glas, maar ook de andere
vondsten uit deze graven kunnen inzicht geven in de sociale status van de overleden persoon of die van
de nabestaanden. Het is echter waarschijnlijker dat de grafinventaris vooral een representatie is van de
voorkeuren of wensen van hetzij de overledene of de nabestaanden. In het geval van glas kan men beargumenteren dat het wellicht een vergelijkbare status had als terra sigillata. Dit wordt over het algemeen
gezien als luxewaar, maar komt, net als glas, op vrijwel iedere Romeinse vindplaats voor. Het blijft echter
de vraag of hetgeen in de graven wordt gedeponeerd een weerspiegeling is van de rijkdom en/of sociale
status van de overledene.
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Voor het regionale vergelijkingsonderzoek van het glas uit de grafvelden zijn de bronnen talrijker
dan voor het IJzertijdglas. Voor de selectie van de glasonderzoeken is in eerste instantie gekeken naar de
aard van de onderzoeken. In principe komen alle grafvelden in de regio waarbinnen glas is aangetroffen
in aanmerking voor de vergelijking. Wel wordt hierbij rekening gehouden met de onderverdeling van
grafvelden in het rivierengebied zoals die is opgesteld door Van Kampen en Van Renswoude naar aanleiding van het grafveldonderzoek van het kleine grafveld te Medel, vindplaats 1A, ten zuiden van het
huidige plangebied.616 Dit betekent dat voor de regionale vergelijking vooral naar graven uit de middelste
en grootste categorie is gekeken. De enige uitzondering hierop is het grafveld Medel 1a uit de kleinste
categorie, dat zich op korte afstand van het onderhavige onderzoek bevind. Omwille van de nabijheid tot
de grafvelden Hazenkamp en De Reth is ook dit grafveldje opgenomen in de vergelijking.

13. 3 g las uit de i j z e rti j d
13. 3. 1 alg e m e e n

Al het glas uit de IJzertijd bestaat uit armbandfragmenten (bijlage 9, tabel 1-2). Hoewel tijdens opgravingen ook wel kralen uit deze periode worden aangetroffen en bij zeer hoge uitzondering andere objecten,
vormen armbanden veruit de grootste categorie glas uit de IJzertijd. Inventariserende studies van Peddemors, Van Rooijen, Roymans en Verniers hebben in de afgelopen decennia meer licht geworpen op
de verspreiding van deze materiaalgroep in het Nederrijnse gebied.617 Hieruit blijkt dat bepaalde typen
glazen armbanden in deze regio geproduceerd moeten zijn.618 Het gaat hier specifiek om de vijfribbige
armbanden (type 7a/b), de eenribbige armbanden (type 3a/b) en de tweeribbige armbanden (type 7d).619
Het aantal fragmenten van deze typen dat in deze regio is aangetroffen overstijgt de aantallen die in andere delen van het verspreidingsgebied van LaTène-glas zijn gevonden met een dusdanig groot getal (zowel
absoluut als relatief), dat er vanuit wordt gegaan dat deze vormen hier zijn geproduceerd. Het gegeven dat
een hoog percentage van de Nederrijnse exemplaren in purper is uitgevoerd, een kleur die, in combinatie
met de typen 3, 7a/b/d, buiten dit gebied zeer zeldzaam is, doet deze hypothese aan kracht winnen.620
Echter, over een eventuele productieplaats of distributiecentrum kunnen tot op heden geen uitspraken
worden gedaan, daar deze nog niet zijn gevonden, laat staan onderzocht.Wel bestaat voor enkele terreinen
in het oostelijke rivierengebied het vermoeden dat hier een productie en/of distributiecentrum gelegen
was. Deze terreinen zijn als zodanig geïdentificeerd aan de hand van de oppervlaktevondsten door amateurarcheologen.Voor het Kromme Rijngebied gaat het om een terrein dat bekend staat als De Klaproos
in Werkhoven.621 In de regio rondom Nijmegen betreft het de vindplaats Beuningen-De Heuven.622
Deze twee vindplaatsen hebben meer dan 300 stuks glas opgeleverd. Vindplaatsen met een kleiner, maar
evengoed zeer groot aantal vondsten worden gevonden in de Maaskant en in de regio rond Wijchen.
Hier gaat het om Macharen-Harensche Broek en Maasbommel-Kattenheuvels en Hernen-Wijnakker.623
Gezien de aanzienlijke hoeveelheid glas die op deze vindplaatsen is aangetroffen, wordt over het algemeen aangenomen dat het hier om productie- en/of distributiecentra gaat. Helaas is op geen van deze
locaties gravend onderzoek verricht, waardoor we het, in de theorievorming over dit onderwerp, moeten
doen met de spaarzame gegevens die afkomstig zijn van de opgravingen van de IJzertijdvindplaatsen
in het rivierengebied. Een inventarisatie hiervan leert echter dat er tot op heden nauwelijks dergelijke
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vindplaatsen zijn opgegraven. Het onderzoek van de IJzertijdnederzetting op De Reth vormt dan ook
een welkome aanvulling op ons beeld van de glascirculatie en het gebruik van glas in het rivierengebied
gedurende de laatste 150 jaar van de IJzertijd.
Hieronder zal eerst worden ingegaan op de conservering en fragmentatie van het IJzertijdglas. Vervolgens worden de aangetroffen typen besproken en wordt gekeken naar de verspreiding van het glas.
Ook worden de resultaten vergeleken met die van andere opgravingen waar relatief veel glas is gevonden.
Hierna zullen de resultaten worden ingepast in de bestaande theorieën met betrekking tot productie,
distributie en culturele duiding. De laatste paragraaf is niet zo zeer theoretisch, maar zeker relevant, en
heeft betrekking op de zichtbaarheid en de wijze van verzamelen op opgravingen. Tevens zullen hier
aandachtspunten worden geformuleerd voor toekomstig veldonderzoek.

1 3 . 3 . 2 f r a g m e n t a t i e , c o n s e r v e r i n g e n o v e r i g e o p m e r k i n g e n t e n a a n z i e n va n h e t
u i t e r l i j k va n h e t g l a s

Het IJzertijdglas dat tijdens het proefsleuvenonderzoek en de opgraving is aangetroffen is goed tot zeer
goed geconserveerd. Op de fragmenten is nagenoeg geen irisatie zichtbaar en het glas lijkt in de meeste
gevallen nog als nieuw. Op sommige stukken is wel wat slijtage zichtbaar als gevolg van gebruik. Ook
kan de slijtage het gevolg zijn van het verblijf van het glas op het voormalige loopoppervlak waarbij
het door vertrapping en andere invloeden gesleten is. De armbandfragmenten waarbij dit soort slijtage
is vastgesteld vertonen alle een dof oppervlak, hier en daar met krasjes. Het gaat hier overigens om niet
meer dan negen stukken. Hieronder bevindt zich ook een fragment van een ouder type dan de rest van
het glascomplex (V3282, zie paragraaf 13.3.3). Bij een aantal vondsten is de opgelegde glasdraad verdwenen. Hier resteert alleen de indruk van de draad. Mogelijk moet dat ook worden gezien als een vorm
van slijtage.
De fragmentatiegraad van het materiaal is zeer wisselend. Van sommige armbanden resteert bijna
een derde deel, terwijl er ook stukjes tussen zitten die niet groter zijn dan een centimeter. Hierbij lijkt
overigens weinig verschil te zitten tussen dikke en dunne armbanden. Onder de grootste fragmenten
bevinden zich ook enkele dunne, en dus fragielere exemplaren.
Buiten deze algemeen voorkomende vormen van slijtage en fragmentatie, vallen nog twee aspecten
op met betrekking tot de vorm en kwaliteit van het IJzertijdglas uit Medel. Als eerste is daar de secundaire vervorming (bijlage 9, tabel 1 en 2). Hierbij gaat het om stukken die na hun gebruik als armband,
onder invloed van warmte zijn vervormd. Dit kan zowel per ongeluk als intentioneel zijn gebeurd. Bij
het eerste kan men bijvoorbeeld denken aan een fragment dat dicht bij een warmtebron lag zoals een
vuur of een zeer hete steen en daardoor is vervormd. In het tweede geval gaat het zeer waarschijnlijk
om stukken glas waarvan men een nieuw voorwerp heeft willen maken, zoals bijvoorbeeld een hanger.
Deze stukken kenmerken zich door bijvoorbeeld een scherpere verbuiging in het glas, waardoor het
uitgesloten is dat het een ronde vorm van een armring betreft. Dit is onder andere het geval bij V4038
(fig. 13.2, 17). Een andere aanwijzing voor een secundaire vervorming die in Medel is aangetroffen wordt
gevonden in een aantal fragmenten dat lijkt te zijn getordeerd.
Hoewel in Medel in totaal zeventien stukken zijn aangetroffen, waarvan voor zeker vijftien stukken wordt vermoedt dat deze intentioneel zijn vervormd, kan voor geen van deze fragmenten worden
bepaald wat men er van heeft willen maken. Wel kunnen we op grond van de aard van het materiaal
vermoeden dat men er sieraden van heeft willen maken. Een hanger ligt dan het meest voor de hand. In
het geval van één van deze fragmenten,V1542, is het mogelijk dat de afwijkende vorm van de doorsnede
al tijdens het productieproces is ontstaan. Deze lijkt namelijk niet D-vormig te zijn, maar een aanzet te
vormen naar een drieribbig exemplaar. Dit is overigens in de figuur (13.2, 17) niet goed zichtbaar. De
‘ribben’ zijn echter wel zeer goed voelbaar.



Andere vormen van afwijkingen die mogelijk al tijdens het productieproces zijn ontstaan worden
waargenomen bij een klein aantal fragmenten. Hierbij gaat het dan om onvolkomenheden in het glas
zoals vrij grote luchtbellen en groeven. Deze groeven worden door Haevernick als ‘trekstrepen’ omschreven en ook door haar aan het productieproces verbonden.624 Ook is de dikteverdeling van sommige
stukken vrij onregelmatig en is bij één donkerblauw fragment (V1776, fig. 13.2, 10) één zijde volledig
afgevlakt. Dit stuk is waarschijnlijk bij de vervaardiging te vroeg op een vlakke ondergrond gelegd. Het
glas was waarschijnlijk nog niet volledig uitgehard, waardoor er dus één vlakke zijde is ontstaan. Deze
‘misvorming’ in productieproces wordt overigens ook vaker waargenomen. Zo is tijdens de opgraving
Cuijk-De Nielt een purperen fragment aangetroffen met een vlakke zijde.625 Van dit stuk is het echter
niet duidelijk of het tijdens het productieproces is afgevlakt of dat dit later is gedaan.Voor de stukken met
een vlakke zijde is het ook niet duidelijk of dit opzettelijk gedaan is, of dat het als productiefout moet
worden gezien. Indien het laatste het geval is, impliceert dit dat de gebruikers zich niet al te druk maakten
om de kwaliteit van de armbanden. Het gegeven dat op deze nederzetting ook armbanden met andere,
hierboven besproken, onvolkomenheden die tijdens het productieproces zijn ontstaan, circuleerden,
wijzen op een gelijkaardige interpretatie. Het is niet duidelijk uit de beschikbare literatuur of dergelijke
aanwijzingen voor imperfecte armbanden ook regelmatig in andere glascomplexen worden aangetroffen.
In tegenstelling tot de praktijk van secundaire bewerking van vondsten wordt hier vrijwel nooit melding
van gemaakt. Het is goed mogelijk dat andere onderzoekers dit niet eerder hebben gesignaleerd of niet
hebben aangegeven.

1 3 . 3 . 3 t y p o l o g i s c h e d u i d i n g e n d a t e r i n g va n h e t g l a s c o m p l e x u i t d e l a t e i j z e r t i j d

Bij de typologische samenstelling van het complex valt direct op dat armbanden van het type 3 zeer sterk
vertegenwoordigd zijn. Maar liefst 81.6 % (55 stuks) van het totale aantal bestaat uit dit type armbanden
(zie tabel 13.1, fig. 13.1, fig. 13.2, 3 en fig. 13.4-1). Wanneer we kijken naar de kleurverdeling zien we
dat blauw, zowel in het totaal als bij armbanden van het type 3 zeer dominant is, gevolgd door de kleur
purper (fig. 13.1, B-C). De andere kleuren die zijn vertegenwoordigd zijn bruin (V483(p) en V1590,
fig. 13.5, 2-3) en kleurloos (V4503, V229(p), fig. 13.5, 1). Dit laatste fragment was vrij sterk verweerd en
voorzien van een gele streep glaspasta aan de binnenzijde van de armband. Het is niet duidelijk of dit
tijdens het productieproces is gebeurd of dat het een gevolg is van hergebruik.
Armbanden van het type 3 worden over het algemeen gedateerd in La Tène D1 en D2 (125 voor
Chr.- het begin van de Romeinse tijd).626 Men houdt er echter voorzichtig rekening mee dat ze ook iets
eerder kunnen voorkomen.627 De IJzertijdbewoning in Medel lijkt echter vrij abrupt op te houden tussen 70 en 50 voor Chr. (zie hoofdstuk 6). Daarbij komt dat het glas vrijwel alleen in IJzertijdcontexten
is aangetroffen. De spaarzame fragmenten van glazen armbanden die in Romeinse sporen is aangetroffen
moet zeker als opspit of zwerfvuil worden beschouwd (zie paragraaf 13.3.4). Gezien de absolute dominantie van fragmenten van armbanden van het type 3 is een algemene datering van het complex vanaf
het laatste kwart van de 2de eeuw voor Chr. tot 70/50 voor Chr. zeer waarschijnlijk. Deze datering wordt
ook onderschreven door die van de andere materiaalgroepen zoals aardewerk (hoofdstuk 7) en metaal
(hoofdstuk 9).
Een lastig vraagstuk bij armbandfragmenten, en dan met name die van het type 3 en 7, is of deze voorzien waren van een versiering doormiddel van een draad van glaspasta die in een zigzaglijn is aangebracht
op de buitenkant van de armband. Bij sommige exemplaren bestrijkt deze draad de volledige armband,
maar dikwijls zijn er kleine of grotere openingen aanwezig in deze draad. Ook zijn voorbeelden bekend
	Haevernick 1960, 42.
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	Zie o.a. Roymans/Verniers 2009, 2, fig. 7.
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waarbij slechts op een deel van de armband een zigzagdraad
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is alleen ter hoogte van één breukzijde een aanzet voor een
glas IJzertijd.
gele zigzaglijn in de vorm van een puntje zichtbaar. Wanneer deze aanzet niet zichtbaar zou zijn geweest zou het
stuk dus onterecht als type 3a zijn geïdentificeerd. Er bevinden zich in het glascomplex echter ook enkele onversierde stukjes van een zeer klein formaat.Voor deze
stukken geldt zeker dat het hier kan gaan om fragmenten van versierde armbanden met onderbroken
zigzaglijnen. Om de vondsten toch te kunnen kwantificeren is voor alle stukken zonder versiering aangenomen dat het gaat om fragmenten van variant a. Hoewel dus wellicht niet correct is hiervoor gekozen
omdat deze wijze van determinatie ook bij andere rapportages over IJzertijdglas wordt gehanteerd.628
Wanneer we kijken naar de verhoudingen tussen versierd en onversierd glas blijkt een groter percentage
onversierd te zijn. Dit geldt zowel voor het totaal aantal armbanden als voor de groep van het type 3 (fig.
13.1, D-E). Een bijzonder fragmentje van het type 3 is een purperen stukje van niet meer dan 0.8 cm
lang (V4004, fig. 13.3-2, 15). Aan één zijde van dit fragmentje is een witte draad van glaspasta zichtbaar.
Deze ligt echter niet op het glas, maar is volledig opgenomen in de armband. Ook hiervan is het niet
duidelijk of dit intentioneel is of het gevolg van een productiefoutje. Interessant is echter dat Deiters in
zijn artikel laat zien dat armbanden van het type 3b met witte zigzagversiering zeer zeldzaam zijn.629 In
het Nederrijnse gebied kent hij slechts vier exemplaren, waarvan het enige exemplaar dat in onze regio is
aangetroffen, uit Wijchen afkomstig is.630 Dit is evenals het stukje uit Medel purper van kleur. Uiteraard
is het de vraag of de witte draad in V4004 moet worden gezien als een vergelijkbare vorm van versiering
aangezien hij niet is opgelegd. Het blijft echter opvallend dat hier ook een zeer zeldzaam stukje met een
witte glasdraad is aangetroffen.
Naast het zeer goed vertegenwoordigde type 3, zijn ook andere types aangetroffen in beduidend
kleinere aantallen (tabel 13.1, fig. 13.1, A). Enkele vondsten hiervan kennen een oudere datering dan
de rest van het glascomplex. Het betreft hier het eerder genoemde fragment V3282. Het gaat om stuk
van een donkerblauwe zevenribbige armband (fig. 13.5, 7). Deze waren in de tijd dat Haevernick haar
naslagwerk schreef nog niet gevonden. Derhalve is dit type armband door haar niet beschreven. Ook bij
Gebhard komen ze niet voor in zijn publicatie over het glas uit Manching. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat het verspreidingsgebied van deze armbanden niet tot aan Manching reikt, maar zich beperkt
tot het Nederrijnse gebied. Zo vermeldt Peddemors in haar publicatie uit 1975 enkele zevenribbige
exemplaren.631 Zij schaart deze onder het type 7.632 Waarom ze dit heeft gedaan is niet geheel duidelijk.
Ze geeft aan de typologie van Haevernick te gebruiken, maar deze maakt zoals gezegd geen melding
van zevenribbige stukken. Verniers noemt in haar inventarisatie uit 2006 43 fragmenten uit het NederZie o.a. Schuuring 2009, 335.
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Fig. 13.1. Tiel-Medel Afronding. Cirkeldiagrammen met betrekking tot het IJzertijdglas.
A typologische verdeling van het IJzertijdglas; B kleurverdeling bij het volledige glascomplex; C kleurverdeling bij de armbanden
van het type 3; D verdeling van de versiering bij het volledige glascomplex; E verdeling van de versiering over de armbandfragmenten van het type 3.

rijnse gebied en vermeldt daarbij dat ze in Centraal Europa niet worden gevonden.633 Op basis hiervan
vermoedt ze een regionale productie voor dit type armbanden. Interessant is echter dat deze armbanden
op basis van gedateerde vondsten aanzienlijk vroeger dateren dan die van het type 3, waarvoor ook een
regionale productie in deze regio wordt verondersteld.Verniers gaat uit van een datering voor zevenribbige armbanden in de perioden La Tène C1 en C2 (ca. 250-130 voor Chr.).634 De circulatie van deze
armbanden is waarschijnlijk bijna of volledig op zijn einde op het moment dat de IJzertijdbewoning in
het plangebied aanvangt.
	Verniers 2006, 40-41.
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Fig. 13.2A. Tiel-Medel-Afronding. Blauwe armbandfragmenten van het type 3. Schaal 1:1.



Fig. 13.2B. Tiel-Medel-Afronding. Blauwe armbandfragmenten van het type 3. Schaal 1:1.
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Fig. 13.2C. Tiel-Medel-Afronding. Blauwe armbandfragmenten van het type 3. Schaal 1:1.
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Fig. 13.2D. Tiel-Medel-Afronding. Blauwe armbandfragmenten van het type 3. Schaal 1:1.
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Fig. 13.3A. Tiel-Medel-Afronding. Purperen armbandfragmenten van het type 3. Schaal 1:1.



Fig. 13.3B. Tiel-Medel-Afronding. Purperen armbandfragmenten van het type 3. Schaal 1:1.
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19-V134.4833

Fig. 13.3C. Tiel-Medel-Afronding. Purperen armbandfragmenten van het type 3. Schaal 1:1.

Een ander type dat een aanvangsdatum kent die voor de gebruiksfase van het glas in Medel wordt
geplaatst is type 7a/b. Armbanden van dit type hebben vijf ribben en zijn al dan niet voorzien van
zigzaglijnen van glaspasta. De fragmenten in Medel bestaan uit één lichtbruin, twee purperen en twee
blauwe stukken (fig. 13.4). Als begindatering voor deze armbanden in het Nederrijnse gebied wordt
hetzelfde tijdspunt als dat van 7-ribbige armbanden aangenomen.635 Ook voor dit type armband wordt
een regionaal productie- of distributiecentrum vermoed in het rivierengebied. Dit idee is hoofdzakelijk
gestoeld op het feit dat de combinatie van 5-ribbige armbanden en de kleur purper, vrijwel uitsluitend
in dit gebied voorkomt.636 Omstreeks het einde van de 2de eeuw voor Chr. lijken deze armbanden uit de
circulatie te gaan.637 Opmerkelijk bij deze armbanden is dat de versierde variant, type 7b, in het Nederrijnse gebied, getuige de studie van Verniers, nagenoeg niet voor lijkt te komen en daarbij ook al veel
eerder uit de circulatie lijkt te gaan dan de onversierde variant.638 Het is wellicht bijzonder of uniek te
	Roymans/Verniers 2010, 202, fig. 7.
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Roymans/Verniers 2010, 204.
Verniers 2006, 22, tabel 5.4.
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Fig. 13.4. Tiel-Medel-Afronding. Armbandfragmenten van het type 7. Schaal 1:1.



Fig. 13.5. Tiel-Medel-Afronding. Armbandfragmenten van de overige types. Schaal 1:1.



noemen dat we in Medel beschikken over twee fragmenten van purperen armbanden van het type 7b.
Het gaat hierbij om de vondsten V1730 en V2106 (fig. 13.4, 4-5). Hoewel de vondsten afkomstig zijn
uit secundaire contexten, respectievelijk de bouwvoor en de Romeinse greppelstructuur 6008, kan voor
beide stukken worden gesteld dat ze in de laatste fase van de circulatie van het type moeten worden
gedateerd. Het argument voor deze datering wordt enerzijds gevonden in de kleur van de stukken. Deze
kleur komt in zwang omstreeks de tweede helft van de 2de eeuw voor Chr. en kent zijn hoogtepunt tussen 125 en 15 voor Chr.639 Anderzijds blijkt de relatief late datering voor deze stukken uit de algemene
datering van het IJzertijdcomplex en het glascomplex specifiek. Deze lijkt op basis van de combinatie van
de met name de dateringen van het metaal en het glas te liggen tussen 150/130 en 70/50 voor Chr.
Eveneens een stuk met een vroegere begindatering is V3998 (fig. 13.5, 6). Het betreft een donkerblauw fragment van een armband van het type 6b. Dit type kenmerkt zich als een 3-ribbige armring
met een brede middenrib en twee smalle ribben aan de zijkant. Op de brede middenrib heeft men een
zigzaglijn van gele glaspasta aangebracht. Deze is bij het stuk uit Medel nagenoeg volledig verdwenen.
In de groef is plaatselijk nog een restje van de glasdraad zichtbaar. Armbanden van het type 8 worden
over het algemeen ook weer in La Tène C gedateerd, maar een specifieke datering is niet te geven. In
het geval van de vondst uit Medel gaan we ook nu uit van een datering aan het einde van deze periode,
in de tweede helft van de 2de eeuw voor Chr. Het fragment is namelijk gevonden in een cultuurlaag uit
de Late IJzertijd die direct te relateren is aan de bewoning hier. Daarbij komt dat op zeer korte afstand
van dit fragment nog drie andere stukken IJzertijdglas zijn aangetroffen, alle van het type 3. Onder deze
fragmenten bevond zich één purperen fragment en twee blauwe. Al met al kan dus worden gesteld dat
het fragment van een armband van het type 6b, thuishoort in dezelfde vondstcontext als het overige
IJzertijdglas en dus gedateerd mag worden tussen 150/130 en 70/50 voor Chr.
Tot slot bevinden zich in het glascomplex nog twee fragmenten van tweeribbige armbanden. Deze
zijn door Haevernick omschreven als type 7d. Het gaat om de vondsten V4503 en V6403 (fig. 13.5, 4-5).
Het eerste stuk betreft een kleurloos exemplaar, waarbij op één van de twee ribben een restant opgelegde
streep van gele glaspasta zichtbaar is. Ook is een gelijkaardige streep aan de binnenzijde van de armband
aangebracht. Deze loopt over het centrum van de armband. Het andere fragment is afkomstig van een
donkerblauwe armring. Bij dit exemplaar zijn op beide ribben een draad van gele glaspasta aangebracht.
Door Roymans en Verniers wordt, om dezelfde redenen als voor het type 7a/b, vermoed dat een productiecentrum in de Nederrijnse regio moet liggen.640 Ook dit type blijkt buiten deze zone nagenoeg
niet voor te komen.641 De datering van deze armbanden wordt in La Tène D gezocht. Deze datering sluit
zeer goed aan bij de datering van de rest van glascomplex.

13. 3. 4 vond stconte xt e n vond st sp re i di ng

De armbandfragmenten van Medel zijn verspreid over het plangebied gevonden, zowel in de bouwvoor
als in antropogene sporen en cultuur- en akkerlagen (tabel 13.2). Deze twee laatst genoemde lagen waarin
het IJzertijdglas is aangetroffen, bevinden zich hoofdzakelijk binnen het Romeinse grafveld. Dit betekent
dat in deze lagen nagenoeg geen vervuiling aanwezig is uit jongere perioden dan de Late IJzertijd, i.e.
de gebruiksfase van het glas. In de Romeinse tijd werd dit deel van het plangebied weliswaar gebruikt,
maar men bezocht het op een dusdanig lage frequentie dat hier geen Romeinse cultuurlaag tot ontwikkeling kon komen. We mogen dan ook aannemen dat het glas dat uit de cultuurlaag afkomstig is, in haar
primaire context is aangetroffen. Dit is uiteraard niet het geval met het materiaal dat is aangetroffen in de
bouwvoor. Wanneer we echter kijken naar de verspreiding van het glas (zie verderop) zien we dat deze
Verniers 2006, 23.
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Tabel 13.2. Tiel-Medel-Afronding. IJzertijdglas per context.

stukken zich grotendeels in hetzelfde gebied concentreren. Hoewel het bekend is dat vondstmateriaal
door ploegen meerdere tientallen meters van de oorspronkelijke locatie verwijderd kan raken, lijkt het
in het geval van het glas uit Medel zo te zijn dat het nauwelijks verplaatst is door postdepositionele
processen. Hetzelfde kan gezegd worden voor het materiaal dat in jongere sporen is aangetroffen. Het
gaat in deze gevallen zeker om opspit of zwerfvuil, zoals hiervoor al eens is vermeld. Slechts drie armbandfragmenten uit sporen zijn te interpreteren als afkomstig van een primaire depositielocatie in een
IJzertijdcontext. Het gaat hierbij om twee fragmenten uit kuil 25028. Deze kuil is ingegraven in de
noordelijke oever van de geul Echteld fase I. Het spoor kan niet direct aan een erf gekoppeld worden,
maar aangezien huis 8006 aan deze kant van de geul het dichtst in de buurt ligt, wordt verondersteld dat
de kuil tot dit erf gerekend mag worden. Het enkele fragment is aangetroffen in kuil 25002. Deze kuil
hoort met zekerheid tot het erf van huis 8005.
In figuur 13.6 is de verspreiding van al het glas uit de Late IJzertijd weergegeven. Hierin zijn een
paar concentraties waar te nemen. De belangrijkste is gelegen in het centrale deel van het plangebied
en bevindt zich ter hoogte van het erf van huis 8006. Het is goed mogelijk dat deze vondsten allemaal
tot dit erf gerekend moeten worden. In totaal gaat het om 25 exemplaren. Even ten noorden en oosten
van dit cluster liggen verspreid over een wat groter gebied nog eens twintig fragmenten. Het patroon
dat hierin te herkennen valt, volgt grotendeels de restgeul van Echteld fase I en de depressies waarin de
IJzertijdcultuurlaag bewaard is gebleven. Deze vondsten kunnen dan ook direct gerelateerd worden aan
de IJzertijdbewoning langs de geul. De vondsten die verder buiten de geul in de cultuurlaag zijn aangetroffen moeten waarschijnlijk worden gezien als bemestingsvondsten op de akkers. In deze zone zijn
onder de laag waarin de IJzertijdvondsten zijn gedaan namelijk geen sporen aangetroffen, waardoor een
interpretatie als akkerlaag de meest waarschijnlijke is.
Vijf glasvondsten in het westelijke deel zijn waarschijnlijk afkomstig van het erf van huis 8005. De
vondsten die verder naar het oosten liggen, kunnen vrijwel zeker aan het erf van huis 8001 worden
gekoppeld. Richting het noorden zijn twee kleinere concentraties waar te nemen. Dit zijn glasvondsten
die zijn aangetroffen in cultuurlagen die zich hebben gevormd in de laagtes van de twee kleine geultjes
die uit de hoofdgeul van Echteld fase I zijn ontstaan. Aangenomen mag worden dat de cultuurlaag zich
oorspronkelijk heeft uitgestrekt over het gehele nederzettingsterrein uit deze periode, maar dat deze is
opgenomen in de bouwvoor. Dit betekent overigens ook dat het aantal glasfragmenten dat in de cultuurlaag zal hebben gelegen, vele malen hoger was dan het aantal dat nu is aangetroffen.
Buiten deze concentraties zijn in het zuidelijke deel ook nog enkele vondsten gedaan. Het betreft
hier vier vondsten die niet aan bewoningssporen uit de Late IJzertijd gekoppeld kunnen worden. De
twee zuidelijkste vondsten zijn aangetroffen in lagen van de geul waarin zich verspoeld materiaal bevond.
Deze vondsten zijn waarschijnlijk afkomstig van een erf uit de Late IJzertijd dat zich verder ten zuiden
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Fig. 13.6. Tiel-Medel-Afronding. Verspreiding van het IJzertijdglas binnen het plangebied. Schaal 1:2500.
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van het onderzoeksgebied bevond. Een andere mogelijkheid is dat het erf waarvan dit glas afkomstig is,
zich wel binnen het plangebied bevond, maar volledig is opgeruimd met het ontstaan van de geul van
Echteld fase II.
Ter hoogte van de het omgreppelde terrein 14002/14005 uit de Augusteïsche periode zijn ook twee
fragmenten aangetroffen. Eén hiervan, V229(p) is aangetroffen op het maaiveld en kan feitelijk overal
vandaan zijn gekomen.642 De andere vondst V3282 is aangetroffen in de subrecente bouwvoor, direct
boven het opgravingsvlak. In het geval van deze vondst kunnen twee scenario’s worden bedacht als
verklaring voor de vondstlocatie. Ofwel het is een fragment van een armband die heeft behoord aan de
bewoners van de IJzertijdnederzetting langs Echteld fase I. In dat geval stamt het stuk dus uit de eindfase
van de circulatie van zevenribbige armbanden. Wel is het dan relatief ver gevonden van de erven waartoe hij behoord zal hebben, maar wanneer we kijken naar het spreidingsbeeld in het noorden hoeft dit
geen belemmering te vormen voor deze hypothese. Een andere mogelijkheid is echter dat hij behoort
tot het vondstcomplex van het omgreppelde terrein. In dat geval moet het moment van depositie dus
in de Augusteïsche periode worden gezocht. Hoewel het vrijwel zeker is dat de circulatie van glazen
armbanden in Noordwest Europa stopt rond 50 voor Chr., hetgeen ook wordt ondersteund door de
verdere gegevens uit het plangebied, past deze vondst prima in het verdere depositiepatroon van deze
structuur.643 Uit het aardewerk blijkt bijvoorbeeld dat men oudere stukken aardewerk heeft bewaard en
deze, waarschijnlijk in het kader van rituele handelingen, in en rond de enclosure heeft gedeponeerd. De
begindatering van V3382 ligt mogelijk al rond 200 voor Chr. Deze datering komt overeen met die van
de stukken aardewerk die in en rond de enclosure zijn aangetroffen (zie hoofdstuk 7). Van deze stukken
wordt gedacht dat ze een rol hebben gespeeld bij rituele handelingen, aangezien ook in het Noordelijke
kustgebied ouder aardewerk als bijzondere depositie in jongere contexten wordt aangetroffen. Het is
vanuit dit idee dan ook niet uit te sluiten dat men naast oud aardewerk ook oudere stukken glas heeft
gebruikt voor bepaalde rituelen of deposities.
Tot slot is in het grafveld Hazenkamp ook één fragmentje van een purperen armband van het type
3b aangetroffen (V1186, fig. 13.3-1, 4). In dit deel van het plangebied is verspreid ook nog wat handgevormd aardewerk uit de Late IJzertijd aangetroffen. Het gaat hier om zwerfvuil dat afkomstig is van
een erf uit de Late IJzertijd dat zich op de zuidelijke oever van geulfase Echteld I bevond. Of dit erf is
opgeruimd door fase II of dat het erf verder richting het noorden gezocht moet worden is niet duidelijk.
Zeker is dat de zone waarin het grafveld Hazenkamp is aangetroffen deel uit maakte van de periferie
van de nederzetting uit de Late IJzertijd. Het glas moet dus ook worden gezien als zwerfvuil en niet als
argument voor het gebruik van deze materiaalgroep in de Romeinse tijd.

13. 3. 5 ve e l of we i ni g g las ?

Met de in totaal 64 fragmenten IJzertijdglas heeft het onderzoek op De Reth een hoeveelheid glas
opgeleverd die nagenoeg niet geëvenaard is tijdens andere archeologische onderzoeken in het rivierengebied.644 Dit heeft overigens niets te maken met de schaal van het onderzoek. Wanneer we kijken naar
het formaat van het gebied waarbinnen de armbandfragmenten zich concentreren, blijkt dit een oppervlakte te hebben van ca. 2.3 hectare. In het rivierengebied hebben de laatste jaren meerdere opgravingen
plaatsgevonden op terreinen met een gelijkaardige omvang en datering. Evengoed zijn bij de meeste
Dit hoeft niet eens het gevolg van ploegen te zijn. Het
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van deze onderzoeken beduidend minder armbandfragmenten aangetroffen. De uitzonderingen zijn de
hiervoor reeds genoemde onderzoeken in Geldermalsen en Lent. Ook bij kleinere onderzoeken ligt het
aantal fragmenten procentueel gezien ook beduidend lager dan bij het onderhavige onderzoek. Wel zijn
vindplaatsen bekend waarbij het aantal armbandfragmenten de vondsten van Medel veruit overschrijdt.
Dit zijn echter de hiervoor reeds genoemde vindplaatsen in het Kromme Rijngebied, het gebied rond
Nijmegen en de twee vindplaatsen langs de Maaskant. Hoewel de vondsten van deze vindplaatsen in
aantal groot zijn en het materiaal goed gebruikt kan worden voor studies als die van Roymans en Verniers over herkomstgebieden van glas, is de waarde voor verdergaande vergelijkende studies niet groot.
Hiervoor beschikken we over te weinig contextgegevens van de vondsten (zie verderop). Voor het ontbreken van bruikbare data zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats is het zo dat in het
rivierengebied zeer weinig vindplaatsen uit de Late IJzertijd zijn onderzocht. Zeker onderzoeken waarbij
een compleet erf of een complete nederzetting zijn opgegraven zijn bijzonder schaars. Daarbij komt dat
een groot deel van de armbandfragmenten dat tijdens opgravingen wordt aangetroffen afkomstig is uit
een cultuurlaag. Uit paragraaf 13.3.4 blijkt dat bijna de helft van de stukken IJzertijdglas uit een cultuurlaag afkomstig is. In het rivierengebied zijn cultuurlagen echter vaak opgenomen in de bouwvoor.
Dit betekent dat een groot deel van het glas hoofdzakelijk in de bouwvoor wordt aangetroffen. Ook dit
wordt bevestigd door het onderzoek in Medel, waar nog eens 25 % van de glasvondsten uit de IJzertijd
uit de bouwvoor afkomstig is. De praktijk in de Nederlandse archeologie is echter dat, als gevolg van
de tijdsdruk die vaak op onderzoeken ligt, de bouwvoor in vrij dikke lagen wordt verwijderd. Hiermee
wordt de trefkans voor IJzertijdglas ernstig beperkt. Wanneer er dus geen cultuurlaag meer aanwezig is
op een vindplaats uit de Late IJzertijd en de bouwvoor wordt tijdens onderzoeken niet goed onderzocht
zal hierdoor het aantal fragmenten IJzertijdglas dat gevonden wordt tijdens een opgraving vrij laag liggen. Naast deze oorzaken vermoeden we dat het vinden van glasfragmenten ook te maken heeft met
training, motivatie en ervaring van het veldpersoneel. Tijdens het onderzoek in Medel is het veldteam
continu gewezen op het belang van de glasvondsten voor het onderzoek en de stand van kennis, alsmede
op de mogelijkheid dat het gevonden kon worden. Dit heeft zeker een bijdrage geleverd aan het aantal
glasvondsten dat gevonden is. Echter opvallend was dat de personen met meer ervaring ook veel meer
stukken vonden dan de mensen met minder ervaring. Hieruit valt op te maken dat ervaring zeker bijdraagt aan een positief resultaat, met betrekking tot glasvondsten. Dit idee wordt indirect ook bevestigd
door het onderzoek van Verniers, waarbij ze een inventarisatie heeft uitgevoerd van de collecties van
amateurarcheologen.645 Hieruit bleek dat slechts een klein aantal personen het grootste percentage glas in
hun bezit had. Dit komt zeer waarschijnlijk door hun jarenlange ervaring met deze materiaalcategorie.
Tot slot is van belang te benadrukken dat het vinden van glas absoluut samenhangt met de gehanteerde
veldwerkmethode. Deze bestaat uit verwijderen van de bouwvoor in dunne lagen, het handmatig schaven van vlakken waarin restanten van cultuurlagen aanwezig zijn en het laten aanleggen van vlakken
door zeer ervaren personen. Af en toe wordt in het werkveld een pleidooi gevoerd voor het zeven van
contexten om op die manier meer glas te vinden. Het onderzoek in Medel heeft echter aangetoond dat,
zonder de hiervoor genoemde vereisten, geen toename zal veroorzaken in het aantal glasfragmenten dat
gevonden wordt. Tijdens het veldwerk zijn namelijk grote delen van vondsthoudende lagen uit de Late
IJzertijd (zowel geullagen als cultuurlagen) gezeefd. Dit heeft slechts twee of drie fragmenten opgeleverd,
die daarbij ook zeer klein waren. Het overige materiaal is op het oog gevonden.

	Verniers 2006.
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1 3 . 3 . 6 h e t g l a s c o m p l e x i n v e r g e l i j k i n g t o t a n d e r e o n d e r z o e k e n

Om het glascomplex van Medel te kunnen vergelijken zijn enkele onderzoeken uit het rivierengebied
geselecteerd waarbij relatief grote aantallen glas zijn aangetroffen (fig. 13.7, 1-2). Het gaat hierbij om de
vindplaatsen Geldermalsen-Hondsgemet 646, Lent-Van Boetzelaerstraat647, Lent-Vindplaats 9/57.648 Voor
deze vindplaatsen geldt in de eerste twee gevallen dat ze nagenoeg volledig zijn opgegraven. Van vindplaats 9/57 in Lent is niet duidelijk welk percentage van de vindplaats is opgegraven. Wanneer we kijken
naar het aantal fragmenten dat deze vindplaatsen hebben opgeleverd blijkt dat Medel het glascomplex
van de Van Boetzelaerstraat met twee fragmenten overschrijdt.649 De opgraving in Hondsgemet heeft 47
fragmenten opgeleverd en komt daarmee qua aantal zeker in de buurt van het onderzoek in Medel. Op
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vindplaats 9/57 in Lent zijn 23 stukken gevonden in het deel dat door BAMN is opgegraven.650 Het
deel dat door RAAP is onderzocht heeft slechts twee fragmenten La Tène-glas opgeleverd.651 Hiermee
komt het totale aantal fragmenten op 25 stuks uit. Het deel dat door RAAP is onderzocht bevindt zich
echter op een dusdanig grote afstand van de overige vondsten dat het zeer waarschijnlijk is dat de hier
aangetroffen fragmenten behoren tot een ander complex. Derhalve zijn ze in de verdere vergelijking
buiten beschouwing gelaten. Helaas zijn geen andere onderzoeken bekend die zich qua periode, aard of
aantallen fragmenten laten vergelijken met het onderhavige onderzoek.
Vanwege het feit dat bij de onderzoeken Geldermalsen-Hondsgemet en Lent-Van Boetzelaersstraat
meerdere erven nagenoeg in zijn geheel zijn opgegraven lenen deze zich net wat beter voor een vergelijking met Medel.652 Daarbij komt dat bij het onderzoek in het kader van de dijkteruglegging in Lent
(vindplaats 9/57) geen compleet erf is opgegraven, maar enkel de randzone hiervan.653 Het is in dit geval
dus erg lastig uitspraken te doen over het glascomplex zonder dat de aard en omvang van de bewoning
bekend zijn. Evengoed zijn de gegevens van vindplaats 9/57 wel opgenomen in de vergelijkende grafieken. Te meer omdat ik van mening ben dat een deel van het glascomplex qua datering samenvalt met
de bewoning in Medel. Van den Broeke merkt op dat het glascomplex van vindplaats 9/57 lastig is te
dateren als gevolg van de slecht dateerbare vondstcontexten.654 Als gevolg hiervan dateert hij het volledige glascomplex aan de hand van de kleurverdeling en de vormverdeling. Hierbij merkt hij op dat het
voorkomen van vroege stukken als de zevenribbige armbanden, waarvan er in Lent drie zijn gevonden, in
combinatie met het relatief lage aantal eenribbige armbanden en het lage aantal fragmenten in de kleur
purper, erop wijst dat het complex globaal gedateerd moet worden in de 2de eeuw voor Chr.655 Deze
datering is enigszins opmerkelijk aangezien in het metaalcomplex een duidelijke component aanwezig
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is die juist in de eerste helft van de 1ste eeuw voor Chr. wordt gedateerd.656 Nu lijdt het geen twijfel
dat in het complex uit Lent een vroege component aanwezig is. Twee zevenribbige armbanden en een
drieribbig exemplaar zijn namelijk aangetroffen in vrij goed gedateerde sporen uit de 2de eeuw voor
Chr. Wanneer we echter in ogenschouw nemen dat het onderzoek niet in de kern maar in de randzone
van een nederzetting is gesitueerd en we de aard van de bewoning niet kennen, kan niet worden uitgesloten dat het glascomplex een langere looptijd kent.657 Ook valt niet uit te sluiten dat het complex in
twee delen uiteen valt, waarbij de zevenribbige en drieribbige armbanden behoren tot een vroege fase
en dat de eenribbige stukken thuishoren in de wat latere fase. Wanneer deze interpretatie als mogelijkheid wordt aangehouden is het complex procentueel gezien goed vergelijkbaar met dat van Medel en
Lent-Van Boetzelaerstraat. Aangenomen mag worden dat de zevenribbige armbanden en, in ieder geval,
de kleurloze exemplaren van het type 7 tot een vroege fase worden gerekend. Wanneer we dan kijken
naar hetgeen er resteert blijkt dat meer dan de helft van het aantal armbanden bestaat uit fragmenten van
het type 3 (fig. 13.7, 3-4). Tevens blijkt uit de kleurverdeling dat het paarse glas, dat wordt gezien als een
relatief jonge ontwikkeling ten opzichte van het blauwe glas, sterker vertegenwoordigd is en procentueel
gezien de aantallen van Medel en Lent-Van Boetzelaerstraat evenaart.
Voor de verdere vergelijking wordt in eerste instantie gekeken naar het complex van GeldermalsenHondsgemet. Meest opvallende aan dit complex is dat het grootste deel van het IJzertijdglas bestaat uit
fragmenten van het type 3.658 Daarbij komt dat binnen dit complex de kleur purper dominant is over
blauw. Dit laatste kan erop wijzen dat het complex van Geldermalsen-Hondsgemet wat jonger is dan dat
van Medel. Echter vanwege de overeenkomsten in de dominantie van het type 3, dat procentueel gelijk
is aan dat van Medel, is het waarschijnlijk dat de beide vindplaatsen in tijd grotendeels overlappen. Ook
qua aard en omvang is de nederzetting in Hondsgemet, bestaande uit drie erven uit de Late IJzertijd langs
een restgeul, goed te vergelijken. Interessant is verder dat een relatief groot deel van het glas in Hondsgemet secundair is verbogen tot kraal of hanger. Iets wat overigens ook in Lent-Van Boetzelaerstraat wordt
gezien, maar waar in Medel nagenoeg geen aanwijzingen voor zijn. Wel zijn enkele stukken uit Medel
secundair verbogen, maar het is op basis van deze vormen niet te zeggen of men er ook daadwerkelijk
andere gebruiksvoorwerpen van heeft gemaakt.
De meeste overeenkomsten vertoont ons complex echter met dat van Lent-Van Boetzelaerstraat. Ook
in dit geval gaat het om een nederzetting, bestaande uit enkele erven langs een restgeul. Helaas is er op
dit moment nog niet veel meer bekend over de aard van de nederzetting of de vondstcontexten waarin
het glas is aangetroffen omdat het onderzoek zich nog in de uitwerkingsfase bevindt.659 Als we echter
kijken naar de door Van den Broeke beschikbaar gestelde gegevens kijken, valt direct op dat het aantal
fragmenten, zoals gezegd, nagenoeg identiek is aan dat van Medel.660 Belangrijker is echter de vergelijking
op typologisch gebied en op kleur. Bij de eerst genoemde valt op dat in het complex Lent-Van Boetzelaerstraat fragmenten van het type 7a/b veel sterker vertegenwoordigd zijn dan in Medel.Voorts bevinden
zich nog enkele fragmenten van respectievelijk drie, vier, zes en zevenribbige armbanden in het complex.
Interessant is dat in Medel ook een drieribbig exemplaar is aangetroffen en ook een fragment van een
zevenribbige armband. Voor dit laatste fragment bestaat echter de mogelijkheid dat hij niet tot het glascomplex van de IJzertijdnederzetting gerekend moet worden (zie paragraaf 13.3.4). Hierdoor wordt dit
stuk glas ook niet gebruikt voor de datering van het complex als geheel.Voor Lent-Van Boetzelaerstraat
zijn dergelijke gegevens niet bekend, maar de glasvondsten van de minder vertegenwoordigde types
maken een dusdanig klein deel uit van het geheel dat ze niet van grote invloed zijn op de datering van
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het volledige complex. Op grond van het hogere aantal fragmenten van armbanden van het type 7a/b
kunnen we concluderen dat het complex van Lent-Van Boetzelaerstraat wat eerder begint dan dat van
Medel. Het vrij grote aandeel van armbandfragmenten van het type 3 laat echter zien dat er zeker sprake
zal zijn van enige overlap in tijd. Dit idee wordt nog eens bevestigd door de kleurverdeling. Hieruit blijkt
dat de kleur purper in beide onderzoeken een aandeel van ongeveer een derde inneemt.
Concluderend kunnen we stellen dat de hier besproken vindplaatsen deels een overlap kennen in tijd.
Hierbij dateert het complex van Lent-Van Boetzelaerstraat net iets eerder dan dat van Medel en kan voor
Geldermalsen-Hondsgemet worden gesteld dat dit aanvangt tijdens de bewoningsfase van Medel, maar
dat het mogelijk iets jonger is. Voor de nederzettingen Lent-Vindplaats 9/57 geldt dat het lastig is deze
goed te dateren, maar dat het mogelijk is dat deze vindplaats een vroegere component bezit dan Medel
en één die deels samenvalt met de bewoning op Medel. Dit zou dan zijn rond 100 voor Chr.
Verder is relevant dat alle hier besproken vindplaatsen een vergelijkbaar karakter hebben en een
beeld geven van een zeer egalitaire, rurale, agrarische samenleving.661 Zowel qua datering, aard van de
bewoning en het vondstenspectrum vertonen de vindplaatsen een vrij coherent beeld. Dit betekent
dus dat glazen armbanden tot de standaardinventaris van een huishouden behoorden. Hierbij komt dat
het aantal individuen per erf vrij groot is, wanneer we bijvoorbeeld kijken naar Medel kunnen we met
vrij grote zekerheid stellen dat van de ruim 60 fragmenten hooguit één of twee stukken tot hetzelfde
individu behoren. Dit impliceert dat het aantal armbanden dat binnen een enkelfasig erf circuleerde in
ieder geval rond de twintig zal hebben gelegen, maar het is niet uitgesloten, en wanneer we kijken naar
de verspreiding in Medel zelfs waarschijnlijk, dat dit aantal veel hoger moet hebben gelegen. Dit wijst
er dus op dat de armbanden binnen rurale nederzettingen niet alleen behoorden tot de standaard inventaris, maar dat men ook voldoende toegang had tot het netwerk waarbinnen de armringen circuleerde.
Daarbij kan uit het relatief hoge aantal fragmenten ook worden opgemaakt dat het hierbij niet ging om
exclusieve luxeproducten. De aantallen komen overeen of zijn zelfs nog wat hoger dat de gemiddelde
hoeveelheid fibulae die wordt aangetroffen op een erf uit de Late IJzertijd. Dit betekent dus dat het om
gewone gebruiksvoorwerpen gaat. Dit laatste lijkt ook bevestigd te worden door de kwaliteit van de
armbanden. Zoals reeds vermeld in paragraaf 13.3.2 vertoont het IJzertijdglas uit Medel op veel punten
onvolkomenheden of grove sporen van het productieproces. Het is niet waarschijnlijk dat deze onvolkomendheden het gevolg zijn van secundaire vervorming of herbruik. In het eerste geval zouden ook
op de duidelijk secundair vervormde stukken oneffenheden verwacht mogen worden, hetgeen niet het
geval is. Wanneer de bewuste stukken zouden zijn hergebruikt zouden de oneffenheden zich met name
concentreren op de punten waar men bijvoorbeeld twee stukken aan elkaar heeft proberen te smelten.
Echter ook hier is geen sprake van en komen de bellen en strepen voor over de volledige lengte van
de fragmenten. Een dergelijk beeld komt ook naar voren uit de gegevens van het glas dat is verzameld
op de vindplaats Lent-Van Boetzelaerstraat. Meer dan eens zijn in de tabel die door Van den Broeke
ter beschikking is gesteld verwijzingen te vinden die dergelijke zaken laten zien. Van den Broeke zelf
merkt bij een aantal fragmenten op dat hij het idee heeft dat men eigenlijk een vijfribbige armband
wilde maken, maar dat men hier om onduidelijke redenen niet in is geslaagd.662 Evengoed zijn er geen
redenen om hetzij in Medel hetzij in Lent-Van Boetzelaerstraat een productiecentrum te vermoeden (zie
ook paragraaf 13.3.7). Ook is het mijns inziens niet waarschijnlijk dat men binnen rurale nederzettingen
gebroken armbandfragmenten herbruikte om nieuwe armbanden mee te maken. Wel is het, getuige de
aanwezigheid van secundair vervormde fragmenten tot hangers, zeker dat men een bepaalde vorm van
herbruik hanteerde. Echter het vervaardigen van armbanden vergt een bepaalde vorm van specialisatie,
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waarvan het mij onwaarschijnlijk lijkt dat een bewoner van een ruraal erf dit kon bereiken. De hier
bedoelde stukken kunnen dan ook niet als productiefout gezien worden waarbij men de intentie had ze
te recyclen. Eerder moeten ze worden gezien als een aanwijzing dat de gebruikers kennelijk geen groot
belang hechtten aan een perfecte armband, maar dat armbanden met een mindere afwerking of afwijkende vorm ook voldeden.

13. 3. 7 g lasp roduc ti e i n h et ri vi e re ng e b i e d

Een belangrijke vraag in de studie van het IJzertijdglas heeft betrekking op de herkomst en de productie
en distributie van het materiaal. In de voorgaande stukken is al een aantal keer gesproken over de veronderstelling dat bepaalde armbandtypen in onze regio moeten zijn geproduceerd. De vraag blijft echter waar
dit moet zijn geweest. Het is om de hiervoor genoemde redenen en het ontbreken van verdere aanwijzingen voor glasproductie vrij zeker dat dit niet in Medel zal zijn geweest. Hoewel sommige stukken glas
sporen vertonen van secundaire bewerking en andere stukken mogelijk zelfs als ‘misbaksels’ mogen worden
gezien vanwege de oneffenheden die tijdens de productie zijn ontstaan, is er geen enkele reden om aan te
nemen dat binnen de deze nederzetting glas geproduceerd werd. Ook voor distributie van glas zijn geen
aanknopingspunten gevonden. Verschillende XRF-studies van glas laten zien dat de grondstoffen voor het
glas afkomstig zijn uit het Middellandse zeegebied.663 Het is gezien de verspreiding van de specifieke types
binnen regio’s echter niet waarschijnlijk dat armbanden in het Middellandse zeegebied werden vervaardigd
en van daaruit getransporteerd naar de verschillende afzetgebieden in Europa. Het is daarom waarschijnlijker
dat men het glas als halffabricaat aangeleverd kreeg. Bijvoorbeeld in de vorm van baren, om het in nederzettingen met een andere functie in het distributienetwerk, dan nederzettingen als Medel, verder te bewerken
en van daaruit de armbanden als eindproduct te verhandelen binnen het netwerk waar de nederzetting deel
van uitmaakt. Dit betekent dat binnen de nederzettingen waar de armbanden worden gemaakt, geen resten
in de vorm van smeltkroezen of glasovens verwacht hoeven te worden.
Het productieproces van armbanden waarbij men gebruik maakt van reeds geproduceerd glas in de
vorm van ruw glas of baren vraagt nagenoeg geen technologisch complexe structuren. Een vuur is in feite
genoeg. Glas heeft namelijk een smelttemperatuur van ca. 600 graden. Deze temperatuur is eenvoudig te
realiseren met een vuurtje. Het feit dat haardplaatsen, waarvan we weten dat ze in een gebouw aanwezig
waren, in de archeologie vrijwel nooit worden aangetroffen, illustreert dat een locatie waar men glas verhitte om tot een armband te smeden ook niet verwacht hoeft te worden tijdens een opgraving. De wijze
waarop een armband werd gemaakt is als volgt: Men verhitte een klompje glas in het vuur en prikte dit
aan een stok. Door de stok vervolgens snel rond te draaien ontstaat een armring. Deze techniek wordt tot
op de dag van vandaag toegepast in India bij het maken van de traditionele armringen die in Aziatische
gemeenschappen worden gedragen. Omdat dit productieproces niet veel verschilt van dat zoals dat in de
Late IJzertijd plaatsvond, wordt uit beeldmateriaal duidelijk dat dit proces archeologisch gezien zeer lastig
traceerbaar is.664 Wanneer het vuur op een aantal stenen ligt zal er niets van worden teruggevonden. Wel
zouden eventuele stukken ruw glas kunnen worden aangetroffen, maar het is niet ondenkbaar dat men
vrij zuinig omsprong met het materiaal en ook kleine fragmenten verzamelde voor hergebruik. Men kan
argumenteren dat glasdruppels gevonden zouden kunnen worden, maar deze zijn zeer klein. Daarbij is het
nagenoeg onmogelijk om deze druppels, zonder te beschikken over de locatie van de stookplaats, te vinden. Het idee van hergebuik van gebroken stukken glas doet ook de vraag opgaan of de door Roymans
en de andere onderzoekers geïdentificeerde productieplaatsen wel als zodanig geïnterpreteerd moeten
worden. De vindplaatsen die als mogelijk productiecentrum worden aangewezen, zijn vanwege het grote
aantal fragmenten dat daar gevonden is als zodanig aangegeven. Echter bij een productiecentrum zou men
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verwachten dat breukstukken worden hergebruikt en niet als nederzettingsafval eindigden. Daarbij komt
dat het maar de vraag is in hoeverre de aantallen van de genoemde vindplaatsen afwijkend zijn voor een
nederzetting uit deze periode. Zoals eerder al aangegeven zijn de vondsten van de bedoelde vindplaatsen
hoofdzakelijk gedaan door enkele personen die zich min of meer gespecialiseerd hebben in het vinden
van IJzertijdglas en hier ook veel tijd en moeite aan hebben besteed. Het moge op basis van de eerdere
argumentatie dan ook duidelijk zijn dat de door hen bezochte vindplaatsen meer glas opleveren dan
vindplaatsen waar andere, minder ervaren zoekers hebben gezocht. Wanneer we vervolgens kijken naar
het beeld dat naar voren komt uit de onderzoeken in Geldermalsen-Hondsgemet en het onderhavige,
dan kunnen we stellen dat een enkelfasig erf, zoals dat van huis 8006, tijdens een opgraving 20 tot 30
glasvondsten kan opleveren. Het daadwerkelijke aantal op een erf zal echter vele malen hoger hebben
gelegen. Denk alleen al aan het feit dat het hier fragmenten betreft van losse individuen. Er moeten dus
veel meer stukken hebben gelegen. Deze stukken zullen als gevolg van diverse postdepositionele processen (verploeging, herbruik etc.) niet meer tijdens opgravingen worden gevonden. De mogelijkheid dat
binnen een terrein als Beuningen-De Heuven meerdere erven vertegenwoordigd kunnen zijn kan, in
combinatie met een jarenlang amateuronderzoek, mijns inziens zeker een hoeveelheid glas opleveren
zoals dat in Beuningen of één van de andere genoemde vindplaatsen is gevonden.665 Het is dan ook een
legitieme vraag of deze vindplaatsen daadwerkelijk als productieplaats moeten worden gezien of dat het
feitelijk gaat om langdurig bewoonde nederzettingen met meerdere erven. Bij gebrek aan verdere data
kunnen we deze hypothese echter niet toetsen. Evenmin kunnen we met zekerheid andere productieplaatsen aanwijzen. Zoals hier beargumenteerd is het zeer de vraag in hoeverre aantallen fragmenten
moeten worden gezien als argument voor productie. Productie van armbanden zou zich eerder openbaren door de vondsten van ruw glas. Echter ook hiervoor geldt dat men zuinig zal zijn geweest op het
glas en het niet snel als afval van de hand zou doen, maar het eerder verzamelen en hergebruiken. In
Nederland is slechts één vindplaats beken van een mogelijk halffabricaat (zie onder) en bij mijn weten
is het aantal vindplaatsen buiten Nederland ook zeer gering. Eén hiervan ligt in Oostenrijk bij Hallein.
Hier heeft men vrij duidelijke aanwijzingen gevonden voor glasproductie in het oppidum van de Dürnberg. Zaken als productieafval in de vorm van glasslakken en glasdruppels zijn in enige aantallen aangetroffen.666 Daarnaast heeft men ook een halffabricaat aangetroffen.667 Deze zaken binnen een regionaal
centrum als een oppidum vormen een sterk argument om de Dürnberg als productieplaats van armbanden
te zien. Een oppidum fungeert ook voor andere materiaalgroepen als belangrijk centrum in het distributienetwerk, waardoor een productieplaats voor glas zeker niet vreemd is binnen een dergelijke locatie.
Een andere vindplaats van IJzertijdglas als halffabricaat is bekend uit Hengistbury Head in Engeland.668
Hier is een schip aangetroffen waarin men verschillende glasbaren, waaronder twee purperen, heeft
aangetroffen. Deze vondst is een sterke aanwijzing dat glas als halffabricaat richting productieplaatsen is
vervoerd om daar verder bewerkt te worden tot armband en vervolgens te worden gedistribueerd.
De aanwijzingen voor een productieplaats voor IJzertijdglas binnen Nederland zijn helaas niet zo
eenduidig als dat op de Dürnberg, maar wijzen mijns inziens even goed op een productieplaats van
armbanden in de Late IJzertijd. Het betreft een locatie in Odijk. Hier heeft men tijdens een onderzoek
een glasbaar van purper glas aangetroffen (fig. 13.8).669 In de oorspronkelijke publicatie over deze vondst
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Fig. 13.8. Een glasbaar uit Odijk waarvan wordt verondersteld dat het een baar purper IJzertijdglas betreft.

vermoedt de auteur reeds een oorsprong in de Late IJzertijd.670 Echter haar conclusie wordt door sommigen, ook na een chemische analyse in twijfel getrokken.671 Het is echter zeer de vraag of deze twijfel
terecht is. Helaas is de datering van de vondstcontext van het stuk glas uit Odijk onduidelijk. Hij zou
zijn gevonden in een niet-gedateerde cultuurlaag in de directe omgeving van een sporencluster uit de
Late IJzertijd.672 Het onderzoek in Odijk heeft naast deze glasbaar en de genoemde nederzettingssporen
ook andere stukken glas, metaal en aardewerk uit de Late IJzertijd opgeleverd. Het beeld dat hieruit naar
voren komt onderscheidt zich niet van de andere IJzertijdnederzettingen in het rivierengebied op het
punt van materiële cultuur. Echter een zeer grote greppel waarvan de datering vrijwel zeker in de Late
IJzertijd moet liggen, maakt dat deze nederzetting wel degelijk als een ander type nederzetting moet
worden beschouwd.673 De datering van de greppel is bepaald aan de hand van een tweetal 14C-dateringen,
waarvan de uitkomst grotendeels overlapt met het voorkomen van purper in het kleurenspectrum van
IJzertijdglas.674 We kunnen dus aannemen dat de nederzetting waarbinnen de glasbaar is aangetroffen,
zeer waarschijnlijk op een ander niveau functioneerde dan de nederzettingen in Medel, Geldermalsen en
Lent. Het is zeer goed mogelijk dat deze nederzetting zich op een hogere plaats in het distributienetwerk
bevond en als het ware fungeerde als een tussenstation tussen de nederzettingen op het laagste niveau
zoals Medel en een groot centrum dat zich laat vergelijken met een oppidum.675 Deze hypothese wordt
ondersteund door de glasbaar. Hierop zijn in het verleden meerdere analyses uitgevoerd om te bepalen
in hoeverre het hier daadwerkelijk om glas uit de IJzertijd gaat. De conclusies van deze onderzoeken zijn
helaas niet eenduidig genoeg om tot een definitief oordeel te komen over de chronologische duiding van
het stuk glas. Er zijn echter, behalve uit de Late IJzertijd. uit de archeologie noch uit andere disciplines die
zich bezig houden met de studie van het verleden, voorbeelden bekend van pre-middeleeuwse objecten
van purper glas. Dit vormt dan ook een van de sterkste argumenten om deze baar met in de Late IJzertijd te dateren. De context van de baar in een omgreppelde nederzetting maakt duidelijk dat productie
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van glas niet in de gewone rurale nederzettingen plaatsvond, zoals deze doorgaans worden aangetroffen,
maar in een type nederzetting dat op een ander niveau binnen een netwerk opereerde. De nederzetting
in Medel hoort tot het laagste niveau van nederzettingen.

13. 4 rom e i n s g las
13. 4 . 1 alg e m e e n

In tegenstelling tot de IJzertijd is het gebruik van glas in de Romeinse tijd veelzijdiger en komt het
ook veelvuldig voor. De productiecentra van glas uit de IJzertijd lijken hun functie volledig te verliezen
en IJzertijdglas komt dan ook niet meer voor in Romeinse contexten. Daar waar dit wel het geval is
moet het verklaard worden als zwerfvuil, pickups of opspit. Dit idee wordt zoals eerder aangegeven ook
onderschreven door de vondstcontexten in Medel waar het IJzertijdglas in zuivere Romeinse contexten
volledig ontbreekt. Roymans verondersteld dat met de vrij plotselinge expansie van het Romeinse rijk
onder Caesar, de handelsnetwerken waarbinnen de grondstoffen voor het IJzertijdglas werden uitgewisseld, werden verstoord en niet meer zijn hersteld.676 Het glas dat in de Romeinse tijd geproduceerd wordt
is in de vroegste fase van de vroeg-Romeinse tijd nog een luxeproduct. Vaak gaat het om veelkleurige
vormen in vrij dik glas. Echter al snel wordt het glas meer algemeen gebruiksgoed en verschijnen meer
en meer vormen ten tonele. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om vaatwerk in de vorm van kommen, flessen
en kruiken. Maar ook potten, parfumflesjes en eveneens kralen komen in grote aantallen voor.
Het Romeins glas dat is aangetroffen in Medel is hoofdzakelijk afkomstig uit de grafvelden. Van de
35 aan Romeins glas toebedeelde vondstnummers zijn er 28 afkomstig uit graven of aan de grafvelden
gerelateerde structuren (bijlage 9, tabel 3). Op zichzelf is dit niet vreemd aangezien sporen en lagen
die aan de Romeinse nederzettingen zijn toe te wijzen relatief laag in aantal zijn. Daarbij komt dat de
nederzettingssporen uit de Romeinse tijd hoofdzakelijk in de vroegste fase van de Romeinse tijd dateren.
Dit is een periode waarbinnen glas als gebruiksgoed opkomt, maar nog zeker niet in grote getale binnen nederzettingen circuleert. Wanneer we hierbij in ogenschouw nemen dat het omgreppelde terrein
14002/14005 en het iets zuidelijker gelegen erf uit de Romeinse tijd zeer waarschijnlijk zijn gesticht
door en hebben toebehoord aan mensen die afkomstig zijn uit het gebied ten noorden van de rijksgrens,
is het grotendeels ontbreken van glas uit nederzettingscontexten geen bijzonderheid te noemen.
In de volgende paragrafen wordt het Romeinse glas, na enkele opmerkingen over de conservering en
fragmentatie, per complextype, i.e. grafveld of nederzetting, besproken.

1 3 . 4 . 2 c o n s e r v e r i n g e n f r a g m e n t a t i e g r a a d va n h e t r o m e i n s g l a s

Het Romeinse glas dat tijdens het onderzoek is aangetroffen is over het algemeen goed geconserveerd.
Aanwijzingen voor slijtage als gevolg van intensief gebruik of als gevolg van postdepositionele processen zijn niet waargenomen. Ook sporen van irisatie ontbreken. Dit is op zichzelf niet zo verwonderlijk
daar Romeins glas, maar ook IJzertijdglas in tegenstelling tot het glas uit de Late Middeleeuwen en de
Nieuwe Tijd, doorgaans vrij zijn van deze vorm van degradatie. Mogelijk komt dat door een verschil in
de gebruikte grondstoffen om het glas te maken.
De fragmentatiegraad is echter wel zeer hoog te noemen. Dit wordt direct duidelijk wanneer het
gewicht tegen het aantal glasvondsten wordt afgezet. De 170 stukken glas vertegenwoordigen een gezamenlijk gewicht van 1227 g. Dit lijkt een aanzienlijk gewicht, maar wanneer we ons realiseren dat de
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Fig. 13.9. Tiel-Medel-Afronding. Verspreiding van het glas uit de Romeinse tijd. Schaal 1:3000.
A graven met fragmenten glas; B graven met compleet glazen vaatwerk.

drie complete stukken samen een gewicht van 1020 g vertegenwoordigen, betekent dit dat de overige
vondsten een gemiddeld gewicht van 1.2 g per fragment hebben. Hoewel een gewicht van ca. 1 gram
per fragment in het geval van glas nog een scherf van meerdere vierkante centimeters kan betekenen,
zijn de meeste stukken dusdanig klein dat typologische kenmerken niet of nauwelijks ter herleiden zijn.

13. 4 . 3 g las uit de g ra f ve l de n

In totaal zijn in de beide grafvelden in elf graven glazen objecten of fragmenten hiervan aangetroffen.
Zowel procentueel als absoluut gezien ligt het aantal graven met glas op Hazenkamp hoger dan op De
Reth. Het aantal graven op Hazenkamp waarin glas is aangetroffen bedraagt negen. Op De Reth gaat
het om slechts twee graven. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het glas op De Reth bestaat uit
vaatwerk dat als grafgift is meegegeven en dat het glas op Hazenkamp qua aard meer uiteenloopt. Naast
enkele duidelijke stukken vaatwerk die zeker als bijgift in de graven zijn meegegeven, zijn er ook veel
graven waarin slechts enkele zeer kleine fragmentjes zijn aangetroffen. Bij deze graven is het dan ook de
vraag of het hier geen intrusief materiaal betreft. Tevens bevindt zich onder de graven op Hazenkamp
een graf waarin een glazen gem van een zegelring is aangetroffen (graf 1008,V26, fig. 13.10). De aard van
dit glas is evident anders dan bijvoorbeeld een glazen kom die als bijgift in de grafkuil is geplaatst. De
gem heeft zeer waarschijnlijk in een ring gezeten die om de vinger van de overledene zat toen deze op
de brandstapel werd geplaatst en kan dan ook niet zo zeer als bijgift worden gezien. Wanneer we alleen
kijken naar de graven met zekere bijgiften van glas, blijkt dat het uitsluitend om vaatwerk gaat. Verder is



het zo dat wanneer het criterium van zekere bijgiften wordt
aangehouden, de verschillen tussen de beide grafvelden veel
kleiner worden. Op het grafveld Hazenkamp is één graf
(1031) aangetroffen waarin complete stukken vaatwerk waren
bijgezet. Hierbij gaat het om een bolvormige pot met verticale ribben van het type Isings 67 (V802, fig. 13.10, 1).677 En
om een vrij klein exemplaar van een vierkante fles van het
type Isings 50a (V803, fig. 13.11, 1).678 Beide stukken komen
voor vanaf het midden van de 1ste eeuw na Chr.
In een tweede graf (1047) op Hazenkamp zijn meerdere
fragmenten aangetroffen van twee individuen. Deze bevonFig. 13.10. Tiel-Medel-Afronding. Een gem
den zich in een pakket scherven dat over de crematieresten
(V26) uit graf 1008.
en de complete bijgiften was gelegd. In de overige graven
zijn telkens slechts zeer kleine fragmentjes en glassplinters
aangetroffen. Helaas zijn de stukken net wat te gefragmenteerd om zekerheid te geven over de typologische duiding zoals deze hier wordt gepresenteerd. Het eerste stuk (V1066, fig. 13.11, 4) is waarschijnlijk een beker van het type Trier 63, ook wel bekend als een beker van het type AR 39.679 Deze, voor
onze contreien, vrij zeldzame bekers kenmerken zich door een uitstaande rand, een min of meer steile
wand en een conische onderkant, welke eindigt in een voet. Bij sommige exemplaren is sprake van een
ingeslepen rand. Bij andere exemplaren komen uitstekende horizontale geslepen ribben of listels voor.
Tot slot zijn er ook voorbeelden bekend zonder versiering. De beker uit graf 1047 bezit zowel onder de
rand als op de taps toelopende onderzijde een geslepen rand. Helaas is de bodem niet bewaard gebleven,
waardoor de aanwezigheid van een voet niet kan worden bevestigd. De beker is volledig kleurloos.
Het tweede glazen object (V1190, fig. 13.11, 3) dat in graf 1047 is aangetroffen, betreft een aantal
aan elkaar passende scherven vrij dik blauwgroen glas. De rand van één van deze scherven is duidelijk
afgerond en niet gebroken, waardoor het zeker is dat het hier gaat om een rand van een stuk vaatwerk.
Gezien de diameter van het stuk van 20 cm, moet geconcludeerd worden dat het hier een rand van een
bord betreft. Waarschijnlijk gaat het hier om een type 46c uit de typologie van Isings.680 Dit zijn borden
zonder standring waarbij de wand vrij verticaal loopt en er geen sprake is van een verdikte rand. Overigens is het theoretisch ook mogelijk dat het hier gaat om een variant van het type 47.681 Dit zijn borden
die wel voorzien zijn van een standring. Aangezien we niet beschikken over de bodem van het bord kan
dus niet met zekerheid worden bepaald of het hier gaat om een type 46 of 47. Het gegeven dat Isings
in haar publicatie echter nadrukkelijk vermeld dat bij het type 47 sprake is van een verdikte afgeronde
rand, maakt dat een determinatie als een exemplaar van het type 46 de voorkeur geniet.682
Ook voor het glas uit deze graven geldt dat ze voorkomen vanaf het midden van de 1ste eeuw na
Chr. Gezien de datering van het graf zal de datering voor deze stukken omstreeks 100 na Chr. gezocht
moeten worden. Uiteraard is het ook mogelijk dat ze al langer in omloop waren voordat ze als bijgift in
het graf zijn beland.
De twee graven met glas op De Reth beschikken allebei over glazen grafgiften in de vorm van
vaatwerk. In graf 1074 zijn verschillende scherven aangetroffen van een kan van het type Isings 52 (fig.
13.12, 1). Het gaat hierbij om een kan met een gefacetteerde buik, een lange hals en een met ribbels
versierd handvat. Van zowel de buik als het handvat zijn scherven aangetroffen. Hoewel voldoende voor
een determinatie, bleek er te weinig te resteren om stukken te kunnen lijmen. Verondersteld wordt dat
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Fig. 13.11. Tiel-Medel-Afronding. Glazen vaatwerk uit het grafveld Hazenkamp.
1-2 complete bijgiften uit graf 1031; 3-4 fragmenten van de bijgiften uit graf 1047.

dit graf is verploegd in een latere periode. Hierbij zijn de bijgiften eveneens geraakt door de ploeg met
als gevolg dat de scherven over een grotere afstand verspreid zijn geraakt en niet meer zijn aangetroffen
tijdens de opgraving. In dit graf lag overigens ook nog een meloenkraal (V1948, fig. 13.12, 2). In tegenstelling tot het glas van de kan was deze wel verbrand. Gedacht wordt dan ook dat de kraal onderdeel
uitmaakte van een sieraad dat werd gedragen door de overledene en is mee verbrand op de brandstapel.
De kan is mogelijk later bijgezet en pas kapot gegaan tijdens de eerder genoemde ploegwerkzaamheden.
Het tweede graf op De Reth waarin glazen bijgiften zijn aangetroffen, was het relatief rijke graf 1085.
Naast vier stuks terra sigillata en twee gladwandige kruiken heeft men ook twee glazen kommen in het
graf bijgezet. Eén van deze objecten (V3326, fig. 13.12, 4) kan nog niet bevredigend worden gedetermineerd. Het betreft een relatief lage lichtblauwgroene kom met een hoogte van 5.6 cm. De buik bolt
sterk naar buiten en bereikt een diameter van 14.2 cm. De rand is dubbel omgeslagen en loopt schuin
naar onderen af. Hierdoor ontstaat een soort hals. Op zijn breedste punt is de rand 15.4 cm in diameter.
De bovenkant heeft een diameter van 12.9 cm. De kom rust op een voetje met een diameter van ca. 6
cm. De vorm komt het meest overeen met het type Isings 44, maar de rand is beduidend anders. Ook is
de kromming van de buik van het stuk uit Medel een stuk sterker dan die van de bekende vormen van
type 44. Wellicht gaat het hier om een variant, maar het is zeker niet uitgesloten dat het hier gaat om een
totaal ander type dat niet door Isings beschreven is.
Het tweede stuk vaatwerk uit dit graf is, als gevolg van een drainagesleuf die door het graf heen is



2-V12.1948
1-V12.1930

3-V20.2922

4-V20.3326

Fig. 13.12. Tiel-Medel-Afronding. Glasinventaris uit het grafveld De Reth.
1 fragmenten van het bijgift uit graf 1074; 2 meloenkraal uit graf 1074; 3 fragmentjes bekertje uit graf 1085; 4 glazen kom uit
graf 1085, foto: Restaura.

gelegd en waardoor het glazen object zwaar beschadigd is, nog slechter te determineren (V2922, fig. 13.12,
3).Vastgesteld kan worden dat het stuk zeer sterk gefragmenteerd en incompleet is. Gedacht wordt echter
dat het stuk ten tijde van de depositie wel intact was. Het feit dat nagenoeg alle overige objecten in dit
graf nog intact zijn, maakt deze veronderstelling plausibel. In totaal zijn er ca. 100 fragmentjes beschikbaar
met een totaal gewicht van 10 gram. Geen van de fragmentjes is groter dan 2 cm2 en het merendeel is
zelfs veel kleiner dan dat. Op een aantal fragmentjes is te zien dat het object voorzien was van horizontale,
geslepen ribben. Een aantal fragmentjes moet, gezien de knik die het glas maakt, worden beschouwd
als onderdeel van een bodem. Dit zou betekenen dat het object een vlakke bodem had van waaruit de
wand omhoog liep. De diameter van de bodem bedraagt niet meer dan 3 cm. Dit, in combinatie met
het feit dat het hier vrij dun glas betreft met een dikte van variërend tussen 0.5 en 1.5 mm, doet ver-



1-V3226
2-V2922

3-V1066

Fig. 13.13. Tiel-Medel-Afronding. Tekening en reconstructie van een selectie van het glazen vaatwerk uit de twee grafvelden.
Schaal 1:3.
1 tekening van V3226; 2 hypothetische reconstructietekening van V2922, 3 tekening van V1066.

moeden dat het hier om een relatief klein stuk vaatwerk gaat. Opvallend is dat de geslepen ribben ook
wat weg hebben van de beker uit graf 1047. In dit geval gaat het echter om meerdere ribben, waarvan
er in ieder geval drie boven elkaar lagen en zodoende als het waren een band vormden. Ook zal op één
of twee plaatsen een solitaire rib hebben gezeten. Gezien de kromming van het glas lijkt ook dit een
beker te zijn geweest. De exacte vorm van de beker is echter niet meer te achterhalen. Het is mogelijk
dat het om een beker met een bol lichaam ging, maar een dubbelconische vorm is ook niet uit te sluiten.
Misschien gaat het om een variant van het bekertype Isings 96a, maar zeker is dit allerminst. Een andere
mogelijkheid is dat het hier gaat om een beker van het type AR 40. Dergelijke bekers zijn uit Augst
bekend en omschreven door Rutti als half ronde bekers met een naar buiten gebogen rand.683 Een andere
mogelijkheid zou zijn dat het hier gaat om een beker van het type AR 53.2. Dit type wordt omschreven
als een voetloze beker met naar buiten gebogen rand. Omdat de vorm van zowel V3326 als die van V2922
in ons onderzoeksgebied weinig of niet voorkomt, zijn in figuur 13.13 technische tekening weergegeven.
Ook de tekening van de relatief zeldzame beker V1066 uit graf 1047 van Hazenkamp is hier middels
een technische tekening afgebeeld. Hierbij dient te worden benadrukt dat de afbeelding van V2922 een
hypothetische reconstructie is die is gebaseerd op de vorm van wat grotere stukken. Het is goed mogelijk
dat een wat andere stand van de scherven juister is. Dit zou ook het onderscheid kunnen maken tussen
de twee genoemde type uit Augst. Als het inderdaad een type AR 40 zou zijn, moet de buik boller zijn.
Echter de voet is, in vergelijking tot de door Rutti afgebeelde stukken, erg smal. Wanneer de vorm in de
reconstructie wel correct is, komt deze qua model beter overeen met type 53.2, maar het exemplaar uit
Medel beschikt wel over een voetje terwijl type AR 53.2, zoals gezegd, voetloos is. Daarbij komt dat de
lijnen van de exemplaren uit Augst in het glas geslepen zijn, terwijl die van het stuk uit Medel duidelijk
naar buiten steken.
Hiermee komen we bij het belangrijkste onderscheidende kenmerk voor dit glas. Dit zijn de strakke
lijnen aan de buitenzijde in combinatie met de zeer geringe dikte van het glas. Het eerder genoemde
stuk uit graf 1047 is uitgevoerd in een vergelijkbare techniek. Tot op de dag van vandaag is de exacte
wijze waarop deze bekers zijn vervaardigd onbekend, maar verondersteld wordt dat ze in een mal zijn
gevormd. Hoewel de dikte van deze bekers lijkt te duiden op een datering in de laat-Romeinse tijd, is het
zeker dat dit soort bekers omstreeks het einde van de 1ste eeuw en de 2de eeuw na Chr. moeten worden
gedateerd. Ze behoren tot een groep kleurloze bekers die in deze periode in het gehele noordwestelijke
deel van het Romeinse rijk voorkomt.684 Ze zijn echter doorgaans zeer gefragmenteerd vanwege de
geringe dikte van het glas en het is goed mogelijk dat ze daardoor in nederzettingscontexten veelal over
het hoofd worden gezien.
Een opmerkelijk stuk glas is aangetroffen in greppelstructuur 6013 in werkput 11. Deze greppel markeert vermoedelijk de grens van een vroege fase van het grafveld (zie hoofdstuk 6.6.6). De relatie tussen
de greppel en het grafveld blijkt ook uit het stuk glas dat hier is aangetroffen en is geadministreerd onder
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Fig. 13.14. Tiel-Medel-Afronding. Een gesmolten stuk glas uit greppel 6013.

vondstnummer V1725. Het betreft een vrij groot stuk gesmolten blauwgroen glas (fig. 13.14). Het lijdt
mijns inziens geen twijfel dat het hier gaat om een bijgift dat is meeverbrand op de brandstapel en in
de greppel terecht is gekomen. De oorspronkelijke vorm is niet meer te achterhalen. Echter de blauwgroene kleur en de dikte van het glas op sommige plaatsen doet vermoeden dat het hier gaat om relatief
dikwandig Romeins vaatwerk. Hierbij kan men denken aan een fles, kan of bord.
Zoals gezegd bestaat het overige glas uit de grafvelden uit zeer kleine fragmenten. Buiten de constatering dat het hier gaat om glas heeft dit materiaal voor de analyse weinig waarde aangezien niet eens met
zekerheid vastgesteld kan worden of het hier fragmenten van grafgiften betreft of dat het moet worden
gezien als intrusief materiaal.

13. 4 . 4 g las uit de ne de r z et ti ng

Het glas uit de nederzetting is nog wat kleiner in aantal. In totaal zijn hier vijf fragmenten van glazen
objecten aangetroffen. Drie hiervan (V4939/5285/6169) zijn fragmenten blauwgroen glas met een aanzienlijke dikte variërend van 0.3 tot 0.7 cm. Twee van deze stukken zijn vlak. Alleen V5285 vertoont
een lichte kromming. Het is vrijwel zeker dat het hier om fragmenten van vaatwerk gaat, waarbij de
(vierkante) fles de voorkeur geniet. De optie dat het hier vensterglas zou betreffen is onwaarschijnlijk
aangezien vensterglas doorgaans één ruwe en één gladde zijde heeft. Dit is het gevolg van het productieproces waarbij glas wordt uitgerold over een vlakke steen om een ruit te maken. Gezien het feit dat beide
zijden van het hier besproken glas glad zijn, kunnen we er vanuit gaat dat het fragmenten van vaatwerk
betreft. De drie stukken zijn alle aangetroffen in geullagen in de westelijke oeverzone. Het gaat hierbij
om de geullagen 11042 (V4939), 10043 (V5285) en 11045 (V6169). Voor al deze lagen geldt dat ze als
opgebrachte lagen zijn geïnterpreteerd. Dit betekent dan ook dat het glas niet in een primaire context
is aangetroffen. De lagen zijn echter op basis van het daarin aanwezige vondstmateriaal vrij goed gedateerd. Wanneer we deze datering overnemen voor deze glasvondsten, betekent dit dat V49393 en V5285
in de midden-Romeinse tijd dateren en dat V6169 in een laat-Romeinse laag is aangetroffen. Vanwege
het ontbreken van duidelijke typochronologische kenmerken op de glasfragmenten kan deze datering
worden bevestigd noch ontkracht.



Fig. 13.15. Tiel-Medel-Afronding. Selectie van het glas dat in de nederzetting is aangetroffen.
1 donkerblauw fragment van dunwandig vaatwerk; 2 fragment van een zogenaamd roerstaafje van het type Isings 79; 3 glazen
kraal uit greppel 14011.

In een Romeinse laag in de westelijke geulzone is nog een stukje glas aangetroffen. V4603 is een
klein fragmentje donkerblauw glas (fig. 13.15, 1). Het heeft een dikte van 1 mm en vertoont een lichte
kromming. Gezien de zekere datering van de geullaag in de Romeinse tijd is de kans dat het hier een
jonger, intrusief stukje betreft zeer klein. De dikte en kromming van het stukje wijzen erop dat het geen
fragment van een kraal of iets dergelijks kan zijn, waardoor verondersteld wordt dat het hier een stukje
van vaatwerk betreft. Dunwandig vaatwerk met een dergelijke donkerblauwe kleur en een vergelijkbare
kromming wordt bij mijn weten alleen aangetroffen bij kleine unguentaria, halzen van iets grotere unguentaria of bij de zogenaamde vogelflesjes, type Isings 10. Het is op basis van het stukje uit Medel onmogelijk
om definitief uitsluitsel te geven over de oorspronkelijke vorm waarvan dit stukje afkomstig is.
Een bijzondere glasvondst is gedaan in kuil 25024. De kuil dateert in de vroeg-Romeinse tijd en
behoort tot het erf van huis 8002. Het glas uit dit spoor bestaat uit een deel van een zogenaamd roerstaafje, Isings 79 (V3248, fig. 13.15, 2).685 Hoewel Isings vermeldt dat dergelijke staafjes ‘overal waar de
Romeinen zijn geweest’ worden gevonden, zijn ze in Nederland toch relatief zeldzaam. Uit Nijmegen
zijn slechts drie exemplaren bekend, waarvan er één vrij recent is gevonden terwijl de andere twee
vondsten in een verder verleden zijn gedaan.686 Vondsten uit andere onderzoeken binnen Nederland, al
dan niet van rurale sites, zijn mij niet bekend. Dergelijke roerstaafjes worden in de categorie toiletgerei
geschaard en zijn mogelijk gebruikt voor het mengen van cosmetica. Echter de exacte functie is nooit
aangetoond. Roerstaafjes komen in een veelvoud van vormen voor, waarbij met name de vorm van
de kop varieert, hoewel deze in veel gevallen voorzien is van een oog. De voet is doorgaans afgeplat,
maar kan ook andere vormen hebben. De staaf zelf is meestal getordeerd. Ze komen voor in verschillende kleuren en er zijn zowel monochrome als meerkleurige exemplaren bekend. Het stuk uit Medel
is afkomstig van de steel. Over de vorm van de kop of voet zijn derhalve geen uitspraken te doen. Het
betreft een paars getordeerd stuk.
Naast het roerstaafje is op het erf van huis 8002 nog een glasvondst gedaan. Deze is afkomstig uit
greppel 14011. Het betreft een lichtbruin kraaltje (V2952, fig. 13.15, 3). De vorm is min of meer rond
en de diameter bedraagt 0.8 cm. Het kraaltje is 0.4 cm dik en het gat is enigszins excentrisch geplaatst.
Op de zijkant van het kraaltje is een kleine groef zichtbaar die volledig rond het kraaltje loopt. De lijn is
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echter vrij onregelmatig waardoor verondersteld wordt dat het hier om sporen van gebruik gaat en niet
zo zeer om versiering.

13 . 4 . 5 i n t e r p r e tat i e e n v e r g e l i j k i n g m e t a n d e r e o n d e r z o e k e n

Het Romeinse glas dat in Medel is aangetroffen laat zich onderverdelen in de twee groepen zoals deze
hiervoor zijn besproken. Het glas uit het deel van de nederzetting is niet geschikt voor een vergelijking met
andere onderzoeken. De redenen hiervoor zijn meerledig. Enerzijds bevindt het glas dat is aangetroffen in
de lagen aan de westkant van de geul zich vrijwel volledig in secundaire context. Zonder de bijbehorende
nederzetting te kennen, zijn vergelijkingen met andere sites zinloos. Daarbij komt dat dit glas ook nog eens
weinig tot geen typomorfologische kenmerken vertoont, waardoor we niet verder komen dat te vermelden
dat het flessenglas betreft. Aangezien flessenglas op vrijwel iedere nederzetting in het rivierengebied voorkomt, vormt een verdere vergelijking geen inhoudelijke meerwaarde voor deze glasstudie.
Anderzijds is het glas dat is aangetroffen op de oostelijke geuloever dusdanig uniek dat het zich
moeilijk laat vergelijken met andere complexen. Kralen komen, waarschijnlijk op alle nederzettingen
voor, maar worden niet altijd gevonden vanwege het geringe formaat ervan. Roerstaafjes daarentegen
zijn sowieso zeer uitzonderlijke vondsten die hoofdzakelijk in meer urbane of geromaniseerde contexten
worden aangetroffen. Hierdoor is dit stuk ook niet echt te vergelijken. Wel is de notie van Isings dat
dergelijke vondsten overal worden gevonden waar de Romeinen zijn geweest, zeer interessant voor ons
onderzoek. Het staafje uit Medel is namelijk aangetroffen op een erf waarvan met name op basis van het
aardewerk wordt vermoedt dit werd bewoond door mensen met wortels in of banden met het noordelijke kustgebied. Hoewel er aanwijzingen zijn dat deze mensen tot op zekere hoogte zijn geïntegreerd
in de lokale gemeenschap, is duidelijk dat we hier niet kunnen spreken van een zeer geromaniseerd erf.
Daarbij komt dat de datering van het erf en het omgreppelde terrein 14002/14005, aan deze kant van
de geul, vrij vroeg in de Romeinse tijd wordt geplaatst. In deze periode komt glas in rurale contexten
nog niet veelvuldig voor. De vondst van het roerstaafje moet mijns inziens dan ook worden gezien als
het gevolg van direct contact tussen de bewoners van het erf van huis 8002 met de Romeinse cultuur.
De meest logische verklaring voor de wijze waarop dit contact heeft plaatsgevonden is dat het is verlopen
via het leger. De metaalvondsten laten zien dat er in de vroeg-Romeinse tijd in vergelijking tot andere
vroeg-Romeinse vindplaatsen, sprake was van een wat grotere militaire component. Dit impliceert dat de
bewoners van het erf van 8002 vrijwel zeker in contact moeten zijn gekomen met Romeinse soldaten,
zelf dienst hebben gedaan in het leger of het glas hebben verkregen van handelaren die met het leger zijn
meegekomen.Waarschijnlijk heeft men tijdens één van deze momenten het glazen roerstaafje verworven.
Hoewel er zeker interessante glasvondsten binnen het nederzettingsareaal zijn gedaan, leent dit complex zich dus niet voor een regionale vergelijking. Dit is anders bij de grafvelden. In het rivierengebied
zijn meerdere grafvelden bekend waarbinnen men glazen objecten als grafgiften heeft aangetroffen. Hierdoor laten de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth zich op het gebied van glas goed vergelijken met
andere grafvelden. Zoals in paragraaf 13.2 is gesteld wordt hierbij primair gekeken naar grafvelden uit de
middelste en grootste categorie. Het grafveldje van de kleinste categorie dat een paar honderd meter ten
zuiden van het plangebied is aangetroffen wordt omwille van de nabijheid echter wel meegenomen in
de vergelijking. De overige grafvelden die zijn meegenomen uit de grootste categorie zijn: ZalbommelDe Wildeman687, Zoelen-Scharenburg688, Tiel-Passewaaij689, Nijmegen-Hatert690 en Huissen-Loovelden691.
Grafvelden uit de middelgrote categorie zijn wat dunner gezaaid. Binnen het rivierengebied zijn tot op
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grafveld

Huissen-Loovelden

min. aantal

graven met

n glazen

graven

glas

vaatwerk

128*

6

12

vormen

bek 2, rkom 1,
fles 4, voorraadpot 1,
aryb. 2, ung. 1.

Medel-1a

19

2

2

ung. 2

Medel-De Reth

98

2

3

kan 1, kom 2.

Medel-Hazenkamp

65

2

4

fles 1, voorraadpot 1,
bek 1, bord 1.

Nijmegen-Hatert

226

4

6

rkom 1, ung. 3,
kom 1, bek 1.

Tiel-Passewaaij

380

4

6

bek 1, fles 1,
voorraadpot 1, ung. 2,
aryb. 1.

Valburg-Molenzicht

33*

2

2

zalfpotje, zalfflesje

Wijchen-Molenberg

25-30

3

4

fles 1, ung. 1, kom 1,
aryb. 1.

Zaltbommel-Wildeman

101*

2

2

fles 1, kan 1.

Zoelen-Scharenburg

102*

2

2

ung. 1, beker 1.

Tabel 13.3. Tiel-Medel-Afronding.Vergelijking glazen vaatwerk uit Romeinse grafvelden. *het minimaal aantal graven is op basis
van de beschikbare gegevens niet met zekerheid te bepalen.

heden überhaupt weinig grafvelden uit de middelgrote categorie onderzocht of gepubliceerd en grafvelden waar men ook glas heeft aangetroffen zijn met slechts twee voorbeelden dan ook niet talrijk te
noemen. Het gaat om het grafveld Wijchen-Molenberg692 en om het grafveld Valburg-Molenzicht.693
In tabel 13.3 staat per onderzoek aangegeven hoeveel glazen objecten men heeft aangetroffen en de
aard van deze objecten. Deze gegevens zijn afgezet tegen het minimale aantal graven dat binnen de grafvelden is aangetroffen. Het is belangrijk hierbij te vermelden dat het hier uitsluitend gaat om vaatwerk.
Glazen kralen zijn buiten de vergelijking gehouden omdat deze mijns inziens tot een andere, meer persoonlijke categorie, grafgoederen behoren. In de meeste gevallen zal het namelijk zijn gegaan om kralen
van een sieraad dat de overledene droeg in het leven of op het moment dat hij of zij op de brandstapel
werd gelegd. In deze gevallen gaat het dus eerder om persoonlijk bezit, terwijl het vaatwerk moet worden
gezien als een grafgift dat door de nabestaanden is meegegeven in het graf.
In de tabel valt een aantal zaken op. Het meest opvallende is dat het aantal graven waarin glazen vaatwerk is aangetroffen in alle grafvelden behoorlijk laag ligt. In de meeste gevallen komt het aantal graven
met glazen vaatwerk niet boven de twee uit. Ook het grafveld van Medel 1A, het grafveld uit de kleinste
categorie, is hiermee in overeenstemming.694 Alleen in de grafvelden Tiel-Passewaaij en Nijmegen-Hatert
waar sprake is van aanzienlijk groter aantal graven dan in de overige grafvelden ligt het aantal graven met
glazen vaatwerk hoger. Een tweede uitzondering is het grafveld van Huissen-Loovelden. Hier zijn maar
liefst zes graven aanwezig met glazen vaatwerk. Dit grafveld onderscheidt zich echter ook op de andere
gebieden van de materiële cultuur van de overige grafvelden door aanzienlijk rijkere grafinventarissen.
Een tweede punt dat blijkt uit de tabel is dat het aantal glazen objecten in een graf vrijwel nooit groter
is dan twee stuks. In de meeste gevallen blijft het zelfs bij één exemplaar per graf. Ook nu vormt Huissen	Hendriks/Magnée-Nentjes 2008.
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Loovelden weer een uitzondering, waar men in graf 024, een uitzonderlijk rijk graf, drie complete stukken vaatwerk en een gesmolten fles heeft aangetroffen.695 Interessant is dat glazenvaatwerk dikwijls niet
het enige grafgift is.Veelal wordt het glas aangetroffen in combinatie met aardewerk, al dan niet met één
of meerdere metalen objecten. Slechts in een paar gevallen is een glazen object de enige grafgift.
Uit het voorgaande komt een beeld naar voren dat glas in graven vrij exclusief en voorbehouden
is aan de wat rijkere graven. Op zichzelf is dit geen opmerkelijke constatering aangezien glas toch als
luxeproduct geldt binnen de inheems-Romeinse samenlevingen in het rivierengebied. Wat echter wel
opvalt is dat de graven met glazen vaatwerk, met uitzondering van graf 024 in Huissen, ook weer niet
uitblinken in extreme rijkdom. De graven bevatten wel meerdere objecten, maar hieruit spreekt niet een
zeer groot statusverschil met de overige graven.
Wanneer we kijken naar de aard van de glazen grafgiften, blijkt dat een aantal categorieën vaak
voorkomt. In de eerste plaats zijn daar de stukken die met cosmetica in verband worden gebracht, i.e. de
aryballoy en de unguentaria. De eerstgenoemde zijn olieflesjes. Deze werden in het Romeinse rijk gebruikt
bij het badritueel waarbij de eigenaar de met (geurige) olie gevulde fles aan een ketting meenam naar het
badhuis.696 Van de unguentaria wordt verondersteld dat deze voornamelijk in de persoonlijke cosmetische
verzorging dienst deden en functioneerden als containers voor parfum of make-up. De functie van deze
objecten in het grafritueel is niet volledig duidelijk. Het is zeker niet onwaarschijnlijk dat men de inhoud
van de flesjes heeft gebruikt bij het balsemen van de stoffelijke resten van de overledene. Een andere
verklaring dat het hier gaat om giften voor het hiernamaals kan echter ook niet worden uitgesloten.
Een tweede categorie die frequent wordt aangetroffen in de graven is die van de tafelwaar. Met
name flessen worden vaak aangetroffen. Dit is wellicht niet heel verwonderlijk aangezien glas van, met
name vierkante flessen, ook het meest wordt aangetroffen in nederzettingscontext. Dit zou erop kunnen
wijzen dat glazen flessen vaker op rurale sites voorkwamen dan andere glasvormen.697 Of de inhoud van
de flessen een rol gespeeld heeft bij het grafritueel of dat het ging om het object zelf is niet duidelijk.
Naast de flessen zijn kommen en bekers, in verschillende uitvoeringen, ook regelmatig terugkerende
vormen in de graven. Gesteld kan worden dat het glas dat is geselecteerd voor het grafritueel qua vorm
en functie, sterke overeenkomsten vertoont met het aardewerk. Dit bestaat ook voor een groot deel uit
kruiken, bekers en kommen. Borden komen in het aardewerk ook vaak voor, maar bij het glas zijn die
wat zeldzamer. In de hier besproken grafvelden is slechts één exemplaar aangetroffen, namelijk in het
grafveld Hazenkamp in Medel. Deze zware component tafelwaar in het grafritueel wordt doorgaans
gezien als de materiële neerslag van een rituele maaltijd die hetzij door de nabestaanden is genuttigd of
aan de overledene meegegeven is voor de reis naar het hiernamaals.698
Een laatste object dat opvalt binnen het glazen vaatwerk in graven is de voorraadpot. Deze is op vier
grafvelden aangetroffen, namelijk in Tiel-Passewaaij, Huissen-Loovelden, Geldermalsen-Middengebied
en Medel-Hazenkamp. Binnen het Romeinse glasspectrum komen meerdere glazen voorraadpotten
voor. Echter de voorraadpotten in de genoemde grafvelden zijn alle van hetzelfde type, Isings 67c. Aangezien we over de functie van deze potten binnen (en buiten) het grafritueel niets weten en ook de
inhoud ervan onbekend is, kunnen we geen uitspraken doen over de reden waarom men een specifieke
voorkeur had voor de potten van dit type.

	Van der Feijst et al. 2017, 190-191.
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13. 5 conc lu si e
Het onderzoek in Medel heeft twee interessante glascomplexen opgeleverd die een wezenlijke bijdrage
leveren aan het onderzoek naar respectievelijk de glascirculatie in de Late IJzertijd in het rivierengebied
en het gebruik van glas in inheems-Romeinse grafvelden.
Het glascomplex uit de Late IJzertijd laat zien dat glas binnen de kleinschalige nederzettingen vrij
frequent voorkwam en dat het niet zo zeer als luxegoed, maar als gewoon gebruiksgoed kan worden
beschouwd. Dit blijkt onder meer uit de relatief grote hoeveelheid individuen dat uit het aantal glasvondsten spreekt. Dit aantal ligt bijvoorbeeld hoger dan het gemiddelde aantal metaalvondsten dat op een erf
wordt aangetroffen en waarvan de trefkans als gevolg van het gebruik van de metaaldetector, theoretisch
gezien, groter moet zijn.Van fibulae en andere metaalwaar mogen we aannemen dat dit tot het reguliere
gebruiksmateriaal binnen een ruraal erf hoorde. Gezien de hoeveelheid armbandfragmenten die tot één
erf gerekend mogen worden, kan een dergelijke interpretatie ook voor glazen armbanden gelden.
In het rivierengebied lijkt een duidelijke voorkeur te bestaan voor armbanden van het type 3. Waarschijnlijk werd deze ‘voorkeur’ voor een groot deel bepaald door de beschikbaarheid van de armbanden.
Gezien de verspreiding van de eenribbige armbanden in noordwest Europa is het zeer waarschijnlijk dat
één of meerdere productie- en/of distributiecentra in het Nederrijnse gebied moet liggen. Waar is echter
de grote vraag. Gezien de overeenkomsten in het voorkomen van glas en metaalwaar, in combinatie met
de, tot nu toe bekende, egalitaire bewoning in kleinschalige nederzettingen het rivierengebied, wordt
gedacht dat deze centra zich zullen manifesteren als andersoortige nederzettingen dan die tot nu toe zijn
opgegraven. Mogelijk gaat het dan om omgreppelde nederzettingen zoals die van Odijk-Schoudermantel.
Deze zouden dan als een soort tussenstation fungeren tussen de nederzettingen op het laagste niveau
enerzijds en een groot centrum, dat een equivalent is van een oppidum, anderzijds. Echter verdere voorbeelden of goed onderzochte sites zijn nog niet bekend.
Het glascomplex uit de Romeinse tijd bestaat hoofdzakelijk uit grafvondsten. De paar stukken uit de
overige delen van het plangebied zijn, met uitzondering van het roerstaafje van het erf van huis 8002,
niet belangwekkend te noemen en lenen zich ook niet voor een grotere studie. Het glas uit de grafvelden
sluit bijzonder goed aan op het beeld dat uit andere rurale grafvelden naar voren komt. Dit is een beeld
van een kleine hoeveelheid graven met een beperkte hoeveelheid grafgiften uit glas. Hierbij gaat het
hoofdzakelijk om vaatwerk waarbij de tafelwaar, net als bij het aardwerk, de hoofdmoot vormt. Daarnaast
komen vormen die met lichaamsverzorging in verband worden gebracht relatief vaak voor. Hoewel er
nog geen zekere uitspraken gedaan kunnen worden over de functie van het glaswerk in de graven, lijkt
een verband te bestaan met rituele maaltijden en het balsemen van de stoffelijke resten.
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dierlijk bot
Martijn van Haasteren/Maaike Groot

1 4 . 1 i n l e i d i n g , mat e r i a a l e n m e t h o d e n
In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek van het dierlijk bot uit Tiel-Medel worden
beschreven. Met ca. 12 400 fragmenten vormt dierlijk bot één van de grootste vondstcategorieën. Dierlijke resten geven zowel informatie over voeding als over agrarische bedrijfsvoering. Daarnaast kan dierlijk bot onder andere inzicht geven in nijverheid (bewerking van bot en gewei, gebruik van leer en wol),
gebruik van dieren in (graf)rituelen, en welzijn en gezondheid van dieren.
Het besproken materiaal betreft een selectie van al het dierlijk bot dat is aangetroffen tijdens het
veldwerk. De selectie is in de evaluatiefase tot stand gekomen. Hierbij is geselecteerd op materiaal dat
uit homogene en goed dateerbare contexten afkomstig is. Uiteindelijk is twee derde van het verzamelde
materiaal geanalyseerd.
Voor de analyse van het dierlijk bot is gekozen voor een contextuele aanpak. Het materiaal is zoveel
mogelijk onderzocht per gebruiks- of bewoningsfase in samenhang met structuren en andere materiaalcategorieën. Op die manier is gepoogd een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de site op
micro-niveau. Tevens is per periode een vergelijking gemaakt met vindplaatsen uit de omgeving om te
onderzoeken op welke manier de vindplaats binnen regionale trends past. De vraagstellingen uit het PvE
en de aanvullende onderzoeksvragen uit het evaluatierapport (zie hoofdstuk 3) worden in de lopende
tekst beantwoord.699
Bij het determineren van het materiaal is gebruik gemaakt van de zoöarcheologische vergelijkingscollectie van de auteurs, evenals die van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Waar
mogelijk zijn fragmenten op soort en element gedetermineerd. Wanneer het niet mogelijk was om de
soort te bepalen, zijn fragmenten in één van drie formaatklassen ingedeeld: klein zoogdier, middelgroot
zoogdier of groot zoogdier. Indien ook dit niet mogelijk was is een fragment als niet determineerbaar ingevoerd. Wanneer hoornpitten van schaap of geit aanwezig waren, kon de soort worden vastgesteld. In al
deze gevallen betrof de soort schaap. Het grootste deel van het materiaal is echter toegewezen aan ‘schaap
of geit’. In de tekst wordt voor de leesbaarheid echter gesproken van schaap, wanneer schaap of geit wordt
bedoeld.
Kwantificering is gebaseerd op aantallen fragmenten (met correcties voor geassocieerde elementen)
en het totaal botgewicht. In de tekst wordt uitgegaan van percentages van het totaal aantal fragmenten;
het gewicht staat in de tabellen vermeld. De compleetheid van een bot is vastgelegd met behulp van
zes fragmentatiecategorieën. Om vast te leggen welke delen van een bepaald bot aanwezig waren, is een
indeling in zones gebruikt.700
Tijdens de waardering is voor al het materiaal de staat van verwering en conservering vastgelegd. De
verwering van het bot is geregistreerd volgens de methode van Behrensmeyer, en de conservering volgens de methode van Huisman.701 Per vondstnummer zijn de aantallen fragmenten per categorie geteld.
Tijdens de waardering bleek dat de categorieën van Behrensmeyer niet voldoende waren. Daarom is de
categorie ‘V’ toegevoegd. Deze bevat fragmenten die sterk verweerd waren. Het onderscheid viel echter
niet te maken op basis van Behrensmeyer, omdat de fragmenten geen barsten of afgebladderd oppervlak
vertoonden. De indeling van Huisman bleek slechts van beperkt nut voor dit project, omdat vrijwel al
het materiaal in categorie 1 viel. Bij de uitwerking is voor het bepalen van conservering en fragmentatie
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nog per context het percentage losse gebitselementen702 en het gemiddeld fragmentgewicht berekend.
Voor de leeftijdsbepaling is gebruik gemaakt van de doorbraak en slijtage van tanden en kiezen uit
de onderkaak. Slijtage van het gebit van rund, schaap en varken is genoteerd met behulp van de slijtagestadia van Grant.703 Volgens haar methode is vervolgens een mandible wear stage vastgesteld. De mandible
wear stages zijn omgezet naar absolute leeftijden volgens de tabellen in Hambleton.704 De kroonhoogte
van paardenkiezen is opgemeten en deze is vertaald naar een leeftijd met behulp van de tabellen van
Levine.705 Daarnaast is gekeken naar de verhouding tussen paarden met een melkgebit en paarden met
een volwassen gebit. De vergroeiing van de epifysen is ook gebruikt voor de bepaling van de leeftijd.
Hiervoor is gebruik gemaakt van de tabellen van Habermehl.706
Waar mogelijk is het geslacht bepaald. Dit gebeurde op basis van de vorm van het schaambeen bij
rund en schaap of geit, de vorm van de hoektanden bij varken, de aanwezigheid van hoektanden bij paard
en de vorm van de hoornpit bij schaap.
De aanwezigheid van vraatsporen, brandsporen en slachtsporen is genoteerd. Vraatsporen zijn genoteerd als aanwezig of afwezig. Brandsporen zijn vastgelegd als verbrand of gecalcineerd. Slachtsporen
zijn geregistreerd als hakspoor of snijspoor. Daarnaast is de precieze locatie geregistreerd met de codes
ontwikkeld door Lauwerier.707 Maten zijn genomen volgens Von den Driesch.708 Schofthoogtes zijn berekend volgens verschillende methodes.709 Pathologische verschijnselen zijn genoteerd en kort beschreven.

1 4 . 2 r e s u l tat e n
1 4 . 2 . 1 l a t e i j z e r t i j d a ( c a . 1 50 - 70 / 50  v o o r c h r . )

In deze vroegste bewoningsfase binnen het onderzoeksgebied (Late IJzertijd A) vindt bewoning plaats
langs beide oevers van de geul Echteld fase I (zie paragraaf 6.5.4). Langs het geultje zijn resten van enkele
deels geconserveerde huisplattegronden en bijbehorende erven met bijgebouwen gevonden. De erven
en gebouwen zelf hebben nauwelijks botmateriaal opgeleverd. Het onderzochte bot uit deze periode
is voornamelijk afkomstig uit een aantal geulvullingen. Het gaat om lagen 11024 en 11032 uit de geul
Echteld fase I, de lagen 11047-11050 uit een iets noordelijker gelegen geultje dat mogelijk op Echteld
fase I aansluit, en om de nog iets noordelijker gelegen cultuurlaag 11025 (zie fig. 7.1). Tevens is het dierlijk bot uit de Late-IJzertijdkuil 25028 onderzocht.
Algemeen beeld
Voor de Late IJzertijd zijn in totaal 1755 fragmenten onderzocht met een totaal gewicht van 19 263 g.
Hiervan zijn er 485 fragmenten op soort gedetermineerd. Er zijn geen associaties van elementen aanwezig. Rund is de best vertegenwoordigde soort, gevolgd door schaap (tabel 14.1). Paard en varken zijn
in kleinere aantallen aanwezig.Van deze vier soorten zijn elementen uit alle lichaamsdelen aanwezig. De
top drie van meest voorkomende elementen (uitgezonderd losse gebitselementen) bestaat voor rund uit:
1. onderkaak; 2. middenhandsbeen; 3. schouderblad. Voor schaap is dat: 1. scheenbeen; 2. onderkaak; 3.
middenvoetsbeen.
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voor hond volgens Harcourt 1974; voor paard volgens
May 1985.

Slachtsporen zijn aangetroffen op fragmenten van alle
soort
n
%
gewicht
soorten (tabel 14.2). Slachtsporen op runderbotten komen
rund
293
62.5
11 313
voor op zowel de vleesrijke bovenpoten, de onderpoten
schaap/geit
123
26
544
en de kop. Het is opvallend dat procentueel gezien veel
varken
27
6
251
slachtsporen aanwezig zijn op fragmenten van paard,
paard
26
5.5
2082
namelijk drie maal zoveel als op fragmenten van rund.
subtotaal
469
100
14 190
Tevens is het enige hakspoor op een schedel waargenomen bij een paard.
hond
16
78
Vraatsporen zijn herkend op fragmenten van rund,
schaap en paard (bijlage 10, tabel 1 ). Brandsporen zijn
middelgroot zoogdier
65
85
waargenomen op 29 fragmenten. Hiervan konden slechts
groot zoogdier
464
3 494
zeven fragmenten aan een soort worden toegeschreven:
niet determineerbaar
741
1 416
viermaal schaap, tweemaal rund en eenmaal varken. Tweederde van het verbrande bot is volledig gecalcineerd.
totaal
1755
19 263
Voor wat betreft slachtleeftijden is gekeken naar
gebitsslijtage. Van runderen zijn vijftien onderkaken
Tabel 14.1. Tiel-Medel-Afronding. Late IJzertijd.
onderzocht. Ondanks dit lage aantal is voor het overzicht
Aantal fragmenten en gewicht per soort.
toch gekeken naar procentuele verschillen tussen leeftijdscategorieën (fig. 14.1). Hieruit blijkt een piek van 40 % te
bestaan tussen 18 en 30 maanden. Nog eens 40 % wordt
geslacht op een volwassen of oude leeftijd. Als we kijken
soort
n hak
n snij
% slacht
naar leeftijdsbepaling op basis van epifysevergroeiing blijkt
39 % te zijn geslacht tussen 2 en 3 jaar (bijlage 10, tabel
rund
27
9.2
2 ). De overige 61 % is ouder dan 4 jaar. Voor schapen
schaap/geit
3
2.4
zijn slechts twee kaken aanwezig die leeftijdsinformatie
varken
2
7.4
bieden. Het gaat om kaken van een jong dier met een
paard
1
7
30.8
leeftijd tussen 6 en 24 maanden en een oud dier tussen
hond
1
6.3
6 en 8 jaar. Daarnaast zijn van schaap negen elementen
met epifysen aanwezig, waarvan zeven onvergroeid. Dit
Tabel 14.2. Tiel-Medel-Afronding. Late IJzertijd.
is een indicatie voor een hoger aandeel jonge dieren. Van
Aantal en percentage slachtsporen per soort.
varken geven twee kaken leeftijden van respectievelijk 14
tot 21 maanden en 21 tot 27 maanden. Paardenkaken die
leeftijdsinformatie kunnen bieden ontbreken.Van negen epifysen van paard is er slechts één onvergroeid.
In één geval kon het geslacht van een dier worden vastgesteld. Het gaat om een hoektand van een
mannelijk varken.
Schofthoogtes zijn voor vier dieren berekend. Eén paard was 132 cm hoog. Drie runderen hadden
hoogtes van 101, 105 en 110 cm.
Beeld per structuur
De geulvulling 11032 ligt stratigrafisch onder vulling 11024 en is dan ook ouder. De laag is gedateerd in
fase 2, tussen 150 en 50 voor Chr. en bevat 323 fragmenten dierlijk bot, waarvan er 86 determineerbaar
zijn. Driekwart van deze stukken is afkomstig van rund. Het voorkomen van zowel elementen uit de
kop en onderpoten als uit de meer vleesrijke delen, wijst erop dat deze laag een combinatie bevat van
slacht- en keukenafval, oftewel nederzettingsafval. Het gemiddeld gewicht per fragment is 18 g en het
percentage losse gebitselementen is 3.7 %. Qua fragmentatie van het materiaal is 39 % voor meer dan de
helft compleet.
De vulling 11024 bevat 291 fragmenten dierlijk bot, waarvan er 95 zijn gedetermineerd. Rund is
bovengemiddeld vertegenwoordigd met 84 %. Elementen uit alle lichaamsdelen zijn vertegenwoordigd,



Fig. 14.1. Tiel-Medel-Afronding. Late IJzertijd. Leeftijdsverdeling voor rund, gebaseerd op de doorbraak en slijtage van het gebit
(n=15).

waardoor het materiaal is te interpreteren als nederzettingsafval. Het gemiddeld gewicht per fragment is
23 g en het percentage losse gebitselementen is 3.4 %. Qua fragmentatie van het materiaal is 32 % voor
meer dan de helft compleet.
Lagen 11047-11050 zijn geulvullingen uit een kleiner geultje dat vermoedelijk deel uitmaakt van
Echteld fase I. Ook dit materiaal dateert in fase 2, tussen 150 en 70 voor Chr. Uit het geultje zijn 489
fragmenten dierlijk bot verzameld, waarvan 170 stukken uit zeefmonsters.710 Van de 489 fragmenten zijn
er 135 op soort gedetermineerd. Rund en schaap vertegenwoordigen elk ca. 40 % van het materiaal.Van
schaap bestaat weer de helft van de elementen uit losse kiezen en tanden. Verder zijn alle lichaamsdelen
vertegenwoordigd. Bij rund zijn naast de losse kiezen, vooral kaken en onderpoten vertegenwoordigd.
Dit is een aanwijzing voor een groter aandeel slachtafval.Verder valt op dat tweederde van de verbrande
fragmenten van deze fase uit het geultje afkomstig zijn. Het gemiddeld gewicht per fragment is 7 g en
het percentage losse gebitselementen is 10 %. Qua fragmentatie van het materiaal is 47 % voor meer dan
de helft compleet.
De cultuurlaag 11025 ligt op de oostelijke oever van de (latere) restgeul Echteld-fase 2. Ook deze
laag dateert in fase 2, tussen 150 en 50 voor Chr. In totaal zijn 626 fragmenten dierlijk bot uit de laag
afkomstig. Meer dan de helft van deze stukken is afkomstig uit zeefmonsters.711 Slechts 162 fragmenten
zijn op soort gedetermineerd. De helft daarvan betreft losse gebitselementen. De helft van het materiaal
bestaat uit elementen van rund en een derde uit schaap. Het materiaal verschilt sterk in fragmentatie en
conservering. Het gemiddelde fragmentgewicht is 5 g en het percentage losse gebitselementen is 16 %.
Qua fragmentatie van het materiaal is 65 % voor meer dan de helft compleet.
Kuil 25028 is niet nader gedateerd dan fase 2-3 (Late IJzertijd A en B). De inhoud van de kuil is volledig gezeefd. De kuil bevat 27 fragmenten dierlijk bot, waarvan zeven determineerbaar.Van alle vier de
landbouwhuisdieren zijn losse kiezen bewaard. Alleen van schaap zijn ook twee botfragmenten aanwezig.
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Interpretatie
De sporen en structuren uit de Late IJzertijd zijn geïnterpreteerd als resten van een rurale nederzetting.
De zoöarcheologische gegevens sluiten hier goed bij aan. Qua samenstelling van de veestapel past het
materiaal in het regionale beeld van deze periode, waarin we te maken hebben met zelfvoorzienende
nederzettingen met een hoog aandeel rund (49-74 %) en schaap (12-33 %).712 Opvallend is de waargenomen piek in de slacht van bij jonge runderen, tussen 18 maanden en 3 jaar. Daarmee lijken runderen in
Tiel-Medel voor een groot deel gehouden te zijn voor vlees. Deze waarneming wijkt af van de regionale
trend, waarbij een hoger aandeel volwassen en oude runderen wijst op het grotere belang van secundaire
producten.713 De in Tiel waargenomen slachtsporen wijzen op primaire slacht (doden en villen), secundaire slacht (het los maken van gewrichten om het karkas in grote stukken te verdelen, en tertiaire slacht
(het los maken van kleinere stukken vlees om te kunnen bereiden).714 Met name snijsporen op de onderpoten wijzen op villen. Snijsporen op schouderbladen en ribben wijzen op het portioneren van vlees.
Voor schapen zijn maar weinig leeftijdsgegevens bekend, maar de aanwezigheid van zowel een jong als
een oud dier doet vermoeden dat schapen zowel voor vlees als wol zijn gehouden.Varken en paard zullen
vanwege de lage aantallen maar een beperkte rol hebben gespeeld in de IJzertijdnederzetting. Desondanks
zijn wel relatief veel slachtsporen vastgesteld op fragmenten van paard.

14.2.2 vroeg-romeinse tijd a

In de Augusteïsche periode wordt op de oostelijke oever van de geul Echteld fase II een greppelcomplex
aangelegd (zie paragraaf 6.5.6.2) (structuren 14002 t/m 14006 en 14015).Tevens lopen er enkele greppels
en palenrijen naar dit complex toe die mogelijk de afbakening van het terrein hebben gemarkeerd (6009,
6036, 14006 en 6034, 6035). Het omgreppelde terrein 14002/14005 en structuur 9001 vormen een van
de opvallendste structuren van de vindplaats. De greppels bevatten een grote hoeveelheid vondstmateriaal, waaronder speciale deposities. De aardewerkassemblage vertoont karakteristieken die algemeen met
het Friese gebied worden geassocieerd.715 De greppel 14003 ligt in het verlengde van 14002/14005 en
maakt mogelijke deel uit van hetzelfde complex.Verder zijn in de restgeul (11020 en 11021) concentraties
vondstmateriaal aangetroffen die eveneens met het greppelcomplex in verband kunnen worden gebracht.
De interpretatie van dit complex blijft enigszins problematisch. Interpretaties als huisplaats of rituele plek
behoren tot de mogelijkheden (zie verder paragraaf 19.5). Verder zuidelijk op de vindplaats bevindt zich
een ander complex, dat wel zonder twijfel als woonplaats kan worden geïnterpreteerd (erfgreppel 14001,
huis 8002 en kuilen 25001 en 25008).
Algemeen beeld
In totaal zijn 3896 fragmenten dierlijk afkomstig uit deze periode met een totaal gewicht van 60 398 g.
Er zijn 1149 fragmenten op soort gedetermineerd. Rund is de best vertegenwoordigde soort, gevolgd
door schaap (tabel 14.3). Paard en varken zijn in kleinere aantallen aanwezig. Van deze vier soorten zijn
elementen uit alle lichaamsdelen aanwezig. De top drie van meest voorkomende elementen bestaat voor
rund uit: 1. onderkaak; 2. schedel; 3. rib. Voor schaap is dat: 1. onderkaak; 2. scheenbeen; 3. spaakbeen.
Bij runderen en schapen zijn delen uit de kop en bovenpoten het meest aanwezig. Elementen uit de
bovenpoten zijn ongeveer twee keer zoveel aanwezig als die uit de onderpoten en voeten. Bij paard zijn
elementen uit de romp het meest aanwezig (tabel 14.4).
Het voorkomen van slachtsporen is weergegeven in tabel 14.5. Bij rund zijn snijsporen op het distale
einde van schouderbladen het meest voorkomend, gevolgd door snijsporen op ribben en snijsporen onder
	Groot 2016, 81-83.
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het kaakgewricht. Ook bij schaap en paard komen
soort
n n-asso
% gewicht
slachtsporen het meeste voor op schouderbladen. Bij
rund
622
616
57
37 416
varken is weinig onderscheid tussen slachtsporen op
schaap/geit
301
301
28
3187
elementen. Snijsporen komen alleen niet voor op
varken
110
110
10
2349
onderpoten of teenkoten.
paard
54
54
5
4484
Vraatsporen komen voor op fragmenten van alle
subtotaal
1087
1081
100
47 436
vier de landbouwhuisdieren. Brandsporen zijn waargenomen op 118 fragmenten, waarvan er 21 op soort
hond
49
41
1179
determineerbaar zijn. Daarnaast is een concentratie van
edelhert
1
1
69
verbrand materiaal gevonden in greppel 6011 (V6276).
kip
1
1
1
Het betreft 878 fragmenten van bijna een kilo. Hiervan
eend
2
2
5
zijn slechts 28 stukken determineerbaar. Het merenzeearend
4
1
16
deel betreft fragmenten uit de schedel en onderkaken
zwaan
1
1
21
van een rund. Of ze van één individu afkomstig zijn
kraai
3
1
3
is niet te achterhalen. Ook de oorzaak van zo’n grote
hoeveelheid verbrand bot in een niet gedefinieerde
middelgroot zoogdier
216
216
369
greppel is lastig te achterhalen.
groot zoogdier
602
602
8128
Uit de slachtleeftijden van runderen op basis van
niet determineerbaar
1930
1930
3171
gebitsslijtage blijkt geen duidelijke piek (fig. 14.2).
Ongeveer 45 % van de runderen is geslacht op een
totaal
3896
3877
60 398
leeftijd onder de 3 jaar, waarbij het merendeel tussen
de 1 en 8 maanden is gedood. De gegevens over epiTabel 14.3. Tiel-Medel-Afronding. Vroeg-Romeinse
fysevergroeiingen laten zien dat 45 % van de runderen
tijd A. Aantal fragmenten en gewicht per soort.
ouder is dan 4 jaar (bijlage 10, tabel 3).Van de schapen
is tweederde geslacht op een leeftijd tussen de 6 maanden en 2 jaar. De rest is geslacht tussen de 2 en 4 jaar.
Dat laatste is niet te achterhalen op basis van de epifysevergroeiingen, maar hieruit blijkt wel dat ruim tweederde van de schapen is geslacht op een leeftijd
jonger dan 3.5 jaar (bijlage 10, tabel 4).Van varken zijn negen kaken beschikbaar met leeftijdsinformatie.
Van de varkens zijn er twee geslacht tussen 7 en 14 maanden, drie tussen 14 en 21 maanden, twee tussen
7 en 21 maanden en twee tussen 21 en 27 maanden. Eén varken is volwassen tot zeer oud geworden.Van
paarden zijn twee leeftijden bepaald op basis van het gebit: één van 4 jaar en één tussen 11.5 en 13.75 jaar.
Van achttien dieren is het geslacht bepaald. Het gaat om zeven koeien en één stier, drie rammen en
twee ooien, vier beren, en één hengst. Van elf runderen is de schofthoogte bepaald. Deze liggen tussen
de 103 en 126 cm. Het gemiddelde komt uit op 111.6 cm. Van zes schapen is de schofthoogte bepaald.
Deze liggen tussen 55 en 65 cm en het gemiddelde bedraagt 58.4 cm. Twee varkens zijn 72 cm hoog en
twee paarden hebben schofthoogtes van 136 en 140 cm. Ook van vier honden is een hoogte bepaald:
58, 62, 63 en 73 cm.
Er zijn acht fragmenten met pathologische verschijnselen gevonden. Op drie elementen van runderen
is eburnatie vastgesteld. Eén daarvan is een middenvoetsbeen dat tevens is vergroeid en waar nieuw bot
op is gevormd rond de distale mediale epifyse. Dit is vermoedelijk het gevolg van overbelasting. Een
tweede middenvoetsbeen van een rund vertoont sporen van een trauma, mogelijk een verbeende bloeduitstorting. Verder zijn drie kaken aanwezig met periodontitis. Het gaat daarbij om kaken van een schaap,
een varken en een rund.
Beeld per structuur
Omdat het materiaal uit verschillende soorten complexen afkomstig is, is het interessant om enkele
structuren apart te bekijken, zoals de omgreppelde terreinen, de geulvullingen en het boerenerf. Op



Fig. 14.2. Tiel-Medel-Afronding. Vroeg-Romeinse tijd. Leeftijdsverdeling voor rund, gebaseerd op de doorbraak en slijtage van
het gebit (n=17).

die manier is het wellicht mogelijk zicht te
verdeling elementen
rund
schaap
paard
krijgen op het gebruik of de functie van deze
kop en nek
157
67
3
complexen. Allereerst komt het omgreppelde
romp
74
21
13
terrein 14002/14005 aan bod. Deze greppels
bovenpoten voor
101
65
9
bevatten 278 fragmenten bot, waarvan er 102
bovenpoten achter
107
70
11
op soort zijn gedetermineerd. Het valt op
onderpoten
58
38
8
dat schaap de best vertegenwoordigde soort
tenen
50
1
6
is met 53 %, gevolgd door rund met 39 %,
overig
5
2
0
varken met 7 % en paard met 1 %.Van schaap
en rund zijn elementen uit alle lichaamsdelen
Tabel 14.4. Tiel-Medel-Afronding. Vroeg-Romeinse tijd A.
aanwezig. Er is geen significante oververVerdeling van aantal elementen per lichaamsdeel.
tegenwoordiging van een element of een
lichaamshelft te herkennen. Negen fragmenten vertonen brandsporen, waarvan er twee zijn gedetermineerd: een rib van een rund en een scheenbeen
van een schaap. Slachtsporen op botten van schaap, rund en varken zijn niet anders dan gebruikelijk bij
slacht- en consumptieafval. Snijsporen op sprongbenen van schaap en rund komen wel iets meer voor dan
gemiddeld voor de periode, maar daarbij moet opgemerkt worden dat het om zeer lage aantallen gaat.
Twaalf fragmenten vertonen vraatsporen. Het gemiddeld gewicht per fragment is 11 g en het percentage
losse gebitselementen is 6 %. Qua fragmentatie van het materiaal is 37 % voor meer dan de helft compleet.
Greppel 14003 maakt mogelijk deel uit van dezelfde structuur als 14002/14005, maar bevat een zeer
verschillende samenstelling van het dierlijk bot. Van de 407 fragmenten zijn er 91 op soort gedetermineerd. Negen fragmenten daarvan zijn geassocieerd en behoren tot een skelet van een jonge hond van 5
maanden oud. Rund is de best vertegenwoordigde soort met 60 %, gevolgd door schaap met 24 %, varken
met 13.5 % en paard met 2.5 %.Van rund zijn elementen uit alle lichaamsdelen aanwezig, maar delen uit
de kop en onderpoten zijn iets meer aanwezig. Brandsporen zijn gezien op 33 fragmenten, waarvan zes
determineerbaar. Slachtsporen op fragmenten van alle vier de landbouwhuisdieren passen in het beeld
van slacht- en consumptieafval.Vijf fragmenten vertonen vraatsporen. Het gemiddeld fragmentgewicht is
10 g en het percentage losse gebitselementen is 0.5 %. Qua fragmentatie van het materiaal is 38 % voor
meer dan de helft compleet.



Fig. 14.3. Tiel-Medel-Afronding.Vroeg-Romeinse tijd. Leeftijdsverdeling voor schaap, gebaseerd op de doorbraak en slijtage van
het gebit (n=29).
soort
rund

n hak n snij

n hak + snij

n schaaf

21

135

schaap/geit

1

33

varken

1

14

paard

1

13

26.4

6

12.2

hond

4

% slacht
26.3
11.5

1

15.1

Tabel 14.5. Tiel-Medel-Afronding. Vroeg-Romeinse tijd A. Aantal en percentage slachtsporen per soort.

Greppel 14004 bevat 101 fragmenten bot, waarvan 39 determineerbaar. Het gaat om rund met 51 %,
schaap met 28 %, varken en paard. Ook is een opperarmbeen van een eend aangetroffen. Qua soortenverdeling komt de structuur dus overeen met greppel 14003. Ondanks de lage aantallen uit de structuur
zijn van rund elementen aanwezig uit alle lichaamsdelen. Er zijn zeven fragmenten met slachtsporen.
Eén daarvan betreft een hoornpit met een hakspoor.Verder zijn zes fragmenten verbrand, waarvan twee
fragmenten van schaap. Het gemiddeld gewicht is 15 g en het percentage losse gebitselementen is 7 %.
Qua fragmentatie van het materiaal is 35 % voor meer dan de helft compleet.
Greppel 14015 heeft slechts twee fragmenten bot opgeleverd: een schouderblad van paard met snijsporen en een fragment dijbeen van rund.
De greppels en palissades die naar het complex toe leiden en het omsluiten (6009 en 6036, 14006, 6034
en 6035) hebben 704 fragmenten opgeleverd. Hiervan zijn er 160 determineerbaar. Daarbij moet worden
opgemerkt dat alleen uit palissade 6034 al 276 niet determineerbare fragmenten zijn verzameld. Rund is de
best vertegenwoordigde soort met 70 %, gevolgd door schaap met 17 %, varken en paard. Daarnaast zijn een
fragment van een hond en een niet determineerbare middelgrote vogel aanwezig.Van rund zijn elementen
uit alle lichaamsdelen vertegenwoordigd. In greppel 14006 is een vrijwel complete runderschedel gevonden. Snijsporen zijn aanwezig op fragmenten van alle vier de landbouwhuisdieren. Haksporen zijn alleen
op runderbotten gezien.Twaalf fragmenten vertonen brandsporen, waarvan twee van schaap, een van varken
en een van rund. Het gemiddeld gewicht per fragment is 15 g en het percentage losse gebitselementen is
4 %. Qua fragmentatie van het materiaal is 38 % voor meer dan de helft compleet.



De grootste hoeveelheid vondsten komt uit
soort
n n-asso
%
gewicht
de lagen 11020 en 11021, geulvullingen van de
rund
298
292
59
21 097
restgeul Echteld fase II. Deze lagen lopen vanaf
schaap/geit
115
115
23
1720
de hoogte van het omgreppelde terrein door
varken
50
50
10
1276
naar het noorden tot het einde van het onderpaard
38
38
8
3327
zoeksgebied. Het gros van het materiaal is echter
subtotaal
502
496
100
27 420
geconcentreerd op de plek direct voor en iets ten
noorden van het greppelcomplex. Verder naar het
hond
39
39
noorden nemen de aantallen sterk af.716 In totaal
edelhert
1
1
komen uit deze lagen 987 fragmenten met een
zeearend
4
1
gewicht van ruim 33 kilo (tabel 14.6). Hiervan
zwaan
1
1
zijn 546 stukken op soort gedetermineerd. Rund
is de best vertegenwoordigde soort met 59 %,
middelgroot zoogdier
29
29
gevolgd door schaap, varken en paard. Daarnaast
groot zoogdier
218
218
zijn resten van hond, zeearend, zwaan en edelhert
niet determineerbaar
194
194
gevonden. Onder de aantallen zijn twee associaties.
De eerste betreft zeven fragmenten uit de ondertotaal
987
978
rug en heup van een rund en het tweede betreft
het bekken, een rib en twee lendenwervels van
Tabel 14.6. Tiel-Medel-Afronding. Vroeg-Romeinse tijd A.
een zeearend. Van rund zijn elementen uit alle
Aantal fragmenten en gewicht per soort uit geulvullingen
lichaamsdelen aanwezig. Het aantal fragmenten uit
11020 en 11021.
schedels en onderkaken is twee tot drie keer zo
hoog als andere elementen.Van de 35 schedels zijn
er twee zo goed als compleet. Vijf schedels zijn afkomstig van jonge dieren.717 Twee daarvan hebben een
opvallend grote hoornpit. Van schaap zijn ook elementen uit alle lichaamsdelen aanwezig. De top drie
bestaat uit scheenbeen, onderkaak en rib. Er zijn zes fragmenten van schedels gevonden, waarvan er drie
daadwerkelijk van de soort schaap afkomstig zijn. Twee daarvan zijn van rammen met grote hoornpitten.
Eén schedel is direct bij een schedel van een varken gevonden en beide hebben dezelfde snijsporen op
het voorhoofd.Van varken en paard zijn verder geen opvallende fragmenten aanwezig.Van hond zijn ook
twee complete schedels gevonden. Binnen de assemblage zijn twee tot voorwerp bewerkte fragmenten
aanwezig. Een geweitak van edelhert is bewerkt tot priem. Een ander object betreft een koker met open
uiteindes, die is vervaardigd uit een dijbeen van een rund. De koker kan rechtop staan en heeft slijtsporen
aan de binnenkant van de bovenkant van de schacht, die suggereren dat de koker heeft gediend om harde
of scherpe voorwerpen in te bewaren of dat de koker kon worden afgesloten met een stop (bijlage 11
cat.nr. 4). Er zijn 149 fragmenten met slachtsporen, waarvan het merendeel bestaat uit snijsporen. Vooral
op runderbotten zijn ook haksporen aangetroffen en op een fragment van varken zijn schaafsporen herkend. Het gemiddeld fragmentgewicht is 33.5 gram en het percentage losse gebitselementen is 2 %. Qua
fragmentatie van het materiaal is 55 % voor meer dan de helft compleet.
Na het greppelcomplex en de geullagen moet nog worden ingegaan op het boerenerf met huis 8002,
greppel 14001 en kuil 25001. Dit erf dateert in de Augustëisch-Tiberische tijd. In totaal bevatten deze
structuren 193 fragmenten, waarvan er 77 op soort zijn gedetermineerd. Rund is met 55 % de best vertegenwoordigde soort, gevolgd door schaap met 37 %, varken en paard. Naast de vier landbouwhuisdieren
zijn drie elementen van een kraai en één van een kip gevonden.Van rund en schaap zijn fragmenten uit
alle lichaamsdelen aanwezig. Het enige fragment paard betreft een middenvoetsbeen dat slijtagesporen
	Het meeste materiaal komt uit werkput 136, gevolgd

ten 123, 134, 116 en 115 komen slechts 44 fragmenten.
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door 124 en 117. Deze putten hebben samen 943 fragmenten opgeleverd. Uit de meer noordelijk gelegen put-
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van de schedelnaden.



vertoont van gebruik als gereedschap (bijlage 11 cat.nr. 3). Snijsporen zijn aanwezig op zeven fragmenten van rund en op één van schaap. Verder zijn zes fragmenten verbrand, waarvan twee fragmenten van
schaap. Het gemiddeld fragmentgewicht is 14 gram en het percentage losse gebitselementen is 2.5 %.
Qua fragmentatie van het materiaal is 25 % voor meer dan de helft compleet. Ten noorden van het erf is
nog een kuil (25008) aangetroffen met veel materiaal dat mogelijk bij het vroeg-Romeinse bijgebouw
9002 hoort. Het materiaal uit deze kuil is niet te onderscheiden van gebruikelijk nederzettingsafval en
geeft geen inzicht in eventuele ambachtelijke activiteiten die in gebouw 9002 kunnen zijn uitgevoerd.
Tot slot is een diergraf (28010) uit deze periode aangetroffen. De fragmenten uit dit graf zijn niet
meegeteld in het overzicht van deze periode. Het diergraf bevat een deels compleet rund. Van dit dier
is de romp gevonden met de hals en de kop op de romp gelegd. Aan de achterzijde van de romp lag de
losse rechter voorpoot vanaf het middenhandsbeen. Het rund had een leeftijd van 30 tot 36 maanden.
Een halve meter ten noorden van het graf lag nog een kaak van een rund van zeer oude leeftijd.
Interpretatie
De periode vroeg-Romeinse tijd A omvat twee vindplaatsen: het Augusteïsche greppelcomplex met de
geullagen en een iets latere boerderij met omgreppeld erf. Het greppelcomplex is vanwege de datering
en structuren vrij bijzonder. De interpretatie van het complex blijft echter problematisch (zie paragraaf
19.5). De vindplaats lijkt vanwege de soortenverdeling, met het hoge aandeel rund en schaap, goed aan
te sluiten bij rurale nederzettingen uit het rivierengebied.
De greppels bevatten wat lage aantallen bot, maar qua soortensamenstelling lijkt 14002/14005 te
verschillen van de andere omgreppelde erven en van de greppels en palissades die het terrein omringen.
De assemblage uit deze structuur bevat namelijk een lager aandeel rund en hoger aandeel schaap. De
aanwezige elementen en slachtsporen lijken verder niet veel te verschillen van de andere structuren en
wijzen op slacht- en consumptieafval. De assemblage laat geen duidelijke aanwijzingen zien voor rituele
handelingen, zoals oververtegenwoordiging van bepaalde slachtsporen of elementen.
Het dierlijk bot uit de geullagen bestaat uit een grotere hoeveelheid en is beter bewaard. Voor wat
betreft soortenverdeling komt het overeen met de greppels (met uitzondering van 14002/14005). In
combinatie met de slachtsporen wijst dit erop dat het bot grotendeels nederzettingsafval van slacht en
consumptie betreft. Het hoge aantal schedelfragmenten van rund is echter opvallend. In combinatie met
hoge aantallen fragmenten uit de onderpoten zou dit kunnen wijzen op gespecialiseerde slacht, maar
hier zijn de stukken uit de onderpoten gemiddeld vertegenwoordigd (tabel 14.4). Enkele van de schedelfragmenten van zowel rund als schaap hebben opvallend grote hoornpitten. Daarnaast zijn ook twee
complete hondenschedels uit de lagen afkomstig en zijn op een eerste halswervel van een hond zeer veel
snijsporen aangetroffen. Al met al ontstaat het vermoeden dat een deel van de schedels gerelateerd kan
zijn aan andere activiteiten, zoals gespecialiseerde ambachten of rituele praktijken.
Het dierlijk bot uit de vroeg-Romeinse tijd A wijst er over het algemeen op dat de bewoners van de
site zelfvoorzienend zijn geweest. De slachtleeftijden van runderen laten zien dat deze dieren niet specifiek voor vlees zijn gehouden. In Tiel-Medel worden relatief veel dieren geslacht in de periode 1 tot 8
maanden. De meeste dieren lijken op (jong) volwassen leeftijd te zijn gedood. De slacht van zeer jonge
dieren is een indicatie voor melkproductie en de aanwezigheid van oudere dieren wijst erop dat runderen zijn gebruikt als ploeg- of lastdier. Er lijkt daarom ten opzichte van de Late IJzertijd meer belang te
worden gehecht aan secundaire producten, met name melk.
De slachtleeftijden van schapen tonen dat twee derde wordt geslacht in de eerste twee jaar. In de
categorie tussen de 6 en 12 maanden worden iets meer dieren gedood dan in de categorie 1 tot 2 jaar.718
De afwezigheid van schapen ouder dan 4 jaar en het lage aandeel schapen tussen 3 en 4 jaar, wijst erop
dat de dieren vooral voor vlees zijn gehouden en in mindere mate voor wol. Het ontbreken van schapen
jonger dan 6 maanden en ouder dan 4 jaar zou zelfs kunnen betekenen dat we te maken hebben met
gespecialiseerde slacht, waarbij de dieren elders gefokt zijn. Uit het isotopenonderzoek (zie hoofdstuk



Fig. 14.4. Tiel-Medel-Afronding. Vroeg-Romeinse tijd. Tot priem bewerkte geweitak van edelhert.

16) blijkt echter dat de schapen wel lokaal zijn gehouden. Dat kan echter nog steeds betekenen dat de
schapen van andere rurale sites uit de regio hier naartoe zijn gebracht. De jonge leeftijden van varkens
zijn gebruikelijk. Alleen één varken is zeer oud.
Slachtsporen en de verdeling van elementen wijzen ook op zelfvoorzienendheid. Bij zowel rund als
schaap zijn elementen uit de kop en bovenpoten het best vertegenwoordigd. Indien schapen dus zijn
geïmporteerd om in Medel te slachten, dan is het vlees hoogstwaarschijnlijk lokaal gebruikt en niet
opnieuw geëxporteerd. Van slacht zijn alle stadia (primair, secundair en tertiair) aanwezig op botten van
rund, schaap en ondanks de lage aantallen, ook bij paard. Met name snijsporen op het blad van het schouderblad wijst op tertiaire slacht bij paarden.719 Bij varken is primaire slacht minder duidelijk. In greppel
14004 is één runderhoornpit met een hakspoor gevonden. Dit valt onder primaire slacht en kan een
spoor zijn van het villen, maar het kan ook een aanwijzing zijn voor het losmaken van de hoorn voor
hoornbewerking.
Wild
Het aandeel wild in de vroeg-Romeinse assemblage is vrij beperkt. Een eerste stuk betreft een fragment
van een tot priem bewerkte geweitak van edelhert (fig. 14.4, bijlage 11, cat.nr. 1). Doordat geweien worden afgeworpen is gewei alleen een aanwijzing voor jacht zodra er nog bot van de schedel aan vast zit.
Daarmee is deze vondst dus geen directe aanwijzing voor jacht. Daarnaast kunnen objecten zoals deze
priem gemakkelijk zijn meegenomen van elders. Met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van
wild zwijn kan worden opgemerkt dat het onderscheid met varken lastig is te maken. Dat er geen resten
van wild zwijn zijn herkend betekent dan ook niet dat er zeker geen wilde zwijnen aanwezig zijn in de
assemblage.
Wild wordt verder voornamelijk gerepresenteerd door de vogels eend, kraai, zeearend en zwaan. Alle
soorten zullen in het wild hebben geleefd in de omgeving van Tiel. De context (erfgreppels) waarin de
eend en kraai zijn gevonden doet vermoeden dat de soorten zijn gejaagd. Van de zwaan en de zeearend
uit de geul is dit minder duidelijk.Wilde vogels werden wel bejaagd als voedselbron, maar in rurale agrarische nederzettingen zal het belang hiervan zeer beperkt zijn geweest. Kraaien zijn overigens niet gegeten,
omdat het eten van aaseters taboe was.720 Tegelijkertijd kan dit, ongediertebestrijding, wel een reden zijn
geweest voor het jagen van kraaien. Naast vlees zijn (vaak grote) vogels bejaagd voor de botten, waarvan
gereedschap en instrumenten konden worden gemaakt, en voor veren, die zowel praktisch als voor deco	Groot 2016, 101-104.

te zijn geslacht en uitgebeend. Het vermoeden is geop-
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ratie zijn gebruikt.721 Zo zijn vleugelveren van zeearenden bijvoorbeeld gebruikt in pijlschachten.722 Van
de zwaan en de eend kan ook het dons zijn gebruikt. Kraaienveren zijn ook gebruikt als versiering, met
name door Romeinse soldaten als versiering van de uitrusting.723 Van kraai(achtig)en is bekend dat ze
ook wel in rituele contexten zijn aangetroffen, bijvoorbeeld in de tempel van Empel, maar ook in speciale deposities in Tiel-Passewaaij en Forum Hadriani.724 De kraai uit Tiel-Medel is aangetroffen in een
erfgreppel. Het kan zijn dat het dier is gedood als ongedierte, maar bij systematische bestrijding zou een
hoger aantal fragmenten te verwachten zijn. De grote symbolische rol van de arend voor de Romeinen
blijkt bijvoorbeeld uit het gebruik als veldteken in het leger. Plinius de Oudere schrijft over de toewijzing van dit symbool aan Romeinse legioenen en vertelt dat Romeinse kampen in de winter altijd wel
bezocht worden door arenden, die hij de nobelste en krachtigste van alle bekende vogels noemt.725 Dat
zwanen in de Romeinse tijd zijn gejaagd is zeker. Op schrijftabletten uit Vindolanda is een tekst gevonden van omstreeks 90 na Chr., waarin een Romeinse commandant, Flavius Cerialis, zijn vriend vraagt
om nieuwe netten voor het jagen op zwanen.726 Uiteindelijk kunnen we concluderen dat in Tiel-Medel
in de vroeg-Romeinse tijd de (economische) rol van wild minimaal zal zijn geweest.

1 4 . 2 . 3 v r o e g - r o m e i n s e t i j d : g e u l v u l l i n g e n 1 1 05 1 - 1 1 054 

Direct ten noorden van zowel de Late IJzertijd- als de vroeg-Romeinse lagen en structuren zijn in de
geul vier vullingen (11051 tot en met 11054) gevonden met een vondstassemblage die dateert in de
vroeg-Romeinse tijd (zowel fase 4 als 5). Opvallend is dat het dierlijk bot uit deze lagen qua samenstelling geheel niet overeenkomt met dat van de assemblage uit vroeg-Romeinse tijd A (fase 4). De meeste
fragmenten zijn namelijk afkomstig van paard en de minste van schaap. Hierdoor hebben we vermoedelijk te maken met een vondstcomplex dat niet te relateren is aan de contexten uit fase 4. Daarom wordt
deze assemblage apart besproken.727
Uit de lagen zijn 216 fragmenten verzameld, waarvan er 108 op soort zijn gedetermineerd (tabel
14.7). Hieronder vallen zeven associaties van elementen: één van rund, één van hond en vijf van paard.
Paard is als gezegd de best vertegenwoordigde soort met 49.5 %, gevolgd door rund met 47 %. Het valt
op dat hond eigenlijk de derde plaats inneemt, vóór varken en schaap.
De associaties van paard betreffen: een volgroeide linker ondervoorpoot728 met snijsporen; een rechter elleboog729 van een paard van 15 tot 18 maanden oud met snijsporen; beide voorpoten730 van een
volgroeid dier; een linker poot731 van een volgroeid dier met snijsporen; een deel van een wervelkolom
van atlas tot borstwervels. Buiten de associaties zijn van deze soort elementen uit alle lichaamsdelen vertegenwoordigd. De associatie van rund betreft beide scheenbenen van een dier dat jonger is dan 2 jaar.
Verder zijn van rund elementen uit alle lichaamsdelen aanwezig. Van schaap is alleen een deel van een
schedel met grote hoornpitten van een ram gevonden. Ook de twee fragmenten varken komen uit de
kop. De fragmenten hond komen uit de voorpoten en ruggengraat.
Slachtsporen zijn aanwezig op botten van paard, rund en varken. De slachtsporen op paardenbotten
zijn te relateren aan het opdelen van het karkas en wijzen niet direct op consumptie. Brandsporen zijn
aanwezig op een niet-determineerbaar fragment en op een rib van een rund. Vraat is aanwezig op acht
fragmenten, waarvan vier rund en twee paard.
	Serjeantson 1997, 255-257; Groot 2008, 66.
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Metacarpus, phalangen 1, 2, 3.

	Distale humerus, proximale radius.
	Distale humeri, radii en een metacarpus.
	Scapula, radius, metacarpus.

soort

n

n-asso

%

gewicht

paard

59

40

49.5

6534

rund

39

38

47

2962

varken

2

2

2.5

115

schaap

1

1

1

270

101

81

100

9881

hond

6

5

120

gans

1

1

19

middelgroot zoogdier

1

1

groot zoogdier

45

669

niet determineerbaar

62

210

216

10 900

subtotaal

totaal

Tabel 14.7. Tiel-Medel-Afronding.Vroeg-Romeinse tijd. Aantal fragmenten en gewicht per soort uit de geullagen 11051-11054.

Uit de epifysevergroeiingen van paard blijkt dat 16 % van de paarden is gedood op een leeftijd tussen 1
en 2 jaar en nog eens 13 % op een leeftijd tussen 2 en 3.5 jaar (fig. 14.5). Er zijn geen kaken met leeftijdsgegevens van paard gevonden. Van rund zijn wel twee leeftijden bepaald aan de hand van gebitsslijtage.
Het gaat om een dier met een leeftijd tussen 18 en 30 maanden en een van 30 tot 36 maanden. De epifysevergroeiing heeft te weinig gegevens opgeleverd voor een betrouwbaar beeld van de slachtleeftijden.
Van een varken is de leeftijd bepaald tussen 14 en 21 maanden.
Schofthoogtes zijn berekend voor twee paarden: 131 en 148 cm; voor rund: 110 en 133 cm; en voor
hond: 57 cm.
Het gemiddeld gewicht per fragment is 50 g en het percentage losse gebitselementen is 5 %. Qua
fragmentatie van het materiaal is 59 % voor meer dan de helft compleet.
Interpretatie
Hoe het dierlijk bot uit de restgeulvullingen 11051-11054 geïnterpreteerd moet worden is niet direct
duidelijk. Door de locatie en datering is het materiaal niet te relateren aan de structuren op de oever.
We kunnen alleen uitgaan van de vondsten. Ondanks de lage aantallen is het aandeel paard van bijna
50 % is uitzonderlijk hoog. De samenstelling van het materiaal wijkt dan ook duidelijk af van de andere
vroeg-Romeinse contexten. Uit analyse van het metaal blijkt tevens dat op de oostelijke geuloever relatief
veel paardentuig is gevonden (zie paragraaf 9.5.2.2). Een verklaring zou kunnen zijn dat in de omgeving
paarden zijn gefokt. Uit andere vindplaatsen uit het rivierengebied is bekend dat paarden zijn gefokt.
Aanwijzingen hiervoor zijn een hoog percentage bot (>20 %) en de aanwezigheid van juveniele en oude
paarden. De volwassen dieren zullen in mindere mate aanwezig zijn, omdat deze zullen zijn verhandeld.732
Uit de geullagen komt weinig materiaal met leeftijdsinformatie, maar dat veulens aanwezig zijn is zeker.
Opmerkelijk is wel dat het verschijnsel paardenfok over het algemeen in de 2de en 3de eeuw na Chr.
plaatsvindt. In Tiel-Medel is in dit geval al decennia eerder met paardenfok begonnen. Alleen in Wijk bij
Duurstede-De Horden lijkt paardenfok ook al in de vroeg-Romeinse tijd aan te vangen.733

	Groot 2016, 194-95; Esser et al. 2010, 220-21; Laarman
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	Groot 2016, 90; Laarman 1996b, 377.
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1996a, 356.



Fig. 14.5. Tiel-Medel-Afronding. Vroeg-Romeinse tijd. Leeftijdsverdeling voor paard, gebaseerd op epifysevergroeiing, uit de
geullagen 11051-11054 (n=29).
14 . 2 . 4 ove rgang vroe g - rom e i n se ti j d na ar m i dde n - rom e i n se ti j d

Deze periode (grofweg vroeg-Romeins B en midden-Romeins A) beslaat twee contexten. In de eerste
plaats gaat het om de oversteekplaats uit de fase omstreeks 100 na Chr. Ten tweede is op de westelijke
oever van de geul een context aangetroffen die bestaat uit drie geullagen, gedateerd tussen 40 en 120
na Chr. In deze paragraaf wordt eerst een overzicht voor de periode gegeven, waarna nog zal worden
ingegaan op de individuele contexten.
Algemeen beeld
In totaal zijn uit deze periode 993 fragmenten verzameld met een gewicht van 52 835 gram. Hiervan
zijn 607 fragmenten op soort gedetermineerd, inclusief vier associaties. Rund is opnieuw de best vertegenwoordigde soort. Wat opvalt is het hoge aandeel paard (tabel 14.8). Schaap en varken zijn in lagere
aantallen aanwezig.Van alle vier de soorten zijn elementen uit het hele lichaam aanwezig. Bij rund is de
top drie: onderkaak, schouderblad, spaakbeen. Het aantal onderkaken is twee tot drie keer zo hoog als
dat van andere elementen. Bij paard bestaat de top drie uit middenhandsbeen, opperarmbeen, spaakbeen/
middenvoetsbeen. Van hond zijn twee vrijwel complete skeletten aanwezig. Van edelhert zijn een stuk
van afgeworpen gewei met afgezaagde stang en oogtak en een middenvoetsbeen met snij- en vraatsporen
aangetroffen. Een fragment gans betreft een ellepijp.
Slachtsporen op botten van rund en schaap zijn gebruikelijk voor slacht- en consumptieafval (tabel
14.9). Er zijn sporen te zien van zowel het villen en opdelen van karkassen als uitbenen en los snijden van
vlees. Op fragmenten van paard zijn zowel slachtsporen aanwezig die wijzen op primaire slacht (doden,
villen) en secundaire slacht (los maken van grotere lichaamsdelen), maar er zijn ook snij- en schaafsporen
aanwezig op diafysen van elementen uit de bovenpoten.Tevens is een snijspoor gezien aan de binnenkant
van een onderkaak op de symfyse. Dit wijst erop dat paardenvlees is uitgebeend (tertiaire slacht).



soort

n

n-asso

%

gewicht

rund

248

229

48

22 272

paard

159

153

32

22 071

schaap

55

55

11

831

varken

42

42

9

1197

subtotaal

504

479

100

46 371

hond

100

28

1580

edelhert

2

2

441

gans

1

1

6

24

79

groot zoogdier

middelgroot zoogdier

215

3735

niet determineerbaar

147

623

totaal

993

52 835

Tabel 14.8.Tiel-Medel-Afronding.Vroeg-Romeinse tijd B tot midden-Romeinse tijd A. Aantal fragmenten en gewicht per soort.

soort

n hak

n snij

n hak + snij

n schaaf

% slacht

rund

7

40

2

1

20.2

schaap/geit

1

varken
paard

5

8

16.4

2

4.8

27

2

1

22

edelhert

1

-

hond

3

3

Tabel 14.9. Tiel-Medel-Afronding. Vroeg-Romeinse tijd B tot midden-Romeinse tijd A. Aantal en percentage slachtsporen per
soort.

Vraatsporen komen voor op botten van alle vier de landbouwhuisdieren. Daarnaast zijn ze waargenomen op een fragment van hond en van edelhert. Brandsporen zijn herkend op vier fragmenten, waarvan
er één determineerbaar was als opperarmbeen van een middelgroot zoogdier.
Voor veertien runderen zijn slachtleeftijden berekend op basis van gebitsslijtage (fig. 14.6). Hieruit
is op te maken dat 48 % van de runderen wordt geslacht op een leeftijd onder de 3 jaar, waarvan het
merendeel op een leeftijd tussen de 8 en 30 maanden. Daarnaast zijn volwassen en zeer oude dieren goed
vertegenwoordigd. De data uit de epifysevergroeiingen laten een overeenkomend beeld zien: 53 % wordt
geslacht op een leeftijd onder de 4 jaar (bijlage 10, Tabel 5). Voor paard zijn negen leeftijden bepaald op
basis van hoogtes en doorbraak van gebitselementen (fig. 14.7). Drie dieren zijn 2 jaar of jonger, twee zijn
tussen de 2 en 3.5 jaar, één is tussen de 6.5 en 7.5 jaar, twee dieren zijn tussen de 7.5 en 10 jaar en één
dier is ouder dan 10 jaar. Het valt op dat meer dan de helft van de paarden is geslacht op onvolwassen
leeftijd, voordat ze klaar waren om te dienen als rij- of lastdier. Ook uit de epifysevergroeiingen blijkt
dat een groot deel jonge paarden is gedood (fig. 14.8). Hierbij gaat het om 29 % onder de 3.5 jaar.Voor
schaap zijn vier leeftijden berekend op basis van slijtage. Eén dier is gedood op een leeftijd tussen 6 en
12 maanden, één tussen 1 en 3 jaar en twee dieren tussen de 3 en 4 jaar. Van varken zijn vijf leeftijden



Fig. 14.6. Tiel-Medel-Afronding. Vroeg-Romeinse tijd B tot midden-Romeinse tijd A. Leeftijdsverdeling voor rund, gebaseerd
op de doorbraak en slijtage van het gebit (n=14).
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Fig. 14.7. Tiel-Medel-Afronding. Vroeg-Romeinse tijd B tot midden-Romeinse tijd A. Verdeling jonge en volwassen paarden,
gebaseerd op de doorbraak en slijtage van het gebit (n=9).



bepaald. Alle dieren zijn jonger dan 3 jaar.
Van vijf dieren is het geslacht vastgesteld. Het gaat om twee hengsten, een koe, een ooi, een ram en
een beer.
Van runderen zijn vier schofthoogtes bepaald. De hoogtes zijn 112.5, 114.5, 120.5 en 125 cm. Van
paard zijn negen schofthoogtes bepaald. Het kleinste dier is 123 cm en het grootste 140 cm. Het gemiddelde ligt op 134 cm. Verder zijn twee honden 56 en 59.5 cm hoog.
Er zijn drie fragmenten die pathologische verschijnselen vertonen. Op een sprongbeen en een dijbeen
van rund is eburnatie waargenomen. Een middenvoetsbeen van paard heeft botuitsteeksels aan het proximale gewricht, wat wijst op de aandoening spat.
Eén bot is gebruikt als gereedschap (bijlage 11, cat.nr. 2). Het gaat om een middenhandsbeen van een
paard, waarvan het distale gewricht aan de zijkanten is gesleten. Het element is vermoedelijk gebruikt
om mee te wrijven.
De structuren rond de oversteekplaats
In de geul zijn verschillende lagen en een opgebracht grondlichaam aangetroffen (zie paragraaf 20.2.6).
Het aardewerk en metaal uit deze structuren is niet eenduidig. In de meeste lagen lijkt een component
materiaal aanwezig uit de 1ste eeuw (na 40 na Chr.) alsmede een component uit (het begin van) de 2de
eeuw na Chr. Mogelijk bestaan deze lagen uit opgebrachte grond en materiaal dat van elders is aangevoerd, bedoeld voor het verstevigen van de oversteekplaats en de oevers. Vanwege deze complexiteit
zal het dierlijk bot hieronder per context worden beschreven. Vervolgens komt de samenhang tussen de
lagen aan bod.
Geulvulling 11022 is een laag die ten noorden van de oversteekplaats is aangetroffen. Het aardewerk en metaal dateert van na 100 na Chr. De hoeveelheid botmateriaal uit de laag is van een beperkte
omvang. Het gaat om 73 fragmenten met een gewicht van 1191 g. Hiervan zijn negen fragmenten van
rund, vier van schaap en één van paard.Van de 47 fragmenten hond behoren er 45 tot een deels compleet
skelet. Van de hond zijn de kop, de beide voorpoten en de linker achterpoot aanwezig. Op basis van de
epifysevergroeiingen was de hond tussen de 8 en 10 maanden oud. Eén kaak van een rund geeft een leeftijd tussen 8 en 30 maanden. Het gemiddeld fragmentgewicht is 16 g. Er zijn geen losse gebitselementen
aanwezig. Qua fragmentatie van het materiaal is 46 % voor meer dan de helft compleet.
Geulvulling 11017 ligt aan de oostelijke oever en dateert in het begin van de 2de eeuw na Chr. Uit
de insteekhaven zijn eveneens 73 fragmenten verzameld. Het gewicht bedraagt hiervan 5752 g. Rund
is vertegenwoordigd met 27 fragmenten, paard met elf, schaap met vijf, varken met drie en hond met
zeven. Van rund zijn twee leeftijden bepaald. Eén dier was zeer oud. Het andere rund was tussen de 18
maanden en de jong volwassen leeftijd.Van paard zijn zeventien fragmenten aanwezig. Hiervan horen er
zeven bij een associatie van drie onderpoten: het gaat om beide middenvoetsbenen met eerste teenkoten
en het linker hielbeen. Daarnaast is het linker middenhandsbeen en een linker derde teenkoot aanwezig.
Op de onderpoten zijn hak-, schraap- en snijsporen aangetroffen. Uit epifysevergroeiingen is duidelijk
dat het paard een leeftijd had tussen 15 maanden en 3 jaar. De lengte van de middenvoetsbenen geven
een schofthoogte van 130 cm en het middenhandsbeen geeft een schofthoogte van 134 cm. De gearticuleerde onderpoten zijn geïnterpreteerd als speciale depositie. Vergelijkbare deposities van onderpoten,
waarbij de rechter voorpoot ontbreekt, zijn bekend uit Tiel-Passewaaij. Ze zijn daar geïnterpreteerd als
rituele deposities.734 De Medelse context is echter anders dan die in Passewaaij. Er is immers geen sprake
van een vondst uit een rurale nederzetting maar uit een geulvulling. Daarnaast is niet met zekerheid te
zeggen dat bij het graafwerk de vierde poot niet over het hoofd is gezien. Het is daarom ook mogelijk
dat de depositie een overblijfsel is van een gevilde huid. Dan rest nog de vraag waarom een jong dier is
gevild. Het is namelijk kostbaar en intensief werk om een paard te laten opgroeien. Vanuit economisch
	Groot 2008, 133.
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Fig. 14.8. Tiel-Medel-Afronding. Vroeg-Romeinse tijd B tot midden-Romeinse tijd A. Leeftijdsverdeling voor paard, gebaseerd
op epifysevergroeiing (n=75).

oogpunt is het dan niet verstandig om een jong dier te slachten, tenzij het dier een natuurlijke dood is
gestorven of ook voor vlees is geslacht.
Het gemiddeld gewicht per fragment uit structuur 11017 is 79 g en het percentage losse gebitselementen is 4 %. Qua fragmentatie van het materiaal is 69 % voor meer dan de helft compleet.
Structuur 11029 betreft een grondlichaam ter plaatse van de oversteekplaats door de geul. Het aardewerk
dateert tussen 40 en 120 na Chr. Het metaal dateert uit de 1ste eeuw, voor 80 na Chr. De structuur bevat
81 fragmenten dierlijk bot, waarvan 36 determineerbaar. Hier is paard het best vertegenwoordigd met 34.3
%, gevolgd door rund met 31.3 %, varken met 20 % en schaap met 14.3 %.Van vier dieren zijn de leeftijden
bepaald. Het gaat om een paard van 2.5 tot 3.5 jaar, een schaap van 6 tot 12 maanden en twee varkens van
tussen 14 en 21, en 27 en 36 maanden. Het gemiddeld fragmentgewicht is 43 g en het percentage losse
gebitselementen is 4 %. Qua fragmentatie van het materiaal is 39 % voor meer dan de helft compleet.
Ook structuur 11031 maakt deel uit van de oversteekplaats en ligt stratigrafisch boven 11029. Het
aardewerk dateert tussen 40 en 70 na Chr. Het metaal is niet nader te dateren dan midden-Romeins. Uit
de laag zijn zeven determineerbare fragmenten verzameld: drie van rund, één van schaap, één van varken
en twee van hond. Eén fragment is niet determineerbaar. Het gemiddeld gewicht is 79 g.
Laag 11028 is een geulvulling op de oostelijke oever die vermoedelijk is ontstaan door baggerwerkzaamheden. Het aardewerk uit de laag dateert tussen 40 en 70, gelijk aan 11031. Het metaal dateert in
de 1ste en 2de eeuw na Chr. De structuur bevat 112 fragmenten dierlijk bot, waarvan er 81 op soort zijn
gedetermineerd. Hieronder vallen ook de 29 fragmenten van een vrijwel compleet hondenskelet. Rund
is het meest aanwezig met 56 %, gevolgd door paard met 23 %, schaap met 13 % en varken met 8 %. Het
hondenskelet is van een jong dier van 5 tot 8 maanden oud. Alleen de epifysen van de schouderbladen en
het rechter distale opperarmbeen zijn vergroeid. Op de tweede halswervel (axis) zijn slachtsporen gezien,
die erop wijzen dat het dier gedood is. De rechter bekkenhelft en het proximale rechter dijbeen zijn niet
bewaard. Ook de middenvoetsbeenderen en rechter middenhandsbeenderen ontbreken. Onder het materiaal waren drie kaken geschikt voor leeftijdsbepaling. Het gaat om een rund van 8 tot 18 maanden, een



soort

VROM B / MROM A

begin 2de eeuw

11028, 11029, 11031

11017, 11022

totaal

n=88

n=60

n=148

rund

47

60

52

paard

26

20

24

varken

13.5

15

14

schaap

13.5

5

10

totaal

100

100

100

Tabel. 14.10. Tiel-Medel-Afronding. Vroeg-Romeinse tijd B tot midden-Romeinse tijd A. Soortverdeling per structuur en
datering in procenten.

soort

n

n-asso

%

gewicht

rund

171

152

46

15 431

paard

118

118

36

16 097

varken

27

27

8

714

schaap

34

34

10

480

350

331

100

32 722

10

9

704

edelhert

2

2

441

gans

1

1

6

subtotaal
hond

middelgroot zoogdier

18

54

groot zoogdier

147

2 755

niet determineerbaar

118

512

totaal

646

37 194

Tabel. 14.11. Tiel-Medel-Afronding. Vroeg-Romeinse tijd B tot midden-Romeinse tijd A. Aantal fragmenten en gewicht per
soort uit structuur 11041-11043.

paard van 2.5 jaar oud en een varken van 2 tot 7 maanden oud.Van schaap is verder een grote hoornpit
van een ram gevonden. Slachtsporen zijn aangetroffen op fragmenten van rund, paard en hond. Er zijn
geen fragmenten met brandsporen. Het gemiddeld gewicht per fragment is 41 g en het percentage losse
gebitselementen is 8 %. Qua fragmentatie van het materiaal is 68 % voor meer dan de helft compleet.
Uit deze contextbeschrijvingen blijkt dat de individuele contexten nogal van elkaar verschillen qua
aantallen dierlijk bot en soortenverdelingen. Uiteindelijk gaat het echter steeds om lage aantallen. De
verschillen kunnen daardoor voor een deel op toeval berusten. In tabel 14.10 is de soortenverdeling
weergegeven voor de gecombineerde contexten. Daarbij is tevens een onderscheid weergegeven tussen
de lagen die zowel in de 1ste als in het begin van de 2de eeuw na Chr. zijn gedateerd en de lagen die
alleen in het begin van de 2de eeuw zijn gedateerd. Ondanks de lage aantallen lijkt er een klein verschil
waarneembaar in de percentages rund en schaap, waarbij de oudere fase worden gekenmerkt door een
kleiner aandeel rund en een groter aandeel schaap.



Fig. 14.9. Tiel-Medel-Afronding. Vrijwel complete schedel van een 1-jarig veulen (V5521).

De westelijke oever
Een grotere assemblage dierlijk bot is afkomstig van de westelijke oever, lagen 11041, 11042 en 11043.
Omdat deze lagen van de westelijke oever niet direct in verband zijn gebracht met de oversteekplaats en
tevens een andere samenstelling hebben qua assemblage, wordt deze context apart besproken. Ook hier
hebben we te maken met secundair materiaal. Evenals bij de structuren rond de oversteekplaats vertonen
de afzonderlijke lagen van de westelijke oever enige verschillen in datering. Op basis van aardewerk- en
metaaldateringen kan echter een algemene datering tussen 40 en 120 na Chr. worden aangehouden.
Uit de lagen 11041-11043 zijn 646 fragmenten dierlijk bot verzameld, met een gewicht van 37 194
g. Hiervan zijn 359 stukken op soort gedetermineerd (tabel 14.11). Fragmenten rund zijn het meest
aanwezig met 46 %, maar vooral het grote aandeel paard met 36 % is opvallend.
De drie meest voorkomende elementen van rund zijn onderkaak, spaakbeen, opperarmbeen. Ook
wervels zijn veel aanwezig, maar dit is vertekend door de associatie van een deels complete wervelkolom.
Bij paard bestaat de top drie uit middenhandsbeen, opperarmbeen en spaakbeen. Deze elementen uit de
voorpoten komen ongeveer twee keer zoveel voor als de overige elementen. Van rund is een complete
schedel van een jong volwassen dier gevonden. Van paard zijn twee complete schedels gevonden van
jonge dieren: één van ca. 1 jaar en één van ca. 2 jaar (fig. 14.9). Ook van hond zijn twee complete schedels
gevonden, waarvan bij één nog de rechter onderkaak aanwezig was. Op schedelfragmenten van alle drie
de soorten zijn snijsporen gevonden op de aansluiting van de schedel met de eerste halswervel (atlas).
Van schaap en varken zijn elementen uit alle delen van het lichaam aanwezig.Verder zijn drie fragmenten
verbrand, waarvan twee fragmenten groot zoogdier en één fragment middelgroot zoogdier. Het gemiddeld gewicht per fragment is 57.5 g en het percentage losse gebitselementen is 5 %. Qua fragmentatie
van het materiaal is 54 % voor meer dan de helft compleet.



verdeling elementen

rund

schaap

varken

paard

kop en nek

57

9

13

19

romp

26

3

1

6

bovenpoten voor

57

11

13

38

bovenpoten achter

50

18

10

33

onderpoten

27

9

0

31

tenen

9

0

2

12

overig

0

0

0

0

Tabel. 14.12. Tiel-Medel-Afronding. Vroeg-Romeinse tijd B tot midden-Romeinse tijd A. Verdeling van aantal elementen per
lichaamsdeel.

Interpretatie
Het dierlijk bot uit de overgangsperiode tussen ca. 40 en 120 na Chr. betreft secundair materiaal uit
geullagen. De herkomst van het materiaal is onbekend en daarom niet te relateren aan nederzettingsstructuren. Of het materiaal van de oversteekplaats en de westelijke oever dezelfde oorsprong heeft is
daardoor ook niet met zekerheid te zeggen. We kunnen voor de interpretatie alleen uitgaan van het
materiaal. Een deel van het dierlijk bot past bij een zelfvoorzienende rurale nederzetting, waarin rund de
belangrijkste diersoort is geweest. Runderen zullen voor vlees zijn gehouden, aangezien bijna de helft van
de runderen wordt geslacht op een leeftijd onder de 3 jaar. Tevens zullen secundaire producten een rol
hebben gespeeld, vanwege hoge percentages volwassen en zeer oude dieren. De nadruk zal ten opzichte
van de voorgaande periode nu minder op melk hebben gelegen en meer op trekkracht. De verdeling van
de elementen van rund laat zien dat de kop en de bovenpoten het best zijn vertegenwoordigd, maar ook
onderpoten en tenen zijn aanwezig (tabel 14.12). Dit toont aan dat zowel dieren zijn geslacht als gegeten.
Hetzelfde blijkt uit de slachtsporen: alle drie de slachtstadia zijn gerepresenteerd.
Voor schaap geldt ongeveer hetzelfde als voor rund. De soort is gehouden voor vlees (jonge dieren)
en wol (iets oudere dieren) en sporen van alle slachtstadia zijn herkend. Uit de analyse van de structuren
rond de oversteekplaats is voorzichtig te concluderen dat het belang van schaap iets afneemt gedurende
deze fase. In ieder geval neemt het belang af ten opzichte van de voorgaande perioden. Daarbij moet
vermeld worden dat de assemblage in verhouding tot rurale vindplaatsen uit de regio al een vrij laag
aandeel schaap heeft: 11 % tegenover meer dan 23 %.735
Het aandeel paard is daarentegen weer vrij hoog: 32 % tegenover 19 %.736 Leeftijdsgegevens laten zien
dat een kwart tot de helft van de paarden op jonge leeftijd is geslacht. Zoals eerder bij de geulvullingen
11050-11054 is beschreven, is een groot aandeel paardenbot met de aanwezigheid van jonge dieren een
aanwijzing voor het fokken van paarden. Bovendien is er regionale trend van een toenemend aandeel
paard van het eind van de vroeg-Romeinse tijd tot ca. 150 na Chr. wanneer paard algemeen een substantieel deel uitmaakt van de veestapel. Tiel-Medel past wat dat betreft goed in de trend, behalve dan dat
hier al wat vroeger een hoger aandeel paard is.
Paardenfok lijkt echter niet afdoende als interpretatie. Binnen de assemblage zijn namelijk jonge en
volwassen dieren geslacht. Dit zou betekenen dat de opbrengst van de paardenfok gedeeltelijk vernietigd
wordt (tenzij de dieren door ziekte, strijd of ongevallen zijn omgekomen). Daarnaast laten de schoft-
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hoogtes zien dat de paarden kleiner zijn dan het gemiddelde militaire paard.737 Dit maakt fokken voor
het Romeinse leger minder waarschijnlijk. Voorts zijn slachtsporen aanwezig in vergelijkbare aantallen
als op runderbotten. Het merendeel van de slachtsporen wijst op villen (primair) en opdelen van het
karkas (secundair), maar er zijn ook slachtsporen die wijzen op uitbenen en portioneren van paardenvlees (tertiaire slacht). De verdeling van de skeletelementen van paard laat zien dat delen uit de bovenen onderpoten in ongeveer gelijke aantallen voorkomen (tabel 14.12). Dit is anders dan bij rund waar
onderpoten in mindere mate aanwezig zijn. Mogelijk is het hogere aantal onderpoten van paard een
weerspiegeling van het op grotere schaal slachten en villen van paarden. De speciale depositie van drie
onderpoten versterkt deze aanname, als we ervan uitgaan dat dit een overblijfsel is van een gevilde huid.
Op de vindplaats Utrecht-Wachttoren-Gemeentewerf zijn ook hoge percentages (ca. 40 %) paard
aangetroffen in 2de- en 3de-eeuwse geulvullingen.738 Onder het materiaal waren twaalf associaties van
elementen uit de kop en onderpoten aanwezig. Daarnaast gaat het ook hier om jonge en volwassen dieren. Esser meent dat de associaties resten zijn van gevilde huiden. Omdat ook hier tertiaire slachtsporen
zijn waargenomen speculeert zij dat bij Wachttoren-Gemeentewerf mogelijk een professionele paardenslager (en tevens hondenslager) aan het werk is geweest. Omdat wordt aangenomen dat Romeinen
alleen in uitzonderlijke situaties paardenvlees consumeerden, meent Esser dat de slager voor inheemse
stammen heeft geslacht. Het paardenvlees (en hondenvlees) zou dan voornamelijk voor rituele praktijken
gereserveerd zijn.
Het materiaal uit Medel is in grote mate vergelijkbaar met dat van Wachttoren-Gemeentewerf. Het
verschil is dat de onderpoten iets minder nadrukkelijk aanwezig zijn. Mogelijk is in Medel geen professionele slager geweest, maar heeft men toch meer voor eigen gebruik paarden geslacht.Verder is voor het
uitbenen van hondenvlees geen aanwijzing, hoewel wel op halswervels van zowel runderen als paarden
en honden vergelijkbare slachtsporen voorkomen. Uiteindelijk wijzen de gegevens erop dat paarden in
grote mate op eenzelfde manier zijn behandeld als runderen: er zijn zowel jonge als volwassen dieren
geslacht en slachtsporen wijzen op het uitbenen en portioneren van vlees. Hieruit is te concluderen dat
in deze fase in Tiel-Medel paardenvlees is bereid en gegeten.739
Tot slot komt wild aan bod. Van edelhert zijn een afgeworpen geweitak en een middenvoetsbeen
gevonden. Op beide elementen zijn hak- of snijsporen waargenomen. Dit wijst erop dat op deze dieren is
gejaagd en dat ze zijn gevild. Tevens zijn losse geweitakken verzameld als materiaal voor gereedschappen.
De gans zal ook zijn gejaagd voor vlees, dons en botten. Daarnaast kan hij zijn gedood als ongedierte,
om oogst en weide van vee te beschermen.740 De lage aantallen wild laten zien dat jacht geen substantieel
deel uitmaakte van de voedselvoorziening.

1 4 . 2 . 5 l a at - r o m e i n s e t i j d

Tot deze fase is één structuur gerekend die dierlijk bot bevat. Het gaat om kuil 25036. Het spoor ligt
direct naast kuil 25010. Beide kuilen lijken tot het erf van een laat-Romeins huis (8004) te behoren.
In kuil 25010 en de sporen van huis 8004 is geen dierlijk bot aangetroffen. Kuil 25036 bevat daarentegen een grote hoeveelheid onverbrand bot. Het merendeel van deze stukken is echter niet determineer-
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van elementen van paard vergeleken met die van rund.
Hieruit is gebleken dat beide soorten in meerdere fasen
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baar. Van rund zijn twintig fragmenten aanwezig, waarvan de meeste uit de kop en onderpoten komen.
Ook van schaap, varken en hond zijn alleen delen uit onderpoten aanwezig. Naast de gedomesticeerde
dieren bevat deze kuil een dijbeen van een bever. Hierop is een snijspoor waargenomen.

1 4 . 2 . 6  d e g r a f v e l d e n

Binnen het opgravingsareaal zijn twee grafvelden aangetroffen. Ze zijn van elkaar gescheiden door de
restgeul Echteld fase II. Het grafveld ten westen van de restgeul wordt aangeduid als Hazenkamp, het
oostelijke grafveld als De Reth. In deze paragraaf wordt het dierlijk bot uit de graven en grafstructuren
besproken. In de tabellen worden de gegevens per grafveld gepresenteerd. Door de beperkte resultaten
wordt het dierlijk bot van beide grafvelden in de tekst over het algemeen gezamenlijk behandeld.
Resultaten
Van de 94 graven zijn er 24 graven waarin dierlijk bot is aangetroffen: dertien uit het grafveld Hazenkamp en elf uit het grafveld De Reth. Daarnaast is materiaal afkomstig uit zes kuilen die in het veld
zijn geïnterpreteerd als graf, maar waarvan de functie bij de uitwerking minder eenduidig is gebleken,
bijvoorbeeld door de afwezigheid van menselijke crematieresten. Verder is er ook dierlijk bot verzameld
uit enkele kringgreppels en de omheiningsgreppels.
De resultaten van de graven zelf zijn weergegeven in tabellen 14.13 en 14.14. Hierin staan naast
de zoöarcheologische gegevens de structuurnummers van de graven, het geslacht en de leeftijd van het
gecremeerde individu (op basis van fysisch anthropologisch onderzoek) en de datering van het graf. Uit
de resultaten is op te maken dat vooral vlees van middelgrote zoogdieren en vogels is meegegeven op de
brandstapel. De aantallen fragmenten zijn te laag om duidelijkheid te geven over de vertegenwoordiging
van diersoorten. Zo lijkt vogel het best vertegenwoordigd te zijn op het grafveld De Reth, maar daarbij
moet worden bedacht dat het soms gaat om zeer kleine fragmenten die tot eenzelfde individu kunnen
hebben behoord. Graf 1058 bevat bijvoorbeeld fragmenten die mogelijk afkomstig zijn van één enkele
kip. Uit graf 1029 van het grafveld Hazenkamp zijn drie elementen van schaap vermoedelijk ook afkomstig van hetzelfde individu. Hierbij gaat het om het dijbeen en het scheenbeen uit de linker achterpoot
en het spaakbeen uit de linker voorpoot.
Er is geen inzicht in verschillen in keuze voor vlees voor mannen, vrouwen of kinderen. Dit komt
voornamelijk doordat er maar één graf van een man bekend is. Bij het graf van deze man is een fragment
van een vogel gevonden. Bij de acht graven die (met verschillende mate van zekerheid) aan vrouwen zijn
toegeschreven komen de soorten schaap, varken en vogel voor. Bij een jong individu van 12 tot 16 jaar
oud is een fragment varken gevonden.
Verder valt op dat alleen op grafveld De Reth graven aanwezig zijn waarin meer dan één diersoort
is aangetroffen. Het gaat om drie graven waarbij vlees van zowel een middelgroot zoogdier als een vogel
mee zijn verbrand. Bij graf 1058 is duidelijk dat zowel schaap als kip zijn meegegeven aan een volwassen
individu.
Als we kijken naar de dateringen van de graven is te stellen dat schaap niet aanwezig is in graven van
na 150 na Chr.Varken is dat wel.Van de vijf graven met middelgroot zoogdier is maar één graf gedateerd
na 150 na Chr.Vanwege de lage aantallen fragmenten en de ruime en soms onbekende dateringen zouden
deze gegevens echter in grote mate op toeval gebaseerd kunnen zijn. Het is dan ook onverstandig om
conclusies te verbinden aan deze waarnemingen.
Onverbrand bot is ook weergegeven in de tabellen. Uit graf 1102 zijn resten van een varken gevonden. Hierbij gaat het om het opperarmbeen en een deel van het spaakbeen uit de linker voorpoot. In
graf 1085 is een ravenbeksbeen uit de rechter schouder van een kip gevonden. Daarnaast is een complete
linker achterpoot, van bekken tot teenkoten, van een varken meegegeven. Het varken was jonger dan 1
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vrouw
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1029

-
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80-110

1033
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1035

175-250

man

1045

0-100

volw.

1049

-

1064

-
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70-300

1

indet.

1014

vogel

volw.

middel zd.

Na 150

groot zd.

1013

kip

vrouw?

hond

70-150

varken

1010

schaap

leeftijd

paard

datering

rund

geslacht
graf

randstr

bewerkt

1

2003

2x

1

-

1x

>20 jr.
20-40 jr.
1

-

12-16 jr.
1

1
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-
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1
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3

2

-

2

2011
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-

1
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2

-

20-40 jr.
1

-

30-60 jr.
2017

20-35 jr.

1

-

1

1

-

vrouw?

-

20-35 jr.

1

totaal verbrand
totaal onverbrand

5
1

3

1

1

4

2

2
2

Tabel 14.13. Tiel-Medel-Afronding. Soortenverdeling per graf van grafveld Hazenkamp. Cursieve aantallen zijn onverbrand. De
overige zijn gecalcineerd. Bij de graven zijn de datering van het graf, geslacht en leeftijd van de begravene en de bijbehorende
randstructuren weergegeven. Tevens zijn de aantallen bewerkt bot weergegeven.

jaar.741 Op het scheenbeen is een flink hakspoor waargenomen. Op het dijbeen zijn snijsporen aanwezig.
Tevens is het distale deel van een linker varkensdijbeen gecalcineerd tussen de crematieresten van het graf
aangetroffen. Verder zijn van rund, schaap, paard en hond één of twee fragmenten onverbrand bot in de
graven aanwezig. Vanwege de lage aantallen is het niet mogelijk om het onverbrande bot te vergelijken
met het bot uit de overige Romeinse (nederzettings)contexten. Het is dan ook onduidelijk of deze resten
deel uit hebben gemaakt van het graf of grafritueel of dat we te maken hebben met zwerfvuil, opspit of
intrusie. Dat laatste zal waarschijnlijk wel het geval zijn bij de resten van muizen.
	Alle epifysen en acetabulum zijn onvergroeid.

741



>20 jr.

175-300
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1074
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1080
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3
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-

1

1

2
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1

11

6
1
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1

3

8

3

5

10

1

Tabel 14.14. Tiel-Medel-Afronding. Soortenverdeling per graf van grafveld De Reth. Cursieve aantallen zijn onverbrand. De
overige zijn gecalcineerd. Bij de graven zijn de datering van het graf, geslacht en leeftijd van de begravene en de bijbehorende
randstructuren weergegeven. Tevens zijn de aantallen bewerkt bot weergegeven.

Uit kringgreppels is alleen onverbrand bot afkomstig (tabel 14.15). Hier is rund het best vertegenwoordigd. Varken en kip zijn afwezig. Er is geen dierlijk bot afkomstig uit greppels die horen bij graven
waarin dierlijk bot is gevonden.
Bewerkt bot
In vier graven is bewerkt bot gevonden. Het gaat om delen van voorwerpen die zijn meegegeven op de
brandstapel. Het bewerkte bot is volledig gecalcineerd. Het materiaal wordt hier per graf besproken. In
graf 1010 van een volwassen vrouw zijn twee objecten gevonden. Het eerste object is een plug van 28
mm lengte (fig. 14.10, V141). De knop van de plug is versierd in de vorm van een ui met schijfjes. Het
tweede object betreft de helft van een schijf met een doorsnee van ongeveer 35 mm (fig. 14.10, V116).
Het schijfje heeft een bolle buitenkant en holle binnenkant. Op beide kanten is aan de rand een lijnversiering aangebracht. In het midden van de schijf is een gat geboord van 6 of 7 mm. Omdat de plug in
het gat van het schijfje past ontstaat het vermoeden dat de objecten bij elkaar hebben gehoord.
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Tabel 14.15. Tiel-Medel-Afronding. Onverbrand bot per soort uit kringgreppels.

In graf 1013 van een persoon met een leeftijd tussen 20 en 40 jaar oud is een klein uiteinde gevonden van wat vermoedelijk een buisje of kokertje is geweest met een diameter van ongeveer 20 mm (fig.
14.10, V161). Aan de buitenzijde zijn twee randen zichtbaar. De binnenkant lijkt hol te zijn geweest.
In graf 1017 zijn drie pluggen en een fragment van een koker gevonden. De eerste plug is afgebroken
en hiervan resteert alleen de eindknop (fig. 14.10, V647.1). Deze knop is opgebouwd uit drie schijfjes
met een diameter van 6 mm. De plug zelf had een diameter van ongeveer 2.5 mm. Ook van de tweede
plug is alleen de eindknop over. Deze is ui-vormig met een dikte van 6.5 mm (fig. 14.10, V647.2). De
plug had een diameter van 3 mm. De derde plug is compleet en is wat groter van omvang. De lengte
is 18.5 mm en de dikte 8 mm. De diameter van de plug is 3 mm. De eindknop is opgebouwd uit drie
schijfjes en een bol (fig. 14.10,V649.1). Het vierde fragment betreft een afgerond uiteinde van een cilindervormig kokertje met een diameter van ongeveer 15 mm. De diameter van de binnenzijde is ongeveer
7 à 8 mm. De buitenzijde van de schacht is versierd met gegraveerde lijnen (fig. 14.10, V649.2).
Uit graf 1063 van een niet determineerbaar individu is een object afkomstig dat waarschijnlijk ook
een plugje voorstelt (fig. 14.10, V1762). De eindknop bestaat uit een schijfje met daarop een halve bol.
De diameter van de schijf bedraagt 9 mm en de diameter van de plug 3 mm.
Alle drie de typen objecten (pluggen, kokers, schijfjes) worden vaker gevonden in crematiegraven,
en voornamelijk in graven van vrouwen.742 Deze objecten worden tegenwoordig vaak geïnterpreteerd
als onderdelen van een spinrokken: een voorwerp dat wordt gebruikt bij handspinnen en waarop wol
of vlas wordt gebonden om vanaf te spinnen met een spintol (fig. 14.11). Het object bestaat uit twee
benen kokertjes die bij elkaar worden gehouden door een houten pin binnenin de kokertjes. Op de
uiteinden worden de schijfjes bevestigd met een versierde plug. De basis voor deze interpretatie wordt
gevormd door de vondst van een onverbrand en compleet exemplaar uit Schagen.743 Recentelijk is in
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baar is om daadwerkelijk te zijn gebruikt bij het spinnen.
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Fig. 14.10. Tiel-Medel-Afronding. Bewerkt bot uit grafcontexten.

een grafkamer uit Huissen-Loovelden een zelfde object aangetroffen in een vrouwengraf.744 In de rapportage van deze laatstgenoemde vindplaats noemt Rijkelijkhuizen ook de interpretatie als spinrokken,
maar trekt deze vervolgens in twijfel. Zij vermoedt dat het object mogelijk te klein en niet sterk genoeg
is om werkelijk te dienen als spinrokken. Mogelijk gaat het eerder om een symbolische representatie van
een spinrokken. Zo lijken spinrokkens symbool te staan voor huiselijk leven en vlijt. Daarnaast wijzen
verschillende auteurs op de relatie tussen het spinrokken en de schikgodinnen.745 Deze godinnen sponnen de levensdraad, bepaalden de lengte en knipten de draad door om een leven te beëindigen. Van der
Linde en Jeneson speculeren bij een exemplaar uit Haelen-Windmolenbos dat spinrokkens als offer of
eerbetoon aan de schikgodinnen in graven zijn meegegeven of dat ze iets zeggen over de overledene zelf,
die als het ware in de spinfase (jong/maagd/kinderloos) van haar leven is gestorven.746 Rijkelijkhuizen
zoekt een alternatieve interpretatie in de sfeer van persoonlijke verzorging. Zij wijst daarbij op het feit
dat het voorwerp uit Huissen is gevonden in combinatie met een spiegel.747 Ook Verhagen beschrijft het
idee dat in de kokertjes mogelijk oogschaduw of naalden werden bewaard, maar weerlegt dit idee direct
weer, omdat hiervan in de voorwerpen geen (gebruiks)sporen zijn aangetroffen.748 De losse schijfjes en
pluggen (zonder kokertje) zijn door Verhagen geïnterpreteerd als dopjes van zalf- of parfumflesjes, zogenaamde pyxiden. Uiteindelijk concludeert Rijkelijkhuizen dat meer onderzoek nodig is naar dit type
object. Zij beperkt zich tot een neutrale omschrijving van het object als staf of scepter.749 In een binnenkort te publiceren onderzoek beschrijven Rijkelijkhuizen en Greep een nieuwe interpretatie van de
benen objecten.750 Zij menen dat de voorwerpen het meest overeenkomen met perkamentrolhouders.
Ze baseren de interpretatie op afbeeldingen op Romeinse muurschilderingen en beschrijvingen in Klassieke literaire bronnen. Als verklaring voor het voorkomen van de objecten in graven, suggereren Greep
en Rijkelijkhuizen dat de perkamentrolhouders laatste wensen of testamenten van de overledenen kunnen hebben bevat. Daarnaast noemen ze de mogelijkheid dat in papyrus geurstoffen en wierook waren
bewaard die mee zijn verbrand op bij de crematie om de geur te veraangenamen. Bij deze interpretatie
	Rijkelijkhuizen 2017, 1-3.
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Fig. 14.11. Tiel-Medel-Afronding. Complete spinrokken of stafvormig object uit een rijk graf van een jonge vrouw uit HuissenLoovelden. Naar Van der Feijst et al. 2017, bijlage 3.

blijft het onduidelijk waarom perkamentrollen dan voornamelijk aan vrouwen zijn meegegeven.
De interpretaties als staf en symbolische spinrokken komen samen in een figuur uit (pre)historische
Scandinavische culturen. Het gaat hierbij om de Volva of Veleda: een zieneres en wijze dame van hoog
aanzien. Volva betekent draagster van spinrokken of staf.751 Een Volva beheerste de magie seid, een term
die is afgeleid van een Germaans woord voor draad of koord.752 Tevens worden Volva’s gerelateerd aan
de Noordse schikgodinnen, de Nornen, die zich, evenals de Romeinse schikgodinnen, bezig hielden
met het spinnen van levensdraden.753 In Scandinavië is een veertigtal zeer rijke vrouwengraven geïnterpreteerd als graven van Volva’s. Deze graven dateren vanaf de prehistorie tot in de Vikingtijd (grofweg
1000 voor tot 1000 na Chr.). Deze graven bevatten naast cannabis, bilzekruid, juwelen en vogelbotjes,
symbolische metalen spinrokken met verschillende afmetingen, variërend van 25 cm tot manshoogte.754
In uiterlijk lijken de Scandinavische spinrokken en de Nederlandse Romeinse stafjes niet op elkaar. Een
directe relatie tussen deze traditie en de Romeinse stafjes is dan ook nogal kort door de bocht.Voor een
vergelijking móét voor de Nederlandse objecten worden uitgegaan van een interpretatie als spinrokken.
In dat geval bestaat er een overeenkomstig patroon van het voorkomen van (symbolische) spinrokkens in
voornamelijk rijke vrouwengraven. Het is daarom zeker interessant om deze relatie verder uit te pluizen.
De vergelijking versterkt in elk geval het idee dat de stafjes uit de Romeinse graven toebehoren aan
vrouwen, waarbij het dus mogelijk gaat om wijze vrouwen of zieneressen. Het voorkomen van dit soort
vrouwen in Germaanse samenlevingen is in elk geval bekend uit onder meer de teksten van Tacitus. Deze
auteur noemt ze in één adem met Julius Civilis en de opstand van de Bataven:
“…Velaeda. Deze maagd, uit de natie van de Bructeren, oefende wijd en zijd haar heerschappij uit als
gevolg van een oude zede bij de Germanen, volgens welke men aan zeer vele vrouwen profetische gaven
toeschrijft, welke vrouwen men dan, wanneer deze verering toeneemt, als godinnen beschouwt. En juist
in die dagen is Velaeda’s gezag tot wasdom gekomen; want zij had de Germanen hun voorspoed, alsook
de vernietiging van de legioenen voorspeld.”755

	Mercatante/Dow 2009, 1018; website nationaal museum
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	Tacitus Hist. 4.61. Vertaling van J.W. Meijer.
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1
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-
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175-300
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1097
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1092
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4

7

1

1

5

1

8

685
30
1

1
1

Tabel 14.16. Tiel-Medel-Afronding. Dierlijk bot uit kuilen binnen het grafveld. Cursieve aantallen zijn onverbrand.

Dierlijk bot uit andere contexten
Buiten de graven en kringgreppels zijn enkele sporen aangetroffen die in het veld zijn geïnterpreteerd
als graf, maar bij de uitwerking geen menselijke crematieresten bleken te bevatten. Het dierlijk bot uit
deze kuilen is weergegeven in tabel 14.16. Kuil 1019 valt hierbij op. Deze bevat een flinke hoeveelheid
verbrand bot, die grotendeels is gecalcineerd. Enkele fragmenten zijn zwart aangebrand en enkele zijn
onverbrand. Het gaat om ruim 700 fragmenten met een totaal gewicht van 646 g. Het merendeel van
de fragmenten is niet determineerbaar gebleken. Door de aanwezigheid van middelgrote zoogdieren en
vogel lijkt er wel een overeenkomst te bestaan met het botmateriaal uit de graven. De kuil valt verder
op door de aanwezigheid van schoenspijkers en een grote hoeveelheid gefragmenteerd en gedeeltelijk
verbrand aardewerk, waaronder ten minste negen geverfde borden.756 Door deze combinatie van vondsten
is de kuil te vergelijken met de ceremoniële kuilen uit Tiel-Passewaaij.757 Deze kuilen bevatten ook grote
hoeveelheden verbrand aardewerk en schoenspijkers. Daarnaast bleek uit de kuilen in Tiel-Passewaaij een
voorkeur voor linker achterpoten van varkens. In kuil 1019 kon door de hoge fragmentatiegraad geen
voorkeur voor elementen vastgesteld worden. Alleen bij een opperarmbeen van schaap kon worden vastgesteld dat het om de rechter voorpoot gaat. Van varken zijn verbrande delen uit de achterpoot en een
onverbrande kies gevonden. Van rund is een verbrande kies gevonden.
Om grafveld De Reth is een grote, opvallend greppelsysteem aanwezig (greppel 6008). De relatie
tussen de greppel en het grafveld is niet geheel duidelijk (zie paragraaf 6.6 voor een discussie). De greppel heeft zeer weinig dateerbaar vondstmateriaal opgeleverd, maar lijkt ouder te zijn dan de 2de eeuw
na Chr. Ook de hoeveelheid dierlijk bot is beperkt. Het gaat om 28 fragmenten rund, acht fragmenten
schaap, drie fragmenten varken en één stuk van een hond.Van paard zijn 154 fragmenten verzameld, maar
hiervan zijn 148 fragmenten afkomstig van een complete schedel van een hengst met een leeftijd tussen
de 7 en 9.75 jaar.
Diergraven
In en om de grafvelden zijn vier diergraven gevonden. Het gaat hierbij ten eerste om een kuil met de
slecht geconserveerde en gefragmenteerde resten van een rund (graf 28012).Van dit dier zijn fragmenten
van slechts negen elementen geborgen.
Vrij centraal in grafveld De Reth is graf 28009 aangetroffen. Hierin is een volwassen hond begraven.
Het skelet is slecht bewaard gebleven. In het veld waren alleen de gearticuleerde voorpoten herkend. Bij
de determinatie konden slechts twaalf van de 115 fragmenten aan elementen worden toegewezen. Van

	Zie hoofdstuk 20.
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	Groot 2008, 179.
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Fig. 14.12. Tiel-Medel-Afronding. Skelet van een volwassen hengst in graf 28001.

het dier zijn een deel van een onderkaak zonder kiezen, beide voorpoten758 en de dijbenen bewaard
gebleven.
Graf 28002 is gevonden in de omheiningsgreppel 6001, die van Hazenkamp richting de Hoge Hof
loopt. In dit graf is een compleet varken begraven. Alleen het rechter bekken en een deel van het dijbeen
ontbreken doordat de graafmachine deze heeft geraakt. Op basis van gebitsslijtage blijkt dat het dier
tussen 21 en 27 maanden oud was. De hoektanden laten zien dat het om een vrouwelijk dier gaat. Het
varken had een schofthoogte tussen 82 en 86 cm. Bij de determinatie van het skelet bestond al twijfel
over de datering van het graf. De vorm en grootte van het skelet deden vermoeden dat het varken van
veel recentere datum was dan de greppel. IJzertijd- en Romeinse varkens zijn namelijk kleiner, smaller en
minder grof dan modernere types. Om die reden is een C14-datering uitgevoerd. Hieruit is een datering
gekomen van tussen de 17de en 20ste eeuw na Chr.
Het laatste graf, graf 28001, bevat het skelet van een hengst. Het skelet is compleet aangetroffen in het
veld, in het zuidwesten van grafveld Hazenkamp. Bij het lichten is het skelet helaas flink gefragmenteerd.
Het dier was begraven op de rechterzij met de poten netjes opgevouwen onder het lichaam (fig. 14.12).
Het dier had een volwassen leeftijd van tussen de 6 en 7.5 jaar. De berekende schofthoogtes liggen tussen
de 141 en 151 cm. Het gemiddelde is 147 cm. De hengst was daarom zowel voor paarden uit rurale als
militaire contexten, vrij groot.759 Er zijn geen pathologische verschijnselen op de botten waargenomen.
Op de botten zijn ook geen snij- of steeksporen gevonden. Daarnaast was de schedel gefragmenteerd,
waardoor niet kon worden vastgesteld of deze was ingeslagen. De doodsoorzaak is dan ook onbekend.
Voor het voorhoofd van de hengst is een grote scherf handgevormd aardewerk aangetroffen. Of de scherf
ten tijde van de begraving in de kuil is geplaatst of dat deze toevallig is opgespit bij het begraven is niet
duidelijk. Voor de datering van het graf is C14-analyse op het skelet uitgevoerd. Dit heeft helaas geen
resultaat opgeleverd. Op basis van de oversnijding met grafgreppel 2002 heeft het paardengraf in ieder
geval een terminus ante quem voor de 2de eeuw. Door de ligging tussen de vroegere graven van graven	Humerus, radius, ulna.
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	Lauwerier/Robeerst 1998, 13.
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geul fase 1
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5
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5
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2

2

8

859
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2

4

2
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4
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2
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2

1

6

972
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326
1667

vroeg-Romeinse tijd B/
midden-Romeinse tijd A

Tabel 14.17. Tiel-Medel-Afronding. Aantallen fragmenten per conserveringsstadium per context (zie paragraaf 14.1. voor uitleg).

cluster 1 uit het grafveld zou het paardengraf in de 1ste eeuw kunnen dateren en daarmee tot de eerste
ontwikkelingfase van het grafveld Hazenkamp kunnen behoren (zie paragraaf 6.6.5). Verder zijn kiezen
van het paard onderworpen aan strontiumanalyse. Hieruit is gebleken dat de hengst een lokale herkomst
heeft (zie hoofdstuk 16).
Binnen Romeinse grafvelden zijn vaker paardengraven aangetroffen. In Tiel-Passewaaij is bijvoorbeeld
een skelet van een even grote volwassen hengst gevonden. Dit dier zou mogelijk een dekhengst geweest
kunnen zijn, die gebruikt is bij de fok van paarden voor het Romeinse leger.760 Uit 14C-onderzoek is
gebleken dat dit paard mogelijk al was begraven voordat het grafveld van deze vindplaats in gebruik is
genomen. In Zaltbommel-De Wildeman is in het grafveld een skelet van een oude, vergroeide merrie
van 141 cm hoog en 12 jaar oud gevonden.761 Ook van dit dier wordt gedacht dat het gebruikt kan zijn
voor het fokken van grotere paarden voor het leger. Eenzelfde verklaring is mogelijk voor de hengst uit
Tiel-Medel, hoewel het hier gaat om een vroeg-Romeins graf en paardenfok algemeen is in de middenRomeinse tijd. In Medel zijn echter wel enkele vroeg-Romeinse contexten aanwezig met een hoge
vertegenwoordiging van paard, wat het aannemelijk maakt dat ook hier paarden zijn gefokt.762
Verder kan het ook zijn dat de hengsten uit zowel Medel als Passewaaij zijn begraven vanwege een
speciale status. Beide dieren zijn namelijk uitzonderlijk groot. Mogelijk hadden de dieren een bijzondere
waarde voor de eigenaar en zijn ze daarom begraven. De hengst uit Passewaaij was al voor de gebruiksfase
van het grafveld begraven. Als ook de hengst uit Medel bij de vroegste fase van het grafveld hoort, is het
mogelijk dat deze dieren zijn begraven als onderdeel van een soort stichtingsoffer en is om die reden een
waardevol, groot en krachtig dier geselecteerd.

1 4 . 3 c o n s e rv e r i n g
De verwering en conservering is vastgesteld per periode. Daarbij is tevens onderscheid gemaakt tussen
materiaal uit structuren op de oever en uit geullagen (tabel 14.17).
Materiaal uit de periode IJzertijd A is het minst goed geconserveerd. Een vijfde van het materiaal is
goed geconserveerd, twee derde is verweerd en een kwart is sterk verweerd.Wat opvalt is dat het materiaal
op de oever sterker is verweerd dan dat uit de geulvullingen van Echteld-fase I.
Het materiaal uit de vroeg-Romeinse tijd is zeer goed geconserveerd. Slechts een derde vertoont
sporen van verwering. Het materiaal uit geulvullingen van Echteld-fase II is iets beter bewaard dan het
	Groot 2011, 93.
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	Zie paragraaf 14.2.3.
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	Esser et al. 2010, 227.
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Fig. 14.13. Tiel-Medel-Afronding. Soortverhoudingen voor Late IJzertijd vindplaatsen in het rivierengebied. Afkortingen: HGM:
Geldermalsen-Hondsgemet; ODS: Odijk-Singel West/Schoudermantel; BUW: Bunnik-Werkhoven; LDB: Lith-De Bergen;
HDK: Houten-Doornkade; OTW: Tiel-Oude Tielseweg (300-175 voor Chr.); HHD: Houten-Hofstad-Diepriool; HCA4:
Houten-Castellum (250-120 voor Chr.); HCA5: Houten-Castellum (120-19 voor Chr.); TMA: Tiel-Medel Afronding.*
*

Geldermalsen-Hondsgemet: Groot 2009; Odijk-Singel West/Schoudermantel: Zeiler 2007; Bunnik-Werkhoven: ongepubli-

ceerde data M. Groot; Lith-De Bergen: Roymans s.a.; Houten-Doornkade: Taayke 1984; Tiel-Oude Tielseweg: Groot 2008;
Houten-Hofstad-Diepriool: Groot 2005; Houten-Castellum: Groot/Van Haasteren 2016.

materiaal op de oever.Van het materiaal uit de geul vertoont een kwart sporen van verwering tegenover
ruim een derde van het materiaal op de oever.
Ook het materiaal dat is gedateerd op de overgang van de vroeg-Romeinse tijd B en de middenRomeinse tijd A is goed geconserveerd. Al het materiaal komt uit geullagen. Iets minder dan de helft
vertoont sporen van verwering.

1 4 . 4 v e r g e l i j k i n g m e t a n d e r e v i n d p l a at s e n
14.4.1 ne de rz ettingsspore n

Late IJzertijd
Voor de Late IJzertijd kan Tiel-Medel met acht vindplaatsen in het rivierengebied vergeleken worden
(fig. 14.13). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het dierlijk bot uit Tiel-Oude Tielseweg vroeger
dateert dan dat uit Tiel-Medel en dat het dierlijk bot uit Houten-Castellum fase 4 slechts een beperkte
overlap in datering met dat uit Tiel-Medel heeft.Vergeleken met andere vindplaatsen ligt het percentage
rund ongeveer midden in het spectrum voor deze periode, is dat voor schaap/geit aan de hoge kant,
terwijl percentages voor varken en paard juist laag zijn. De soortverhouding voor Tiel-Medel komt het
sterkst overeen met dat voor Lith-De Bergen.
De slachtleeftijden voor het rund volgens doorbraak en slijtage van het gebit laten voor Tiel-Medel
een duidelijke slachtpiek tussen 18 en 30 maanden zien. Ook in Geldermalsen-Hondsgemet en HoutenCastellum zijn pieken tussen 18 en 30 maanden zichtbaar (fig. 14.14). Deze zijn lager dan in Tiel-Medel,
maar in beide andere vindplaatsen zien we wel meer slacht in de volgende categorie (30 tot 36 maanden).
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Fig. 14.14. Tiel-Medel-Afronding. Slachtleeftijden voor rund op basis van doorbraak en slijtage van het gebit voor LateIJzertijdvindplaatsen in het rivierengebied.
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Fig. 14.15. Tiel-Medel-Afronding. Slachtleeftijden voor rund op basis van doorbraak en slijtage van het gebit voor LateIJzertijdvindplaatsen in het rivierengebied.

In Tiel-Medel wordt 60% van de runderen voor de leeftijd van 3 jaar geslacht. Dit aandeel valt tussen dat
in Geldermalsen-Hondsgemet (hoger aandeel slacht onder de 3 jaar) en Houten-Castellum (fig. 14.15).
De derde vindplaats waarmee we kunnen vergelijken is Houten-Hofstad-Diepriool. Hier ontbreekt
een duidelijke slachtpiek en wordt een groter aandeel runderen op volwassen leeftijd geslacht dan in de
andere vindplaatsen.
Slachtleeftijden voor het rund volgens de vergroeiing van de epifysen laten een slachtpiek tussen 2 en
3 jaar zien. Deze piek overlapt met de slachtpiek tussen 1.5 en 2.5 jaar bij de gegevens op basis van het
gebit. Bij Geldermalsen-Hondsgemet is eveneens een slachtpiek zichtbaar tussen 2 en 3 jaar, hoewel veel
kleiner dan die in Tiel-Medel (fig. 14.16). Bij Houten-Castellum treedt een piek in slacht later op, tussen
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Fig. 14.17. Tiel-Medel-Afronding. Soortverhoudingen voor vroeg-Romeinse vindplaatsen in het rivierengebied. Afkortingen:
ME6: Medel vindplaats 6; PHW: Tiel-Passewaaijse Hogeweg; KEW: Kesteren-De Woerd; WDH: Wijk bij Duurstede-De Horden;
LR46: Utrecht-Leidse Rijn 46; LR35: Utrecht-Leidse Rijn 35; OVB: Oosterhout-Van Boetzelaerstraat; LR57: Utrecht-Leidse
Rijn 57; LR41/42: Utrecht-Leidse Rijn 41/42; ARS: Arnhem-Schuytgraaf; EWK: Ewijk-Keizershoeve; LR60: Utrecht-Leidse
Rijn 60; LEP: Lent-Petuniastraat; LES: Lent-Steltsestraat.* Zie verder figuur 14.13.
*

Medel vindplaats 6: Groot 2005; Tiel-Passewaaijse Hogeweg: Groot 2008; Kesteren-De Woerd: Zeiler 2001; Wijk bij

Duurstede-De Horden: Laarman 1996; Utrecht-Leidse Rijn 46: Groot 2010; Utrecht-Leidse Rijn 35: Esser 2009; OosterhoutVan Boetzelaerstraat: Whittaker 2002; Utrecht-Leidse Rijn 57: Meijer 2009; Utrecht-Leidse Rijn 41/42: Esser 2009; Esser/
Beerenhout 2006; Arnhem-Schuytgraaf: Esser/Van Dijk 2004; Ewijk-Keizershoeve: Van Dijk 2012; Utrecht-Leidse Rijn 60:
Meijer 2011; Lent-Petuniastraat: Whittaker 2002; Lent-Steltsestraat: Whittaker 2002.

3 en 4 jaar. 61% van de runderen in Tiel-Medel overleeft tenminste tot 4 jaar. Dit wijkt af van de 40%
overleving na 3 jaar volgens de onderkaken, maar zowel de aantallen kaken als epifysen zijn aan de lage
kant en kunnen dit verschil verklaren. De overleving van 61% tot na 4 jaar valt in het midden tussen de
resultaten voor Houten-Castellum (lagere overleving) en Geldermalsen-Hondsgemet.
Voor de andere diersoorten zijn te weinig leeftijdsgegevens beschikbaar om een vergelijking zinvol
te maken.
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Fig. 14.18. Tiel-Medel-Afronding. Slachtleeftijden voor rund op basis van doorbraak en slijtage van het gebit voor vroegRomeinse vindplaatsen in het rivierengebied.

De drie schofthoogtes voor het rund passen in het beeld voor de regio in de Late Ijzertijd, terwijl de
enige schofthoogte voor het paard bovengemiddeld is.
Vroeg-Romeinse tijd
Enkele fibulae uit het tweede deel van de vroeg-Romeinse periode wijzen op de aanwezigheid van militairen, maar konden niet direct aan bewoning gekoppeld worden. Omdat alleen de fibulae op militairen
wijzen, wordt er hier van uit gegaan dat het dierlijk bot geen gevolg is van deze militaire activiteiten.
Rurale vindplaatsen voor de vroeg-Romeinse tijd laten een grote variabiliteit in soortverhouding zien
(fig. 14.17). Ook de twee vroeg-Romeinse vondstassemblages uit Tiel-Medel verschillen sterk van elkaar.
De eerste assemblage dateert van voor 40 na Chr. en vertoont de meeste overeenkomsten met UtrechtLeidsche Rijn 41/42, met relatief hoge percentages rund en schaap of geit en relatief lage percentages
varken en paard. Het percentage paard is zelfs het laagste van alle vroeg-Romeinse vindplaatsen. De
tweede assemblage, met een ruimere datering tot 70 na Chr., laat echter een zeer hoog percentage paard
zien. Deze assemblage komt daarmee het meest overeen met dat uit Wijk bij Duurstede-De Horden.
Het aantal fragmenten is echter vrij laag en waarschijnlijk is dit beeld niet representatief voor de hele
vindplaats. Het dierlijk bot is afkomstig uit vier geullagen, terwijl het materiaal uit de eerste assemblage
uit verschillende contexten afkomstig is en daarmee meer representatief is.
In de vroeg-Romeinse tijd is er in Tiel-Medel geen duidelijke slachtpiek voor runderen (op basis van
doorbraak en slijtage van het gebit). Twee andere vindplaatsen, Utrecht-Leidsche Rijn 46 en UtrechtLeidsche Rijn 41-42, laten wel slachtpieken zien, respectievelijk tussen 0 en 1 maand en tussen 18 en
30 maanden (fig. 14.18). Hoewel we bij Houten-Castellum niet echt van een piek kunnen spreken,
worden hier ook veel dieren tussen 18 en 30 maanden geslacht; het percentage slacht op oude leeftijd
ligt hier echter niet ver onder. Bij onvolwassen runderen in Tiel-Medel is het percentage slacht tussen
1 en 8 maanden relatief hoog; 45% van de runderen wordt onder de leeftijd van 3 jaar geslacht. Dit is
vergelijkbaar met Houten-Castellum; bij de twee vindplaatsen in Utrecht-Leidsche Rijn, daarentegen,
wordt 60 en 66% van de runderen op onvolwassen leeftijd geslacht (fig. 14.19). De afname van slacht
van onvolwassen runderen ten opzichte van de voorgaande periode kan op een toenemend belang van
secundaire producten in Tiel-Medel wijzen. Omdat deze afname gepaard gaat met een verschuiving van
de slacht van onvolwassen runderen naar een jongere leeftijd (1-8 in plaats van 18-30 maanden) kunnen
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Fig. 14.19. Tiel-Medel-Afronding. Slachtleeftijden voor rund op basis van epifysevergroeiing voor vroeg-Romeinse vindplaatsen
in het rivierengebied.

we hier denken aan melk. De runderen die ouder dan 3 jaar worden, bereiken geen hele hoge leeftijd,
maar worden vooral op jong-volwassen en volwassen leeftijd geslacht.
Volgens de slachtleeftijden op basis van de epifysevergroeiing, wordt in Tiel-Medel 19% van de runderen in het eerste levensjaar geslacht. Dit is vergelijkbaar met de vindplaatsen Utrecht-Leidsche Rijn
41-42 en Utrecht-Leidsche Rijn 46 en bevestigt de toename van slacht van jonge kalveren die al bij de
leeftijdsverdeling volgens het gebit werd opgemerkt (fig. 14.20).Vergelijkbaar met Houten-Castellum en
Utrecht-Leidsche Rijn 58 is de slacht van een kwart van de runderen tussen 3 en 4 jaar. Overleving na
4 jaar in Tiel-Medel is 45%. Dit is vergelijkbaar met het beeld dat de onderkaken geven. De verhouding
van zeven koeien tot één stier komt exact overeen met die voor het rivierengebied in de vroeg-Romeinse tijd, waar de verhouding 15:2 is. Deze verhouding past bij een exploitatie voor melk.
Op basis van doorbraak en slijtage van het gebit, worden schapen of geiten in Tiel-Medel vooral tussen 6 maanden en 2 jaar geslacht. Met uitzondering van Wijk bij Duurstede-De Horden, laten de andere
vindplaatsen voor deze periode ook slachtpieken op deze leeftijden zien (fig. 14.21). Opvallend is de
afwezigheid van hele jonge (jonger dan 6 maanden) en oudere (ouder dan 4 jaar) dieren in Tiel-Medel.
Overleving tot leeftijden hoger dan 2 jaar is 35% in Tiel-Medel, vergelijkbaar met Utrecht-Leidsche Rijn
46, Utrecht-Leidsche Rijn 60 en Houten-Castellum (fig. 14.22).
Voor de leeftijdsverdeling op basis van de vergroeiing van de epifysen zijn helaas maar weinig vindplaatsen met genoeg gegevens als vergelijking beschikbaar. Daarom worden twee vindplaatsen met een
bredere datering van Late IJzertijd/vroeg-Romeins meegenomen. Slacht in het eerste levensjaar is lager
in Tiel-Medel dan in de andere drie vindplaatsen (fig. 14.23). Alle vindplaatsen laten relatief hoge slacht
in het tweede levensjaar zien. Overleving tot na 3.5 jaar in Tiel-Medel is vergelijkbaar met Tiel-Passewaaijse Hogeweg: in de andere vindplaatsen is de overleving lager.
De gemiddelde schofthoogtes voor rund en schaap voor vroeg-Romeins Tiel-Medel liggen iets onder
het gemiddelde voor de regio: de twee schofthoogtes voor paard liggen beide boven het gemiddelde voor
het rivierengebied.
Overgang vroeg- naar midden-Romeinse tijd
Voor de overgang van de vroeg- naar de midden-Romeinse tijd kan Tiel-Medel met 11 vindplaatsen
in de regio worden vergeleken. Acht van deze vindplaatsen hebben een vergelijkbare datering als Tiel-
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Fig. 14.21. Tiel-Medel-Afronding. Slachtleeftijden voor schaap/geit op basis van doorbraak en slijtage van het gebit voor vroegRomeinse vindplaatsen in het rivierengebied.

Medel van ca. 30/50 tot 120/150 na Chr. Eén vindplaats heeft een vergelijkbare startdatering maar eindigt
later, rond circa 200 na Chr.; twee vindplaatsen dateren breder, in de 1ste/2de eeuw. Het hoge percentage
paard in Tiel-Medel is vergelijkbaar, hoewel wel iets lager, met de hoge percentages in Zaltbommel-De
Wildeman C en Heteren-Uilenburg (fig. 14.24). Het percentage schaap of geit is laag in Tiel-Medel
vergeleken met de andere vindplaatsen. Ook het percentage rund ligt aan de lage kant van het spectrum.
Net als in Tiel-Passewaaijse Hogeweg wordt het meerendeel van de runderen die jong geslacht worden, op een leeftijd tussen 8 en 30 maanden geslacht (fig. 14.25). De spreiding van slacht over twee leeftijdscategorieën zorgt ervoor dat we geen duidelijke slachtpiek zien. De runderen die op volwassen leeftijd worden geslacht, laten een toename in leeftijd zien t.o.v. de voorgaande periode, met relatief veel zeer
oude dieren. In Zaltbommel-De Wildeman C is deze leeftijdscategorie ook het best vertegenwoordigd
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Afkortingen: HLL: Heteren-Het Lage Land; HLZ: Huissen-Loostraat Zuid; DRD: Druten-Deest vindplaats 10; CUL:
Culemborg-Lanxmeer vindplaats B; ZLT: Zaltbommel-De Wildeman; ILD: IJsselstein-Lage Dijk; HEU: Heteren-Uilenburg;
ARSI: Arnhem-Schuytgraaf Infrastructuur.* Zie verder figuur 14.13 en 14.17.
Heteren-Het Lage Land: Lauwerier 1988; Huissen-Loostraat Zuid: Groot 2008; Druten-Deest vindplaats 10: Buitenhuis 2003;

*

Halici 2004a; Culemborg-Lanxmeer vindplaats B: Halici 2004b; Zaltbommel-De Wildeman: Esser et al. 2010; IJsselstein-Lage
Dijk: Van Dijk 2002; Heteren-Uilenburg: Van Dijk 2010; Arnhem-Schuytgraaf Infrastructuur: Buitenhuis 2005

onder de volwassen runderen. Het aandeel runderen dat in Tiel-Medel op een leeftijd jonger dan 3 jaar
wordt geslacht is vergelijkbaar met dat in de voorgaande periode en ook vergelijkbaar met de vindplaats
Geldermalsen-Hondsgemet (fig. 14.26). In Tiel-Passewaaijse Hogeweg en vooral in Zaltbommel-De
Wildeman C is het aandeel slacht van jonge runderen hoger. Secundaire producten blijven belangrijk in
Tiel-Medel, maar mogelijk wijzen de veranderingen in de precieze leeftijdsverdeling op een verschui-
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ving in het relatieve belang van de verschillende secundaire producten.
Slachtleeftijden voor runderen in Tiel-Medel volgens de vergroeiing van de epifysen laten een duidelijke slachtpiek tussen 3 en 4 jaar zien. De enige andere vindplaats met een lichte piek in deze leeftijdscategorie is Zaltbommel-De Wildeman A (fig. 14.27). Overleving na 4 jaar is lager in Tiel-Medel dan
in de andere drie vindplaatsen voor deze periode, maar vergelijkbaar met Geldermalsen-Hondsgemet.
Daar wordt het grootste deel van de jonge runderen tussen 2 en 3 jaar geslacht. Hoewel de epifysen een
zelfde beeld geven voor de overleving tot op volwassen leeftijd voor Tiel-Medel als het gebit, laten de
onderkaken slacht van onvolwassen runderen op jongere leeftijd zien dan de epifysen. Mogelijk hangt dit
samen met de relatief kleine aantallen onderkaken en epifysen.
Voor het paard kan de leeftijdsverdeling op basis van vergroeiing van de epifysen met twee vindplaatsen worden vergeleken, waarbij Zaltbommel-De Wildeman A wel een bredere datering heeft (1ste en 2de
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eeuw na Chr.) (fig. 14.28). In Tiel-Medel en Geldermalsen-Hondsgemet vindt slacht van jonge paarden
voornamelijk tussen 2 en 3.5 jaar plaats, terwijl in Zaltbommel-De Wildeman A bijna even veel paarden
op een leeftijd jonger dan 2 jaar worden geslacht. Overleving tot na 3.5 jaar in Tiel-Medel is met 71%
hoger dan in Zaltbommel-De Wildeman A en lager dan in Geldermalsen-Hondsgemet.
De gemiddelde schofthoogte voor het paard in Tiel-Medel in deze fase ligt iets onder het gemiddelde
voor het rivierengebied. De schofthoogtes voor rund passen in het regionale beeld.
Diachrone ontwikkeling Medel vergeleken met regionale diachrone ontwikkeling
Voor Tiel-Medel kunnen we een diachrone ontwikkeling volgen van de Late IJzertijd tot het eerste deel
van de midden-Romeinse periode. Wat de soortverhouding betreft, komen de Late IJzertijd en vroeg-
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Fig. 14.28. Diachrone verandering voor Tiel-Medel vergeleken met regionale diachrone trends.

Romeinse periode A sterk overeen. In de vroeg-Romeinse periode A neemt het aandeel rund licht af,
wat vooral ten goede komt aan varken en in mindere mate aan schaap of geit. Zowel de afname van
rund als de toename van schaap of geit zijn regionale trends in de vroeg-Romeinse tijd (fig. 14.29). In
de volgende periode dalen de percentages rund en schaap/geit aanzienlijk, terwijl dat van paard sterk
toeneemt. De daling van rund is niet typisch voor de regio, maar een dalend percentage schaap of geit en
stijgend percentage paard zijn wel regionale trends voor de overgangsperiode vroeg/midden-Romeins
(fig. 14.29).
Waar Tiel-Medel vooruit loopt op een regionale ontwikkeling, is bij de slachtleeftijden van runderen. Regionaal zien we een toename in slachtleeftijden gedurende de Romeinse tijd, met name in de
midden-Romeinse tijd. In Tiel-Medel treedt dit verschijnsel al in de vroeg-Romeinse tijd op. Bijzonder
is de nadruk op melk in Tiel-Medel: voor slechts weinig andere vindplaatsen is het belang van melk aangetoond. Een uitzondering is Utrecht-Leidsche Rijn 46.
Het percentage slacht voor rund in Tiel-Medel is lager dan het gemiddelde voor de regio, maar in de
vroeg- en vroeg-/midden-Romeinse periode zijn de percentages juist hoger dan de gemiddeldes. Percentages slacht op paardenbotten zijn voor alle periodes veel hoger in Tiel-Medel dan de gemiddeldes
voor het rivierengebied.
Ondanks de kleine aantallen, lijkt de schofthoogte van runderen in Tiel-Medel een toename te laten
zien die ook regionaal is vastgesteld.

14 . 4 . 2 g ra f ve l de n

De twee grafvelden in Tiel-Medel kunnen worden vergeleken met negen andere Romeinse grafvelden
in de regio. In deze grafvelden wordt gemiddeld in 26% van de onderzochte crematiegraven verbrand
dierlijk bot aangetroffen. De grafvelden in Tiel-Medel passen goed in dit beeld, met verbrand dierlijk bot
in 21% van de onderzochte crematiegraven van het grafveld Hazenkamp en in 25% van de onderzochte
crematiegraven van De Reth.
Inclusief de graven uit Tiel-Medel leveren de grafvelden informatie over 125 graven met gedetermineerd, verbrand dierlijk bot. Varken is in 52% van de graven aanwezig en is daarmee de meest voorkomende diersoort (fig. 14.30). Schaap of geit is in 33% van de graven aangetroffen en kip in 26%. De



Tiel-Medel-Afronding diachroon
70
60
50
40
30
20
10
0
LIJT (n=469)

VRA (n=1081)
rund

schaap/geit

VRB/MRA (n=479)

varken

paard

60
50
40
30
20
10
0
LIJT (n=7072)

VR (n=6731)
Rund

SG

Varken

VR/MR (n=5556)
Paard

Fig. 14.29. Percentage van het totaal aantal graven per diersoort met gedetermineerd en verbrand respectievelijk onverbrand
dierlijk bot.Verbrand bot: gebaseerd op de negen vergelijkbare grafvelden en de twee grafvelden in Tiel-Medel. Onverbrand bot:
gebaseerd op Tiel-Passewaaij, Zaltbommel-De Wildeman, Zoelen-Scharenburg, Valburg-Molenzicht, Huissen-Loovelden en de
twee grafvelden in Tiel-Medel.

overige soorten (voornamelijk rund, gans en eend), die in Tiel-Medel afwezig zijn, komen elk in minder
dan 10% van de graven voor. Schaap of geit is in Tiel-Medel algemener dan varken en de vindplaats
wijkt daarmee van het regionale beeld af. We hebben echter maar een klein aantal graven met dierlijk
bot. Ook de afwezigheid van andere diersoorten kan op toeval berusten.
Van het totaal aantal gedetermineerde, verbrande fragmenten kan 95% worden toegewezen aan varken, schaap of geit en kip (fig. 14.31). Ook bij het aantal fragmenten is varken de meest voorkomende
diersoort (49%), echter nu gevolgd door kip (32%) en pas daarna door schaap of geit (15%). In TielMedel is schaap of geit ook bij het aantal fragmenten de meest voorkomende soort, gevolgd door varken
en dan kip. Het aantal fragmenten is echter zeer laag.
Bij de verbrande resten uit Tiel-Medel zijn in slechts één geval meerdere diersoorten in een graf
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Fig. 14.31. Percentages voor de verschillende lichaamsdelen per diersoort. Middelgroot zoogdier is hier meegenomen omdat
elementen uit de romp doorgaans niet op soort gedetermineerd zijn. Gebaseerd op Tiel-Passewaaij, Zaltbommel-De Wildeman,
Zoelen-Scharenburg, Cuijk-Heeswijkse Kampen, Huissen-Loovelden en de twee grafvelden in Tiel-Medel.
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aanwezig: schaap of geit en kip in grafveld De Reth. Wanneer het onverbrande bot ook in beschouwing
wordt genomen, zijn in De Reth in drie graven twee diersoorten aanwezig (varken en kip, schaap of
geit en vogel, hond en vogel) en in één graf drie soorten (schaap of geit, kip en hond). In de graven in
Hazenkamp is steeds slechts één soort aanwezig.
Eerder zoöarcheologisch onderzoek aan dierlijk bot uit crematiegraven heeft aannemelijk gemaakt
dat bij varken en schaap of geit doorgaans lichaamsdelen/vleeseenheden op de brandstapel zijn meeverbrand. Hierbij zijn achterpoten duidelijk oververtegenwoordigd (fig. 14.32). Bij de verbrande resten uit
graven in Tiel-Medel is deze oververtegenwoordiging met vier voorpoten en vijf achterpoten minder
duidelijk.
Het voorkomen van onverbrande dierlijke resten in graven laat een heel ander beeld zien dan dat van
verbrande resten. Hier is schaap of geit het meest algemeen, gevolgd door rund en varken (fig. 14.30).
Enkele soorten, zoals paard, hond en vis, zijn alleen onverbrand in graven aanwezig. Opvallend is echter
dat varken wat betreft het aantal onverbrande fragmenten het best vertegenwoordigd is (fig. 14.31). TielMedel De Reth draagt hier aan bij door de complete onverbrande achterpoot van een varken uit graf
1085.
Regionaal gezien komt in een kwart van de graven verbrand bot van meerdere diersoorten voor. In
Tiel-Medel zijn in één graf in De Reth resten van schaap of geit en kip aanwezig. Wanneer het onverbrande bot (waar dit bewaard is gebleven) wordt meegenomen, stijgt het aandeel graven met meerdere
diersoorten naar 35%. In Medel-De Reth zijn dan in vier graven resten van meerdere diersoorten aanwezig, driemaal twee soorten en eenmaal drie soorten.
In kringgreppels in Tiel-Medel zijn onverbrande fragmenten van rund, paard en schaap of geit aangetroffen. Ook in Tiel-Passewaaij en Huissen-Loovelden zijn vooral fragmenten van rund en paard in
kringgreppels aanwezig.
Van de drie diergraven in de grafvelden van Tiel-Medel wordt het varken hier niet in beschouwing
genomen, want deze begraving dateert waarschijnlijk later dan de grafvelden. Het rund is sterk gefragmenteerd. In het grafveld in Tiel-Passewaaij werd eveneens een rundergraf aangetroffen; in dit geval ging
het om een jong kalf, dat tijdens de opgraving sterk beschadigd is. Ook het paardengraf in Tiel-Medel
vindt een parallel in Tiel-Passewaaij. In beide gevallen gaat het om volwassen, mannelijke paarden van
bovengemiddelde grootte. Bij het paardengraf in het grafveld van Zaltbommel-De Wildeman hebben
we met een 12-jarige merrie te maken. Bij de twee mannelijke paarden zijn geen sporen van ziekte



of trauma aangetroffen en lijken waardevolle dieren voor begraving geselecteerd te zijn. De merrie uit
Zaltbommel, echter, was al wat ouder en had problemen in haar rug en voeten, zodat ze niet geschikt
was als rijpaard.
Hoewel het aantal fragmenten dierlijk bot uit de grafvelden in Tiel-Medel klein is, kan toch gezegd
worden dat het beeld dat deze opleveren prima in het regionale beeld past.

14 . 5 conc lu si e
In totaal zijn voor de vindplaats Tiel-Medel 12 400 fragmenten gedetermineerd. Het bot geeft inzicht
in voeding, agrarische bedrijfsvoering, nijverheid en grafrituelen. Hieronder worden nog eens kort de
belangrijkste bevindingen per fase weergegeven.
De 1755 fragmenten uit de Late-IJzertijdgeulvullingen geven een gemiddeld beeld weer van een
rurale nederzetting uit de regio in deze periode. De piek in de slacht van jonge runderen is opvallend en
is hoger dan bij de meeste andere vindplaatsen uit de regio.
Materiaal uit de vroeg-Romeinse tijd A bestaat uit 3896 fragmenten. Het komt eigenlijk van twee
verschillende plekken: een greppelcomplex en een woonerf. De samenstelling is uit alle contexten ongeveer gelijk, met uitzondering van structuur 14002/14005. Dit suggereert een andere bestemming van
deze structuur ten opzichte van de andere contexten. De functie van het greppelcomplex is niet duidelijk.
Het kan gaan om rurale bewoning, maar ook om een rituele of ambachtelijke zone. De soortensamenstelling uit de fase past echter binnen het (wat variabele) beeld van rurale nederzettingen in de regio,
vanwege de hoge aantallen rund en schaap. Het beeld komt het meest overeen met de vindplaats Leidsche
Rijn 41/42. Mogelijk heeft dit te maken met de herkomst van de bewoners, die in Tiel-Medel, evenals
in LR41/42, vermoedelijk een Noordnederlandse oorsprong hebben. Het dierlijk bot is geïnterpreteerd
als voornamelijk slacht- en nederzettingsafval van een zelfvoorzienende gemeenschap. Slachtleeftijden
wijzen erop dat melkproductie belangrijk was. Uit de geullagen komen verder relatief veel fragmenten
uit de kop van rund. Daarnaast hebben enkele runderen en schapen opvallend grote hoornpitten. Ook
hondenschedels zijn compleet aanwezig. Mogelijk zijn de schedelfragmenten te relateren aan meer gespecialiseerde praktijken. De specifieke slachtleeftijden van schapen kan erop wijzen dat gespecialiseerde
slacht van deze dieren plaats vond in Medel. Uit het isotopenonderzoek blijkt echter wel dat de schapen
lokaal zijn gefokt en dus niet (van ver) zijn geïmporteerd.
De geulvullingen 11051-11054 bevatten 216 fragmenten dierlijk bot uit de vroeg-Romeinse tijd A
en B. Ondanks de beperkte omvang van de assemblage valt hier het hoge aandeel van paard op (ca. 50
%). Een verklaring kan zijn dat in de omgeving paarden zijn gefokt (voor het Romeinse leger). Over het
algemeen lijkt paardenfok in de regio een rol te gaan spelen vanaf de 2de eeuw na Chr. Alleen in Wijk
bij Duurstede-De Horden is zo vroeg al paardenfok aangetoond.
Nog eens 996 fragmenten dierlijk bot komen uit (waarschijnlijk secundaire) contexten die dateren
rond de overgang van de vroeg- naar de midden-Romeinse tijd. Het relatief hoge percentage paard en
lagere percentages rund en schaap zijn opvallend en wijken wat af van de regionale trend. De assemblage
komt het meest overeen met Zaltbommel-De Wildeman. Het botmateriaal uit deze periode is afkomstig
van een rurale nederzetting. Het belang van rund ligt op vlees en secundaire producten, met name trekkracht. Het hoge percentage paard wijst op het fokken van paarden. De paarden zijn echter wel kleiner
dan gemiddeld voor Romeinse militaire paarden wordt aangenomen.Verder laten de leeftijdsverdeling en
vele slachtsporen zien dat paarden zijn gehouden voor vlees.
Voor wat betreft de grafvelden is dierlijk bot aangetroffen in 24 van de 94 graven. Een aandeel van
ca. 25 % is gebruikelijk voor grafvelden in de regio. Dierlijke resten uit de graven zijn voornamelijk
afkomstig van middelgrote zoogdieren en vogels. Er zijn geen duidelijke verschillen waar te nemen in de
keuze voor vlees voor mannen, vrouwen of kinderen. In vier graven zijn verbrande resten van bewerkt



bot afkomstig. Het gaat om resten van ‘stafjes’, die over het algemeen geïnterpreteerd worden als spinrokken.Verder is bot afkomstig uit kringgreppels, (ceremoniële) kuilen en omheiningsgreppels. Tot slot is
binnen het grafveld een begraving van een grote volwassen hengst aangetroffen. Dit graf is vergelijkbaar
met een paardengraf uit Tiel-Passewaaij. Mogelijk zijn in beide gevallen bewust grote krachtige dieren
voor begraving geselecteerd.
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menselijk bot
Liesbeth Smits/Johan van Kampen763

15 . 1 i n l e i d i n g
Op de grafvelden Hazenkamp en De Reth is een relatief groot aantal graven geborgen. Het gaat om in
totaal 98 graven, waarvan het grootste deel crematiegraven betreft. Bij de overige graven gaat het om
inhumaties. Voor het grafveld Hazenkamp gaat het om 54 crematiegraven en vijf inhumatiegraven, voor
De Reth gaat het om 32 crematiegraven en zeven inhumatiegraven.
Dit hoofdstuk omvat de verslaglegging van het fysisch antropologisch onderzoek dat is uitgevoerd
naar de menselijke resten van beide grafvelden. Dit onderzoek diende antwoord te geven op de onderzoeksvragen zoals deze zijn verwoord in hoofdstuk 3. Deels aanvullend op deze vragen is bij de analyse
van de menselijke resten getracht om per grafveld populatie een beeld te krijgen van de volgende punten:
-De grootte van de populatie die binnen het grafveld begraven was.
-De verhouding tussen het aantal inhumatiegraven en het aantal crematiegraven.
-De samenstelling van de totale groep begravenen in termen van leeftijd en geslacht.
-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.).
-De stand van zaken betreffende specifieke indicatoren voor ziekte, degeneratieve veranderingen en
trauma.
Alvorens de resultaten per grafveld te bespreken, wordt in het onderstaande eerst ingegaan op de
gehanteerde methode en de gevolgde werkwijze tijdens de analyse. Hierbij zullen tevens enkele begrippen nader worden uitgelegd. In paragraaf 15.5 worden de resultaten vergeleken met enkele andere grafvelden in de regio, waarna het hoofdstuk wordt afgesloten met de conclusie in paragraaf 15.6.

15 . 2 m e t h o d e n e n w e r k w i j z e
Het spreekt voor zich dat het botmateriaal tijdens het fysisch antropologisch onderzoek de belangrijkste
informatiebron is. Idealiter kan hierbij gebruik worden gemaakt van complete skeletten. Echter, in een
groot aantal archeologische tijdvakken werden de doden gecremeerd voordat ze werden begraven. Bij
gecremeerd botmateriaal is de samenstelling van het bot veranderd. De organische bestanddelen zijn
door de hoge temperaturen verdwenen en alleen het anorganische gedeelte, voornamelijk bestaand uit
hydroxyapatiet, blijft over. De kristalstructuur van dit mineraal verandert eveneens.Verbrand botmateriaal
heeft te lijden gehad van fragmentatie, vervorming, krimp en breuk, waardoor de determinatie bemoeilijkt kan worden. Daarbij komt dat doorgaans slechts een deel van het verbrande lichaam daadwerkelijk
in een graf wordt bijgezet. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om de resten uit een crematiegraf volledig
	Liesbeth Smits is werkzaam als zelfstandig onderzoeker
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het aansloot bij de overige onderdelen van deze publicatie.



te determineren. Wanneer er echter genoeg botfragmenten van een redelijke grootte zijn overgebleven
is het over het algemeen wel mogelijk om een leeftijdsschatting, een geslachtsdiagnose en een minimum
aantal individuen te bepalen. Dit laatste geldt uiteraard ook voor inhumatiegraven. Hiervan zijn meestal
wel voldoende complete resten over om een volledige determinatie te kunnen geven.
Het onderzoek van de crematieresten omvat de beschrijving van de crematieresten zelf (verbranding
en fragmentatie) en de fysisch antropologische kenmerken, zoals de determinatie van de botfragmenten,
leeftijd, geslacht, lichaamslengte, minimum aantal individuen en pathologische botveranderingen.
Bij het onderzoek van de inhumatieresten zijn feitelijk dezelfde gegevens genoteerd, met uitzondering van de mate van verbranding. Met name de fragmentatiegraad van het skeletmateriaal is bepalend
gebleken voor een succesvolle determinatie van de verschillende individuen.
Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende onderdelen van het onderzoek aan de menselijke resten. Deze beschrijving betreft hoofdzakelijk de te volgen werkwijze bij crematieresten. Deze
verschilt zoals gezegd in essentie niet veel van de werkwijze bij inhumatieresten. Derhalve worden de
stappen in de analyse van de onverbrande resten niet nog eens omschreven. Wel worden eventuele afwijkende zaken vermeld.

15 . 2 . 1 v e r b ra n d i n g s g ra a d

De verbrandingsgraad kan men bepalen aan onder meer de kleur- en krimpscheur-patronen van het
verbrande bot. Deze kleur is afhankelijk van de duur en de temperatuur van de verbranding. Er worden
verschillende fasen onderscheiden.764 In tabel 15.1 zijn de verschillende fasen in relatie tot de temperatuur
en kleur van het botmateriaal weergegeven.

15 . 2 . 2 f rag m e n tat i e g ra a d

De fragmentatiegraad van crematieresten is afhankelijk van verschillende depositionele en post-depositionele processen (zoals het wel of niet bewaren in een urn). Niet afgekoelde crematieresten zijn erg
breekbaar. Dit heeft tot gevolg dat, wanneer men de resten na crematie blust in plaats van ze af te laten
koelen, er extra fragmentatie optreedt.
De crematieresten worden ingedeeld in grotere fragmenten van meer dan 1 cm die daarna naar skeletdeel worden gedetermineerd. De kleinere fragmenten, kleiner dan 1 cm, worden wel bestudeerd maar
niet ingedeeld. Dit is het zogenaamde residu. Naast het gewicht, de gehele hoeveelheid aan beschikbare
resten, is de mate van fragmentatie van invloed op de onderzoeksmogelijkheden. De verhouding van de
verschillende categorieën, het residu en de grote fractie wordt geregistreerd.

15 . 2 . 3 d e t e r m i nat i e

Bij het determineren van crematieresten worden vooral de fractie van 1 cm en groter bekeken; botstukjes
kleiner dan 1 cm kunnen zelden gedetermineerd worden.765 Deze kleine fractie wordt wel nagekeken op
fragmenten die van belang kunnen zijn voor de leeftijds- en geslachtsbepaling of het minimum aantal
individuen (MAI). De crematieresten worden bij voorkeur gezeefd over een 1 mm zeef omdat dan de
grootste kans bestaat dat de allerkleinste botjes bewaard blijven. Het gaat hierbij dan met name om de
gehoorbotjes. Deze zijn van belang bij het bepalen van het MAI.
	Wahl 1982.
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	Maat 1985.
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kleur

verbrandingsgraad

temperatuur (˚C)

lichtbruin

0 = onverbrand

-

donkerbruin

1 = zeer slecht verbrand

<275

zwart

2 = slecht verbrand

275-450

grijs

3 = middelmatig verbrand

450-650

krijtwit

4 = goed verbrand

650-800
>800

oudwit

5 = zeer goed verbrand

Tabel 15.1. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de kleur en verbrandingsgraad bij bot.

skeletdeel

omschrijving skeletdelen

neurocranium

hersenschedel

viscerocranium

aangezichtsschedel

axiaal skelet

schouder wervels ribben bekken heiligbeen, sleutelbeen

diafysen extremiteiten

schachtfragmenten armen benen

epifysen extremiteiten

gewrichtsuiteinden armen en benen

Tabel 15.2. Tiel-Medel-Afronding. Indeling van de skeletdelen.

Bij de inventarisatie worden de botfragmenten in de skeletregio’s onderverdeeld zoals weergegeven in
tabel 15.2. In het geval van de inhumatiegraven worden de aanwezige skeletelementen geïnventariseerd
en aangegeven in een schematische tekening, waarbij de aanwezige delen grijs zijn gemarkeerd (digitale
bijlage 1).

15 . 2 . 4 g e s l ac h t s b e pa l i n g

De geslachtsbepaling wordt uitgevoerd volgens de normen van de Arbeitsgruppe Europäischer Anthropologen (1979) en maakt gebruik van een aantal kenmerken van de schedel en het bekken die in vorm
en grootte verschillen tussen de geslachten. Bij complete skeletten worden vijftien schedel- en tien bekkenkenmerken beoordeeld (zie digitale bijlage 1, bijlage 1). Bij crematiegraven zijn echter de mogelijkheden meer beperkt zodat nooit alle vijftien kenmerken beoordeeld kunnen worden. Wanneer achter
de geslachtsbepaling een vraagteken staat, bijvoorbeeld ‘m?’ betekent dit ‘zeer waarschijnlijk mannelijk’,
bij twee vraagtekens is de geslachtsbepaling nog onzekerder. Een geslacht toewijzen is alleen bij volwassenen mogelijk. De robuustheid van het post-craniële skelet kan eveneens een aanwijzing zijn voor het
geslacht.766

	Schutkowski/Hummel 1987.
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15 . 2 . 5 l e e f t i j d s b e pa l i n g

De leeftijdsbepaling bij crematieresten-onderzoek volgt dezelfde richtlijnen als die van het inhumatieonderzoek.Voor onvolwassenen wordt voornamelijk naar de vergroeiing van de epifysen767 en het mineralisatie- en eruptiepatroon van de tanden en kiezen768 gekeken. Bij volwassenen berust de leeftijdsschatting vooral op het aanzien van de symphysis pubica en de facies auricularis769 (allebei gewrichtsvlakken
aan het bekken), en de sluiting van zowel de endocraniale770 als de ectocraniale schedelnaden.771

15 . 2 . 6 l i c h a am s l e n g t e s c h at t i n g

Voor de lichaamslengteschatting wordt gebruik gemaakt van de grootte van de proximale gewrichten
van de humerus (bovenarm), de radius (spaakbeen) en het femur (dijbeen).772

15 . 2 . 7 pat h o l o g i e

Het onderzoek naar ziekten en ongelukken bij gecremeerde individuen is vanwege de incompleetheid
van het materiaal vrij moeilijk. Een beschrijving van de ziekteverschijnselen is vaak het hoogst haalbare.

15 . 2 . 8 d i e r l i j k e r e s t e n

In sommige gevallen bevinden zich gecremeerde dierlijke resten tussen de menselijke crematies. Dit kan
een gevolg zijn van een lijkverbranding waarbij men naast het mens ook een dier of delen hiervan, al
dan niet als offer, op de brandstapel heeft meeverbrand. Naderhand heeft men bij het verzamelen van het
botmateriaal geen onderscheid meer kunnen of willen maken tussen dierlijke en menselijke resten. Het
gevolg is dat ook dierlijk materiaal tussen de crematieresten aanwezig was. Deze dierlijke botfragmenten
zijn te onderscheiden aan de hand van de structuur en de vorm van het bot. Ook hier is de fragmentatie
een beperking en is het niet altijd mogelijk de diersoort te bepalen.
Indien in de crematieresten uit Medel dierlijk botmateriaal is aangetroffen is zijn deze resten in dit
hoofdstuk wel vermeld. Vervolgens zijn ze ook overgedragen aan de zoöarcheologisch specialist voor
determinatie. Een overzicht van de dierlijke resten uit graven is gepresenteerd in paragraaf 14.2.6.

15 . 2 . 9 g r o e n v e r k l e u r i n g e n o p d e c r e mat i e r e s t e n

Groene stipjes of vlekjes op het bot wijzen op de aanwezigheid van metalen (bronzen) voorwerpen
tijdens de crematie. Deze verkleuringen worden geregistreerd.

	Arbeitsgruppe Europäischer Anthropologen 1979.
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	Acsádi/Nemeskéri 1970.
	Rösing 1977.
	Rösing 1977.

skeletdeel
neurocranium

aantal

minimum

maximum

gemiddeld

standaard

graven

gewicht

gewicht

gewicht

deviatie

32

1

270

40.38

59.086

viscerocranium

26

1

45

8.00

10.080

axiaal

17

1

380

54.76

102.546

diafyse

39

5

630

191.36

171.701

epifyse

19

1

150

34.95

42.860

>1cm

50

0

1235

211.16

264.481

residu

47

2

900

222.11

243.439

totaal

50

1

1785

419.94

475.004

Tabel 15.3. Tiel-Medel-Hazenkamp. Statistische gegevens ten aanzien van het gewicht van de crematieresten in totaal en per
skeletdeel.

15 . 3 r e s u l tat e n c r e mat i e r e s t e n g ra f v e l d h a z e n k am p
Op het grafveld Hazenkamp zijn in totaal 59 graven aangetroffen. Het gaat hierbij om 54 crematiegraven
en vijf inhumatiegraven. In sommige ‘graven’ zijn uitsluitend dierlijke resten aangetroffen. In de volgende
paragrafen worden deze graven aan de hand van de hiervoor genoemde punten beschreven.

15 . 3 . 1 h e t g e w i c h t va n d e c r e m at i e r e s t e n

Het gemiddeld gewicht in de crematiegraven bedraagt ca. 420 g, met een minimum van 1 g en een
maximum van afgerond 1785 g. De variatie is dus zeer groot (fig. 15.1 en tabel 15.3). De standaarddeviatie is 475 g en dus groter dan het gemiddelde, hetgeen betekent dat de spreiding zeer groot is. Deze
spreiding kan het gevolg zijn van de robuustheid en grootte van het skelet, zoals bijvoorbeeld het verschil
tussen mannen, vrouwen en kinderen, en/of wordt bepaald door de verzamelwijze en het graftype. Door
eventuele latere post-depositionele verstoringen van het terrein kunnen de graven en de crematieresten
een incompleet beeld geven.

15 . 3 . 2 d e f rag m e n tat i e g ra a d

Ook met betrekking tot de fragmentatiegraad is de variatie groot (tabel 15.3). Gemiddeld beslaan beide
fracties (residu (<1 cm) en de grote fractie (>1 cm)) ongeveer de helft van de totale hoeveelheid, met ca.
222 g residu en 211 g grote fractie. Bij beide categorieën is de standaarddeviatie groter dan het gemiddeld,
wat wijst op een grote spreiding (fig.15.2 en tabel 15.3).

15 . 3 . 3 d e s e l e c t i e va n d e c r e m at i e r e s t e n

De indeling naar skeletdeel is weergegeven in fig. 15.3 en tabel 15.3. In de meeste graven zijn schedeldelen, delen van de romp (axiale skelet) en diafysefragmenten aanwezig. Het grootste deel van de resten
wordt ingenomen door de diafysen van de armen en de benen. Dat is niet verwonderlijk omdat deze
botten het grootste deel aan gewicht van het skelet vormen. Het zijn compacte en relatief sterke botten
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Fig. 15.1. Tiel-Medel-Hazenkamp. Het totaal gewicht aan crematieresten per graf.
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Fig. 15.2. Tiel-Medel-Hazenkamp. De fragmentatiegraad per graf.

in vergelijking tot de meer spongieuze en daarom zwakkere botten van het axiale skelet en de epifysen.
Bij alle categorieën is de variatie aanzienlijk.
De meeste graven bevatten botten van verschillende skeletregio’s, wat wijst op een zorgvuldige verzameling door de nabestaanden en niet op een speciale selectie. Ook vormt dit een aanwijzing voor het
verbranden van volledige lichamen op de brandstapel.

15 . 3 . 4 d e v e r b ra n d i n g s g ra a d

Uit de analyse komt naar voren dat de verbrandingsgraad zeer variabel is. Veel graven bevatten botfragmenten met verschillende kleuren, meestal van fase 2 tot fase 4. Dat wijst op een ongelijke en vaak
onvolledige verbranding. Wellicht opvallend in dit licht is dat in slechts één crematiegraf (1009) ook
onverbrand menselijk botmateriaal is aangetroffen.



gewicht van de skeletdelen per graf
1400
1200
1000
800
600
400
200

1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1037
1038
1039
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1056
1056
1057
1064
1070
1072
M1
M3
M4
WP8S51

0

neuro

visc

ax

dia

epi

Fig. 15.3. Tiel-Medel-Hazenkamp. Het gewicht van de crematieresten per skeletregio per graf.
1 5 . 3 . 5 d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e g r a f v e l d p o p u l at i e
frequentie

percentage

In alle daadwerkelijke graven (zowel de crematie- als inhudier
4
6.7
matiegraven) zijn minimaal de resten van één individu
juveniel
3
5.0
bijgezet, zodat het totaal aantal personen in deze groep 56
kind
5
8.3
bedraagt (tabel 15.4). Deze groep bestaat uit acht kinderen
man
4
6.7
en juvenielen en 35 volwassenen, waarvan zeven mannen en
man??
3
5.0
elf vrouwen. Onder dit aantal bevinden zich enkele, meer
ntd
11
18.3
onzekere geslachtsbepalingen. Bij de overige zeventien
ntd (geen bot)
2
3.3
volwassenen kon helemaal geen geslacht worden bepaald.
volwassen
15
25.0
Bij dertien individuen is noch geslacht noch leeftijd vast
volwassen?
2
3.3
te stellen omdat de crematies te incompleet of -in drie
vrouw
4
6.7
graven- geheel afwezig zijn. De leeftijden zijn afgebeeld in
vrouw?
4
6.7
tabel 15.5 en figuur 15.4. Hieruit blijkt dat de sterfte in de
vrouw??
3
5.0
categorie 0-4 jaar het hoogste, gevolgd door de groep tussen de 20 en 30 jaar (fig. 15.4). Opgemerkt moet worden
totaal
60
100.0
dat de individuen met een onvolledige leeftijdsaanduiding
in de vorm van alleen een minimum leeftijd, niet zijn opgeTabel 15.4. Tiel-Medel-Hazenkamp. Het aantal
nomen in deze figuur en de tabel. Het gaat hier namelijk
sporen met dierlijke onverbrande resten en het
om individuen met slechts de aanduiding ‘volwassen’. Deze
aantal menselijke individuen, ingedeeld naar
classificatie is bepaald aan de hand van de robuustheid van
geslacht en leeftijd.
de botten of gesloten epifysen. Echter een verdere duiding
van de leeftijd was niet mogelijk, hetgeen wel nodig zou
zijn om uitspraken te doen over de leeftijdscategorie waarbinnen een persoon is overleden. Dit heeft dus
tot gevolg dat sprake is van een discrepantie tussen de data in tabel 15.4 en tabel 15.5.
De sterftecurve is dus gebaseerd op 26 individuen met volledige leeftijdsaanduidingen. De gemiddelde
leeftijd voor de gehele groep bedraagt 23.36 jaar. Voor mannen en vrouwen uitgesplitst is dat 29.25 jaar
voor mannen en 31.13 jaar voor vrouwen. Er zijn ook iets meer vrouwen dan mannen. Men dient zich
echter te realiseren dat slecht of niet determineerbare crematieresten vertekeningen kunnen geven. Het
verschil tussen mannen en vrouwen kan dan ook nog wat groter of kleiner zijn. Wel is duidelijk dat de
groep bestaat uit mannen, vrouwen, juvenielen en kinderen. De grootste sterfte vond plaats in de eerste
levensjaren en daarna in de leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar.



aantal overleden

aantal overleden

mannen

vrouwen

totaal aantal overledenen

0-4

0.00

0.00

5.00

5-9

0.00

0.00

0.00

10-14

0.00

0.00

1.31

15-19

1.00

0.00

2.06

20-24

1.25

1.58

4.63

25-29

1.25

2.04

4.45

30-34

0.92

2.20

4.29

35-39

0.92

1.51

2.92

40-44

0.17

0.17

0.33

45-49

0.17

0.17

0.33

50-54

0.17

0.17

0.33

55-59

0.17

0.17

0.33

60-64

0.00

0.00

0.00

65-69

0.00

0.00

0.00

70-74

0.00

0.00

0.00

75-80

0.00

0.00

0.00

totaal

6.00

8.00

26.00

leeftijds categorie

Tabel 15.5. Tiel-Medel-Hazenkamp. De individuen per leeftijdsklasse.
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Fig. 15.4. Tiel-Medel-Hazenkamp. Het percentage individuen per leeftijdsklasse.
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65-69
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15 . 3 . 6 d e i n h u m at i 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

Op het grafveld Hazenkamp zijn vijf inhumatiegraven aangetroffen. Zij bevatten de resten van twee
baby’s, een juveniel individu van 17-24 jaar waarvan de geslachtsbepaling geen duidelijk beeld geeft, een
man van 17-20 jaar en een vrouw van 25-35 jaar (tabel 15.6). Voor vrijwel alle inhumatiegraven kan
gesteld worden dat het bot matig tot sterk gefragmenteerd is.773 Dit is mogelijk het gevolg van het verblijf
in de zandige ondergrond. Hierdoor is het bot vrij bros geworden en is het tijdens het bergen en was
verder gefragmenteerd. Evengoed bleek het toch mogelijk om voor alle begravingen een leeftijdsbepaling
af te geven (tabel 15.6). Echter, een geslachtsbepaling kon slechts in twee gevallen worden gerealiseerd.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat twee van de vijf inhumatiegraven babygraven waren waarbij een
geslachtsbepaling niet mogelijk is. Een derde begraving bleek van een juveniel individu te zijn. Ook
hierbij is het doorgaans lastig om tot een geslachtsbepaling te komen.
Eén van de graven, graf 1006, was reeds tijdens het vooronderzoek aangetroffen. Het betrof het graf
van een vrouw tussen de 25 en 35 jaar. Op de beenderen zijn geen pathologieën waargenomen. Het
graf lag vrij kort onder het maaiveld, hetgeen een mogelijke verklaring is voor de sterke fragmentatie
van de botten. Ook het feit dat de schedel sterk gefragmenteerd is, kan vanuit dit idee worden verklaard.
Evengoed kon wel worden vastgesteld dat het lichaam netjes in de grafkuil was geplaatst met de handen
gevouwen op de buik.
Ook bij het andere graf (1073) waarvan de geslachtsbepaling op grond van het botmateriaal mogelijk
was, bleek het botmateriaal bij de analyse sterk gefragmenteerd. Hoewel deze persoon als mannelijk is
geïdentificeerd, moet hierbij vanuit fysisch antropologisch oogpunt, een kanttekening worden geplaatst.
Het geslacht is bepaald aan de hand van de kenmerken van de schedel en het bekken. De scores vallen
hierbij licht in het voordeel van het mannelijke geslacht uit. Echter heel overtuigend zijn de scores niet.
Wellicht is dit het gevolg van de leeftijdsfase waarin deze persoon zich bevond. De leeftijdsbepaling wijst
namelijk uit dat het ging om een persoon in de leeftijd van 17 tot 20 jaar. Mogelijk was een deel van
het lichaam nog in ontwikkeling. De geslachtsbepaling is overigens wel bevestigd middels het DNAonderzoek (hoofdstuk 16).
Ook bij dit graf kon de ligging in het graf nog duidelijk worden herleid. De houding van deze persoon
wijkt af van die in graf 1006. De persoon lag namelijk niet op de rug, maar was enigszins op de zij gedraaid,
waarbij de linkerarm over de buik gevouwen was. De rechterarm was omhoog gevouwen, waarbij de rechterhand ter hoogte van de kin lag. De benen waren licht gekruist; de linkerknie lag onder het rechterbeen.
De schedel lijkt volledig naar beneden te zijn gericht, als het ware met de kin op de borst. Opmerkelijk
genoeg is een deel van de onderkaak aangetroffen op ca. 30 cm achter de schedel. Het overige deel van de
kaak bevindt zich nog op de oorspronkelijke plek. Deze omstandigheid doet vermoeden dat het graf later
een keer is verstoord -mogelijk door grafrovers-, waarbij de kaak is gebroken en deels is verplaatst.
Het laatste inhumatiegraf dat aan een volwassene kon worden toegeschreven is graf 1042. In dit graf
was het lichaam van een vrouw gelegd. Echter ook deze begraving onderscheidde zich op meerdere punten van de, meer reguliere, begravingen waarbij de dode op de rug ligt, met de armen gevouwen of langs
het lichaam. In dit geval lag het skelet min of meer op de zij op een houtskoolrijke laag. De houding was
echter zeer bijzonder en oogde enigszins onnatuurlijk. Het rechterbeen was achterwaarts teruggevouwen,
waarbij de enkel ongeveer ter hoogte van het bekken lag. Het linkerbeen was een stuk minder teruggebogen. Bij de armen deed een soortgelijke situatie zich voor, waarbij de rechterarm opgevouwen was
richting het hoofd. De andere arm liep min of meer gestrekt onder de borstkas door om aan de rugzijde
	Voor de inhumatiegraven 1006, 1042 en 1073 geldt dat

773

deze goed en vrijwel compleet in de bodem lagen. De
fragmentatie is opgetreden tijdens en na de berging als
gevolg van de bros geworden botten.



graf

man/vrouw/kind

minimum leeftijd

maximum leeftijd

1006

vrouw

25

35

1042

indifferent

17

24

1073

man

17

20

1002

kind

0

1

1036

inhumatie baby

0

1

Tabel 15.6. Tiel-Medel-Hazenkamp. Overzicht van het geslacht en leeftijd bij de inhumatiegraven.

man/vrouw/kind
ntd
juveniel

gemiddeld gewicht (g)

aantal ind.

std. deviatie

37.18

11

32.018

467.50

2

549.422

kind

22.67

3

6.429

man

1225.00

3

447.930

man??

824.67

3

333.924

volwassen

508.67

15

426.109

volwassen?

137.50

2

109.602

vrouw

681.67

3

957.273

vrouw?

338.25

4

163.899

vrouw??

711.00

3

305.246

Tabel 15.7. Tiel-Medel-Hazenkamp. Statistische gegevens ten aanzien van het gewicht aan crematieresten per geslachts- en
leeftijdsgroep.

onder het skelet uit te komen.
Ook voor dit skelet geldt dat het bot na berging gefragmenteerd is geraakt. Evengoed kon wel een
leeftijd worden bepaald en zijn, wellicht enigszins opmerkelijk gezien de wijze waarop het graf was uitgevoerd, geen pathologieën aangetroffen. Het geslacht van de bijgezette persoon kon middels de fysisch
antropologische kenmerken niet worden bepaald. Echter uit het DNA-onderzoek (hoofdstuk 16) is
gebleken dat het hier een vrouw betrof. Zij moet een leeftijd tussen de 17 en 24 jaar hebben gehad.
Tijdens de analyse zijn ook in twee gevallen onverbrande resten van babylichamen aangetroffen. Deze
zijn niet als zodanig herkend in het veld. De resten zijn aangetroffen in de graven 1036 en 1002. Het
laatstgenoemde graf betreft feitelijk een dubbelbegraving, bestaande uit een babygraf en een crematiegraf
van een niet nader te determineren volwassen individu. Anders dan een leeftijdsindicatie als neonaat kunnen over deze graven geen verdere uitspraken worden gedaan.

15 . 3 . 7 h e t g e w i c h t va n d e c r e m at i e r e s t e n p e r g e s l a c h t e n l e e f t i j d s g r o e p

Zoals eerder vermeld kan het gewicht van de crematieresten afhankelijk zijn van het geslacht en de
leeftijd van een individu. In tabel 15.7 is het gewicht uitgesplitst voor de verschillende groepen. In de
mannengraven zijn de meeste resten aanwezig. Opvallend is dat de groep ‘niet te determineren’ en de
groep ‘kinderen’ de minste crematieresten omvatten. De spreiding is groot, zo blijkt uit de standaarddeviaties (tabel 15.7 en fig. 15.5).
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Fig. 15.5. Tiel-Medel-Hazenkamp. Boxplot met de spreiding der gewichten per categorie van geslacht en leeftijd.
De boxplots geven een grafische weergave van vijf waarden, namelijk het minimum, het eerste kwartiel (hoogstens 25% van
de waarden is kleiner en hoogstens 75% is groter), de mediaan (of tweede kwartiel; hoogstens 50% van de waarden is kleiner
en hoogstens 50% is groter), het derde kwartiel (hoogstens 75% van de waarden is kleiner en hoogstens 25% is groter) en het
maximum van de waargenomen data. Whisker = het uiteinde heet een whisker (minimum en maximum waarde) * = Extreme
waarde ; o = Outlyer.

15 . 3 . 8 pat h o l o g i s c h e k e n m e r k e n

Op de crematieresten van drie individuen -twee vrouwen en een man- zijn pathologische botveranderingen waargenomen (tabel 15.8). Bij de individuen uit graven 1035 en 1056 gaat het om lumbale wervellichamen waarop kleine botknobbeltjes ofwel osteofyten te zien zijn. Deze pathologie wijst op slijtage
van de tussenwervelschijf, veroorzaakt door voortschrijdende leeftijd en/of lichamelijke belasting. Bij het
individu uit graf 1027 zijn bij een snijtand van de onderkaak wortelhalscariës aanwezig in.

15 . 3 . 9 d i e r l i j k e r e s t e n

Bij de analyse van de crematieresten zijn in zeven graven (ook) dierlijke resten aangetroffen. Deze dierlijke resten zijn gedetermineerd door Martijn van Haasteren en zijn beschreven in paragraaf 14.2.6.



graf

man/vrouw/kind

min. leeftijd

max. leeftijd

pathologie

1056

vrouw??

20

40

lumbale werbellichaam met erosie en marginale
osteophytose

1035

man

30

60

marginale osteophytose fragment lumbale wervel

1027

vrouw

20

40

wortelhalscaries snijtand (I2) mandibula

Tabel 15.8. Tiel-Medel-Hazenkamp. Pathologische kenmerken.

15 . 4 r e s u l tat e n c r e mat i e r e s t e n g ra f v e l d d e r e t h
Op het grafveld De Reth zijn in totaal 44 sporen aangemerkt als graf. Het gaat hierbij om 32 crematiegraven, zeven inhumatiegraven en nog eens vijf sporen waarin alleen onverbrand dierlijk bot aanwezig
bleek te zijn. De context van deze sporen binnen het grafveld, in combinatie met de fragmentatie en
kleur van het bot, heeft er in het veld toe geleid deze sporen als graf zijn aangewezen.

15 . 4 . 1 h e t g e w i c h t va n d e c r e m at i e r e s t e n

Het gemiddeld gewicht van de crematieresten uit de graven is ca. 192 g, met een minimum van 2 g en
een maximum van afgerond 1049 g (fig. 15.6 en tabel 15.9). Dit gemiddelde gewicht is lager dan bij
het grafveld Hazenkamp. De variatie is eveneens zeer groot. De standaarddeviatie (238 g) illustreert de
grote spreiding. Dit kan verband houden met de robuustheid en grootte van het skelet, zoals bijvoorbeeld
het verschil tussen mannen, vrouwen en kinderen, en/of door de verzamelwijze en het graftype. Door
eventuele latere post-depositionele verstoringen van het terrein kunnen de graven en de crematieresten
een incompleet beeld geven.

15 . 4 . 2 d e f rag m e n tat i e g ra a d

Ook voor het grafveld De Reth is de fragmentatie hoog. Gemiddeld kan meer dan de helft van de resten
als residu worden aangemerkt (ca. 109 g); de overige 86 g (gemiddeld) bestaat uit grote fractie(>1cm).
Bij beide categorieën is de standaarddeviatie groter dan het gemiddeld, wat wijst op een grote spreiding
(fig. 15.7 en tabel 15.9).

15 . 4 . 3 d e s e l e c t i e va n d e c r e m at i e r e s t e n

De indeling naar skeletdeel is weergegeven in fig. 15.8 en tabel 15.9. In de meeste graven zijn schedeldelen en diafyse fragmenten aanwezig. Dit beeld komt overeen met dat van het grafveld Hazenkamp,
maar de hoeveelheden bot zijn geringer. Ook hier zijn de meeste resten afkomstig van de diafysen van
de armen en de benen. Daarbij bevatten de meeste graven op De Reth fragmenten van botten van verschillende skeletregio’s, wat er op wijst dat er geen selectie heeft plaatsgevonden bij het verzamelen van
de crematieresten uit de brandstapel.
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Fig. 15.6. Tiel-Medel-De Reth. Het totaal gewicht aan crematieresten per graf.

skeletdeel

aantal graven minimum gewicht (g)

maximum gewicht (g)

gemiddeld gewicht (g)

std. deviatie

neurocranium

17

1

82

19.59

20.159

viscerocranium

11

1

17

6.36

5.697

axiaal

4

2

15

7.25

5.500

diafyse

25

3

400

88.56

108.148

4

2

9

5.75

3.304

>1cm

epifyse

31

0

449

86.10

118.138

residu

32

2

600

108.72

131.734

totaal gewicht (g)

32

2

1049

192.13

238.188

Tabel. 15.9. Tiel-Medel-De Reth. Statistische gegevens ten aanzien van het gewicht van de crematieresten in totaal en per skeletdeel.
15 . 4 . 4 d e v e r b ra n d i n g s g ra a d

Uit de analyse komt naar voren dat de verbrandingsgraad variabel is. In de meeste gevallen gaat het echter
om fase 4 en 5; dat wil zeggen dat de crematies goed zijn uitgevoerd en de resten volledig zijn verbrand.
De botresten uit de graven van De Reth zijn beter verbrand dan de resten van het grafveld Hazenkamp.

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

Op het grafveld De Reth zijn de stoffelijke resten van 39 personen bijgezet, omdat in alle graven minimaal
één individu vertegenwoordigd is. Het gaat daarbij om vijf kinderen, vier mannen, zes vrouwen, veertien
volwassenen en tien niet te determineren individuen. De leeftijden zijn weergegeven in tabel 15.11 en
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Fig. 15.7. Tiel-Medel-De Reth. De fragmentatiegraad per graf.

verbeeld. Deze tabel en figuur 15.9 tonen dat de sterfte in de
categorie 0-4 jaar het hoogste. Hierna volgt de groep tussen
20 en 40 jaar (zie ook tabel 15.10). De gemiddelde leeftijd
bedraagt 21.79 jaar voor de gehele populatie. Voor de mannen is dat 27 jaar en de vrouwen 29.5 jaar. Ook hier zijn er
iets meer vrouwen dan mannen, maar hier geldt eveneens dat
het zonder de gegevens uit de niet-determineerbare graven
en de randstructuren zonder begraving, zeer goed mogelijk is
dat dit beeld vertekend is. Opgemerkt moet worden dat 28
individuen met een onvolledige leeftijdsaanduiding niet zijn
opgenomen in de figuur en tabel. Het gaat daarbij namelijk
om individuen die op basis van de robuustheid van de botten
of gesloten epifysen slechts algemeen als ‘volwassen’ konden
worden gedetermineerd.

frequentie

percentage

kind

5

12.8

man

3

10.3

ntd

10

25.6

volwassen

11

28.2

volwassen?

3

7.7

vrouw

3

5.1

vrouw?

1

2.6

vrouw??

3

7.7

39

100.0

totaal

Tabel 15.10. Tiel-Medel-De Reth. Aantal
individuen per geslachts- en leeftijdsgroep.

15 . 4 . 6 d e i n h u m at i e g r av e n va n h e t g r a f v e l d d e r e t h

De inhumatiegraven bevatten de beenderen van jonge kinderen (neonaten) en van volwassen mannen en één vrouw (tabel 15.12).774 Opvallend is dat mannen alleen in de inhumatiegraven en niet in
de crematiegraven vertegenwoordigd zijn. Hierbij geldt echter ook weer het voorbehoud dat de nietgedetermineerde graven en de graven uit de randstructuren waarbinnen geen bijzetting is aangetroffen
wellicht een ander beeld zouden opleveren. Gezien de statistische verdeling van de geslachten over het
aantal graven lijkt dat in dit geval zeer waarschijnlijk.
In tegenstelling tot de graven op het grafveld Hazenkamp lijken de inhumatiegraven op De Reth,
voor zover dat bepaald kon worden, vrij nette begravingen. Bij de graven 1083, 1089 en 1091 was de
dode op de rug gelegd en lagen de handen gevouwen of gestrekt langs de lichamen. Voor het inhumatiegraf 1084 kunnen dergelijke uitspraken niet gedaan worden, aangezien hier alleen de onderbenen
	Interessant is dat uit het skelet uit graf 1089 op basis van

DNA-onderzoek een objectievere vorm van onderzoek

de fysisch antropologische kenmerken als man is gede-

is dan het fysisch antropologisch onderzoek. Daarom zijn

finieerd, terwijl het DNA-onderzoek heeft uitgewezen

we er hier van uit gegaan dat de determinatie op grond

dat het een vrouw betreft. Gesteld kan worden dat het

van het DNA-materiaal correct is.
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leeftijds

aantal overleden

aantal overleden

totaal aantal

mannen

vrouwen

overledenen

categorie
0-4

0.00

0.00

3.00

5-9

0.00

0.00

0.57

10-14

0.00

0.00

0.43

15-19

0.00

0.00

0.00

20-24

0.33

0.75

1.58

25-29

0.33

0.75

1.58

30-34

0.33

0.75

1.75

35-39

0.00

0.75

1.42

40-44

0.00

0.00

0.17

45-49

0.00

0.00

0.17

50-54

0.00

0.00

0.17

55-59

0.00

0.00

0.17

60-64

0.00

0.00

0.00

65-69

0.00

0.00

0.00

70-74

0.00

0.00

0.00

75-80

0.00

0.00

0.00

totaal

1.00

3.00

11.00

Tabel 15.11. Tiel-Medel-De Reth. De individuen per leeftijdsklasse.

graf

man/vrouw/kind

min. leeftijd

max. leeftijd

1075

kind

0

2mnd

1076

kind

0

2mnd

kind
1079

(geen botresten)

1083

man

20

1084

man

20

40

1089

vrouw

20

35

1091

man

20

Tabel 15.12. Tiel-Medel-De Reth. Individuen uit de inhumatiegraven.

resteerden. De overige delen van het skelet zijn zeer waarschijnlijk tijdens post-depositionele processen
verwijderd. Wel bleek het mogelijk om voor al deze graven een globale leeftijdsschatting te maken. Alle
overledenen blijken namelijk ouder te zijn geweest dan 20 jaar. Voor de graven 1084 en 1089 geldt dat
deze leeftijd nog begrensd kan worden op maximaal 35 of 40 jaar.
Ook op De Reth bleek een aantal babygraven aanwezig. In tegenstelling tot het grafveld Hazenkamp
zijn deze wel tijdens het veldwerk herkend. Helaas bleek het bot uit één van deze graven (1079) dusdanig
gefragmenteerd en fragiel dat het tijdens de primaire vondstverwerking verloren is gegaan. Op basis van
de velddocumentatie kan echter worden gesteld dat het hier om een neonaat ging. Het lichaampje zal
niet groter zijn geweest dan 50 cm.
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Fig. 15.8. Tiel-Medel-De Reth. Het gewicht van de crematieresten per skeletregio per graf.
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Fig. 15.9. Tiel-Medel-De Reth. Percentage individuen per leeftijdsklasse.

De andere twee babygraven kunnen zeer waarschijnlijk worden gezien als een dubbelgraf. Het gaat
hierbij om de graven 1075 en 1076. Hoewel de grafkuil niet goed zichtbaar was lijken de overeenkomsten in positie en de formaten van de lijkjes te wijzen op één begravingsmoment. Ook bij deze baby’s
kan, buiten het feit dat het hier om neonaten gaat, niet veel meer gezegd worden met behulp van de
methoden en technieken binnen de fysische antropologie. Het DNA-onderzoek heeft evenwel uitgewezen dat het hier een jongetje en een meisje betreft.

15 . 4 . 7 h e t g e w i c h t va n d e c r e m at i e r e s t e n p e r g e s l a c h t e n l e e f t i j d s g r o e p

Zoals eerder vermeld kan het gewicht van de crematieresten afhankelijk zijn van het geslacht en de
leeftijd van een individu. In tabel 15.13 is het gewicht uitgesplitst voor de verschillende groepen. De
groepen ‘niet te determineren’, ‘volwassen’ en ‘kinderen’ bevatten slechts weinig resten. De groep vrouwengraven bevatten de meeste resten. Ook hier is het gewicht enerzijds een afspiegeling van de grootte
van het skelet en anderzijds van de verzamelwijze, de bijzettingswijze en de conservering van de graven.
De spreiding is groot, zo blijkt uit de standaarddeviaties (tabel 15.13 en fig. 15.10).



man/vrouw/kind

gemiddeld gewicht (g)

aantal ind.

std. deviatie

ntd

31.90

10

31.228

kind

77.50

2

24.749

volwassen

260.18

11

305.525

volwassen?

54.00

3

49.153

vrouw

505.00

2

91.924

vrouw?

398.00

1

-

vrouw??

414.00

3

113.080

Tabel 15.13. Tiel-Medel- De Reth. Statistische gegevens ten aanzien van het gewicht aan crematieresten per geslachts- en leeftijdsgroep.

graf

man/vrouw/kind

min. leeftijd

1084

man

20

max. leeftijd

pathologie
osteomyelitis fibula

Tabel 15.14. Tiel-Medel-De Reth. Pathologische kenmerken.
15 . 4 . 8 pat h o l o g i s c h e k e n m e r k e n

Er is één geval van osteomyelitis aangetroffen bij een volwassen man. Osteomyelitis is een ontsteking
van het beenmerg, waarschijnlijk ontstaan door een wond, waardoor bacteriën zich konden vestigen in
de mergholte. Dit heeft geleid tot verdikking en ontsteking van de cortex en het ontstaan van holten in
het bot.

15 . 4 . 9 d i e r l i j k e r e s t e n

Bij de analyse van de crematieresten zijn in zeven graven (ook) dierlijke resten aangetroffen. In twee
sporen is alleen dierlijk botmateriaal aanwezig. Deze dierlijke resten zijn gedetermineerd door Martijn
van Haasteren en beschreven in paragraaf 14.2.6.

15 . 5 c o n c lu s i e
Het onderzoek van de menselijke resten van de grafvelden Hazenkamp en De Reth heeft enig inzicht
kunnen bieden in de opbouw van de populatie van de beide grafvelden. Hierbij moet men zich realiseren
dat hier uitsluitend onderzoek is verricht aan het nog aanwezige botmateriaal, waardoor de volgende uitspraken met betrekking tot de samenstelling van de populatie wellicht niet correct zijn. Overigens geldt
hierbij dat het bot van het grafveld Hazenkamp beter geconserveerd lijkt te zijn dan dat van het grafveld
De Reth. In het eerste geval bedraagt het minimale aantal begravingen 66, waarvan er 56 in de vorm
van menselijk botmateriaal zijn bevestigd.Voor De Reth bedraagt het minimum aantal begravingen 108.
Hiervan zijn er slechts 39 bevestigd op basis van menselijk botmateriaal.
Wanneer we kijken naar de samenstelling van de totale groep in de termen van leeftijd en geslacht
zien we voor beide grafvelden een demografisch profiel, waarbij de sterfte het hoogste is in de eerste
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Fig. 15.10. Tiel-Medel-De Reth. Boxplot met de spreiding der gewichten per categorie van geslacht en leeftijd.
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maximum van de waargenomen data. Whisker = het uiteinde heet een whisker (minimum en maximum waarde) * = Extreme
waarde ; o = Outlyer;

levensjaren en tussen de 20 en 40 jaar. Dit beeld is vrij gebruikelijk voor samenlevingen in de Romeinse
tijd.Verder kan gesteld worden dat beide geslachten aanwezig zijn en dat deze zijn verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. Wel is het opvallend dat bij De Reth mannen niet in de crematiegraven aanwijsbaar bleken, maar slechts bij de inhumatiegraven konden worden aangetoond. De gemiddelde leeftijden
voor de beide populaties liggen dicht bij elkaar, evenals die voor de groepen manen en vrouwen.
Helaas bleek het bot uit de inhumatiegraven over het algemeen te sterk gefragmenteerd om uitspraken te doen over zaken als lichaamslengte, pathologieën en de algemene gezondheid van de populatie.
Ook bij de crematiegraven bleken dergelijke uitspraken niet mogelijk, aangezien de fragmenten van
gewrichten te klein waren of ontbraken. Hierdoor konden de metingen die nodig zijn voor het inschatten van lengtes niet worden verricht. Slechts voor het grafveld Hazenkamp waren in een enkel individueel geval wat botveranderingen zichtbaar. Het ging hierbij om de degeneratie van de wervelkolom en
tandbederf. Het geval van beenmergontsteking bij de begraven volwassen man van het grafveld De Reth
zou het gevolg kunnen zijn van een verwonding.
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16.1 inleiding
Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van het DNA- en isotopenonderzoek dat is uitgevoerd op een
selectie aan menselijke en dierlijke resten van Tiel-Medel. Tabel 16.1 verschaft een overzicht van de
geselecteerde monsters en hun respectievelijke contexten. Voor de DNA-analyse zijn negen menselijke
individuen uit de grafvelden Hazenkamp en De Reth onderzocht. Doel van dit onderzoek was enerzijds
om het geslacht van deze personen te kunnen bepalen, alsmede uitspraken te doen over de biologische
verwantschap tussen de onderzochte individuen. Anderzijds wordt met het onderzoeken van deze (Late)
IJzertijd- en Romeinse graven een DNA-databestand opgebouwd voor deze periodes, waarmee op termijn ook meer omvattende vragen kunnen worden beantwoord en dat kan dienen als referentiedata voor
toekomstig onderzoek. Op basis van de isotopenanalyse is onderzoek gedaan naar zowel paleomobiliteit
(zeventien monsters: zowel mens als dier) als paleodieet (zeven monsters: alleen mens). Het uitgevoerde
isotopenonderzoek naar de mate van mobiliteit binnen de populatie is ten eerste interessant in relatie tot
de vroegste Romeinse bewoning. De aardewerkstudie heeft immers aangetoond dat er sterke aanwijzingen zijn voor de niet-lokale herkomst van de mensen die in deze periode langs de restgeul woonden.
Door het ontbreken van menselijke begravingen uit deze periode zijn hiervoor verschillende dierlijke
resten onderzocht. Een mogelijke niet-lokale herkomst van de dieren geeft immers inzicht in de uitwisselings- en handelsnetwerken van de mensen, en daarmee ook mogelijk de herkomst van de individuen.
Daarnaast kan deze analyse mogelijk meer inzicht bieden in de inhumatiegraven van de wat jongere grafvelden Hazenkamp en De Reth: waarom werden deze mensen niet gecremeerd, zoals de meeste andere
overledenen? Als laatste biedt de isotopenanalyse inzicht in het dieet van de onderzochte personen. Was
het voedselpatroon voornamelijk op vlees gebaseerd, of speelde ook vis een belangrijke rol?
In het onderstaande worden de resultaten van het DNA-onderzoek en het isotopenonderzoek achtereenvolgens in detail gepresenteerd. In een laatste paragraaf worden deze resultaten vervolgens nog eens
bezien vanuit een meer integraal perspectief.

16 . 2 arc h e olog i sc h dna - onde r zoe k
	Eveline Altena/Iñigo Olalde/Swapan Mallick/Rebecca Bernardos/Jonas Oppenheimer/Kristin Stewardson/David Reich/Peter de Knijff775
16.2.1 inleiding

Van zowel het grafveld Hazenkamp als het grafveld De Reth zijn DNA-monsters geanalyseerd.Voor het
eerstgenoemde grafveld gaat het om monsters van vier individuen, waarvan drie geïnhumeerd en één
gecremeerd. Van het grafveld De Reth zijn DNA-monsters verzameld van vijf individuen, allen geïnhumeerd.
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lab van de Harvard Medical School in Boston, VS.
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Tabel 16.1. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de bestudeerde monsters voor het DNA- en isotopenonderzoek.

Op deze individuen is DNA-onderzoek verricht met als doelstelling de volgende onderzoeksvragen
te beantwoorden:
-Wat is het geslacht?
-Is er sprake van biologische verwantschap tussen de onderzochte individuen?
-Wat is de genetische herkomst van de onderzochte individuen, met welke andere hedendaagse en (pre)
historische individuen of populaties vertonen deze individuen de meeste overeenkomsten?
-Wat kunnen we uit de resultaten opmaken over de sociale structuur en samenstelling van de gemeenschappen die hun doden hebben begraven op de twee grafvelden?
In relatie tot de bovenstaande vragen moet meteen worden opgemerkt dat het binnen het huidige
onderzoekskader alleen de eerste twee onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden. De andere
onderzoeksvragen zullen in een later stadium beantwoord worden in combinatie met gegevens van
andere projecten en binnen overkoepelende onderzoeken, in samenwerking met het Reich Lab van
Harvard Medical School te Boston, VS.



16.2.2 methode n e n technie ke n

16.2.2.1 DNA
DNA, een afkorting van de Engelse term deoxyribonucleic acid, bestaat uit vier chemische bouwstenen
die meestal basen of nucleotiden worden genoemd: adenine (A), thymine (T), cytosine (C) en guanine
(G). Deze basen zitten in wisselende volgorde aan elkaar en vormen lange strengen. Een chromosoom
bestaat uit twee van deze strengen die aan elkaar vastzitten als een rits en zo de beroemde dubbele helix
vormen. Specifieke combinaties van basen vormen de code voor allerlei eigenschappen (de genen), zoals
de haarkleur.
Mensen hebben twee soorten DNA: celkern DNA en mitochondriaal DNA. Celkern DNA bestaat
uit 23 verschillende chromosomen die elk in tweevoud voorkomen in iedere celkern. De ene helft van
deze chromosoomparen is afkomstig van de biologische moeder, de andere helft van de biologische vader.
Eén van die paren bestaat uit de geslachtschromosomen X en Y.Vrouwen hebben twee X-chromosomen:
één van hun moeder en één van hun vader. Mannen hebben een X-chromosoom van hun moeder en
een Y-chromosoom van hun vader. Alle andere 44 chromosomen (in 22 paren), die dus geen geslachtschromosoom zijn, worden autosomale chromosomen genoemd.
Het mitochondriale DNA (mtDNA) bevindt zich buiten de celkern in de mitochondriën. In elke cel
komen meerdere mitochondriën voor en elk mitochondrium heeft meerdere kopieën van het mitochondriale DNA. Zowel vrouwen als mannen hebben mitochondriaal DNA, maar alleen vrouwen geven hun
mitochondriaal DNA door aan hun kinderen.
Al het celkern en mitochondriale DNA samen wordt het genoom genoemd, het geheel aan erfelijke
informatie in een cel. Hoewel ouders altijd de helft van hun celkern-DNA doorgeven aan hun kind,
hebben de chromosomen die ze doorgeven een andere samenstelling dan hun eigen chromosomen. Dit
wordt veroorzaakt door een proces dat recombinatie heet. Bij het aanmaken van eicellen en spermacellen wisselen de twee kopieën van elk chromosoom in een individu onderling gedeeltes uit, waardoor de
samenstelling van de chromosomen verandert. Uiteindelijk bevindt zich in de spermacel of bevruchte
eicel maar één kopie van elk chromosoom die dan ook nog eens anders van samenstelling is dan de chromosomen van de vader of moeder zelf. Om die reden ‘verdwijnen’ kenmerken na verschillende generaties
tussen familieleden. Hoe verder je van elkaar af staat, hoe minder DNA je over het algemeen deelt met
elkaar. Het Y-chromosoom wordt in principe onveranderd, dus zonder recombinatie, doorgegeven van
vader op zoon.776 Daarom is het Y-chromosoom goed te gebruiken om verwantschap in de mannelijke
lijn over een lange periode te onderzoeken. Hetzelfde geldt voor het mtDNA. Ook dit wordt zonder
recombinatie en dus in principe onveranderd doorgegeven, maar dan van moeder op kind, dus in de
vrouwelijke lijn. Daarom is het mtDNA goed te gebruiken om verwantschap in de vrouwelijke lijn over
een lange periode te onderzoeken. Het voordeel van mtDNA ten opzichte van het Y-chromosoom, is dat
het bij zowel mannen als vrouwen onderzocht kan worden.
Genetische diversiteit ontstaat in de loop van de tijd doordat incidenteel veranderingen optreden
in het DNA dat ouders doorgeven aan hun kinderen. Deze veranderingen worden mutaties genoemd
en komen in verschillende vormen voor. Ze kunnen bestaan uit een verandering van een enkele base,
deleties waarbij basen verloren gaan of inserties waarbij juist extra basen worden ingebouwd. De kans op
een mutatie kan sterk verschillen per type mutatie, locatie op het genoom en individu, maar wordt ook
beïnvloed door factoren van buitenaf, zoals leeftijd en leefstijl.
Naast het humane DNA is het in principe ook mogelijk om het DNA te onderzoeken van pathogenen, ziekteverwekkende bacteriën en virussen, die nog aanwezig zijn in menselijke resten. Hiermee
	Alleen de uiteinden van het X- en het Y-chromosoom
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kan een vanuit een ander perspectief inzicht worden verkregen in de gezondheidstoestand van de te
onderzoeken individuen. Niet alle pathogenen komen echter terecht in het skelet of in een zodanige
hoeveelheid dat ze nog waarneembaar zijn en veel zijn alweer uit het lichaam verdwenen op het moment
dat iemand sterft. Dit betekent dat niet alle pathogenen die iemand ooit in zijn lichaam heeft gehad
onderzocht kunnen worden. Voorbeelden van pathogenen die vaak wel succesvol onderzocht kunnen
worden zijn Yersinia pestis (pest bacterie) en Mycobacterium leprae (lepra bacterie).
Archeologisch DNA heeft andere eigenschappen dan modern DNA. Dit wordt veroorzaakt door
degradatie. Zodra een organisme sterft begint de ontbinding, ook van DNA. Het DNA raakt op verschillende manieren beschadigd: verbindingen tussen basen kunnen breken, waardoor het DNA raakt
opgedeeld in kortere fragmenten, basen kunnen helemaal verloren gaan of basen kunnen chemisch
modificeren (een C kan bijvoorbeeld een T worden).
Hoe snel dit degradatieproces verloopt en welk type degradatie plaatsvindt, hangt af van de omgevingsfactoren van het DNA-monster, zowel in situ als ex situ. De belangrijkste variabelen zijn: temperatuur, zuurgraad, vochtigheid en zoutconcentratie. Omdat een cel veel meer kopieën van het mitochondriale genoom bevat dan van het celkern DNA, geeft het mtDNA vaak betere resultaten dan het
celkern-DNA.
Vanwege die degradatie vormt contaminatie (besmetting met DNA van andere personen) een ander
groot probleem in archeologisch DNA-onderzoek. Wanneer potentiële DNA-monsters onbeschermd
behandeld worden, kunnen er cellen van andere mensen op het DNA-monster terecht komen. Dit
gebeurt door bijvoorbeeld aanraken met blote handen, niezen en hoesten of simpelweg ademen. Wanneer het DNA-monster vervolgens verwerkt en geanalyseerd wordt, is het goed mogelijk dat het contaminerende DNA ook opduikt in de resultaten. Hoe lager de concentratie endogeen DNA in het te
onderzoeken monster is en hoe slechter de kwaliteit, hoe groter het probleem van contaminatie is.

16.2.2.2 Monstername
Vanwege contaminatie is het belangrijk om DNA-monsters onder contaminatievrije omstandigheden
te verzamelen (met een DNA-vrij lichaamsbedekkend pak, handschoenen en mondkapje aan en met
DNA-vrije instrumenten), zodat de kans op besmetting met ander DNA zo klein mogelijk blijft. Het
bemonsteren gebeurt bij voorkeur al in het veld, tijdens de opgraving van het skelet.
Om de degradatie van het DNA in de monsters zo veel mogelijk te vertragen worden ze bij voorkeur
opgeslagen in een vriezer bij -20°C.777 Deze temperatuur vertraagt de degradatie van het DNA, o.a. door
micro-organismen in de monsters, sterk, maar beschermt ook tegen schimmelvorming. De monsters
dienen namelijk luchtdicht opgeslagen te worden in DNA-vrije containers. Wanneer deze niet in een
vriezer worden bewaard, zal er schimmelvorming optreden in materiaal dat nog vocht bevat.
DNA kan in principe uit het gehele skelet gehaald worden. Rotsbeenderen en gebitselementen hebben echter de voorkeur. Uit vergelijkend onderzoek is gebleken dat rotsbeenderen (een botverdikking
aan de binnenkant van de schedel ter hoogte van het oor) voornamelijk bij prehistorisch materiaal het
beste resultaat opleveren voor het humane genoom. In het rotsbeen bevinden zich enkele zeer compacte
botclustertjes rond het slakkenhuis (cochlea) die het daarin aanwezige DNA goed beschermen tegen
afbraak. Een ander voordeel is dat contaminatie vaak een minder groot probleem vormt omdat het
gedeelte dat daadwerkelijk gebruikt wordt, de cochlea, zich binnenin het rotsbeen bevindt.778 Wanneer
het rotsbeen weinig beschadigd is, is het vaak goed mogelijk om het eventueel gecontamineerde bot rond
de cochlea zodanig te verwijderen dat de cochlea zelf schoon blijft. Het kan echter zeer lastig zijn het
rotsbeen te bemonsteren wanneer de schedel nog volledig in tact is en ook als de schedel gefragmenteerd
	Burger et al. 1999.
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is, is het verwijderen van het rotsbeen relatief destructief. Een ander nadeel is dat er geen pathogenen
worden opgenomen in de cochleae omdat er geen bloedtoevoer is.
Bij jonger materiaal leveren gebitselementen vaak vergelijkbare resultaten op met de cochlea.779
Daarnaast hebben ze als voordeel dat ze makkelijker te verwijderen zijn wanneer in het veld bemonsterd
wordt en het is minder destructief. Een ander voordeel van gebitselementen is dat er in principe DNA
van pathogenen aanwezig kan zijn in zowel de pulpaholte van het gebitselement zelf als in eventueel
tandsteen op het gebitselement. In gebitselementen bevindt het DNA zich in het tandbeen (dentine),
maar meer nog in het laagje cementum dat zicht tijdens het leven opbouwt rond de wortels.780 Daarom
hebben kiezen (met name uit de bovenkaak) de voorkeur, omdat die de meeste wortels hebben en dus het
meeste materiaal opleveren.781 Elementen zonder cariës of andere beschadigingen hebben de voorkeur.
Bij onvolwassen individuen kunnen de wortels van het melkgebit of het permanente gebit nog open zijn.
Gebitselementen met open wortels leveren relatief veel minder DNA op. Wanneer zowel elementen uit
het melkgebit als het permanente gebit aanwezig zijn, zullen de permanente elementen vaak nog open
wortels hebben en gaat de voorkeur uit naar volgroeide elementen uit het melkgebit. Bij zeer jonge
kinderen waarbij nog geen van de gebitselementen volgroeid zijn heeft het de voorkeur een rotsbeen te
verzamelen als DNA-monster.
Indien geen rotsbeenderen en gebitselementen aanwezig zijn in het te onderzoeken skelet, kan ervoor
gekozen worden een stukje uit een bot te zagen, bij voorkeur een wigje uit de schacht van een bovenbeen (femur), scheenbeen (tibia) of bovenarm (humerus). In de schacht van deze botten is het botweefsel
het dichtst gevormd en het dikst. Hierdoor kan eventueel contaminerend DNA makkelijker verwijderd
worden en is het DNA beter beschermd tegen afbraak. We raden altijd aan meerdere monsters per skelet
veilig te stellen, minimaal twee. DNA-onderzoek is namelijk een destructief proces. Wanneer meerdere
monsters per individu beschikbaar zijn, kunnen testen (onafhankelijk) herhaald worden wanneer dit
nodig of gewenst is.
Tijdens de opgravingen in Tiel-Medel zijn, op aanraden van Skeletloket, in het veld onder contaminatievrije omstandigheden gebitselementen voor DNA-en isotopenonderzoek verzameld. De reden dat
hiervoor gekozen is in plaats van het rotsbeen, is uit praktische overwegingen en omdat in gebitselementen
ook pathogenen-DNA bewaard blijft. Om het proces van degradatie van het DNA in de monsters zoveel
mogelijk te vertragen, zijn de monsters direct na het verzamelen opgeslagen in een vriezer bij -20°C.
Van twee individuen is echter de schedel als blok gelicht, nadat in het veld al gebitselementen waren
verzameld. Van hen is binnen tijdens het verder uitprepareren onder contaminatievrije omstandigheden
een rotsbeen verwijderd. Twee baby’s (graven 1075 en 1076) zijn volledig als blok gelicht om binnen verder uit te prepareren. Bij deze individuen is ook onder contaminatievrije omstandigheden een rotsbeen
verwijderd. Hun gebitselementen waren onvoldoende volgroeid voor DNA-onderzoek en zijn daarom
niet bemonsterd.
Waar mogelijk is van de andere individuen na het wassen een rotsbeen verzameld voor DNAonderzoek. Als geen rotsbeen beschikbaar was, is het meest geschikte gebitselement gebruikt voor DNAonderzoek, rekening houdend met de selectiecriteria voor het strontium- en zuurstofisotopenonderzoek.
Hierbij is gelet op de grootte van het gebitselement, het ontwikkelingsstadium van de wortels, het aantal
wortels, de mate van slijtage en de aanwezigheid van cariës en andere beschadigingen. Zie tabel 16.2 voor
een overzicht van de monsters die in dit onderzoek zijn gebruikt.
De botresten uit crematiegraf 1009 waren relatief slecht gecremeerd en bevatte een redelijk in tact
rotsbeen. Daarom is besloten ook deze te selecteren voor onderzoek bij wijze van test, aangezien er in
het algemeen vanuit wordt gegaan dat er geen DNA bewaard blijft in gecremeerde resten.782
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Tabel 16.2. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van onderzochte DNA-monsters. Nummering van gebitselementen is volgens de
Federation Dentaire Internationale.

16.2.2.3 Laboratoriumwerk
Alle hieronder beschreven laboratoriumwerkzaamheden zijn uitgevoerd in het Reich Lab van de Harvard Medical School, in laboratoria die speciaal zijn ingericht en uitgerust voor het verrichten van DNAonderzoek op archeologische menselijke resten.
Monstervoorbereiding
De gebitselementen zijn ter voorbereiding 10 minuten aan alle kanten beschenen met UV-C licht om
eventuele contaminatie op het oppervlak te verwijderen. Hierna zijn alle monsters gefotografeerd. Vervolgens is van het te bemonsteren gedeelte het oppervlak verwijderd met een Dremel schuurschijfje,
waarna met een Dremel boortje 5.1-9.3 mg botpoeder is geboord uit de monsters. Voor elk monster is
een nieuw schuurschijfje en boortje gebruikt.
Per monster is tussen de 5.1 en 8.4 mg poeder gebruikt per DNA-extractie. Tijdens een DNAextractie wordt het DNA vrijgemaakt uit de cellen en celkernen en gefilterd van overige substanties. De
extractie is uitgevoerd zoals beschreven in Dabney et al. 2013 en Damgaard et al. 2015. Eerst worden
EDTA en Proteinase K toegevoegd aan het botpoeder om de cellen open te breken en dit is gemixt bij
37°C. Daarna zijn de monsters gecentrifugeerd waardoor de vloeistof met het DNA (het supernatant)
wordt gescheiden van de overige componenten.Vervolgens is het supernatant gezuiverd met behulp van
MinElute silica kolommen ® (Qiagen). Hierbij is een bindingsbuffer gebruikt van guanidine hydrochloride, sodium acetaat en isopropanol. Het gezuiverde DNA is opgelost in TET-buffer, dit wordt het
DNA-extract genoemd. Van elk onderzocht monster is één DNA-extract gemaakt waarmee de hieronder beschreven tests zijn uitgevoerd.
Tijdens dit proces zijn ook zogenaamde extractie blanco’s aangemaakt. Hierbij worden extracten
gemaakt met alleen de gebruikte reagentia, dus zonder toevoeging van werkelijk monstermateriaal, ter
controle van contaminatie in de gebruikte reagentia.
DNA-typering
Binnen dit onderzoek zijn Single Nucleotide Polymorphisms (SNP’s) onderzocht. Een SNP of puntmutatie beslaat één enkele base (A, T, G of C) die per persoon uit een andere variant kan bestaan (bijv.
de T-variant in GAATCAG versus de G-variant in GAAGCAG). De variant die voor een SNP wordt



aangetroffen wordt een allel genoemd. Deze komen voor op het hele humane genoom, dus zowel het
celkern- als het mitochondriale DNA.
Voordat het DNA van elk monster volledig werd getypeerd, is ingeschat wat het percentage humaan
DNA is, in welke mate er sprake is van contaminatie met DNA van andere personen en of de degradatiepatronen karakteristiek zijn voor archeologisch DNA. Hiervoor is op alle monsters een beperkte shotgun
sequentie test uitgevoerd en is met behulp van een capture systeem getracht het gehele mt-genoom in
kaart te brengen. Met shotgun sequensen wordt zonder voorselectie het aanwezige DNA in een DNAextract uitgelezen. De verkregen sequenties zijn vergeleken met het humane referentiegenoom HG19.
Hiermee kan het degradatiepatroon worden gereconstrueerd om te zien of het karakteristiek is voor
archeologisch DNA (voornamelijk degradatie aan de uiteinden van de fragmenten) of voor modern
DNA (degradatie evenredig verdeeld over de fragmenten) en kan ingeschat worden wat het percentage
humaan DNA is in het DNA-extract. Wanneer het percentage humaan DNA zeer laag is, zal er enorm
veel gesequensed moeten worden om een acceptabele dekkingsgraad van het gehele genoom te krijgen,
wat financieel onhaalbaar kan zijn. Shotgun sequensen is uitgevoerd zoals beschreven in Haak et al. 2015.
Voor het in kaart brengen van het mt-genoom is gebruik gemaakt van een mt-capture systeem waarmee mitochondriaal DNA uit het DNA-extract ‘gevist’ kan worden, ook wel verrijking genoemd, wat
vervolgens uitgelezen kan worden, zoals beschreven in Haak et al. 2015. Op basis van de mt-sequenties
kan ingeschat worden hoe hoog het percentage contaminerende sequenties is en ook in hoeverre het
degradatiepatroon indicatief is voor archeologisch of modern DNA.
Wanneer de resultaten van het shotgun sequensen en het mt-capture systeem indicatief waren voor
archeologisch DNA, is een capture systeem toegepast om het celkern DNA te kunnen analyseren. Met het
systeem dat hiervoor is gebruikt kunnen 1.233.013 celkern-SNP’s uit het DNA-extract worden gevist
en vervolgens gesequensed (1.240k capture systeem, inclusief 21.104 Y-chromosomale SNP’s). Het DNA
dat met een capture ronde wordt verkregen wordt een library genoemd. Deze library wordt vervolgens
gesequensed. Dit proces is uitgevoerd zoals beschreven in Mathieson et al. 2015.Voor elk monster is één
zogenaamde library gesequensed en daarnaast zijn er library blanco’s gesequensed ter controle van eventuele contaminatie in de reagentia. Alle verkregen sequenties zijn vervolgens vergeleken met het humane
referentiegenoom HG19 om te bepalen welk allel voor elke SNP aanwezig is.

16.2.2.4 Data-analyse
Kwaliteit en betrouwbaarheid
Vanwege potentiële problemen met degradatie en contaminatie is een strikte kwaliteitscontrole van groot
belang bij het uitvoeren van onderzoek aan archeologisch menselijk DNA. Daarom zijn verschillende
maatregelen genomen tijdens het uitvoeren van de laboratoriumwerkzaamheden en de analyse en interpretatie van de verkregen resultaten.
Alle hierboven beschreven handelingen tot aan de PCR hebben plaatsgevonden in een laboratoriumruimte die speciaal is ingericht voor DNA-onderzoek aan archeologisch materiaal. Alles is erop gericht
contaminatie met ander DNA zo veel mogelijk te voorkomen. Overdruk zorgt dat er geen vervuilde
lucht van buiten de ruimte binnen kan komen, de ruimte zelf, het meubilair en alle apparaten, instrumenten en verbruiksgoederen zijn gereinigd met UV-C licht en/of een chlooroplossing en in een voorsluis worden twee paar handschoenen over elkaar, mondkapje, haarnetje en forensisch pak aangetrokken.
Handschoenen worden regelmatig verwisseld en na afronding van de werkzaamheden worden werkoppervlakken, gebruikte apparaten en instrumenten zorgvuldig gereinigd met een chlooroplossing en/of
UV-C licht. Gebruikte reagentia wordt gecontroleerd op contaminatie door, waar mogelijk, negatieve
controles (blanco’s) mee te nemen in het proces. Eventuele contaminatie wordt op verschillende manieren opgespoord. Ten eerste wordt gekeken naar het degradatiepatroon aan de uiteinden van de uitgelezen



fragmenten. Archeologisch DNA vertoont specifieke degradatiepatronen aan de uiteinden van de kleine
fragmenten die zijn ontstaan door het breken van de lange DNA-moleculen. Wanneer deze degradatiepatronen in hoge mate aanwezig zijn is dit een indicatie dat het geanalyseerde DNA daadwerkelijk toebehoort aan het monster waaruit het gehaald is. Wanneer er nauwelijks indicaties zijn van degradatie aan
de uiteinden van de uitgelezen fragmenten kan dit erop wijzen dat er vooral vers, en dus contaminerend,
DNA in het monster aanwezig is. Binnen dit onderzoek zijn de resultaten als voldoende representatief
voor het endogeen DNA beschouwd wanneer in ten minste 3% van de sequenties de laatste base beschadiging vertoonde.783 Ten tweede is gekeken in hoeverre de individuele mt-sequenties overeenkomen met
de consensus sequentie. Wanneer dit percentage lager is dan 95% zijn de resultaten als onbetrouwbaar
beschouwd, maar deze analyse is alleen uitgevoerd bij een dekkingsgraad van het mt-genoom van >2.784
Ten derde is voor mannelijke individuen gekeken naar contaminatie van het X-chromosoom. Omdat
mannen maar één X-chromosoom hebben kan er per SNP maar één allel aanwezig zijn. Wanneer voor
meer dan 5% van de sequenties twee allelen voor een SNP werden aangetroffen zijn de resultaten als
onbetrouwbaar beschouwd.785 Ten vierde is gecontroleerd of de combinatie van de getypeerde YSNP’s en
mtSNP’s fylogenetisch kloppen, oftewel of ze passen binnen één haplogroep. Ten slotte zijn de resultaten
van de geslachtsbepalingen van het fysisch antropologisch onderzoek, voor zover beschikbaar, vergeleken
met die van het DNA-onderzoek.
Geslachtsbepaling
Om met behulp van DNA het geslacht van een individu te bepalen wordt gekeken naar de aan- of
afwezigheid van het Y-chromosoom, dat alleen mannen hebben. Hiervoor is gebruik gemaakt van de
resultaten van het 1.240k capture systeem, waarbij het aandeel Y-chromosomale sequenties ten opzichte
van het totaal aantal Y- en X-chromosomale sequenties samen wordt berekend. Bij een ratio van <0.03
is iemand als vrouwelijk benoemd en bij een ratio van >0.35 is iemand als mannelijk benoemd. Bij
ratio’s die daar tussen vallen is het niet mogelijk om betrouwbaar het geslacht vast te stellen. Wanneer er
echter een zeer lage opbrengst is, minder dan 2.500 SNP’s, is het ook mogelijk dat een eventueel aanwezig Y-chromosoom niet of nauwelijks wordt gedetecteerd. In dat geval is ook geen geslachtsbepaling
gedaan.786
Hier moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de aan- of afwezigheid van een Y-chromosoom
in zeldzame gevallen in een afwijkend fenotype kan resulteren. Dit kan verschillende oorzaken hebben.787
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat ondanks de aanwezigheid van een Y-chromosoom iemand toch een
vrouwelijk of slechts gedeeltelijk mannelijk fenotype heeft, omdat er bijvoorbeeld cruciale gedeeltes
ontbreken of vanwege een mutatie. De kans op een dergelijke aandoening van de seksuele ontwikkeling
wordt ingeschat op ruim minder dan 1%.788
Y-haplogroepen
Op basis van de combinatie van verschillende SNP’s op het Y-chromosoom kunnen mannen worden
ingedeeld in groepen die een gemeenschappelijke voorvader hebben, de zogenaamde Y-chromosomale
haplogroepen (Y-haplogroepen). Alle tot nu toe in de wereld bekende Y-haplogroepen zijn in een fylogenetische stamboom ingedeeld, welke de evolutionaire relatie tussen de verschillende Y-haplogroepen
weergeeft. Deze stamboom bestaat uit hoofdgroepen en subgroepen en wordt continu aangevuld en
verfijnd. De haplogroepen worden aangeduid met een hoofdletter voor de hoofdgroepen en kleine letters en cijfers voor de subgroepen. Momenteel bestaat de stamboom uit 20 hoofd-haplogroepen (A t/m
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T) en vele honderden sub-haplogroepen, die vaak een specifieke geografische verspreiding hebben.789
Op basis van de getypeerde YSNP’s is getracht voor elk mannelijk individu een Y-haplogroep te
bepalen. Hiervoor zijn alleen sequenties gebruikt met een mapping kwaliteitsscore van ≥ 30 en basen
met een kwaliteitsscore van ≥ 30. Vervolgens is de haplogroep bepaald op basis van de nomenclatuur
van de International Society of Genetic Genealogy versie 2016: 11.349.790 Een haplogroep werd toegekend
wanneer voor één of meerdere typerende SNP-posities samen ≥ 5 sequenties beschikbaar waren met de
juiste allelen. Omdat het zelden voorkomt dat alle SNP’s uit het 1240k capture systeem daadwerkelijk
geanalyseerd worden, zullen ook voor veel YSNP’s geen resultaten zijn behaald. Om die reden moet er
rekening mee gehouden worden dat de Y-haplogroep die is toegekend aan de individuen in werkelijkheid
verder gesubtypeerd zou kunnen worden. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor het toekennen van
verwantschap in de mannelijke lijn.
Mitochondriale haplogroepen
Het mtDNA kan eveneens ingedeeld worden in haplogroepen (mt-haplogroepen) op basis van specifieke
SNP-combinaties. Ook hiervan is een fylogenetische stamboom gemaakt die de evolutionaire relaties
tussen de verschillende mt-haplogroepen weergeeft. De mt-haplogroepen kunnen, net als de Y-haplogroepen, ingedeeld worden in diverse hoofdhaplogroepen en subhaplogroepen, met ook vaak een specifieke geografische verspreiding. Omdat mutaties op het mtDNA, veel meer dan op het Y-chromosoom,
ook af en toe weer terug muteren naar hun originele staat, en omdat mutaties vaak indicatief zijn voor
meerdere (sub)groepen en dus niet altijd exclusief zijn, zit deze stamboom wel ingewikkelder in elkaar.
De mt-stamboom bestaat ook uit vele honderden subgroepen.791
Op basis van de mt-sequenties is getracht voor elk individu een mt-haplogroep te bepalen. Hiervoor
zijn alleen sequenties gebruikt met een mapping kwaliteitsscore van ≥ 30 en basen met een kwaliteitsscore
van ≥ 30 en de dekkingsgraad van het mt-genoom moest minimaal 2 zijn. Vervolgens is de haplogroep
bepaald met behulp van Haplogrep 2.0792 op basis van Phylotree v17.793 Het kan voorkomen dat een SNP
wordt gevonden die niet eerder is waargenomen en niet is opgenomen in Phylotree. In dit geval wordt
deze SNP toegevoegd aan de haplogroepnaam (bijvoorbeeld U + 16162G).
Verwantschapsanalyse
De mogelijkheden voor het betrouwbaar testen van biologische verwantschappen tussen archeologische
skeletten kent verschillende mogelijkheden, maar ook beperkingen. Afhankelijk van het type verwantschap kan deze getest worden op basis van autosomaal, mitochondriaal en/of Y-chromosomaal DNA.
Met behulp van de verwantschapscoëfficiënt is getracht een inzicht te verkrijgen in biologische
verwantschap tussen de negen onderzochte individuen op basis van het autosomale DNA.794 Bij deze
methode wordt ingeschat voor hoeveel SNP’s een allel wordt gedeeld tussen individuen. Hierbij wordt
een waarde verkregen tussen de 0 en 1. Hoe hoger de waarde, hoe meer allelen men deelt met elkaar
en dus hoe nauwer men genetisch aan elkaar verwant is. Deze waarde kan vervolgens vertaald worden
naar een type verwantschap. Een waarde rond de 1 duidt op eeneiige meerlingen, aangezien zij nagenoeg
genetisch identiek aan elkaar zijn. 795 Een waarde rond de 0.5 duidt op andere eerstegraads verwantschappen (ouder-kind en volle zus/broer relaties). Bij een ouder-kind relatie delen beide personen voor elke
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autosomale SNP een allel, omdat de ene helft van de autosomale chromosomen afkomstig is van de
moeder en de andere helft van de vader. Wanneer dit niet het geval is, en de verwantschapscoëfficiënt dus
een lagere waarde dan 0.5 heeft, kan er geen sprake zijn van een ouder-kind relatie.Volle broers en zussen delen gemiddeld 50% van hun DNA met elkaar, maar theoretisch gezien lopen deze kansen uiteen
van 0 tot 100%. Wel delen ze vaker dan gemiddeld beide allelen voor SNP’s, omdat ze van beide ouders
dezelfde set allelen kunnen hebben gekregen. Wanneer dit het geval is voor meerdere autosomale SNP’s
zullen ze een hogere verwantschapscoëfficiënt hebben, maar wanneer dit niet het geval is, kan een volle
broer/zus relatie niet worden uitgesloten. Een verwantschapscoëfficiënt rond de 0.25 duidt doorgaans op
een tweedegraads verwantschap (tante/oom-nicht/neef, halfzus/broer, grootouder-kleinkind en dubbele
nicht/neef relaties).
Bij de hierboven gegeven interpretaties van de verwantschapscoëfficiënt wordt wel uitgegaan van een
gemeenschap waarbinnen het niet gebruikelijk is dat nauwe verwanten samen kinderen voortbrengen
(inteelt). In dat geval zullen mensen namelijk nauwer aan elkaar verwant lijken dan ze daadwerkelijk zijn.
Bij waardes rond de 0 is het waarschijnlijker dat men minder aan elkaar verwant is dan de hierboven
genoemde opties of niet aan elkaar verwant is. Deze lagere waardes sluiten echter niet per definitie een
biologische verwantschap uit. Statistisch gezien is het mogelijk dat mensen die een nauwe biologische
verwantschap hebben per toeval weinig DNA met elkaar delen. Ten slotte moet worden opgemerkt dat
verwantschapsanalyse een kansberekening is en dus, zeker zonder voorkennis, nooit 100% zekerheid
biedt.
Wanneer de verwantschapscoëfficiënt duidt op een eerste- of tweedegraads verwantschap tussen individuen, zijn, wanneer van toepassing, ook de eventueel beschikbare Y-chromosomale en mitochondriale
resultaten en overige beschikbare kenmerken zoals geslacht, leeftijd, datering en eventuele sequentie in
begraving vergeleken ter controle. Daarnaast kan met deze informatie eventueel bepaald worden wie bijvoorbeeld de ouder en wie het kind was. Op basis van de genetische informatie alleen is het echter niet
mogelijk om binnen ouder-kind paren met alleen vrouwen of alleen mannen te bepalen wie de moeder
en wie de dochter, dan wel wie vader en wie de zoon de is. Dit kan mogelijk wel afgeleid worden uit
de leeftijd van de individuen, eventueel in combinatie met de onderlinge posities van de skeletten en/of
de graven en koppeling met eventuele andere ouder-kind relaties.
Wanneer de ouder-kind paren bestaan uit een man en een vrouw is met behulp van de mt-haplogroep eventueel wel te bepalen wie de ouder en wie het kind is. Omdat alleen een vrouw haar mtDNA
doorgeeft aan haar kinderen, zal de man de vader zijn en de vrouw de dochter wanneer zij een verschillende mt-haplogroep hebben. Wanneer beide individuen dezelfde mt-haplogroep hebben kan dit enerzijds betekenen dat de vrouw de moeder is en de man de zoon, of het kan dat zij door toeval dezelfde
mt-haplogroep hebben. In hoeverre de kans op het ene scenario waarschijnlijker is dan de kans op het
andere scenario hangt af van de frequentie van de specifieke mt-haplogroep.Volle zussen/broers hebben
hetzelfde mtDNA en eventueel hetzelfde Y-chromosoom in het geval van broers.
Naast het testen van eerste- en tweedegraads verwantschappen op basis van het autosomale DNA
is ook verwantschap in meer algemene zin in de mannelijke of vrouwelijke lijn onderzocht. Voor verwantschap in de mannelijke lijn is gebruik gemaakt van de Y-haplogroepen. Hoe meer generaties het
Y-chromosoom is overgeërfd, hoe meer mutaties het zal hebben geaccumuleerd. Omdat in principe deze
mutaties op een willekeurig plek ontstaan is de kans dat een bepaalde mutatie bij twee verschillende
mannen op exact dezelfde positie ontstaat vrij klein. Indien twee mannen eenzelfde allel hebben voor
een bepaalde SNP, is het goed mogelijk dat de mutatie was ontstaan in een gezamenlijke voorvader en
dat beide mannen deze hebben overgeërfd via de mannelijke lijn. We kunnen grofweg aannemen dat
twee mannen die veel Y-chromosomale kenmerken delen een relatief recente gemeenschappelijke voorvader hebben, terwijl de gemeenschappelijke voorvader van twee mannen die weinig Y-chromosomale
kenmerken delen, verder terug gaat in de tijd. Hoe zeldzamer een Y-haplogroep is, hoe groter de kans
dat twee mannen het delen vanwege verwantschap. Vandaar dat het bepalen of een overeenkomstige



Y-haplogroep tussen twee mannen duidt op een verwantschap in de mannelijke lijn, afhankelijk is van de
frequentie van de betreffende haplogroep.
Verwantschap in de vrouwelijke lijn is onderzocht met behulp van de mt-haplogroepen. Ook hier
geldt dat hoe meer generaties het mt-genoom is overgeërfd, hoe meer mutaties het zal hebben geaccumuleerd. Deze mutaties ontstaan in principe op een willekeurige plek. De kans dat een bepaalde mutatie
echter bij twee verschillende vrouwen op exact dezelfde positie ontstaat, blijft vrij klein. Indien twee personen eenzelfde allel hebben voor een bepaalde SNP, is het goed mogelijk dat de mutatie was ontstaan in
een gezamenlijke voormoeder en dat beide personen deze hebben overgeërfd via de vrouwelijke lijn. We
kunnen grofweg aannemen dat twee personen die veel mitochondriale SNP’s delen een relatief recente
gemeenschappelijke voormoeder hebben, terwijl de gemeenschappelijke voormoeder van twee personen
die weinig mitochondriale SNP’s delen, verder terug de tijd in gaat.
Twee personen die via de vrouwelijke lijn aan elkaar verwant zijn en waarbij geen nieuwe mutatie is
opgetreden zullen identieke mt-haplogroepen hebben, maar het is ook mogelijk dat twee niet verwante
personen door toeval dezelfde mt-haplogroep hebben. Hoe zeldzamer een mt-haplogroep is, hoe groter
de kans dat twee personen het delen vanwege verwantschap.Vandaar dat het bepalen of een overeenkomstige mt-haplogroep tussen twee personen duidt op een verwantschap in de vrouwelijke lijn, afhankelijk
is van de frequentie van de betreffende haplogroep.

1 6 . 2 . 3 r e s u l tat e n e n d i s c u s s i e

16.2.3.1 Resultaten
Kwaliteit en betrouwbaarheid
De kwaliteit van het DNA van de negen onderzochte individuen was over het algemeen erg goed.Voor
slechts één individu, uit graf 1009 van grafveld Hazenkamp, is geen enkel resultaat behaald. De resten
van dit individu waren echter gecremeerd. Ook bleek tijdens het bemonsteren in Harvard dat de cochlea
ontbrak aan het rotsbeen dat voor dit individu als DNA-monster was geselecteerd. Desondanks is wel
getracht DNA-onderzoek uit te voeren op het rotsbeen zelf.
Uit het shotgun sequensen blijkt dat het aandeel humaan DNA in de onderzochte monsters onder de
1% ligt, variërend van 0.7% tot 0.00008%. Evengoed is voor alle individuen het 1.240k capture systeem
toegepast, wat geresulteerd heeft in een acceptabele opbrengst (> 2500 SNP’s) voor zeven van de negen
onderzochte individuen, op basis waarvan in principe een geslachtsbepaling en verwantschapsanalyse kon
worden uitgevoerd (tabel 16.3 en bijlage 12).
Voor acht individuen was de dekkingsgraad van het mt-genoom hoger dan 2 en dus voldoende voor
betrouwbaarheidsanalyses en haplogroepbepalingen. De niveaus van contaminatie die zijn waargenomen
in de mt-data en voor de X-chromosomen van de mannelijke individuen waren dusdanig laag en de
indicaties dat de resultaten representatief zijn voor het endogene mt- en autosomale DNA dusdanig hoog,
dat alle hier gerapporteerde resultaten als betrouwbaar kunnen worden beschouwd (bijlage 12).
Geslachtsbepaling
Voor zeven van de negen onderzochte individuen was het mogelijk een geslachtsbepaling te doen. Voor
individuen uit graf 1009 (grafveld Hazenkamp) en uit graf 1083 (grafveld De Reth) zijn minder dan
2500 SNP’s getypeerd, waardoor het geslacht niet betrouwbaar vastgesteld kon worden. Bij individuen
uit de graven 1006, 1042, 1075 en 1089 zijn voldoende SNP’s getypeerd om betrouwbaar het geslacht te
kunnen bepalen, maar is geen aanwijzing voor de aanwezigheid van een Y-chromosoom waargenomen
(Y-ratio’s van 0.008-0.12). Zij worden daarom als vrouwelijk beschouwd. Voor de overige drie individuen, uit de graven 1073, 1076 en 1091, zijn duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van een
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Tabel 16.3. Tiel-Medel-Afronding. Resultaten per individu van de geslachtsbepaling (Geslacht DNA), mt- en Y-haplogroepen en
resultaten van de verwantschapsanalyse op basis van het autosomale DNA (Verwantschap).Ntd: niet te determineren.

Y-chromosoom waargenomen (Y-ratio’s van 0.391-0.421), op basis waarvan zij als mannelijk kunnen
worden beschouwd (zie tabel 16.3 en bijlage 12).
Voor vier van deze individuen, uit de graven 1006, 1073, 1089 en 1091, was ook een geslachtsbepaling beschikbaar van het fysisch antropologisch onderzoek. Wanneer deze resultaten worden vergeleken
met die van het DNA-onderzoek is er sprake van één discrepantie. Op basis van de DNA-resultaten is
het individu uit graf 1089 als vrouwelijk beschouwd, terwijl met het fysisch antropologisch onderzoek
dit individu als mannelijk is bestempeld. Daarnaast was het voor het individu uit graf 1042 met fysisch
antropologisch niet mogelijk onderscheid te maken tussen het vrouwelijke en het mannelijke geslacht en
daarom als onbepaald beschouwd. Op basis van het DNA-onderzoek is echter een vrouwelijke geslachtsindicatie verkregen.
Mitochondriale haplogroepen
Voor alle individuen, behalve het individu uit graf 1009, kon de mt-haplogroep bepaald worden. De
dekkingsgraad voor het mt-genoom van het individu uit graf 1009 was met 0.12 keer onvoldoende om
betrouwbaar de mt-haplogroep te benoemen. Bij de overige acht individuen varieerde de dekkingsgraad
van het gehele mt-genoom van 5.2 tot 1080 keer, wat ruim voldoende was voor het betrouwbaar benoemen van de haplogroep (zie tabel 16.3 en bijlage 12).
Y-chromosomale haplogroepen
Voor de drie individuen die als mannelijk zijn benoemd zijn de Y-sequenties bekeken om een Y-haplogroep te bepalen.Voor het individu uit graf 1091 kan echter alleen worden aangegeven dat hij een haplogroep heeft binnen het gedeelte van de fylogenetische stamboom dat haplogroepen C t/m T beslaat.
Er waren onvoldoende sequenties voor SNP’s die een verdere subtypering mogelijk zouden kunnen
maken. Het individu uit graf 1073 kan op basis van de verkregen sequenties doorgetypeerd worden tot
haplogroep R1b1a1a2a1a1 met als meest recent gemuteerde SNP-positie M405. Het individu uit graf
1076 heeft haplogroep I, maar kon vanwege onvoldoende sequenties niet verder doorgetypeerd worden.



1.00

verwantschapscoëfficiënt

0.75

0.50

0.25

1075 - 1091

1076 - 1091

1076 - 1075

1073 - 1091

1073 - 1075

1073 - 1076

1006 - 1091

1006 - 1075

1006 - 1076

1006 - 1073

1042 - 1091

1042 - 1075

1042 - 1076

1042 - 1073

1042 - 1006

1089 - 1091

1089 - 1075

1089 - 1076

1089 - 1073

1089 - 1006

1089 - 1042

0.00

Fig. 16.1. Tiel-Medel-Afronding. Plot met de verwantschapscoëfficiënten voor alle paarsgewijze vergelijkingen ten behoeve van
de verwantschapsanalyse op basis van de autosomale data.

Verwantschap
Verwantschapsanalyse op basis van het autosomale DNA was mogelijk voor zeven van de negen onderzochte individuen.Voor de individuen uit de graven 1009 en 1083 is onvoldoende data beschikbaar voor
een paarsgewijze vergelijking met andere individuen. De verwantschapscoëfficiënten die zijn verkregen
voor de paarsgewijze vergelijkingen tussen de overige zeven individuen zijn, op één na, allen waardes
rond de 0. Het paar uit de graven 1075 en 1076 had echter een waarde van bijna 0.5, wat onder normale
omstandigheden duidt op een eerstegraads verwantschap (fig. 16.1).
De twee individuen uit de graven 1075 en 1076 zijn ook de enigen waarvoor een identieke mthaplogroep kon worden vastgesteld. Een verwantschap in de vrouwelijke lijn kan hierdoor niet worden
uitgesloten. Tussen de overige individuen waarvoor de mt-haplogroep kon worden bepaald kan verwantschap in de vrouwelijke lijn uitgesloten worden, omdat zij allemaal verschillende haplogroepen hebben.
De beide mannen waarvoor een Y-haplogroep kon worden bepaald, vallen in een andere hoofdgroep,
waardoor verwantschap in de mannelijke lijn uitgesloten kan worden tussen hen.

16.2.3.2 Discussie
Gezien de ouderdom van de onderzochte menselijke resten zijn goede resultaten verkregen met de toegepaste methoden.Voor slechts één individu kon geen enkel resultaat behaald worden. De resten van dit
individu waren echter gecremeerd en het rotsbeen dat geselecteerd was voor onderzoek bleek ook niet
de cochlea te bevatten, wat juist het gedeelte in het rotsbeen is waar het meeste DNA uitgehaald kan



worden. Dit was echter het enige botfragment dat nog in aanmerking kwam voor onderzoek, de overige
fragmenten waren te zeer beschadigd door de crematie. Verder moet ook vermeld worden dat positieve
resultaten met gecremeerd materiaal nog niet eerder gepubliceerd zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat voor dit individu geen resultaten behaald konden worden. Omdat het aantal gepubliceerde pogingen
echter zeer gering is, is ervoor gekozen om toch een poging te wagen, omdat het rotsbeen relatief weinig
crematieschade leek te hebben.796
Omdat het percentage humane sequenties van het shotgun sequensen niet boven de 0.7% uitkomt,
is het onderzoeksmateriaal zeer ongeschikt voor verder shotgun sequensen. Er zullen vele rondes van
sequensen nodig zijn om een acceptabele dekking van het humane genoom te verkrijgen. De toepassingen van het 1240k capture systeem is hier dan ook een uitkomst, vanwege de verrijking voor humaan
DNA.
Uit de verwantschapsanalyse kan allereerst geconcludeerd worden dat het vrouwelijke individu uit
graf 1075 en het mannelijke individu uit graf 1076, twee baby’s, nauw aan elkaar verwant zijn geweest.
De waarde van hun verwantschapscoëfficiënt duidt met 0.5 op een eerstegraads verwantschap. Hieronder
vallen ouder-kind relaties en volle zussen/broers. Omdat een ouder-kind relatie is uitgesloten vanwege
hun leeftijd, zal het hier gaan om een volle zus en broer. Dit scenario wordt ondersteund door hun
gedeelde mt-haplogroep. De baby’s waren allebei 0-2 maanden toen ze overleden en zijn vlak bij elkaar
begraven, met de voetjes naar elkaar toe. Uit de grafcontext kunnen we verder opmaken dat de baby’s
gelijktijdig zijn begraven. We kunnen dan ook concluderen dat het hier niet alleen om een zus en broer
gaat, maar zelfs om een tweeling.
Eeneiige meerlingen en ouder-kind relaties tussen de overige individuen waarvoor voldoende informatie beschikbaar was, kunnen met zekerheid worden uitgesloten. Hoewel er geen duidelijke aanwijzingen zijn voor andere verwantschappen in de eerste of tweede graad, kunnen deze niet met zekerheid
worden uitgesloten. Nauwe verwanten in de eerste of tweede graad, anders dan eeneiige meerlingen en
ouders en kinderen, kunnen ook per toeval minder genetische kenmerken hebben gedeeld dan gemiddeld het geval is voor dergelijke verwantschappen.
Uit het aantal verschillende mt-haplogroepen dat is verkregen kan opgemaakt worden dat de
gemeenschap die gebruik heeft gemaakt van het grafveld Hazenkamp ten minste twee verschillende
vrouwelijke voorouders heeft gehad en de gemeenschap die gebruik heeft gemaakt van grafveld De
Reth ten minste vijf. De twee gemeenschappen samen hebben minimaal zeven verschillende vrouwelijke
voorouders gehad. Omdat er voor elk van de grafvelden maar voor één man een Y-haplogroep bepaald
kon worden, kan geen uitspraak worden gedaan over het minimum aantal mannelijke voorouders van de
twee gemeenschappen, maar samen hebben ze minimaal twee mannelijke voorouders gehad.
Hoewel er geen duidelijke aanwijzingen zijn voor biologische verwantschappen tussen de twee grafvelden is het lastig om uitspraken te doen over de relatie tussen de twee gemeenschappen die gebruik
hebben gemaakt van de beide grafvelden. Dit heeft vooral te maken met het geringe aantal individuen
dat onderzocht konden worden van beide grafvelden. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden
met de lange gebruiksperiodes van de grafvelden, die, hoewel (deels) overlappend, in beide gevallen
enkele honderden jaren beslaan. Er zit over het algemeen dan ook nogal wat tijd tussen de dateringen
van de onderzochte individuen. Ten slotte betreffen verreweg de meeste graven crematies, waarop geen
DNA-onderzoek verricht kan worden.
Het is op dit moment nog niet mogelijk om de verkregen resultaten binnen een bredere context
te interpreteren vanwege weinig of geen vergelijkbare data uit dezelfde periode binnen Nederland en
omringende landen.
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16 . 2 . 4 conc lu si e s e n a anb eve l i ng e n

16.2.4.1 Conclusies
Het DNA-onderzoek heeft resultaat opgeleverd voor drie van de vier onderzochte individuen van
grafveld Hazenkamp en voor alle vijf onderzochte individuen van grafveld De Reth. Het individu uit
Hazenkamp waarvoor geen resultaat is behaald was echter gecremeerd, waardoor de kans op resultaat op
voorhand al nagenoeg afwezig was.Van één individu van grafveld De Reth kon alleen de mt-haplogroep
bepaald worden. Er is voor dit individu onvoldoende resultaat voor het celkern DNA om een geslachtsbepaling of verwantschapsanalyse te doen.
Voor de overige zeven individuen, waaronder twee pasgeborenen, was het wel mogelijk het geslacht
te bepalen en een verwantschapsanalyse uit te voeren. Hieruit bleek dat de twee baby’s, een meisje en
een jongetje van grafveld De Reth, hoogstwaarschijnlijk volle zus en broer zijn geweest. Op basis van de
leeftijd en grafcontext kunnen we zelfs concluderen dat zij een tweeling waren.
Eeneiige meerlingen en ouder-kind relaties kunnen uitgesloten worden voor de zeven individuen
waarvoor voldoende celkern data is gegenereerd. Ook zijn er geen duidelijke aanwijzingen voor andere
biologische verwantschappen in de eerste of tweede graad. Dat wil echter niet zeggen dat dergelijke verwantschappen ook met zekerheid uitgesloten kunnen worden. Op basis van het mitochondriale DNA
kunnen echter, naast de tweeling, verdere verwantschappen in de vrouwelijke lijn worden uitgesloten.
Voor twee van de drie als mannelijk getypeerde individuen kon een Y-haplogroep bepaald worden, op
basis waarvan verwantschap in de mannelijke lijn uitgesloten kan worden.
Vanwege het geringe aantal individuen dat per grafveld is onderzocht en de lange gebruiksduur van
beide grafvelden is het niet mogelijk om uitspraken te doen over de relatie tussen de twee grafvelden. Op
basis van de aangetroffen mt-haplogroepen kunnen we wel concluderen dat de gemeenschap die gebruik
heeft gemaakt van grafveld Hazenkamp minimaal twee vrouwelijke voorouders heeft gehad en die van
grafveld De Reth minimaal vijf. De twee gemeenschappen samen hebben minimaal zeven verschillende
vrouwelijke voorouders gehad. Omdat in elk van de twee grafvelden van slechts één man de Y-haplogroep
bepaald kon worden, kunnen we in dit geval alleen aangeven dat de twee gemeenschappen samen minimaal twee verschillende mannelijke voorouders hebben gehad.
Afsluitend kunnen de twee in paragraaf 16.2.1 genoemde onderzoekvragen worden beantwoord. Op
basis van het onderzoek is gebleken dat de individuen uit de graven 1006, 1042, 1075 en 1089 vrouwelijk
zijn en de individuen uit de graven 1073, 1076 en 1091 mannelijk. Wat betreft de biologische verwantschap kan worden vastgesteld dat de individuen uit de graven 1075 en 1076 een twee-eiige tweeling
waren. Voor de overige individuen waarbij biologische verwantschap kon worden onderzocht op basis
van het autosomale DNA, kunnen eeneiige meerlingen en ouder-kind relaties worden uitgesloten. Ook
zijn er geen duidelijke aanwijzingen voor overige verwantschappen in de eerste en tweede graad, hoewel
deze niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten. Overige verwantschappen in de vrouwelijke lijn
kunnen ook worden uitgesloten, evenals verwantschap in de mannelijke lijn, voor zover data beschikbaar
was.

16.2.4.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Met bovengenoemde resultaten heeft het DNA-onderzoek een waardevolle aanvulling kunnen geven op
het onderzoek naar deze twee grafvelden. Er zijn echter nog meer mogelijkheden voor deze groep individuen met de verkregen data. De autosomale data kunnen bijvoorbeeld een indicatie geven van in hoeverre de verschillende individuen een gedeelde genetische achtergrond hebben en met welke archeologische
en hedendaagse populaties zij de meeste genetische overeenkomsten hebben. Dit kan aanwijzingen geven



over de herkomst van de individuen zelf of hun voorouders, vooral wanneer deze gegevens samen met
isotopendata geïnterpreteerd kunnen worden. Uiteindelijk kunnen we hiermee meer te weten komen
over de sociale structuur en samenstelling van de gemeenschappen die hun doden hebben begraven op
de twee grafvelden. Hiervoor is het echter belangrijk dat er meer referentiedata beschikbaar komt van
prehistorische en vroeg-historische Nederlandse populaties. Dergelijk onderzoek zal de komende jaren
worden uitgevoerd in een samenwerkingsproject tussen de afdeling Humane Genetica van het Leids
Universitair Medisch Centrum en het Reich Lab van de Harvard Medical School, waarvan de resultaten
zullen worden gepubliceerd in peer-reviewed artikelen.

1 6 . 3 i s o t o p e na na ly s e . pa l e o m o b i l i t e i t e n pa l e o d i e e t
Lisette Kootker
16.3.1 inleiding

In totaal zijn de resten van zeven menselijke individuen en tien dierlijke individuen ter onderzoek aangeboden.Van zes mensen zijn gebitselementen voorhanden voor het strontium- en zuurstofisotopenonderzoek naar paleomobiliteit.Voor datzelfde type onderzoek zijn de gebitselementen van tien dieren ter
beschikking gesteld. Tot slot is van zeven menselijke individuen een fragment bot bemonsterd voor het
koolstof- en stikstofisotopenonderzoek naar het paleodieet.

16 . 3. 2 i s otope narc h e olog i e

Binnen deze analyse zijn twee thema’s bestudeerd: paleomobiliteit en paleodieet. In het onderstaande
wordt beschreven op welke principes het isotopenonderzoek is gebaseerd.

16.3.2.1 Paleomobiliteit
Strontiumisotopen
Het chemische element strontium (84Sr, 86Sr, 88Sr en het radioactieve 87Sr dat wordt gevormd door het
verval van rubidium 87) bevindt zich in de geologische ondergrond. Voor herkomststudies wordt gekeken naar de ratio 87Sr/86Sr, welke een functie is van de relatieve voorkomens van rubidium en strontium
en de ouderdom van het gesteente: hoe ouder het gesteente, hoe hoger de ratio 87Sr/86Sr en des te meer
87
Rb er oorspronkelijk aanwezig was, des te hoger zal de ratio 87Sr/86Sr zijn.797 Door de hydrochemische
cyclus en het proces van verwering wordt het strontium via bodems, natuurlijk bronwater en de voedselketen opgenomen in bot- en tandmateriaal van mens en dier. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het
genuttigde dieet gedomineerd werd door lokaal verbouwde gewassen en lokaal begrazen vee (zie bijlage
13).
Het tandglazuur bestaat, in tegenstelling tot bot, bijna volledig uit hydroxyapatiet (Ca10(PO4)6(OH)2).
Tandglazuur wordt door ameloblasten gevormd tijdens de ontwikkeling van de tanden.798 Tijdens de
mineralisatie van het tandglazuur wordt het strontium uit het voedsel in de matrix van het glazuur
vastgelegd.799 De leeftijd waarop dit gebeurt is afhankelijk van het gebitselement.800 Ieder gebitselement
mineraliseert op een verschillend moment in het leven (tabel 16.4). Het glazuur van de menselijke en
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element nr.

element

mineralisatieleeftijd glazuur

.6

eerste kies

geboorte – 3 jaar

.7

tweede kies

2.5 – 8 jaar

.8

derde kies

7 – 16 jaar

Tabel 16.4. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de bemonsterde gebitselementen van de mensen en de corresponderende
mineralisatieleeftijden van het glazuur (naar Woelfel/Scheid 2002). Elementnummer (#) conform de FDI.

dierlijke melkelementen mineraliseert bijvoorbeeld al in de baarmoeder tot een paar maanden na de
geboorte. De eerste kies van het volwassen menselijke gebit mineraliseert in de eerste drie levensjaren, de
laatste rond het 16e levensjaar. Met het strontiumisotopenonderzoek op tandglazuur worden daarmee de
strontiumisotopenratio’s bepaald van het geologische gebied waar een individu de eerste maanden tot de
eerste zestien jaar van zijn of haar leven, afhankelijk van het te analyseren gebitselement, gewoond heeft.
Na mineralisatie verandert het glazuur niet meer.801 De ameloblasten degenereren zelfs helemaal op het
moment dat de tand doorbreekt, wat inhoudt dat het glazuur zelfs niet meer vervangen kan worden door
nieuwe aanmaak.802
Het strontiumsignaal in tandglazuur is echter zelden afkomstig van alleen de directe geologische eenheid waarin een individu (tijdelijk) heeft geleefd. De verwering van gesteenten, de hydrologische cycli
die strontium transporteren en de biopurificatie van strontium tot bodems en in flora en fauna zorgen
voor een mix van strontiumbronnen.Voor herkomstonderzoek is het derhalve van groot belang om naast
het strontium signaal van het individu, ook het biologische beschikbare strontiumsignaal van het lokale
gebied waar het individu begraven is te bepalen. Zodoende kunnen verschillen of overeenkomsten tussen beide gedefinieerd worden. Voor Nederland is dit onderzocht en is in 2016 de eerste Nederlandse
archeologische isoscape gepubliceerd, waarin een overzicht staat van welke 87Sr/86Sr ratio’s waar verwacht
kunnen worden.803
Op basis van de analyse van 85 archeologische knaagdierresten uit het Nederlandse Holocene kusten rivierengebied, variëren de lokale 87Sr/86Sr ratio’s in de regio rondom Tiel van 0.7088 en de 0.7092
(bijlage 14).804 In de nabijheid van Tiel, binnen een range van 20 km ten noorden en ten zuiden van de
vindplaats, komen echter ook ratio’s tot 0.7110 voor (bijlage 14: isozones C, D en E). Desalniettemin is de
lokale variatie aan 87Sr/86Sr ratio’s in de directe omgeving van Tiel gedefinieerd als 0.7088 – 0.7092. Alle
de te genereren ratio’s die binnen deze range vallen zijn compatibel met, dan wel niet te onderscheiden
van, het lokale bereik, en daarmee als mogelijk “lokaal” te interpreteren.
Zuurstofisotopen
Zuurstof heeft drie stabiele isotopen: 16O, 17O en 18O. De 18O/16O ratio (uitgedrukt in δ18O) wordt tijdens
de groei in het tandglazuur en het botmateriaal opgenomen uit zowel het drinkwater (al dan niet verrijkt door metabolisme), uit de atmosferische O2, als uit zuurstof in voedsel.805 De δ18O in drinkwater
wordt voornamelijk bepaald door het regenwater in een gebied. Dit wordt in West-Europa voornamelijk
beïnvloed door de afstand van een gebied tot de kust, met andere woorden het continentale effect. Wanneer water verdampt boven de oceanen, gaan lichte isotopen makkelijker in de dampfase dan zwaardere.
Hierdoor is er een positieve discriminatie van 16O ten opzichte van 17O en 18O tijdens evaporatie.806
Door deze fractionatie is de waarde van waterdamp direct boven oceanen ongeveer -13‰.807 Wanneer
	Bryant et al. 1996.

	Hillson 1996.

805

	Stevens/Lowe 1997.

806

	Kootker et al. 2016.

807

801
802
803

	Sharp 2007.
	Majoube 1971.

	Ibidem.

804



de waterdamp echter naar koudere atmosferen wordt getransporteerd treedt er condensatie en precipitatie (regen) op. Opnieuw vindt er fractionatie plaats: de zwaardere 18O zal makkelijker condenseren
dan de overige twee lichtere zuurstofisotopen. Dit heeft als gevolg dat de regen isotopisch ‘zwaarder’ is
dan de waterdamp waaruit het ontstaan is. Naarmate men verder vanuit de kust landinwaarts gaat, heeft
regenen er meer zware zuurstofatomen uit, met als gevolg dat de waterdamp steeds ‘lichter’ wordt. De
regen wordt landinwaarts ook steeds ‘lichter’ doordat het afkomstig is van een steeds isotopisch ‘lichtere’
waterdamp. De δ18O waarden van drinkwater worden dus steeds negatiever/lager naarmate je verder van
de kust bent. Dit fenomeen heet Rayleigh fractionatie.808
Naast de Rayleigh fractionatie zijn er nog meer componenten die effect hebben op de 18O/16O ratio
van drinkwater, zoals de hoogte, de breedtegraad en temperatuur (vochtigheid). Deze parameters zullen
hieronder kort uitgelegd worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat het temperatuureffect direct gerelateerd is aan de hoeveelheid waterdamp die een luchtmassa bij een bepaalde
temperatuur kan bevatten.809 Dit effect ligt aan de basis van de hieronder genoemde parameters.
Het hoogte-effect wordt veroorzaakt doordat lucht door gebergtes wordt opgestuwd en dus kouder wordt. Er ontstaat condensatie en regen waarbij opnieuw de zwaardere isotopen eerder uitregenen,
waardoor de 18O/16O ratio van de regen hoog in de bergen negatiever is dan het omringende laagland.810
Het breedtegraadeffect wordt veroorzaakt doordat de meeste waterdamp ontstaat bij de evenaar en
naarmate het noordelijker of zuidelijker wordt getransporteerd – naar hogere breedtegraden – er steeds
meer zware isotopen uitregenen. Daarom wordt de δ18O van regen negatiever (isotopisch lichter) naarmate je verder van de evenaar verwijderd bent.
Ook borstvoeding kan een effect hebben op de geanalyseerde δ18O van tandglazuur. De consumptie
van borstvoeding maakt de δ18O waarde van glazuur van de gebitselementen die in de eerste jaren van
het leven gevormd worden positiever, omdat moedermelk verrijkt in δ18O is. Uit onderzoek is gebleken
dat eerste molaren en premolaren vergelijkbare δ18O hadden, maar dat de δ18O waarden van de derde
molaren gemiddeld 0.5-0.7% lager lagen dan premolaren (p = 0.0003 ) en eerste molaren (p = 0.0001)
respectievelijk.811 Ook uit onderzoek van Evans en collegae komt naar voren dat er tot circa 0.8‰ verschil zit in de δ18O tussen de eerste molaar en de tweede en derde molaren.812 Andere effecten die de
δ18O van mensen kunnen verhogen zijn het drinken van brak water of het drinken uit één bepaalde
waterbron waar veel evaporatie heeft plaatsgevonden. Ook kunnen perioden van stress tijdens de groei
tot gevolg hebben dat een individu minder sterk discrimineert tegen zware isotopen.813
Op basis van de data van 187 menselijke resten uit Oldenzaal en de statistische analyse daarvan en de
aanwezige moderne baseline data uit Nederland is de lokale ‘Nederlandse’ δ18OPDB range gedefinieerd
als -6.4‰ tot -4.0‰.814 Alle de te genereren ratio’s die binnen deze range vallen zijn compatibel met,
dan wel niet te onderscheiden van, het lokale bereik, en daarmee als mogelijk ‘lokaal’ te interpreteren.

16 . 3. 2 . 2 pale odi e et

Koolstof- en stikstofisotopen
Voor de reconstructie van het paleodieet is gebruik gemaakt van stikstof (N) en koolstof (C) isotopen.
Koolstof en stikstof zijn twee van de zes bouwstenen (koolstof, stikstof, waterstof, zuurstof, fosfor, zwavel)
van ons lichaam. Door de consumptie van koolstof en stikstof door het consumeren van vlees, vis en
plantaardig voedsel, worden deze twee elementen opgenomen in ons lichaam (bot en glazuur). Evenals
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Fig. 16.2. Grafisch overzicht van de verschillende diëten die op basis van de koolstof- en stikstofisotopen van elkaar onderscheiden kunnen worden. Hoe hoger een individu of dier in het blauwe vlak plot, hoe hoger het aandeel dierlijke proteïnen in het
dieet is geweest.

bij het strontium- en zuurstofisotopenonderzoek is het stikstof- en koolstofisotopenonderzoek gebaseerd
op het principe ‘Je bent wat je eet’. Dit houdt in dat de stikstofisotopen, en dan in het bijzonder de ratio
tussen 15N en14N (δ15N), en koolstofisotopen, en dan in het bijzonder de ratio tussen 13C en 12C (13C/12C
of δ13C), een directe reflectie zijn van de isotopenwaarden van het geconsumeerde voedsel en de fractionatie daarvan door het afleggen van de fysiologische weg door het menselijk lichaam. Tijdens fysische,
chemische en vooral biologische processen vindt er een voorkeur plaats voor bijvoorbeeld het lichtere
isotoop 12C ten opzichte van het zwaardere 13C, waardoor tijdens het verteren van het voedsel de ratio
13
C/12C van het geconsumeerde voedsel geleidelijk verandert. Deze fractionatie resulteert in specifieke
isotopenratio’s die o.a. enerzijds afhankelijk zijn van het type ecosysteem (mariene vs. terrestrische voedselbronnen) en anderzijds de positie in de voedselketen (het trofisch niveau).
Aan de hand van stikstofisotopenonderzoek kan het relatieve belang van plantaardige en dierlijke
producten in het voedselpatroon worden aangetoond. De variatie in δ15N in gematigde terrestrische
ecosystemen, zoals in Nederland, wordt vooral veroorzaakt door de plek van het individu in de voedselketen. Binnen een terrestrisch ecosysteem staan bijvoorbeeld de planten (primaire producenten) onderaan de voedselketen, gevolgd door de planteneters (herbivoren) en vervolgens de vleeseters (carnivoren).
Voor zoogdieren is het bekend dat er een aanrijking in δ15N van 3‰ tot 5‰ per hoger trofisch niveau
plaats vindt. Aangenomen wordt dat dit voor mensen vergelijkbaar is, hoewel de exacte waarde hiervoor
niet bekend is. Aan de hand van stikstof isotopenonderzoek kan het relatieve belang van plantaardige
en dierlijke producten in het voedselpatroon worden aangetoond. Dit belang is echter niet of slecht te
kwantificeren. Er zijn echter geen isotopische verschillen tussen vegetariërs en vleeseters waarneembaar.
Dit komt omdat vegetariërs wel dierlijke eiwitten in de vorm van melk(producten) en eieren consumeren. Daarentegen zijn wel duidelijke isotopische verschillen waarneembaar tussen vegetariërs/vleeseters
en veganisten, die zich volledig onthouden van dierlijke eiwitten. Marine organismen die aan de basis
van de voedselketen staan hebben meestal hogere δ15N-waarden dan terrestrische organismen. Als gevolg
hiervan hebben vissen en zeezoogdieren ook een hogere δ15N dan terrestrische dieren. Naast de plek
van een individu binnen de voedselketen hebben ook bemesting van het land en de zilte gronden in
het kustgebied invloed op de δ15N waarde: beide parameters verhogen de δ15N waarde, waardoor - ten



onrechte - runderen bijvoorbeeld dezelfde δ15N waarde hebben als onmi- of carnivoren (fig. 16.2).
Het onderzoek naar stikstofisotopen wordt gecomplementeerd door het onderzoek naar koolstofisotopen. De grootste variaties in δ13C zijn een direct gevolg van de twee hoofdtypen koolstofassimilatie
(fotosynthese) die in de natuur plaatsvinden. Er is onderscheid te maken tussen de zogenaamde C3 en C4
planten. In Noordwest-Europa zijn van nature bijna alleen C3 planten aanwezig.815 De koolstofisotopen
worden voornamelijk ingezet om een onderscheid te kunnen maken tussen voedselpatronen die voornamelijk op terrestrische planten en dieren en mariene (water) planten en dieren zijn gebaseerd (fig. 16.2).

1 6 . 3 . 3 mat e r i a a l e n m e t h o d e n

Strontium- en zuurstofisotopenonderzoek
Strontium- en zuurstofisotopenonderzoek is uitgevoerd op zes menselijke individuen. Van het grafveld
Hazenkamp zijn de individuen uit graven 1009 (incomplete crematie, man van 20-30 jaar), 1042 (vrouw,
17-24 jaar) en 1073 (man, 17-20 jaar) ter onderzoek aangeboden. Het individu uit graf 1006 (vrouwelijk, 25-35 jaar) heeft geen bruikbare gebitselementen opgeleverd voor het isotopenonderzoek. Van het
grafveld De Reth zijn de individuen uit graven 1083 (man, minimaal 20 jaar), 1089 (vrouw, 20-35 jaar)
en 1091 (man, minimaal 20 jaar) beschikbaar bevonden voor strontium- en zuurstofisotopenonderzoek.
Bij individu uit graf 1083 (geslacht onbekend, minimaal 20 jaar) kon niet voldoende glazuurpoeder
bemonsterd worden voor het zuurstofisotopenonderzoek. De individuen uit graven 1075 (meisje) en
1076 (jongetje) waren simpelweg te jong (maximaal 2 maanden oud): de melktanden waren nog niet
doorgebroken.
Op het deels onverbrande crematiegraf na zijn van ieder individu een eerste, tweede en derde kies
bemonsterd. Door meerdere gebitselementen per individu te onderzoeken kan een individuele levensgeschiedenis worden gereconstrueerd vanaf de geboorte (M1) tot ongeveer 16-18 jaar (M3). Van het
crematiegraf zijn twee kiezen bemonsterd die zich naast elkaar in de kaak bevonden. Het is echter niet
helemaal duidelijk of dit een eerste en tweede molaar zijn, of een tweede en derde molaar.
Van de dierlijke resten is op twee individuen na de eerste kies bemonsterd.Van twee schapen of geiten
is respectievelijk een tweede kies en een vierde valse kies (premolaar) bemonsterd. Het glazuur van de
tweede kies mineraliseert op iets latere leeftijd van de eerste kies. De mineralisatieleeftijd van de vierde
premolaar is niet helemaal duidelijk, maar zal zeker ook in de eerste maanden van leven plaatsgevonden
hebben. Bij runderen mineraliseert de eerste kies vanaf de periode vlak voor de geboorte tot ongeveer
3 maanden na de geboorte.816 Bij schapen/geiten loopt die periode door tot circa 6 maanden na de
geboorte. De tweede kies van schapen of geiten begint met mineraliseren vanaf circa 4 weken na de
geboorte en eindigt rond het einde van het eerste levensjaar.817 Bij alle dieren is getracht een fragment
glazuur van de apex, de bovenzijde van de kies, te bemonsteren. Dit glazuur is als eerste gevormd en de
gegenereerde 87Sr/86Sr ratio representeert dan ook de vroegste periode waarin het glazuur gevormd is.
Tijdens het bemonsteren van het tandglazuur is de buitenzijde van ieder gebitselement met een klein
diamantboortje schoongemaakt met het doel al het mogelijk gecontamineerde glazuur te verwijderen.
Vervolgens is voor het strontiumisotopenonderzoek van ieder gebitselement circa 1 tot 3 mg aan glazuurpoeder bemonsterd (fig. 16.3). Voor de chemische separatie van het strontium van de rest van het
glazuur, is het glazuurpoeder behandeld met zwak zuur (0.1 M HAC) en vervolgens met Milli-Q water
om mogelijke contaminatie van secundaire carbonaten te verwijderen. De strontiumextracties zijn uitgevoerd in de laboratoria van de Vrije Universiteit, Faculteit der Bètawetenschappen, afdeling Geologie en

	C4 planten zijn tot nu toe alleen bekend uit tropische
gebieden; een uitzondering daarop is gierst.
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Geochemie, conform het protocol zoals gepubliceerd
in Kootker et al.818 De monsters zijn geanalyseerd op
een Finnigan TRITON TIMS (Thermal Ionization
Mass Spectrometer, Finnagan), Vrije Universiteit. In
deze studie is gestreefd naar een fout van 0.000005 tot
0.000010 (2σ). De totale procedure strontium blanco’s
waren <75 pg.
Voor het zuurstofisotopenonderzoek is ca. 5 mg
glazuurpoeder per gebitselement bemonsterd. Voor
de analyse is van deze 5 mg ongeveer 0.3 mg poeder gebruikt. De monsters zijn geanalyseerd op een
Thermo Finnigan Delta+ massaspectrometer. De
accuraatheid en precisie van de metingen zijn gemonitord door middel van herhaaldelijke analyses van
twee interne laboratorium standaarden en Florida fosfortiet gesteente (NBC 120C). De gegenereerde data
wordt berekend ten opzichte van Pee Dee Belemnite,
een internationale standaard. Om de δ18OPDB om
te rekenen naar de δ18O van regen- en drinkwater
(δ18Odw) zijn de volgende conversie vergelijkingen
gehanteerd:819
δ18OSMOW = 1.03091 · δ18OPDB + 30.91

Fig. 16.3. Tiel-Medel-Afronding. Bemonsteren van

δ Op = 1.0322 · δ OSMOW – 9.6849

Foto: L.M. Kootker.

18

menselijk tandglazuur met een kleine diamantboor.

18

δ18Odw = 1.54 · δ18Op – 33.72
Echter, bij iedere conversiestap wordt een additionele fout geïntroduceerd, omdat deze conversies gebaseerd zijn op de gemiddelde correlaties tussen de datapunten. De gecalculeerde δ18OSMOW data zijn
derhalve een accurate benadering, maar nooit volledig exact. En datzelfde geldt voor de daaropvolgende
conversiestappen. Derhalve is het moeilijk om de δ18Odw data accuraat te interpreteren. Om zo accuraat
mogelijk met de data om te gaan, zullen de resultaten uiteindelijk op de gegenereerde δ18OPDB data
gebaseerd worden. In dit onderzoek zijn veel eerste molaren geanalyseerd. Daarom zal er bij de interpretatie van de data rekening gehouden moeten worden met kleine isotopische verschillen die door
borstvoeding veroorzaakt kunnen zijn.
Koolstof- en stikstofisotopenonderzoek
Van zeven menselijke individuen is een ribfragment bemonsterd voor dieetreconstructie. De turnover van
bot in rib is vrij snel; dat betekent dat iedere 5 tot 7 jaar al het bot van een rib vernieuwd is. Dit houdt in
dat de gegenereerde δ13C en δ15N waarden betrekking hebben op het voedsel dat de laatste 5 tot 7 jaar
voor de dood genuttigd is.
In het laboratorium van de Vrije Universiteit is het ribfragment schoongemaakt en is 300 mg bot
bemonsterd. Het apatiet, het anorganische bestanddeel van bot, is opgelost door middel van respectievelijk 0.6M HCL en HCL pH3. Het collageen is uit het bot geëxtraheerd door middel van Elkay Ezee
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filters (fig. 16. 4). Uiteindelijk is 0.5 mg ± 10% collageen bemonsterd in tinnen cupjes. De monsters zijn
gemeten met een Elemental analyser (NC2500, ThermoQuest Italia, Rodana, Italië) welke gekoppeld is
aan een ‘continuous-flow isotope’ spectrometer (Delta
Plus, Thermoquest Finnigan, Bremen, Duitsland). De
gemiddelde afwijking voor deze machine is 0.15‰
voor koolstof en stikstof analyses.
Bot bestaat uit een unieke combinatie van ongeveer 70% minerale fractie en 30% organische fractie.
Tachtig procent van de organische fractie bestaat uit
collageen. Collageen wordt gevormd uit voornamelijk
de proteïnen (eiwitten) uit het voedsel. Archeologisch
botmateriaal kan soms in slechte staat verkeren waardoor het collageen van slechte kwaliteit kan zijn.820
Het collageen kan gedegradeerd zijn en een deel van
zijn stikstof en/of koolstof verliezen. Het collageen
kan ook gecontamineerd raken met organisch materiaal. Het meeste van deze contaminatie wordt verwijderd tijdens de preparatie van de monsters. In enkele
gevallen is de contaminatie echter zo groot dat dit
Fig. 16.4. Tiel-Medel-Afronding. Collageen. Foto: L.M.
niet afdoende is. Zogeheten post-mortem degradatie en
Kootker.
contaminatie van collageen is vrij eenvoudig te bepalen door onder andere de koolstof/stikstof atoomratio
te meten.821 De C:N ratio wordt als acceptabel gezien voor archeologisch collageen wanneer deze ligt
tussen de 2.9 - 3.6.822 Indien de C:N ratio buiten dit bereik valt, zullen de resultaten van het onderzoek
niet verder geïnterpreteerd worden.

1 6 . 3 . 4  r e s u l t a t e n e n d i s c u s s i e

Paleomobiliteit van de mensen
De resultaten van het strontium- en zuurstofisotopenonderzoek staan in tabel 16.5 en fig. 16.5 gepresenteerd. Van drie mannelijke individuen uit de graven 1009, 1073 en 1091 variëren de gegenereerde
strontiumratio’s van de drie elementen zeer minimaal én zijn de 87Sr/86Sr ratio’s niet te onderscheiden
van het ‘lokale’ signaal. Dat laatste geldt ook voor het individu uit graf 1083. Een dergelijke stabiele
reeks van 87Sr/86Sr ratio’s tussen de eerste, tweede en derde kies kan geïnterpreteerd worden als een zeer
stabiel dieet tussen de 0 en 16 jaar in termen van herkomst. Met andere woorden: de herkomst van het
voedsel dat de individuen in de eerste ca. 16 jaar van het leven geconsumeerd hebben is niet variabel,
maar zeer stabiel; het komt mogelijk van dezelfde bron/boerderij/plaats/regio. Er is dus sprake van
residentiele stabiliteit in de eerste 16 jaar van het leven bij deze individuen. Dat de ratio’s overeenkomen
met de 87Sr/86Sr ratio’s waarvan we aannemen dat ze lokaal in de regio Tiel voorkomen kan vertaald
worden naar een mogelijkheid dat de vier individuen in de regio Tiel zijn opgegroeid. Een niet-lokale
komaf wordt echter op basis van alleen de ratio 87Sr/86Sr niet volledig uitgesloten, omdat de 87Sr/86Sr
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grafveld

graf

Hazenkamp 1009
Hazenkamp 1073

vn

context

soort

110

crematie mens

1962 inhumatie mens

datering

14C

materiaal element

200AD - 250AD geen

id

87Sr/86Sr

2SE

δ18O

enamel

A

V110.A

0.709338

8

-5.2

enamel

B

V110.B

0.709262

9

-5.7

VROM/MROM BC2 - 125AD enamel

46

V1962.1

0.708985

8

-5.6

(92.8%)

De Reth

1083

3313 inhumatie mens

VROM/MROM geen

De Reth

1089

3844 inhumatie mens

MROM

enamel

47

V1962.2

0.708919

9

-5.6

enamel

48

V1962.3

0.708929

7

-5.8

enamel

73AD 226AD enamel

M

G1083

0,709385

8

-

1/2.6

V3842.1

0.710384

7

-6.2

1/2.7

V3842.2

0.710495

6

-6.5

(95.4%)
enamel
De Reth

1091

3951 inhumatie mens

IJZL/ROM

enamel

1/2.8

V3842.3

0.710455

7

-6.4

BC95 - 61AD enamel

1/2.6

V3951.1

0.709032

8

-6.0

1/2.7

V3951.2

0.708984

6

-6.4

(95.4%)
enamel
enamel
Hazenkamp 1042

6583 inhumatie mens

1/2.8

V3951.3

0.709027

6

-6.3

26

V6583.1

0.709198

6

-5.2

enamel

27

V6583.2

0.709305

6

-5.6

enamel

28

V6583.3

0.709692

7

-5.9

VROM/MROM 21AD - 170AD enamel
(93.6%)

Tabel 16.5. Tiel-Medel-Afronding. Resultaten van het strontium- en zuurstofisotopenonderzoek van de menselijke resten.

ratio’s ook in geografisch verschillende doch geologisch identieke gebieden voorkomen, zowel binnen als
buiten de huidige Nederlandse landsgrenzen. De gegenereerde δ18O ratio’s van de eerste driegenoemden
zijn echter ook compatibel met het lokale ‘Nederlandse’ signaal. Dus ook op basis van de (voorlopige)
resultaten van het zuurstofisotopenonderzoek is geen bewijs gevonden dat individuen buiten de huidige Nederlandse landsgrenzen zijn oorsprong kent. Een ‘lokale’ komaf is echter ook nog aan meerdere
interpretaties onderhevig. Dezelfde combinatie van ratio’s komen bijvoorbeeld ook in Zeeland of andere
locaties langs het Nederlandse kustgebied voor. De individuen hoeven derhalve niet per definitie uit de
regio Tiel afkomstig te zijn.
De 87Sr/86Sr ratio’s van het vrouwelijke individu uit het midden-Romeinse graf 1089 (20-35 jaar)
variëren net als de drie eerdergenoemde individuen zeer minimaal.823 Het grote verschil tussen de jonge
vrouw uit graf 1089 en de drie eerder genoemde jonge mannelijke individuen is echter dat dit individu
zonder twijfel niet uit de directe omgeving rondom Tiel afkomstig is. Niet alleen de 87Sr/86Sr waarde van
de eerste molaar (M1), maar ook van de derde molaar (M3) is niet compatibel met het lokale signaal. Dit
betekent dat dit individu minimaal 16 tot 18 jaar oud was alvorens zij naar het huidige Tiel gekomen is.
Gezien haar maximale sterfteleeftijd van 35 jaar heeft zij mogelijk slechts een klein deel van haar leven
in de regio Tiel geleefd. De δ18O ratio’s van de molaren zijn wederom compatibel met het ‘Nederlandse
signaal’, maar een herkomst van buiten Nederland kan niet worden uitgesloten, omdat dezelfde ratio’s
ook in westelijk Duitsland en delen van het Verenigd Koninkrijk voorkomen. Indien dit individu uit het
huidige Nederland afkomstig is, hoeft zij niet per sé van ver te zijn gekomen. In het gebied ca. 20 km
ten zuiden van Tiel, maar ook ten noordoosten van Tiel, komen dergelijke hoge (radiogene) ratio’s voor.
Tot slot is er de jonge vrouw uit graf 1042 (17-24 jaar oud, vroeg- of midden-Romeinse tijd).824 Het
bijzondere aan deze vrouw is dat er relatief grote verschillen zitten tussen de M1 en M2, maar vooral
	1870 ± 30 BP (Poz-101610) (73-226 na Chr. bij 2ơ).

823

	1910 ± 30 BP (Poz-102883) (21-170 na Chr. bij 2ơ).

824
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Fig. 16.5.Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de resultaten van het strontiumisotopenonderzoek aan de menselijke individuen.

tussen de M2 en de M3. De verschillen uiten zich in de vierde decimaal en zijn dus significant. Ter
vergelijking, de standaardfout van de meting zit in de zesde decimaal. De 87Sr/86Sr ratio’s van de M1 en
M2 zijn niet te onderscheiden van het lokale signaal, maar de 87Sr/86Sr ratio van de M3 zit daar duidelijk
boven (0.7096). Aanzienlijke verschillen in 87Sr/86Sr tussen de molaren kunnen veroorzaakt zijn door
een verschil in herkomst van het voedsel, of een verschil in geologisch verblijf. Indien we aannemen
dat in de Romeinse periode het gros van het genuttigde voedsel van lokale komaf was (en dan vooral
het water en de vegetatie, zoals granen en groenten), dan kunnen grote verschillen tussen de molaren
vertaald worden naar verschillende geologische verblijfsplaatsen ten tijde van de mineralisatie van het
glazuur. Dit individu heeft dus als kind zijnde, een meer nomadisch bestaan geleid. Het is in dit geval
duidelijk dat zij tijdens de periode dat haar derde molaar gevormd werd niet in de regio Tiel woonde.
Dat ze daarvoor wel in de regio Tiel heeft gewoond kan niet worden uitgesloten, maar vanwege het
relatief grote verschil tussen de eerste en tweede molaar, wat duidt op migratie, is het ook mogelijk dat
zij haar eerste kinderjaren ook ergens anders heeft gewoond en pas voor het eerst in de regio Tiel komt
wonen na haar 18e jaar. De verschillen in δ18O-waarden tussen de onderzochte molaren laten ook zien
dat ze ten tijde van de mineralisatie van de gebitselementen gemigreerd is, maar ze zijn niet uniek in die
zin dat een buitenlandse herkomst geconcludeerd kan worden. Alle drie de δ18O waarden zijn namelijk
compatibel met het ‘Nederlandse signaal’, maar komen ook in onze buurlanden voor.
Paleomobiliteit van de dieren
De resultaten van het strontium- en zuurstofisotopenonderzoek zijn in tabel 16.6 en fig. 16.6 gepresenteerd. Acht van de tien individuen (80%) hebben 87Sr/86Sr ratio’s die compatibel zijn met het gedefinieerde lokale 87Sr/86Sr signaal in de regio Tiel. Alle schapen/geiten en het paard komen derhalve mogelijk
uit de regio Tiel. Twee van de vijf runderen (40% van de onderzochte populatie) laten 87Sr/86Sr ratio’s
zien die strikt genomen niet vergelijkbaar zijn met het lokale signaal. Het rund met vondstnummer 3392
uit de greppel 14002 heeft een ratio van, afgerond, 0.7094. Dit is iets hoger dan de gedefinieerde maximale waarde in de regio Tiel, maar het verschil is beperkt. Echter, vergeleken met de overige dieren is de
87
Sr/86Sr ratio opvallend hoog en kan het met enige zekerheid geconcludeerd worden dat dit dier niet
op dezelfde graslanden rondom Tiel gegraasd heeft. Datzelfde geldt voor het rund met vondstnummer
3862, afkomstig uit de nabijgelegen en gelijktijdige geullaag 11021. Diens 87Sr/86Sr ratio, 0.7096, is zeker
hoger dan het lokale signaal en komt (toevallig?) bijna overeen met de 87Sr/86Sr ratio van de M3 van



structuur wp sn vn

taxon

datering

14C

materiaal

element

id

87Sr/86Sr 2SE

14002

37

8

3392 Bos taurus

BC30 - 15AD BC61 - 65AD (91.2 %) enamel

M1

V3392

0.709353

9

14002

37

8

4097 Ovis aries/Capra hircus BC30 - 15AD BC61 - 65AD (91.2 %) enamel

M1

V4097

0.708750

6

14002

37

8

4255 Ovis aries/Capra hircus BC30 - 15AD BC61 - 65AD (91.2 %) enamel

P4

V4255

0.708820

8

14005

37

31 3994 Ovis aries/Capra hircus BC30 - 15AD geen

enamel

M2

V3994

0.708774

8

28001

8

98 1747 Equus caballus

geen

enamel

M1

V1747

0.708852

8

11020

37

3137 Bos taurus

BC30 - 15AD geen

enamel

M1

V3137

0.708816

8

11020

117 45 3140 Bos taurus

BC30 - 15AD geen

enamel

M1

V3140

0.708766

9

11021

124

3862 Bos taurus

BC30 - 15AD BC57 - 68AD (93.4%) enamel

M1

V3862

0.709585

10

11021

136 51 5802 Bos taurus

BC30 - 15AD BC57 - 68AD (93.4%) enamel

M1

V5802

0.708793

8

11021

117 47 3130 Ovis aries/Capra hircus BC30 - 15AD BC57 - 68AD (93.4%) enamel

M1

V3130

0.708806

7

VROM?

Tabel 16.6. Tiel-Medel-Afronding. Resultaten van het strontiumsotopenonderzoek van de dierlijke resten.

de vrouw uit graf 1042. Daarbij moet wel gezegd worden dat het rund en de vrouw waarschijnlijk uit
andere perioden dateren (respectievelijk de vroegste Romeinse tijd en vroeg- of midden-Romeinse tijd).
Dieren met een opvallend hoge of opvallend lage 87Sr/86Sr ratio zijn niet in de onderzochte populatie
aangetroffen. Desalniettemin laat de zeer opvallend constante waarde van 0.7088 (0.708797 ± 0.000031)
van de meeste dieren zien dat indien een zeer stabiel dieet genoten werd. Dit kan vertaald worden naar
een hypothese dat de runderen in dezelfde weide, of in dezelfde lokale regio, gehouden werden. Dus
hoewel de hoge ratio’s van runderen V3392 en V3863 niet opvallend hoog zijn, laten zij wel zien dat deze
dieren of met (relatief grote hoeveelheden) voedsel zijn bijgevoerd, of op andere weiden hebben gegraasd.
In het tweede scenario kan dit betekenen dat ook binnen de veestapel niet-lokale dieren aanwezig waren.
In dit licht is het interessant is dat beide runderen uit de vroegste Romeinse contexten afkomstig zijn
(laag 11020 en greppel 14002).
Paleodieet
Op zeven menselijke individuen is koolstof- en stikstofisotopenonderzoek uitgevoerd. De resultaten
staan in tabel 16.7 en fig. 16.7 gepresenteerd.Van alle individuen is met succes kwalitatief goed collageen
geëxtraheerd. Hoewel de verschillen in 87Sr/86Sr ratio’s tussen sommige individuen aanzienlijk is, zijn de
verschillen in de koolstof- en stikstofisotopendata zeer beperkt. De δ15N ratio’s variëren tussen 12.0‰ en
13.4‰; een verschil van 1.4‰ en minder dan een verschil in trofisch niveau zou veroorzaken (3-5‰). De
verschillen in de δ13C ratio’s zijn iets groter. De data variëren tussen de -22.8‰ en -19.0‰; een verschil
van 3.8‰. Dit verwijst mogelijk naar een afwijkend dieet van één van de individuen (zie hieronder).
In figuur 16.7 zijn de menselijke data geplot met reeds aanwezige dierlijke referentiedata. Deze dierlijke resten komen niet uit dezelfde periode en ook niet per allemaal uit dezelfde regio. Desalniettemin
kunnen deze gemiddelde waarden een goede indicatie geven waar we de eventuele dierlijke referentiedata uit IJzertijd en Romeins Tiel zouden kunnen verwachten, ervan uitgaande dat de verschillen in het
voedselpatroon van de herbi-, omni- en carnivoren, alsmede de rivier- en zeevissen door de jaren heen
klein zullen zijn geweest. De enige mogelijke significante verschillen worden verwacht in het voedselpatroon van de schapen en geiten, omdat deze dieren in het kustgebied mogelijk op de relatief zoute
vlaktes gehouden zijn, hetgeen een aanzienlijke verhoging in de δ15N ratio’s van de dieren kan geven. Dat
het gros van de referentieschapen uit het kustgebied afkomstig is, is mogelijk al te zien aan de beduidend
hogere gemiddelde δ15N ratio’s van de dieren ten opzichte van de mede-herbivoren zoals de runderen
(zie bijlage 15 en fig. 16.7).
Als we de aanwezige referentiedata als bruikbare referentiedata beschouwen, dan komen de resultaten
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van de zeven onderzochte individuen uit Tiel-Medel het meest overeen met die van honden en katten.
Dit is niet bijzonder, omdat juist deze dieren de voedselresten van de mensen gegeten zullen hebben.
Hoewel de dataset klein is, is het wel duidelijk dat vis geen grote rol heeft gespeeld, maar dat men voornamelijk van de consumptie van vlees afhankelijk was. Indien zeevis wel vaak op het menu gestaan zou
hebben, dat zouden de δ13C waarden positiever zijn, richting of zelfs positiever dan -18.0‰.825 Het dieet
bestond voornamelijk uit C3 vegetatie, zoals granen, en dierlijke producten, zoals vlees (rund, schaap/geit
en varken), melk en eieren. Zeevis die hoog in de voedselketen staat, zoals kabeljauw, maar ook riviervis,
speelde bijna geen rol van betekenis in het dieet van de mensen. De δ13C waarde van de laat-Romeinse
20 tot 35-jarige vrouw uit graf 1006 is echter ietwat negatiever dan de overige individuen en gaat richting de waarden van riviervis (referentiedata ontbreekt in figuur 16.7). Dit kan betekenen dat deze vrouw
relatief meer riviervis gegeten heeft in vergelijking met de andere individuen, maar haar dieet was wel
voornamelijk op vleesconsumptie gebaseerd.

1 6 . 3 . 5  c o n c l u s i e

Het isotopenonderzoek naar de herkomst en het paleodieet van de menselijke en dierlijke individuen
van Tiel-Medel hebben belangrijke data opgeleverd. De resultaten van het menselijke strontium- en
zuurstofisotopenonderzoek laten zien dat de populatie door de jaren heen gemêleerd is geweest: we zien
niet alleen mogelijk ’lokale‘ mensen, maar ook individuen die hun jeugd elders hebben doorgebracht.
’Lokaal‘ in deze context moet wel met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden: de 87Sr/86Sr ratio’s
en de δ18O waarden komen ook in andere delen van Nederland voor, zoals het gehele Nederlandse
kustgebied. De strontium- en zuurstofisotopendata hebben geen definitief bewijs geleverd dat ook individuen uit het hedendaagse buitenland zich in Tiel hebben gevestigd. De 87Sr/86Sr ratio’s van de dieren
zijn opvallend identiek, op twee runderen na. De gelijkenissen in de 87Sr/86Sr data en de zeer kleine
standaarddeviatie (0.000031) duiden op een zeer stabiel en identiek voedselpatroon. Mogelijk hebben
de runderen, de schapen en geiten en het paard op dezelfde weilanden gegraasd. De twee runderen met
afwijkende 87Sr/86Sr ratio’s zijn mogelijk bijgevoerd, maar een niet-lokale komaf lijkt een meer plausibele verklaring voor de afwijkende 87Sr/86Sr ratio’s. De veestapel was derhalve mogelijk al in de vroegste
	
Zie Kootker 2017a voor referentiedata uit Alkmaar
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periode gemêleerd in termen van herkomst van de dieren. Dit duidt op handel, uitwisseling of specifiek
het binnenhalen van stieren of koeien om de genetische variatie zo hoog mogelijk te houden. De vroege
datering van de runderen (Late IJzertijd of vroeg-Romeinse tijd) biedt ook de mogelijkheid voor een
alternatieve hypothese: dat de runderen met de eerste bewoners zijn meegekomen naar de regio.
Het koolstof- en stikstofisotopenonderzoek heeft ook belangrijke data opgeleverd, omdat het aantal
onderzochte IJzertijd en Romeinse inhumatiegraven zeer beperkt is in Nederland. Het dieet van de
menselijke individuen lijkt vooral op de consumptie van vlees gericht te zijn. De consumptie van een
beperkte mate van zoetwatervis is lastig uit de data te extraheren. De verschillen tussen de individuen
zijn beperkt, hetgeen inhoudt dat de individuen een min of meer gelijk voedselpatroon gehad hebben in
de laatste jaren voor de dood. Naast C3 vegetatie, zoals granen, fruit en groentes, stonden er vooral vlees,
eieren en zuivelproducten op het menu. Dit is niet opvallend: op gierst na zijn C4 gewassen, waarvan
mais de bekendste is, in Noordwest-Europa schaars. Het kan dus geconcludeerd worden dat gierst geen
grote rol speelde in dieet van de Romeinse inwoners van Tiel. Ook zee- en riviervis stonde zelden op
het menu. Eenzelfde conclusie is getrokken aan de hand van de archeozoölogische analyse, hoewel daarbij



vaak een kanttekening wordt geplaatst dat visresten niet zelden gemist worden door de methodiek van
opgraven. Bij dit onderzoek is echter wel gezeefd (zie hoofdstuk 14). Ervan uitgaande dat alle dierlijke
resten verzameld zijn, ondersteunt de afwezigheid van (veel) archeologisch vismateriaal de interpretatie
dat vis een ondergeschikte rol speelde in het dieet.

1 6 . 4  d i s c u s s i e o v e r d e g e z a m e n l i j k e h u m a n e r e s u l t a t e n
Door de resultaten van het fysisch antropologisch, DNA- en isotopenonderzoek dat is uitgevoerd op de
menselijke resten te integreren, krijgen we een zo compleet mogelijk beeld van de gemeenschappen die
gebruik hebben gemaakt van de grafvelden Hazenkamp en De Reth. Op deze grafvelden, die beiden
enkele honderden jaren in gebruik zijn geweest en elkaar in ieder geval deels in tijd hebben overlapt,
zijn zowel inhumaties als crematies aangetroffen. De inhumaties vormen echter verreweg de minderheid
(twaalf inhumatiegraven tegenover 86 crematiegraven). Hoewel gecremeerd materiaal in principe niet
in aanmerking komt voor DNA- en isotopenonderzoek, is dit toch geprobeerd op de relatief licht verbrande resten uit één Romeins crematiegraf uit het grafveld Hazenkamp. Het DNA-onderzoek leverde
geen resultaten op, maar het isotopenonderzoek wel. Daarnaast is op acht inhumaties DNA-onderzoek
uitgevoerd, wat goede resultaten opleverde voor zeven daarvan. Op vijf van deze individuen is succesvol strontium- en zuurstofisotopenonderzoek uitgevoerd en op zes van hen ook succesvol koolstof- en
stikstofisotopenonderzoek. De resultaten van dit onderzoek bieden een eerste kijk op de inwoners van
Tiel in de (Late) IJzertijd, maar vooral de Romeinse tijd, zoals hun biologische verwantschappen, hun
herkomst en hun levensomstandigheden. Dat tot op heden nog maar zo weinig inhumaties uit met name
de Romeinse tijd zijn onderzocht met DNA- en isotopenonderzoek, maakt deze inkijk des te interessanter en leerzamer.
De geslachtsbepaling is in dit onderzoek gedaan met behulp van zowel fysisch antropologische
methoden als DNA-onderzoek. De resultaten van het DNA-onderzoek waren bepalend wanneer met
beide methoden het geslacht is bepaald en dit tegenstrijdige resultaten opleverde. Uit de vergelijking
van de resultaten van beide methoden, blijkt dat één volwassen individu dat met fysisch antropologisch
onderzoek als mannelijk was beschouwd, op basis van het DNA-onderzoek als vrouwelijk zou moeten
worden beschouwd. Een ander individu waarvan het geslacht als niet bepaalbaar is beschouwd, bleek op
basis van het DNA-onderzoek ook vrouwelijk te zijn. Dit duidt mogelijk op een relatieve robuustheid
bij de vrouwen.
De enige duidelijke aanwijzing voor biologische verwantschap zien we tussen twee baby’s uit de
midden-Romeinse tijd die beiden binnen twee maanden na hun geboorte zijn overleden en tegelijkertijd dicht bij elkaar begraven zijn. Het blijkt hier te gaan om een twee-eiige tweeling bestaande uit een
meisje en een jongetje, iets wat vanwege de zeldzaamheid nog niet eerder is aangetoond binnen een
archeologische context in Nederland.
Binnen dit onderzoek zijn verschillende aanwijzingen voor diversiteit en mobiliteit waargenomen
voor de onderzochte inhumaties. Dit begint al bij de dateringen; deze lopen van de IJzertijd tot de laatRomeinse tijd.We zien zowel kinderen als volwassenen en zowel vrouwen als mannen. Naast de tweeling
konden andere vormen van biologische verwantschap worden uitgesloten of waren deze niet waarneembaar. We kunnen vaststellen dat de gemeenschappen die gebruik hebben gemaakt van de twee grafvelden
samen minimaal zeven verschillende vrouwelijke voorouders hebben gehad. Dit is op zich misschien niet
verwonderlijk gezien de spreiding in tijd, maar deze indicaties voor een relatief hoge genetische variatie
sluiten ook aan bij de resultaten van het isotopenonderzoek. Op basis van dit laatstgenoemde onderzoek
zien we zowel bij de onderzochte mensen als dieren aanwijzingen voor mobiliteit. Het dieet laat daarentegen weinig variatie zien tussen de onderzochte personen.
Vanwege het relatief kleine aantal individuen dat succesvol onderzocht is, alsmede de grote sprei-



ding in tijd, moeten we wel terughoudend zijn met het vergelijken van zowel de individuen als de twee
grafvelden onderling. Desalniettemin vormen de verkregen inzichten een waardevolle aanvulling op
de kennis van gemeenschappen uit de IJzertijd, maar met name de Romeinse tijd, waarvoor nog nauwelijks vergelijkbare informatie beschikbaar is binnen Nederland. Hierdoor zijn de mogelijkheden om
deze informatie in een bredere context te interpreteren beperkt. Eerder isotopenonderzoek op IJzertijdinhumaties uit het rivierengebied duiden echter ook op gevarieerde gemeenschappen in termen van
herkomst.826 Hetzelfde zien we in (laat-)Romeins Castricum, waar zowel DNA- als isotopenonderzoek
is uitgevoerd. Ook hier ontbreken duidelijke aanwijzingen voor biologische verwantschap en zijn er wel
sterke aanwijzingen voor mobiliteit, zelfs over lange afstand.827

	Kootker et al. 2018
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	Kootker/Altena 2010; Altena/de Knijff 2017
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b o ta n i s c h e mat e r i a l e n
Frederike Verbruggen/Silke Lange/Lucy Kubiak-Martens

1 7. 1 i n l e i d i n g
In dit hoofdstuk komt de studie van de botanische materialen aan bod. Deze analyse omvat de volgende
onderdelen: botanische macroresten, palynologische resten, hout en houtskool.828 In het PvE zijn verschillende vragen opgenomen waarbij de studie van botanische materialen een bijdrage kan leveren aan de
beantwoording. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is in het veld een bewust gekozen monsterstrategie gehanteerd (zie paragraaf 4.4). Elke materiaalgroep draagt op eigen wijze bij aan de vraagstellingen van het archeologisch onderzoek.
In het onderstaande worden allereerst de verschillende materiaalgroepen kort geïntroduceerd. Vervolgens verschuift de aandacht naar de methoden waarmee deze verschillende materiaalcategorieën
zijn onderzocht. De daaropvolgende paragrafen presenteren de resultaten van de analyses, hoofdzakelijk
geordend per chronologische fase en specifieke context. Op deze wijze wordt optimale samenhang gecreëerd tussen de specialistische resultaten en de archeologische contexten die centraal staan in hoofdstuk
6. Afsluitend worden de resultaten bezien vanuit een breder kader en worden de conclusies samengevat.
De onderzoeksvragen zijn leidend geweest bij de opzet, uitvoering en rapportage van de analyses, maar
worden niet puntsgewijs beantwoord in dit hoofdstuk. De antwoorden op de afzonderlijke onderzoeksvragen zijn opgenomen in bijlage 2.

1 7. 2 i n t r o d u c t i e va n d e m at e r i a a l g r o e p e n
Allereerst worden hier de verschillende materiaalgroepen kort geïntroduceerd.
Hout is een onmisbare grondstof voor de mens. Het is niet alleen een waardevolle brandstof, maar
diende ook als constructiemateriaal. Bij de onvolledige verbranding van hout ontstaat houtskool. In het
geval van crematiegraven, die bij dit onderzoek één van de hoofdrollen spelen, kan houtskoolonderzoek
informatie verschaffen over het gebruik van hout voor de brandstapel en kan het bijdragen aan kennis
over rituelen, waarbij gedacht kan worden aan het plaatsen van houten offers of giften.
De term ‘palynologische resten’ is een verzamelnaam voor microscopische organische overblijfselen,
zoals pollen, sporen en zogenaamde niet-pollen palynomorfen, zoals ascosporen van schimmels. Pollen
en sporen worden in groten getale geproduceerd en zijn goed herkenbaar. Doordat deze resten klein (in
de orde van tientallen micrometers) en daarmee zeer licht zijn, verspreiden ze over het algemeen goed
door de lucht, in water of via insecten. Aan de hand van pollenonderzoek kan dan ook inzicht verkregen
worden in de regionale en lokale vegetatie in het verleden. Palynologisch onderzoek wordt vaak ingezet
om meer inzicht te krijgen in het biotische landschap en veranderingen daarin door de tijd. Het biedt
niet alleen de mogelijkheid om kenmerkende vegetatietypen in het verleden te herkennen, maar ook
om inzicht te krijgen in de inrichting en het gebruik van het landschap. Bovendien kan palynologisch
onderzoek een belangrijke aanvulling vormen op het botanische macrorestenonderzoek bij vragen
omtrent voedingsgewoonten. Immers, sommige cultuurgewassen worden geoogst voordat de plant zaad
heeft kunnen zetten.
Botanische macroresten, zoals zaden en vruchten, zijn groter (in de orde van millimeters) en zwaarder
	Om redenen van leesbaarheid zullen botanische macro-
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resten en palynologische resten hieronder veelal respectievelijk ‘zaden’ en ‘pollen’ genoemd worden.



dan pollen. Zaden verspreiden dan ook in het algemeen over minder grote afstanden dan pollen. Bovendien produceren planten veel minder zaden dan stuifmeel. Macroresten zijn daarmee vooral indicatief
voor de lokale vegetatie die zich in de nabijheid van de onderzochte context bevond. Bij archeologische
sporen moet echter rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat er naast natuurlijke depositie
ook sprake kan zijn van antropogene input, bijvoorbeeld in de vorm van huishoudelijk afval of dorsafval
dat al dan niet bewust in sporen terecht is gekomen.829 Bovendien zal binnen een nederzetting door de
mens allerlei plantaardig materiaal zijn versleept, waarvan resten in de gebruikssporen worden teruggevonden. Onderzoek aan zaden kan daarom ook een belangrijke bijdrage leveren in het beantwoorden
van vragen omtrent voeding, voedingspatronen en de herkomst van plantaardige voeding.

1 7. 3 mat e r i a a l e n m e t h o d e
1 7. 3 . 1 mac r o r e s t e n o n d e r z o e k

Materiaal
Tijdens het veldwerk zijn door het veldteam van VUhbs uit diverse sporen grondmonsters genomen.
Hieruit zijn door de VUhbs 35 monsters geselecteerd voor nader onderzoek en deze zijn aangeboden
aan BIAX Consult. Een overzicht van de herkomst en ouderdom van de 35 onderzochte macrorestenmonsters is weergegeven in tabel 17.1. Bij de bespreking van de structuren in paragraaf 17.5 zullen de
monsterlocaties aan bod komen.
Opwerking
De macrorestenmonsters met een volume variërend van 0.5 tot 5 l zijn door de VUhbs gezeefd over een
serie zeven met een fijnste maaswijdte van 0.25 mm. De geanalyseerde zeefresiduen zijn gedroogd, op
die van V3053 en V3054 na.
Inventarisatie
De archeobotanische macrorestenmonsters zijn in eerste instantie geïnventariseerd om op basis van
concentratie, conservering, samenstelling en informatiewaarde van de aanwezige plantaardige resten de
geschiktheid voor analyse te bepalen. De resultaten van het inventariserend onderzoek zijn reeds eerder
beschreven en zullen hieronder per context kort herhaald worden.830
Determinatie
Na overleg met de opdrachtgever zijn vijftien monsters voor analyse geselecteerd (zie tabel 17.1). De aanwezige macroresten in de zeefresiduen zijn gedetermineerd door L. van Beurden en L. Kubiak-Martens
(BIAX Consult) met behulp van een opvallend-lichtmicroscoop (Leica MZ8) met een maximale vergroting van 50x, de referentiecollectie van BIAX Consult en volgens standaardwerken.831
De naamgeving van de planten die macroresten hebben geproduceerd volgt de drieëntwintigste druk
van de Heukels’ Flora van Nederland.832 In de tekst zullen de Nederlandse namen worden gehanteerd.
De wetenschappelijke namen zijn terug te vinden in de bijlagen.

	
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de
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herkomst van botanisch materiaal (en de interpretatie
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	Verbruggen/Van Beurden 2017.
	Berggren 1969; idem 1981; Anderberg 1994; Cappers et
al. 2006; Körber-Grohne 1964; idem 1991.

betrouwbaarder te maken) wordt bij voorkeur een
gecombineerd pollen- en zadenonderzoek uitgevoerd.
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kuil

kuil

associatie met

ja

Augusteïsch
greppelcomplex,
deel A
26

24

1

2961

25008

kuil

kuil

associatie met
Augusteïsch
greppelcomplex,
deel A

26

12

1

2955

14011

greppel

greppel

een (bij)gebouwtje
35

17

1

6320

9003

bijgebouw

paalkuil

deel B

ROMV

moeilijk dateerbaar)
19

18

1

2375

8002

huis

paalkuil

erf huis 8002, deel C ROMVA

1-30 na Chr.

4

19

45

1

2546

14001

erfgreppel

greppel

erf huis 8002, deel C ROMVA

1-30 na Chr.

5

41

19

1

4274

25001

kuil

kuil

erf huis 8002, deel C ROMVA

1-30 na Chr.

5

41

21

1

4213

13005

bijgebouw

paalkuil

zespalige spieker erf ROMVA

1-30 na Chr.

5

40-70 n.Chr.

5

huis 8002, deel C
49

19

1

4694

25009

kuil

kuil

mogelijke waterkuil, ROMVB

ja

deel D
4

148

1

1021

1042

inhumatiegraf

inhumatie

slordige depositie

ROMM

Hazenkamp, deels

21-170 Na Chr. (14C; 1.5

ja

93.6%)

verbrand
4

148

4

788

1042

inhumatiegraf

inhumatie

slordige depositie

ROMM

Hazenkamp, deels

21-170 Na Chr. (14C;

1

ja

93.6%)

verbrand
7

27

3

1346

1052

crematiegraf

crematie

grafveld Hazenkamp ROMM

90-170 na Chr.

1.5

12

36

4

2926

6008

omheinings

greppel

De Reth

ROMM

70-270 na Chr.

5

greppel
20

65

1

3476

1085

crematiegraf

crematie

rijk graf De Reth

ROMM

100-125 na Chr.

0.8

14

30

1

1707

1062

crematiegraf

crematie

De Reth

ROMM

70-120 na Chr.

0.5

132

39

1

5500

1092

crematiegraf

crematie

De Reth

ROMM

150-300 na Chr.

1.5

8

41

1

1733

25036

-

kuil

kuil naast LROM huis ROML?

mogelijk 350-450

5

8004

na Chr.

kuil naast LROM huis ROML

350-450 na Chr.

8

45

1

1735

25010

-

kuil

5

8004

Tabel 17.1. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de onderzochte macrorestenmonsters (inclusief SEM-monsters), op volgorde
van ouderdom. De geanalyseerde monsters zijn vetgedrukt. associatie met Augusteïsch greppelcomplex,deel A SEM = Scanning
Electron Microscope, of rasterelektronenmicroscoop, vnr = vondstnummer.



1 7. 3 . 2 pa ly n o l o g i s c h o n d e r z o e k

Materiaal
Tijdens het veldwerk zijn door het veldteam van de VUhbs profielbakken geslagen in diverse sporen en
zijn losse monsters verkregen uit een aantal graven. Hieruit zijn 30 monsters geselecteerd voor nader
palynologisch onderzoek. Een overzicht van de contexten en de ouderdom van de monsters is weergegeven in tabel 17.2. De exacte monsterlocatie van de pollenmonsters uit profielbakken zijn weergegeven
in digitale bijlage 2 t/m 6. Ook voor de palynologische monsters geldt dat de bemonsterde contexten bij
de bespreking van de structuren in paragraaf 17.5 behandeld zullen worden.
Monstername en opwerking
De profielbakken zijn in het laboratorium van BIAX Consult schoongemaakt, beschreven en gefotografeerd. Uit de geselecteerde structuren (zie paragraaf 17.5) zijn submonsters met een volume van 6 ml
(in het geval van laag 11042: 5 ml) genomen. Deze pollenmonsters zijn opgewerkt tot pollenpreparaten
volgens de standaardmethode van Erdtman.833 De bereiding is uitgevoerd onder leiding van M. Hagen
van het Laboratorium voor Sedimentanalyse van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Aan elk monster
is een bekende hoeveelheid sporen van een wolfsklauwsoort (Lycopodium clavatum) toegevoegd.834 Dit
maakt het mogelijk om de concentratie pollen en sporen in elk monster te bepalen. Het resultaat van de
opwerking is een monsterresidu. Per monsterresidu worden één of enkele preparaten vervaardigd. Deze
preparaten zijn voor microscopisch onderzoek.
Inventarisatie
In eerste instantie zijn de pollenmonsters gescand/gewaardeerd om op basis van concentratie, conservering, samenstelling en informatiewaarde van de aanwezige plantaardige resten de geschiktheid voor
analyse te bepalen. De resultaten van het inventariserend onderzoek zijn eerder beschreven en zullen
hieronder per context kort herhaald worden.835
Determinatie en pollensom
Na overleg met de opdrachtgever zijn zeventien monsters voor analyse geselecteerd (zie tabel 17.2).
De preparaten zijn vervolgens door de eerste auteur onderzocht met behulp van een doorvallendlichtmicroscoop (Leica DMLB) met vergrotingen tot 1000x (eventueel met fasecontrast), aan de hand
van de pollencollectie van BIAX Consult en met behulp van determinatieliteratuur.836 Niet-pollen palynomorfen (NPP’s), zoals resten van schimmels of parasieten, zijn gedetermineerd met behulp van NPPdeterminatiewerken.837 De nomenclatuur van de pollen-, sporen- en NPP-typen volgt deze literatuur. De
naamgeving van de planten die de pollen en sporen hebben geproduceerd volgt de drieëntwintigste druk
van de Heukels’ Flora van Nederland.838 In de tekst zullen de Nederlandse namen worden gehanteerd. De
wetenschappelijke namen zijn terug te vinden in de bijlagen.
De ecologische affiniteiten van de wilde planten zijn bepaald met behulp van de Nederlandse Ecologische Flora, de Heukels’ Flora van Nederland en de Standaardlijst van de Nederlandse Flora.839 Voor het

	Erdtman 1960; Fægri et al. 1989; met modificaties van

833

Konert 2002.
	Stockmarr 1971. Aan elk monster zijn drie tabletten met

834

elk 9.666 sporen toegevoegd.
	Verbruggen/Van Beurden 2017.

835

	Beug 2004; Moore et al. 1991; Punt et al. 1976-2009.

836

	Van Geel 1976; idem 1998.

837

	Van der Meijden 2005.

838

	Weeda et al. 1985-1994; Tamis et al. 2004; Van der

839

Meijden 2005.



wp

vn

sn

laag

structuur

structuurtype

context

5

992

66

-

6005

omheiningsgreppel

greppel

5

990

32

2

6004

omheiningsgreppel

greppel

5

990

32

1

6004

omheiningsgreppel

greppel

8

1960

142

1

1073

inhumatiegraf

inhumatie

8

1958

142

1

1073

inhumatiegraf

inhumatiegraf

8

1959

142

1

1073

inhumatiegraf

inhumatiegraf

4

778

148

3

1042

inhumatiegraf

inhumatiegraf

4

779

148

4

1042

inhumatiegraf

inhumatiegraf

4

780

148

3

1042

inhumatiegraf

inhumatiegraf

4

781

148

4

1042

inhumatiegraf

inhumatiegraf

4

979

148

2

1042

inhumatiegraf

inhumatiegraf

5

989

67

-

11005

sedimentlaag/geulvulling

geulvulling

5

989

78

-

11006

cultuurlaag/vegetatieniveau

cultuurlaag/vegetatieniveau

27

4169

6

4

6008

greppel

greppel

27

4170

6

3

6008

greppel

greppel

27

4171

6

1

6008

greppel

greppel

20

3476

65

-

1085

crematiegraf

crematie

115

2713

56

-

11022

geulvulling

geulvulling

54

6112

18

-

11042

geulvulling

geulvulling

54

6112

14

-

11043

geulvulling

geulvulling

54

6112

16

-

11044

geulvulling

geulvulling

54

6112

15

-

11045

geulvulling

geulvulling

5

992

76

-

geen

sedimentlaag/geulvulling

sedimentlaag/geulvulling

5

992

77

-

geen

sedimentlaag/geulvulling

sedimentlaag/geulvulling

115

2713

45

-

11011

afzettingen reactivering

geulvulling

115

2713

46

-

11010

afzettingen reactivering

geulvulling

115

2713

78

-

11012

afzettingen reactivering

geulvulling

5

991

36

-

11008

afzettingen reactivering

geulvulling

5

991

75

-

11007

afzettingen reactivering

geulvulling

115

2712

75

-

11007

afzettingen reactivering

geulvulling

Tabel 17.2. Tiel-Medel-Afronding. Van de palynologische monsters, op volgorde van ouderdom. De geanalyserde monsters zijn
vetgedrukt.Verklaring: * = 14C-datering (92,8% bij een betrouwbaarheidsinterval van 95,4%), ** = 14C-datering (93,6% bij een
betrouwbaarheidsinterval van 95,4%), LME = Late Middeleeuwen, ROML = laat-Romeinse tijd, ROMM = midden-Romeinse
tijd, ROMV = vroeg-Romeinse tijd, vnr = vondstnummer.



opmerkingen

ouderdom

datering

labcode

volume (ml)

Hazenkamp

ROMM

70-150 na Chr.

BX7786

6

Hazenkamp

ROMM

70-150 na Chr.

BX7781

6

Hazenkamp

ROMM

70-150 na Chr.

BX7780

6

onderbuik, Hazenkamp

ROMV/ROMM

2 voor-125 na Chr.*

BX7790

6

onder schedel, Hazenkamp

ROMV/ROMM

2 voor-125 na Chr.*

BX7788

6

rechtervoet, Hazenkamp

ROMV/ROMM

2 voor-125 na Chr.*

BX7789

6

slordige depositie Hazenkamp, deels

ROMV/ROMM

21-170 na Chr.**

BX7773

6

ROMV/ROMM

21-170 na Chr.**

BX7774

5

ROMV/ROMM

21-170 na Chr.**

BX7775

5

ROMV/ROMM

21-170 na Chr.**

BX7776

5

ROMV/ROMM

21-170 na Chr.**

BX7777

5

nabij Hazenkamp

ROMM

100- ca. 250 na Chr.

BX7779

6

in de top van laag 11005

ROMM

150-230 na Chr.

BX7778

6

De Reth

ROMM

70-270 na Chr.

BX7794

6

De Reth

ROMM

70-270 na Chr.

BX7793

6

De Reth

ROMM

70-270 na Chr.

BX7792

6

bijgift schaal, De Reth

ROMM

100-125 na Chr.

BX7791

6

ROMM

100-200 na Chr.

BX7803

6

nabij insteekhaven

ROMM

100-200 na Chr.

BX7798

5

nabij insteekhaven

ROMM

100-200 na Chr.

BX7797

6

nabij insteekhaven

ROML

300-400 na Chr.

BX7796

6

nabij insteekhaven

ROML

300-400 na Chr.

BX7795

6

over greppel 6005

onzeker

na ca. 150

BX7784

6

over greppel 6005

onzeker

na ca. 150

BX7785

6

LME

vanaf 1200 na Chr.

BX7802

6

LME

vanaf 1200 na Chr.

BX7801

6

11008

LME

vanaf 1200 na Chr.

BX7800

6

11012

LME

vanaf 1200 na Chr.

BX7783

6

LME

vanaf 1200 na Chr.

BX7782

6

LME

vanaf 1200 na Chr.

BX7799

6

verbrand
slordige depositie Hazenkamp, deels
verbrand
slordige depositie Hazenkamp, deels
verbrand
slordige depositie Hazenkamp, deels
verbrand
slordige depositie Hazenkamp, deels
verbrand



pollenonderzoek is een pollensom van minimaal 600 pollen en sporen gehanteerd.840 Voor het bepalen
van de percentages van de palynologische resten zijn alle planten, behalve waterplanten in de pollensom
opgenomen.
Pollendiagram
De resultaten van het palynologisch onderzoek zijn grafisch weergegeven in pollendiagrammen, die met
behulp van het programma Tilia zijn gemaakt.841 Palynomorfen (pollen, sporen en NPP’s) zijn binnen
ecologische groepen gerangschikt op de x-as. De volgorde van palynomorfen binnen elke ecologische
groep is op onafhankelijke wijze bepaald op basis van het zwaartepunt van het voorkomen. De monsters
zijn op basis van stratigrafie binnen het profiel op de y-as gerangschikt. De y-as mag dan ook als relatieve
tijdsas gezien worden. Om de pollencurven is een grijze enveloppe geplot, die een overdrijving van 10x
voorstelt. Hierdoor worden pollentypen die in lage percentages aanwezig zijn, beter zichtbaar in het
pollendiagram. Pollentypen die buiten de kwantitatieve telling in het preparaat zijn aangetroffen, zijn in
de pollendiagrammen met een plus (+) weergegeven. De microscopische verkoolde plantenresten zijn in
abundantieklassen (+, ++, +++, ++++) weergegeven.
Voor elk profiel is een afzonderlijk diagram vervaardigd. Een uitzondering hierop vormen de palynologische monsters uit de graven. Voor deze monsters is geen stratigrafisch verband beschikbaar. Daarom
zijn de pollenspectra van deze monsters niet als lijndiagrammen, maar als histogrammen weergegeven.
SEM-onderzoek
De identificatie van bewerkt voedsel (etensresten, zoals fragmenten brood of koek en brijachtig voedsel), maar ook fragmenten van wortels, wortelstokken of knollen (ook wel ‘parenchym’ of opslagweefsel
genoemd), vereist het gebruik van een rasterelektronenmicroscoop (SEM), die het mogelijk maakt om
materiaal op zeer hoge vergroting te onderzoeken. Voedselbereiding is een proces dat vaak gepaard gaat
met vermalen of fijnstampen van ingrediënten waarbij plantenweefsels macromorfologisch onherkenbaar
worden. Dit maakt het moeilijk of zelfs onmogelijk om de oorspronkelijke ingrediënten met behulp
van traditionele methoden te achterhalen. Met SEM-onderzoek kunnen uiterst kleine fragmentjes (bijvoorbeeld graanzemelen, kaffragmenten van granen, epidermisfragmenten van blad- of stengelweefsel en
zetmeelkorrels) die soms het proces van bewerking en verkoling overleven op morfologische en anatomische kenmerken worden bestudeerd. Met behulp van een SEM kunnen deze kleine plantendelen
in de matrix van bewerkt plantaardig voedsel worden onderzocht. Deze methode is de afgelopen jaren
met succes toegepast op materiaal van verschillende archeologische vindplaatsen en verschaft een breed
inzicht in lokale voedingspatroon en technieken van voedselbereiding.842 Bij het SEM-onderzoek van de
verkoolde parenchymresten gaat bijzondere aandacht uit naar het anatomische karakter van het vaatweefsel en parenchymcellen (ook wel opslagweefsel genoemd). Tijdens de identificatie is gebruik gemaakt
van de anatomische criteria volgens Hatheren van de referentiecollectie voor ondergrondse plantendelen
van BIAX Consult.843 De analyses binnen het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd met de rasterelektronenmicroscoop in het SEM-laboratorium van het Naturalis Biodiversity Center te Leiden. In
totaal zijn tien fragmenten bewerkt plantaardig voedsel en een fragment van knol onderzocht. Daartoe
werden de verkoolde resten in kleinere stukjes gebroken zodat de interne structuur ervan kon worden
bestudeerd. De fragmenten zijn vervolgens met carboncement op SEM-houders bevestigd, voorzien van
een platina-palladium coating en onderzocht met een JEOL-JSM-6480LV rasterelektronenmicroscoop
	
Voor het monster uit de onderbuikstreek van het

van het pollenspectrum.

840

	Grimm 1992-2018.

lichaam in inhumatiegraf 1073, bleek een pollensom

841

van 600 na analyse van de beschikbare preparaten niet

842

	Zie bijvoorbeeld Raemaekers et al. 2013, Kubiak-Martens et al. 2015.

haalbaar. Gezien de dominantie van enkele pollentypen,
zullen verdere tellingen niet leiden tot verschuivingen



	Hather 1991, 1993.

843

grafveld
Hazenkamp

De Reth

graf

interpretatie

type

datering

1010

crematiegraf

C1

70-150 na Chr.

1019

rituele kuil

C2

175-300 na Chr.

1021

crematiegraf

C1

70-120 na Chr.

1027

crematiegraf

C1

175-230 na Chr.

1035

crematiegraf

B met urn

175-250 na Chr.

1056

crematiegraf

C1

1-70 na Chr.

1072

crematiegraf

D

175-300 na Chr.

1068

crematiegraf

C1

200-300 na Chr.

1077

crematiegraf

D

47 voor-74 na Chr. C14

1080

crematiegraf

C1

100-300 na Chr.

Tabel 17.3. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht houtskool uit graven met contextinformatie.

bij vergrotingen van 40 tot 850x. Alle stukjes zijn gefotografeerd en beschreven. Het SEM-onderzoek
is uitgevoerd door L. Kubiak-Martens (BIAX Consult). De onderzochte fragmenten zijn afkomstig uit
een tot het Late-IJzertijdhuis 8001 gerekende paalkuil (S116.20; V2501 en V2504, beide één etensrest),
de nabijgelegen Late-IJzertijdkuil 25005, greppel 14002 van het Augusteïsch gedateerde omgreppelde
terrein 14002/14005 (V2078, één knolletje), de Augusteïsche kuil 25008 (V4106, drie etensresten), de
vroeg-Romeinse kuil 25009, gelegen aan de westelijke zijde van de geul (V4694, één etensrest), en uit
inhumatiegraf 1042 (V788 en V1021, beide twee fragmenten) uit de periode 21-170 na Chr.844 Een overzicht van de herkomst van de onderzochte fragmenten is weergegeven in tabel 17.1.

1 7. 3 . 3 h o u t s k o o l o n d e r z o e k

In totaal zijn op de grafvelden Hazenkamp en De Reth samen 98 graven gedocumenteerd.Van tien graven is het houtskool geanalyseerd op soort (tabel 17.3). Het gaat om de graven 1010, 1019, 1021, 1035,
1056, 1068, 1072, 1077 en 1080. De dateringen zijn vastgesteld op basis van bijgiften en 14C-dateringsonderzoek.
Het oorspronkelijke doel was om van elk grafveld vijf houtskoolmonsters te analyseren, maar gezien
het verschil in conservering (het grafveld De Reth is aanzienlijk slechter geconserveerd dan het grafveld
Hazenkamp) bleek dit niet mogelijk. Vandaar dat er uiteindelijk zes monsters van grafveld Hazenkamp
(vindplaats 1) en slechts drie monsters van grafveld De Reth (vindplaats 3) zijn geanalyseerd.
De monsters zijn gezeefd aangeleverd. Waar mogelijk zijn van de monsters honderd stuks geanalyseerd. Van monsters die minder houtskool bevatten, zijn vijftig stuks geanalyseerd. De analyse is door de
tweede auteur uitgevoerd en bestond uit het onderzoeken van de soortspecifieke eigenschappen van de
houtskool. Hiervoor moet de houtskool worden gebroken, om op het recente breukvlak de tangentiale,
radiale en het dwarsaanzicht te kunnen bestuderen. Bovendien zijn waarnemingen aan de houtskool
genoteerd die informatie verschaffen over de kwaliteit van het hout voordat het verkoold raakte, over
het verbranden en verkolen zelf en over processen die plaatsvonden nadat het hout verkoold is geraakt.
Ook is de fragmentatiegrootte genoteerd (fragmentatie 1 t/m 3). Fragmentatie 1 is vrij grote houtskool,
waarbij de stukken groter zijn dan 1 cm3. Tussen 0.5 en 0.9 cm3 is fragmentatie 2 en alles wat daaronder
ligt is fragmentatie 3.

	1910 ± 30 BP (Poz-102883) (21-170 na Chr. bij 2ơ).

844



De analyse is verricht met behulp van een opvallend-lichtmicroscoop (Zeiss) met vergrotingen tot
400x. Voor de determinatie is gebruik gemaakt van de determinatieliteratuur van Schweingruber en
Schoch et al., en van de BIAX-vergelijkingscollectie.845

1 7 . 3 . 4  h o u t o n d e r z o e k

Tijdens het veldwerk zijn door het veldteam van VUhbs 61 stuks hout geborgen uit paalkuilen, een
greppel, een kuil en uit de vullingen van de geul.Van deze stukken zijn 31 vondstnummers geselecteerd
voor houtspecialistisch onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door de tweede auteur. Het onderzoek
bestond uit het schoonmaken en beschrijven van de houtvondsten, waarna zowel de afmetingen als
ook eventuele bewerking- en gebruikssporen zijn genoteerd. Van relevante houtvondsten is een foto ter
documentatie genomen. Elke houtvondst is bemonsterd voor een houtsoortbepaling. Uit drie bulkmonsters van takken uit het damlichaam (laag 11029) zijn per monster tien takken voor een soortbepaling
geselecteerd. Voor de determinatie is gebruik gemaakt van een opvallend-lichtmicroscoop (Zeiss) met
vergrotingen tot 400x. De gebruikte determinatieliteratuur is die van Schweingruber en Schoch et al.
Daarnaast is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie van BIAX Consult.
Eén monster is geschikt gebleken voor dendrochronologisch onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd
door Petra Doeve van BAAC BV.846

1 7 . 3 . 5  k w a l i t e i t s b o r g i n g

Het archeobotanisch onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen in de vigerende KNA, onder certificaat van het Protocol 4006 Specialistisch onderzoek.

1 7 . 4  r e s u l t a t e n e n i n t e r p r e t a t i e
De resultaten van het botanische macrorestenonderzoek zijn weergegeven in digitale bijlage 7 (monsters
uit de Late IJzertijd A met voornamelijk verkoolde resten), digitale bijlage 8 (monsters uit de Romeinse
tijd met voornamelijk verkoolde resten) en digitale bijlage 9 (monsters met voornamelijk onverkoolde
resten). De resultaten van het palynologisch onderzoek zijn weergegeven in digitale bijlage 10 (monsters
uit de grafvelden), digitale bijlage 11 (monsters uit de Romeinse geulvullingen) en digitale bijlage 12
(monsters uit de laat-middeleeuwse geulvullingen. De resultaten van het hout- en houtskoolonderzoek
zijn terug te vinden in respectievelijk digitale bijlage 13 en digitale bijlage 14. De resultaten zullen hieronder in chronologische volgorde, per structuur worden besproken.

1 7 . 4 . 1 l a t e i j z e r t i j d a ( 1 50 - 70 / 50  v o o r c h r . )

De oudste aangetroffen sporen dateren uit de Late IJzertijd A. Het gaat onder meer om deels geërodeerde
huisplattegronden, die zich aan weerszijden van de restgeul van Echteld fase I liggen (zie fig. 17.1). Huis
8001 ligt ten noordoosten van deze geul en huis 8005 bevindt zich aan de zuidwestelijke zijde. Beide
huizen zijn een variant op het gebouwtype Haps, welke vooral lijkt voor te komen in het rivierengebied.
Van een vermoedelijke derde huisplaats zijn ten minste twee spiekers en de sporen van een moeilijk
	Schweingruber 1988, Schoch et al. 2004.

845



	Doeve 2018.

846

160.564
436.550

14009

14010

13004

436.320

25005

8001

160.360
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te reconstrueren huisplattegrond (8006) teruggevonden.
Deze huisplaats ligt ten noorden van huis 8001, aan een
ondiepe aftakking van de geul van Echteld fase I, die in
deze periode als een ondiepe depressie in het landschap
te zien moet zijn geweest (zie fig. 17.1). Ook ten noordwesten van huis 8006 zijn nog enkele sporen uit de Late
IJzertijd gevonden, waaronder greppelstructuur 14009. Al
deze bewoningssporen behoren tot kortstondig bewoonde erven die deel uitmaakten van een rurale nederzetting.
Van huisplattegrond 8001 is een paalkuil onderzocht
op botanische macroresten (V2501 uit S116.20). Eén
verkoold fragment uit deze paalkuil is nader onderzocht
door middel van SEM-onderzoek. Van een monster
uit kuil 25005, waarvan wordt aangenomen dat deze
behoorde tot het erf van huis 8001, zijn macroresten
geanalyseerd (V2504). Uit dit monster is eveneens één
Fig. 17.2. Tiel-Medel-Afronding. Vondsten van
verkoold fragment nader onderzocht met behulp van
macroresten van spelttarwe in IJzertijdcontexten
de rasterelektronenmicroscoop. Ook is greppelstructuur
(witte cirkels) concentreren zich in het dekzand14009 (V2474), de meest noordelijke IJzertijdstructuur
en rivierengebied. Rode cirkel: Tiel-Medel (Bron:
in het plangebied, onderzocht op botanische macroresten.
RADAR2012 (bètaversie)).
Tenslotte is een monster uit een paalkuil van de spieker 13004 onderzocht (V4063). Deze spieker behoort tot
het erf van huis 8006. Ook uit de nabijgelegen greppelstructuur 14010 zijn twee monsters bestudeerd
(V3783 en V3784).

17.4.1.1 Het erf van huis 8001
Concentratie en conservering
De onderzochte sporen van huis 8001 zijn rijk tot matig rijk aan matig geconserveerde verkoolde
macroresten. In de paalkuil en kuil zijn resten van gebruiksgewassen aanwezig. Ook zijn zaden van wilde
planten gevonden.
Cultuurgewassen
In de paalkuil van huis 8001 en in kuil 25005 in het bijzonder, zijn verkoolde graankorrels van bedekte
gerst, emmertarwe, haver en pluimgierst gevonden. Gerst is hierbij het talrijkst; kuil 25005 bevatte meer
dan honderd verkoolde korrels en honderden fragmenten daarvan. Aan de hand van de aanwezige bloembases kon worden vastgesteld dat ten minste een deel van de haverkorrels afkomstig is van gecultiveerde
haver.Van emmertarwe, spelt en haver zijn kafresten gevonden. De kafnaalden van haver (mits afkomstig
van gecultiveerde haver) zijn indicatief voor lokale verbouw. Ze komen namelijk vrij bij de eerste dorsronde, die plaatsheeft op de productienederzetting.Vroeger werden de graankorrels van het kaf ontdaan
vóór het verhandelen.Van emmertarwe zijn een aarvorkje en kelkkafbases gevonden, terwijl van spelt een
kelkkafbasis is aangetroffen. Beide tarwesoorten niet niet vrijdorsend. Dat betekent dat dergelijke resten
zich na de eerste dorsronde vaak nog om de graankorrels bevinden. De korrels werden vaak nog in het
kaf verhandeld. Ze zijn dan ook geen indicatoren voor lokale verbouw, maar sluiten dat uiteraard ook
niet uit. Het is namelijk gezien de rurale context heel waarschijnlijk dat emmertarwe en spelt op lokale
akkers werd verbouwd. Spelt wordt in de IJzertijd eigenlijk alleen maar in op de pleistocene dekzanden
en in het riverengebied gevonden (zie fig. 17.2). Spelt is namelijk een wintergraan, wat impliceert dat



de zaden in het najaar worden ingezaaid en de winter op de akkers moeten ‘overleven’. Indien de akkers
in de winter te nat waren, vergingen de zaden en zullen zich gedurende het voorjaar en de zomer geen
planten hebben kunnen ontwikkelen. Mogelijk is het de bewoners van huis 8001 gelukt om een hoge,
droge (en onbewoonde) plek te vinden voor de verbouw van spelt, bijvoorbeeld op een hoge oeverwal
of stroomrug. Uiteraard is niet uitgesloten dat spelt van elders is betrokken. Ook van pluimgierst wordt
aangenomen dat het door de Late-IJzertijdbewoners van het huidige Tiel werd verbouwd.
Naast granen is een fragment van een hauwtje (het deel waar het zaad zich in bevindt) van huttentut
aangetroffen in paalkuil S116.20. Huttentut was een bekende olieleverancier in de IJzertijd. Huttentut
vindt zijn oorsprong als akkerplant op vlas/lijnzaadakkers.847 De vondst van vele zaden of kapselresten
van huttentut in archeologische monsters uit de Late IJzertijd laat zien dat men toen reeds op de hoogte
was van het nut van de oliehoudende zaden.848 In de monsters van Tiel-Medel-De Reth zijn macroresten
van huttentut echter in dusdanig lage concentraties aangetroffen dat het niet mogelijk is om betrouwbare
uitspraken te doen over het (zelfstandig) verbouwen van dit gewas. Er zijn echter geen resten van lijnzaad
aangetroffen, waaruit de mogelijke status als akkeronkruid afgeleid kan worden. Het is dan ook goed
mogelijk dat huttentut de IJzertijdbewoners voorzag van olie. Een andere mogelijke olieleverancier zijn
de zaden van de geslachten kool en mosterd.
In paalkuil S20 zijn een visschub en kleine fragmenten van verbrand bot gevonden.
Etensresten
In de paalkuil van huis 8001 zijn verkoolde etensresten gevonden. Beide etensresten zijn bekeken met
behulp van de rasterelektronenmicroscoop. Het verkoolde fragment uit paalkuil S116.20 was veel beter
bewaard gebleven en zal hieronder besproken worden.
In het breukvlak van het verkoolde fragment plantaardig voedsel waren in de matrix zemelen van
emmertarwe zichtbaar (zie fig. 17.3). Zemelen zijn de buitenste omhulsels van graankorrels. Ze bestaan
uit verschillende cellagen. De buitenste lagen (het vruchtweefsel) bestaan uit longitudinale en transversale cellen (zichtbaar in fig. 17.3, rechts), met daaronder een dikke binnenste laag (de aleuronlaag). De
transversale cellen zijn qua anatomie en afmetingen (80-120 µm bij ca. 12 µm in het verkoolde materiaal)
karakteristiek voor emmertarwe,849 wat suggereert dat het bewerkte plantaardige voedsel dat in huis 8001
is aangetroffen, is bereid met deze graansoort.850 Onder de SEM-microscoop bleek de matrix van het
verkoolde fragment te bestaan uit een vrij fijnkorrelig materiaal met onregelmatig gevormde holtes (zie
fig. 17.3, links). Dit fijnkorrelige karakter wijst erop dat het voedsel was gemaakt met fijngemalen graan,
hoogstwaarschijnlijk meel. De aanwezigheid van onregelmatige, kleine gasholtes –over het algemeen
100-150 μm en soms 200 μm in diameter - suggereert bovendien dat deze etensrest wellicht kan worden
geïnterpreteerd als een restant brood of cake, gemaakt van deeg dat slecht of slechts beperkt gerezen
was.851 In het brokje is geen kaf aangetroffen, wat kan betekenen dat het graan zorgvuldig was geschoond.
Etensresten gemaakt van granen zijn eerder gevonden in IJzertijdcontexten in Nederland. Eén van
de beste voorbeelden daarvan is het brood van gerst dat is gevonden in kuil uit de Midden IJzertijd te
Nijmegen-Lent zone P9/57 (355-58 voor Chr.). Deze broodresten zijn eveneens gedetermineerd aan
de hand van SEM-onderzoek. Ze zijn geïnterpreteerd als ongezuurd brood of platbrood, gemaakt van
korrels van gerst die goed vermalen waren tot (mogelijk gezeefd) meel.852 Recentelijk zijn ook in een
haardkuil uit de Late IJzertijd in Arnhem-Hoogstede resten gevonden die waarschijnlijk geïnterpreteerd
moeten worden als brood gemaakt van fijnkorrelig emmertarwe.853 Niet alleen in Nederland, maar ook
	Körber-Grohne 1994, 392.
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Fig. 17.3. Tiel-Medel-Afronding. SEM-opnamen van een verkoold fragment uit paalkuil S20 van huis 8001 (V2501). Het betreft
een etensrest, waarschijnlijk brood, dat met emmertarwe is bereid. Foto’s: BIAX Consult.
A een emmerzemelfragment met de kenmerkende transversale cellen (rode pijl) is zichtbaar in een matrix met gasholten; B
details van een zemelfragment met transversale cellen.

in Duitsland zijn restanten van brood en andere graanrijke etensresten gevonden in IJzertijdcontexten.
Zo heeft Behre een brood uit de Vroege IJzertijd (713 voor Chr.) onderzocht dat is aangetroffen in het
veen van Ipwege de buurt van Oldenburg (Noordwest Duitsland).854 Het brood was 15.2 cm in diameter
en 4.4 cm dik. De aanwezigheid van kafresten van pluimgierst en gerst maakt aannemelijk dat het deeg
van deze beide graansoorten was gemaakt. Een ander voorbeeld komt uit de Late IJzertijd (midden 3de
eeuw voor Chr.), namelijk een broodrestant in een Keltische zoutmijn in Bad Nauheim in de buurt van
Hessen (Midden-Duitsland).855 De zemelen die zich in het brood bevonden bleken na SEM-onderzoek
gemaakt van (emmer)tarwemeel.
Wilde planten
De meeste wilde planten waarvan verkoolde zaden zijn aangetroffen in de monsters uit het erf van huis
8001 zijn typische akkerplanten. Aangezien de meeste akkerplanten specifieke eisen stellen aan hun
ondergrond, kunnen zij informatie verschaffen over de milieuomstandigheden op de akkers en in de
moestuinen. Naast de ‘typische’ akkerplanten zullen ook planten die vaak karakteristiek zijn voor andere
vegetatietypen dan akker op de akkers hebben gestaan. Zo kunnen sommige planten die als moerasplant
te boek staan ook op drassige plekken op akkers verschijnen. Ook van graslandplanten zoals hopklaver en
scherpe boterbloem is bekend dat ze in het verleden op akkers voorkwamen.856 Het feit dat deze zaden
verkoold zijn, maakt het aannemelijk dat deze ‘atypische’ akkerplanten tussen de gewassen op de akkers
en moestuinen hebben gestaan en gezien moeten worden als akkerplanten (zogenaamde ‘akkeronkruiden’).857 Zaden van (meegeoogste) akkerplanten hebben namelijk een veel grotere kans om te verkolen
dan zaden van planten uit andere milieus.858
In Medel zijn zaden gevonden van beklierde duizendknoop, melganzenvoet, vogelmuur, stippelganzenvoet en planten die zaden van het uitstaande melde-type produceren. Dit zijn alle planten van
(zeer) voedselrijke gronden. Een interessante vondst is die van enkele zaden van gewone steenraket. In
tegenstelling tot de meeste akkeronkruiden, komt gewone steenraket niet uit zuidelijker streken, maar
is juist van Noord-Europese komaf. Het komt voor in gematigde en koude gebieden van het noorde	Behre 1991.
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	Van der Veen 2007.

lijk halfrond. In de IJzertijd kwam gewone steenraket verspreid door Nederland voor, waarbij opvalt
dat vrijwel alle vindplaatsen waar deze zaden zijn aangetroffen aan of nabij een rivier gesitueerd zijn.859
Gewone steenraket is daarmee geen specifieke indicator voor relaties met het noorden van Nederland.
Gewone steenraket is geen typisch onkruid van graanakkers, maar juist van moestuinen en zogenaamde
hakvruchtakkers. Ook maakt gewone steenraket deel uit van pioniervegetaties op lage oeverwallen langs
rivieren (tezamen met melganzenvoet!). Deze vondst is dan ook een interessante: de vondst van verkoolde
zaden van gewone steenraket laat zien dat men in de IJzertijd (ten minste ten dele) op de oeverwallen
akkerde. Het is tevens mogelijk dat gewone steenraket voorkwam op een lokale moestuin nabij huis 8001.
Ook zijn in de sporen van huis 8001 diverse zaden van graslandplanten gevonden, die gezien het
feit dat ze verkoold zijn, op de akkers zullen hebben gegroeid. Het betreft niet zozeer zaden van grassen, maar wel van hopklaver en ratelaar. Aangezien vegetatietypen in het verleden vaak niet zo scherp
begrensd waren als dat vandaag de dag het geval is, is het goed mogelijk dat sommige grasplanten ook
bijvoorbeeld aan de randzone van of zelfs in akkers voorkwamen. Voor de Middeleeuwen is bekend dat
zaden van hooilandplanten met (stal)mest op de akkers terecht kwamen, waarna sommige planten zoals
ratelaar zich hebben kunnen ontwikkelen op de akkers.860 Of dat ook in de IJzertijd al het geval was, is
tot op heden niet onomstotelijk bewezen.
In de monsters bevinden zich zaden van zogenaamde storingsindicatoren, zoals kluwenzuring/bloedzuring en krulzuring/ridderzuring. Deze planten zijn te vinden op plekken waarin de milieuomstandigheden niet stabiel zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een wisselende waterhuishouding, waarbij
graslanden in de winter onder water staan en in de zomer (deels) droogvallen. Maar er kan ook sprake zijn
van begrazing. Hoe dan ook, de verstoring is voor de storingsplanten niet nadelig. In tegendeel, zonder
de verstoring zouden deze planten hoogstwaarschijnlijk weggeconcurreerd worden. Ten slotte zijn zeer
sporadisch zaden gevonden van oever- en moerasplanten, te weten van gewone/slanke waterbies en van
moeraswalstro. Zeker in het rivierengebied kunnen ze deel hebben uitgemaakt van de akkervegetatie, en
wel op de meest drassige tot natte plekken. Ze kunnen ook aan de oever van de geul van Echteld fase I,
aan de ondiepe zijtak ervan.
Ten slotte zijn in de paalkuilen verkoolde zaden gevonden van tredplanten, zoals grote/getande
weegbree en Engels raaigras. Deze vondsten zijn niet vreemd gezien de context van een erf, waarvan
aangenomen mag worden dat het regelmatig betreden werd.

17.4.1.2 Greppel 14009
Deze greppel is matig rijk aan matig geconserveerde macroresten, die alle verkoold zijn. Resten van cultuurgewassen beperken zich tot twee graankorrels van gerst. De overige aanwezige zaden zijn afkomstig
van wilde planten. Het zadenspectrum verschilt niet wezenlijk van dat van de monsters in relatie tot het
erf van huis 8001. Zaden van planten van voedselrijke akkers en ruigten, zoals perzikkruid, beklierde
duizendknoop en planten die zaden van het uitstaande melde-type maken, zijn in de greppel gevonden,
evenals dat van de graslandplanten timoteegras en smalle weegbree. In de prehistorie kwam timoteegras
al voor als akkeronkruid, waarbij het waarschijnlijk de subsoort klein timoteegras (Phleum pratene subsp.
bertolonii) betrof.861 In tegenstelling tot de bovengenoemde akkeronkruiden, is klein timoteegras een
plant van behoorlijk voedselarme gronden. In het rivierengebied groeit de plant op drogere, hooggelegen delen van uiterwaarden. Echter, van uiterwaarden zal er in de IJzertijd vanwege het ontbreken van
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dijken geen sprake zijn geweest. Het is goed mogelijk dat klein timoteegras eveneens op de oeverwallen
of stroomruggen groeide of op andere hogere delen van het landschap, zoals kronkelwaardafzettingen,
die in tegenstelling tot de komgebieden niet vaak overstroomden. Ook van smalle weegbree is bekend
dat het in het verleden ook veel op akkers voorkwam. Storingsplanten zoals kluwenzuring/bloedzuring
kwamen waarschijnlijk aan de vochtige tot natte plekken aan de greppel zelf voor, evenals waterpeper
en kleine/zachte duizendknoop. Dat de greppel waterhoudend was, bewijst niet alleen de vondst van
dergelijke oeverplanten, maar ook die van opercula van de diepslak Bithyinia, welke vaak voorkomt in
zoet, zuurstofrijk water.
Tredplanten zoals gewoon varkensgras en grote/getande weegbree laten zien dat ook het gebied
betreden werd.
In de greppel zijn enkele fragmenten gevonden van wat op het eerste gezicht lijkt op huttenleem.

17.4.1.3 Het erf van huis 8006
De paalkuil van de spieker 13004 is zeer arm aan botanische macroresten en bevat geen verkoolde resten van cultuurgewassen. Er zijn daarmee geen archeobotanische bewijzen gevonden voor opslag van
plantaardig voedsel in spieker 13004.
Ook de monsters uit greppelstructuur 14010 zijn zeer arm aan verkoolde botanische macroresten.
V3784 bevatte enkel een verkoold stengelfragment, een kelkkafbasis van emmertarwe en een zaadje van
de akkerplant beklierde duizendknoop. Dit past in het beeld van de overige monsters uit deze periode.

1 7 . 4 . 2 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 -  40  n a c h r . )

Vanaf het laatste kwart van de 1ste eeuw voor Chr. namen de activiteiten binnen het plangebied toe,
hetgeen naar alle waarschijnlijkheid samenhangt met het ontstaan van een nieuwe, brede geul (Echteld
fase II; zie fig. 17.4). In vier deelgebieden (A, B, C en D) zijn structuren uit deze gedocumenteerd. De
kuil (25009) uit deel D (het terreindeel aan de westelijke zijde van de nieuwe geul), zal in paragraaf 0
(vroeg-Romeinse tijd B) besproken worden.

17.4.2.1 Deel A: Augusteïsch greppelcomplex (ca. 30 voor Chr.-15 na Chr.)
Verschillende greppels en sporen die deel uitmaken van het Augusteïsche greppelcomplex (zie paragraaf
6.5.6.2) zijn bemonsterd voor botanisch onderzoek. Misschien wel de meest opvallende structuur (deel
A) is het rechthoekige omgreppelde terrein 14002/14005. Deze structuur dateert in de periode 30 voor
Chr. tot 15 na Chr. In het kleinste deel, aan de kopse zijde, heeft een klein gebouw (9001) gestaan waarvan de functie onduidelijk is. Een mogelijke verklaring is dat dit een uitbreiding van een hoofdgebouw
betreft. In het grote deel van het omgreppelde terrein zijn echter geen paalsporen gevonden, waardoor de
aanwezigheid van een huis hier onzeker is. Afwijkende aardewerkdeposities en andere speciale vondsten,
waaronder die van Keltische munten, zouden kunnen wijzen op een bijzondere, mogelijk rituele functie.
Van het omgreppelde terrein zijn greppels 14002 en 14005 onderzocht op botanische macroresten
(respectievelijk V2078 en V3634). Greppel 14002 omgeeft gebouw 9001, waarvan een paalkuil is bemonsterd (V6241). Voorts zijn ook de geulvullingen 11020 (V3053) en 11021 (V3054) bemonsterd. Deze
lagen zijn de oudste vullingen van de geul van Echteld fase II en liggen ter hoogte van het omgreppelde
terrein 14002/14005 dat in dezelfde periode dateert. Ook de greppels 14006, 14003, 6010, 6111 (respectievelijk V2937, V1847, V5704 en V6276) en greppelstructuur 14004 (V2071) zijn bemonsterd. Deze
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structuren hebben eveneens een vroege datering, maar lopen mogelijk iets langer door (mogelijk tot
ca. 40 na Chr.). Daarnaast zijn V4106 en V2961 uit kuil 25008 en V2955 uit de naast bijgebouw 9002
gelegen greppel 14011 onderzocht.
Uit laag 11021 is een stukje esdoornhout met een omgeslagen spijker geborgen (V5728). Het stukje
is rondom verweerd en sporen van bewerking zijn niet meer te herkennen.
Concentratie en conservering
De monsters uit greppels 14003 en 14005 bevatten geen macroresten. De monsters uit gebouw 9001,
greppels 6011 en 14011 en V2961 van kuil 25008 zijn alle zeer arm aan botanische macroresten. Deze
monsters zijn niet geanalyseerd. De weinige resten die erin zijn aangetroffen passen goed in de spectra
van de overige monsters uit dit deel van het onderzoeksgebied.862
De monsters uit greppels 14002, 14004, 14006 en 6010 zijn alle rijk tot matig rijk aan verkoolde
botanische macroresten, die over het algemeen matig geconserveerd zijn. Het monster uit kuil 25008 is
matig arm aan matig geconserveerde verkoolde macroresten. In greppels 14002, 14004 en in kuil 25008
bevinden zich meerdere gemineraliseerde macroresten.
De monsters uit de geulvullingen 11020 en 11021 zijn van alle onderzochte monsters de enige
waarin onverkoolde zaden bewaard zijn gebleven en zijn daarmee zeer waardevolle archieven voor de
reconstructie van het spectrum van gebruiksgewassen in de vroeg-Romeinse tijd A en van de lokale
vegetatie in de directe omgeving van de geul van Echteld fase II. De concentratie onverkoolde macroresten is zeer hoog in beide geulvullingen, het spectrum is zeer soortenrijk en de conservering is goed.
Opvallend is dat vulling 11021, de oudste vulling, rijker is aan macroresten van cultuurgewassen en
planten die in antropogene vegetaties voorkomen. Dit suggereert dat er in vulling 11021 afval terecht is
gekomen. Het gaat hier hoofdzakelijk om dorsafval en huishoudelijk afval.
Cultuurgewassen
In de greppels en de kuil die met het Augusteïsche greppelcomplex geassocieerd zijn, zijn macroresten
van granen duidelijk aanwezig.Van bedekte gerst, emmertarwe en het geslacht haver zijn verkoolde korrels gevonden. Evenals in de structuren uit de Late IJzertijd, zijn ook in die van de vroeg-Romeinse tijd
A enkele bloembases van gecultiveerde haver gevonden. Het is dan ook goed mogelijk dat de haverkorrels (deels) afkomstig zijn van dit cultuurgewas. Daarnaast kan niet uitgesloten worden dat een deel van
deze korrels afkomstig is van het akkeronkruid oot, dat ook in de vroeg-Romeinse tijd bekend was in
het rivierengebied (onder andere in Kesteren-De Woerd). Vaststaat dat bovengenoemde graansoorten
gangbaar waren in de Romeinse tijd. Ook in geulvulling 11021 is overigens een verkoolde korrel van
bedekte gerst gevonden.
Van alle graansoorten waarvan korrels zijn aangetroffen, zijn ook resten gevonden die bij het dorsen
vrijkomen. De kafnaalden en aarspilsegmenten van gerst wijzen hier op lokale verbouw, omdat ze al
bij de eerste dorsronde, die op de nederzetting nabij de akkers plaatshad, vrijkomen. Indien de kafnaalden van haver afkomstig zijn van gecultiveerde haver, zou dit ook kunnen impliceren dat haver lokaal
verbouwd is. Lokale verbouw kan niet worden afgeleid uit de vondst van kelkkafbases en aarvorkjes
van emmertarwe (verkoold in alle greppels en ook onverkoold in geulafzetting 11021!) en verkoolde
kelkkafbases van spelt in greppel 14004. Emmertarwe en spelt werden pas vlak voor consumptie van dit
kaf ontdaan. Al met al duiden deze resten op de aanwezigheid van verkoold dorsafval in de onderzochte
greppels en kuil.
In greppel 14002 is een gemineraliseerd zaadje van kool/mosterd gevonden dat dusdanig slecht
geconserveerd was, dat niet vastgesteld kon worden of het afkomstig was van het geslacht kool of mos-

	Zie Verbruggen/Van Beurden 2017.
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Fig. 17.5. Tiel-Medel-Afronding. Vlas. Foto’s: BIAX Consult.
A in greppel 14006 zijn diverse kapselfragmenten van vlas gevonden (© KU Leuven); B uit de stengels konden vezels verkregen
worden.

terd. Mogelijke producenten van dit zaad zijn de akkerplant herik of de cultuurgewassen raapzaad of
zwarte mosterd, welke alle reeds eerder in vroeg-Romeinse contexten zijn gevonden in het rivierengebied. Het is geulvulling 11021 die de herkomst van dit zaad lijkt prijs te geven. In deze vulling zijn
namelijk tientallen onverkoolde zaden van raapzaad gevonden. Uit de zaden kon olie worden gewonnen,
die werd gebruikt in de maaltijdbereiding, maar ook dienst kon doen als lampolie. Bovendien konden de
raapstelen en bladeren gegeten worden. In de Romeinse tijd werd dat niet alleen door vee gedaan, maar
werd het ook door mensen geconsumeerd.863
In greppel 14006 en in geulvulling 11021 zijn daarnaast enkele kapselfragmenten van vlas gevonden,
aangevuld met enkele zaden in zowel geulvulling 11020 als 11021. In de kapsels (de ‘vlasbolletjes’) bevonden zich de zaden (zie fig. 17.5, links). De vondst van kapselresten laat zien dat er vlas is verwerkt in de
omgeving. Dat kan voor verschillende doeleinden zijn geweest: namelijk voor de oliehoudende zaden
en/of de vezelhoudende stengels. De zaden, beter bekend als lijnzaad, bevatten lijnolie, dat voor tal van
doeleinden werd gebruikt. Lijnolie is niet zozeer een smakelijke olie voor in de maaltijd, maar het is wel
een olie die vroeger veel werd gebruikt om bijvoorbeeld hout en leer te verduurzamen en vormde een
belangrijk bestanddeel van verf of vernis. Uit de stengels werden na een arbeidsintensief verwerkingsproces vezels gewonnen (zie fig. 17.5, rechts), die uiteindelijk tot draad konden worden gesponnen. Dit garen
werd verweven tot textiel (‘linnen’ is afgeleid van ‘Linum’, de wetenschappelijke naam van vlas). Plinius de
Oudere vermeldt in zijn ‘Naturalis Historia’, uitgegeven vlak voor zijn dood in 79 na Chr., dat garen van
vlas werd verweven tot scheepszeil. Hij verwondert zich dan ook over het feit dat een dergelijk plantje
als vlas in staat is om Egypte en Italië zo dicht bij elkaar te brengen.864 Overigens werden de kapsels, die
beschouwd moeten worden als ‘afvalproduct’, zeker niet altijd weggegooid. Ze vatten gemakkelijk vlam
en werden dan ook gebruikt om vuur mee aan te maken.865
In geulvulling 11021 zijn daarnaast nog enkele resten van fruit gedaan. Twee soorten zijn daarbij
inheems en kunnen uit de omgeving verzameld zijn: dauwbraam en gewone vlier. Een andere vondst,
namelijk die van een zaadje van de echte lampionplant (zie fig. 17.6) is een uiterst zeldzame. Vandaag
de dag is de lampionplant met name bekend als sierplant in tuinen en boeketten. Zaden van echte
	Bostock/Riley 1885, boek 13, hoofdstuk 34.
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Fig. 17.6. Tiel-Medel-Afronding. Van echte lampionplant is een zaadje gevonden in geulvulling 11021.
A-B lampionplant (foto: Viola Sonans); C een zaadje van echte Lampionplant (foto: BIAX Consult).

lampionplant worden met enige regelmaat gevonden in (post-) middeleeuwse beerputten. In de Late
Middeleeuwen stonden de bessen van de lampionplant bekend als ‘kriecken van over zee’. Ondanks de
exotisch klinkende naam kwam echte lampionplant in deze periode niet alleen voor in tuinen, maar ook
in bossen en hagen op vochtige plekken, blijkens de vermelding van de botanicus Rembert Dodoens
in zijn ‘Cruijdeboeck’ uit 1554.866 Of het ook hier om een wilde plant gaat die in ooibossen of op de
oeverwallen groeide, blijft de vraag. Wat vaststaat, is dat zaden van echte lampionplant tot op heden vrijwel niet gevonden zijn in archeologische contexten in Nederland van vóór de 14de eeuw. Slechts één
keer eerder is één zaadje gevonden in een oudere context. Het gaat dan overigens om een zeer vergelijkbare context als structuur 11021: een geulvulling in het rivierengebied, namelijk in het Ewijkse Veld.867
Opvallend is dat met name het spectrum aan waterplanten in de Ewijkse geul zeer vergelijkbaar is met
dat van geulvulling 11020 van de Tielse geul, met als verschil dat de Ewijkse geul in het Midden Neolithicum B dateert en de Tielse geul in de vroeg-Romeinse tijd A. Als de vondst van echte lampionplant
breder wordt ingekaderd, dan wordt duidelijk dat vondsten in Europa (waaronder in Ewijk) zich grotendeels beperken tot het Neolithicum. Het lijkt er dus op dat echte lampionplant her en der aanwezig is
geweest in natte ooibossen, maar dat er vanaf het Laat Neolithicum geen bewijzen zijn dat de plant deel
uitmaakte van de natuurlijke vegetatie.Voor de Romeinse tijd zijn er in Europa slechts enkele vondsten
bekend (onder andere uit Oedenburg). Er zijn drie mogelijke verklaringen voor de vondst van het zaad
van lampionplant in de geulvulling 11021 van Tiel-Medel. Mogelijk is het zaad afkomstig van een zeldzame plant die deel heeft uitgemaakt van ooibossen op de oeverwal. Het ontbreken van bewijzen voor
bronvegetatie bemoeilijkt deze interpretatie. Een tweede verklaring is dat de geul oudere, hoogstwaarschijnlijk Neolithische lagen heeft aangesneden, waarbij het zaad opnieuw is afgezet. Het zaad is echter
goed geconserveerd, wat deze verklaring minder aannemelijk maakt (maar ook niet uitsluit). Een derde
verklaring is dat voor echte lampionplant een bijzondere rol was weggelegd in rituele handelingen. De
plant moet in dat geval gezien worden als een (zeldzaam) importproduct. Dioscorides, een Griekse arts
in het Romeinse leger, beschrijft in zijn vroeg-Romeinse werk ‘De Materia Medica’ echte lampionplant
als plant waarmee kronen werden gevlochten.868
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Fig. 17.7. Tiel-Medel-Afronding. SEM-opnamen van verkoolde voedselfragmenten bereid met emmertarwe uit V4106 uit kuil
25008, welke is geassocieerd met het Augusteïsch greppelcomplex. Foto’s: BIAX Consult.
A in de matrix zijn fragmentjes van de kafepidermis van emmertarwe zichtbaar (rode pijl); B detail van emmerkafepidermis.

Etensresten
Kuil 25008 (V4106) bevat drie verkoolde voedselresten die op basis van de epidermisresten van het kaf in
de matrix zijn aangemerkt als graanproduct (zie fig. 17.7). De epidermisresten zijn waarschijnlijk afkomstig van fijn kaf van emmertarwe (aarvorkjes en kroonkaf) dat stevig aan de korrel vastzat. Om de korrels
goed van dit kaf te scheiden moeten speciale handelingen worden uitgevoerd, zoals eesten en stampen.
Het is niet verrassend dat sommige fijne kafresten ook na het stampen nog in het gemalen graan dat
voor de voedselbereiding werd gebruikt achterbleven. Dit fenomeen zien we vaker bij (archeologische)
voedselresten bereid met emmertarwe.869 De aanwezigheid van kaf van emmertarwe in de voedselresten
van Tiel-Medel laat zien dat het voedsel hoogstwaarschijnlijk bereid is met emmertarwe. Helaas zijn de
etensresten niet goed bewaard gebleven, waardoor het niet mogelijk is gebleken om te bepalen of het hier
brood- of pap/brij-achtig voedsel betreft. Ook kan een (pannen)koek niet geheel worden uitgesloten.
Verkoold knolletje
In greppel 14002 van het omgreppelde terrein 14002/14005 is een verkoold knolletje van heen gevonden, dat slechts deels bewaard is gebleven (zie fig. 17.8, links). De determinatie van het knolletje is gebaseerd op de anatomie van het vaatweefsel die zichtbaar is gemaakt met behulp van de SEM-microscoop.
De vaatbundels bevinden zich op willekeurige plekken in het centrale deel van het knolletje (zie fig.
17.9, links). De vaatbundels zijn collateraal gerangschikt, met xyleem en aangrenzend floëem (zie fig.
17.9, rechts). De vaatbundels variëren in grootte, maar zijn over het algemeen eivormig en hebben een
dikke vezelmantel, die breder is aan de xyleemkant dan bij het floëem. Tijdens het verkolingsproces zijn
de parenchymcellen zwaar vervormd.
Heen wordt vaak gevonden in brakwatermilieus. De vondst van heen in Tiel-Medel zou vreemd zijn,
als het niet ook een plant zou zijn die kan voorkomen op oevers en in moerassen in zoetwatermilieus.
Het kan aan de geul of aan andere wateren hebben gestaan in deze periode. Er zijn echter geen goed
herkenbare zaden van heen in de geul aangetroffen. Sterker nog, in de vroeg-Romeinse tijd worden
zaden van heen slechts zeer sporadisch aangetroffen in het rivierengebied.870 Heen produceert eivormige
knolletjes, ca. 3 tot 4 cm lang en 1 tot 2 cm in diameter. De knolletjes groeien ondergronds, onder het
	Raemaekers et al. 2013; Kubiak-Martens et al. 2015.

Vleuten-De Meern 1 is elk één zaad gevonden (Kuijper

	Enkel in Houten-Tiellandtweg IV (Kooistra 1996) en

2003).

869
870



A

B

Fig. 17.8. Tiel-Medel-Afronding. Knolletjes.
A fragment van een verkoold knolletje uit V2078 uit greppel 14002. De afstand tussen de streepjes onderin is 1 mm (foto: BIAX
Consult); B recent knolletje van heen in het Land van Saeftinge (Provincie Zeeland) (foto: W. Out). De rode pijlen geven de
littekens van de adventiefwortels weer.

grondwaterniveau, terwijl de stengels en bladeren boven het water uit prijken. De knolletjes zijn rijk aan
koolhydraten en andere voedingsstoffen. Ze zijn eerder gevonden op een aantal prehistorische vindplaatsen en zijn daarbij geïnterpreteerd als bron van zetmeelrijk voedsel.871
Het feit dat het knolletje in verkoolde toestand is gevonden in Tiel-Medel, laat zien dat het knolletje
uitgegraven moet zijn uit de modderige habitat en (binnen het omgreppelde terrein?) in aanraking moet
zijn gekomen met (huishoudelijk) vuur. Indien er sprake zou zijn van een natuurlijke oorzaak, dan zou
het knolletje eerst boven de grond gedroogd moeten zijn (hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
een vorm van baggeren) om vervolgens vlam te vatten.
Er is echter een aantal redenen te bedenken waarom de bewoners van Tiel-Medel in de Romeinse
tijd interesse zouden kunnen hebben gehad in knolletjes van heen. Afgezien van het feit dat de knolletjes
eetbaar zijn, hebben de wortels en rizomen van heen ook een medicinale werking. De wortels zorgen
voor samentrekkingen en werken urineafdrijvend. Het wordt ook wel gebruikt bij de behandeling van
problemen in de buikstreek, zoals menstruatieproblemen, buikpijn bij net bevallen vrouwen, opgezetheid
en een slechte spijsvertering.872 Gezien de context waarin dit knolletje is gevonden, lijkt het aannemelijk
dat het verzamelen en gebruik ervan enig nuttig doel had.Temeer omdat heen geen alledaagse oeverplant
was in het rivierengebied, in tegenstelling tot het kustgebied.
Wilde planten van akkers en moestuinen
In de monsters uit het greppelcomplex zijn verder verkoolde zaden van akkerplanten gevonden, die
qua spectrum niet sterk afwijken die van de IJzertijdmonsters. Soorten zoals beklierde duizendknoop
	Kubiak-Martens 2006; Kubiak-Martens 2014.
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en melganzenvoet duiden op zeer voedselrijke omstandigheden op de plekken waar gewassen werden
verbouwd. Ook in het onverkoolde macrorestenspectrum van de geulvullingen 11020 en 11021 komen
akkeronkruiden van voedselrijke gronden duidelijk naar voren, met name in vulling 11021, waar dorsafval
overduidelijk aanwezig is. Zaden van kleine wolfsmelk en zomerandoorn wijzen erop dat een deel van
de gewassen werd verbouwd op kalkrijke grond.
Anderzijds duidt de vondst van onverkoolde zaden van gewone spurrie, akkerandoorn, schapenzuring
en verkoolde zaden van (klein?) timoteegras op de aanwezigheid van ook wat minder voedselrijke plekken op de hogere delen in het rivierengebied, waar de akkers zich naar alle waarschijnlijkheid bevonden.
Ook van andere graslandplanten (die overigens in het verleden ook op akkers voorkwamen) zijn verkoolde zaden gevonden, niet alleen van grassen, maar ook van hopklaver, smalle weegbree, ogentroost/
helmogentroost en smalle/vergeten/voederwikke. Net als timoteegras zijn ogentroost en helmogentroost
planten van matig voedselrijke ondergrond. Hoewel akkerogentroost, zoals de naam reeds doet vermoeden, op akkers voorkwam, komen ogentroost en helmogentroost vaak voor in schrale hooilanden. Het
is niet zeker of de graslanden in de omgeving werden geëxploiteerd als hooiland en/of dat er wellicht
sprake was van een periode van braakligging waardoor zich een graslandvegetatie op de akkergrond heeft
kunnen vestigen. Mogelijk werden braakliggende akkers begraasd door vee, waardoor de akkergronden
werden voorzien van de nodige voedingsstoffen in de vorm van mest.Voederwikke werd in de Romeinse
tijd waarschijnlijk nog niet verbouwd in Tiel.873 Waarschijnlijk zijn de gevonden zaden afkomstig van de
graslandplant smalle of vergeten wikke die vroeger, net zoals de hierboven genoemde planten, ook veel
op akkers voorkwam.
Ervan uitgaande dat ook de verkoolde zaden van storingsplanten met de granen meegeoogst zijn en
als (dors)afval in de greppels en kuil terecht zijn gekomen, kan geconcludeerd worden dat de milieuomstandigheden op de akkers niet overal even stabiel waren. Waarschijnlijk wisselden de waterstanden
gedurende het jaar. De plekken die in de winter onder water stonden en in de zomer (deels) droogvielen,
werden ingenomen door planten zoals kluwenzuring/bloedzuring en krulzuring/ridderzuring. Dat er
ook drassige plekken op de akkers waren, of andersom, dat de akkers zich uitstrekten tot de nattere delen
van bijvoorbeeld de flanken van de oeverwal, bewijst de vondst van zaden van oever- en moerasplanten,
zoals moeraswalstro en gele lis.
Wilde planten in en om het greppelcomplex
Tredplanten komen duidelijk voor, in zowel de verkoolde macrorestenspectra van de greppels, maar meer
nog als onverkoolde zaden in de geul. Het zijn juist de onverkoolde zaden die grotendeels afkomstig zullen zijn van de lokale vegetatie in en om het greppelcomplex en aan de geul. Dit geeft aan dat deze plek
regelmatig werd betreden. Langs de geul (bijvoorbeeld op aanspoelselgordels) en op ruderale plaatsen, die
lokaal sterk zijn verrijkt in voedingsstoffen kwam de uiterst giftige plant bilzekruid voor. ‘Rommelhoekjes’, moestuinen en andere plekken waar de grond omgewerkt was, zijn plekken waar bilzekruid goed
gedijt. Net zoals de meeste giftige planten, werd bilzekruid veel gebruikt in medicijnen. Kwantiteit was
daarbij zeer belangrijk: het kan namelijk waanvoorstellingen oproepen en werd in de Middeleeuwen dan
ook wel gebruikt als middel om bekentenissen van verdachten af te dwingen.874 De bijnaam dolkruid
en profetenkruid zal hier ongetwijfeld naar verwijzen.875 Teveel inname kan de dood tot gevolg hebben,
waarvan de volksnaam ‘doodbloem’ zal zijn afgeleid. Dat de werking van bilzekruid al bij de Romeinen
bekend was, blijkt onder andere uit de vermelding door Plinius de Oudere en Dioscorides.876 Plinius
noemt het gebruik van bilzekruid bij rituelen met betrekking tot de dood. Ook in het rivierengebied
gebruikte men bilzekruid voor medicinale doeleinden. Verrassend genoeg is bij de opgraving Houten	Weeda et al. 1988, 187.
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Castellum een benen kokertje of ampul gevonden, afgedicht met een propje. In de schacht lag een
behoorlijke hoeveelheid zaden van bilzekruid opgeslagen.877
Graslandplanten komen met name in geulvulling 11021 duidelijk voor. Het zijn niet alleen grassen,
maar met name de planten die grassen begeleiden in de graslanden waarvan zaden veelvuldig zijn aangetroffen in de geul. Veel van de graslandplanten komen voor in vochtige, voedselrijke graslanden, zoals
gewone brunel, grasmuur, gewone margriet, peen, rode klaver, tweerijige zegge en scherpe/kruipende
boterbloem. Kleine valeriaan maakt onderdeel uit van vegetaties op juist matig voedselrijke plekken in
natte (blauw)graslanden. Het is plant die, net zoals ogentroost/helmogentroost, veel voorkomt in hooilanden, waarbij ook hier opgemerkt moeten worden dat de zaden van de akkerplant akkerogentroost
niet te onderscheiden zijn van die van andere soorten binnen deze geslachten. Waarschijnlijk speelden
graslanden een belangrijke rol in het landschap van Tiel in de Vroeg-Romeinse tijd A, zeker in de omgeving van de geul waar waterstanden gedurende het jaar naar verwachting varieerden. Het is ook goed
mogelijk dat er op de braakliggende akkers een graslandvegetatie ontwikkelde.
In de directe omgeving van de geul stonden bomen; getuige de honderden knoppen en vruchten stonden er zeer lokaal één of meerdere wilgen, maar ook els was in de nabijheid te vinden. Beide
boomsoorten komen voor op natte tot vochtige plaatsen en passen daarmee goed in het beeld van een
waterhoudende geul.
Met name in geulvulling 11020 zijn zaden van waterplanten uitzonderlijk talrijk. Van waterplanten
als waterranonkels en kranswieren zijn duizenden zaden gevonden, terwijl zannichellia en pijlkruid met
honderden zaden ook nadrukkelijk aanwezig moet zijn geweest in de geul. Watergentiaan en een grote
diversiteit aan fonteinkruiden maakten eveneens deel uit van de onderwaterflora van de geul van Echteld
fase II.Van groot nimfkruid, gele plomp, grof hoornblad, kikkerbeet en kransvederkruid zijn minder dan
tien zaden in de monsters gevonden. Kranswieren zijn echte pioniers van helder water. Ze produceren
zogenaamde oögonia (deze zijn in groten getale gevonden in vulling 11020), welke omgeven zijn door
een kalkincrustatie. Om dit laagje te maken, halen kranswieren kalk uit het water. Deze wieren komen
dus voor in carbonaatrijk water. Ook drijvend fonteinkruid is een waterplant van stabiele en niet al
te voedselrijke wateren zoals beken, kleine rivieren en afgesneden verlandende rivierarmen.878 Paarbladig fonteinkruid is een typische hardwaterplant en komt voor in carbonaatrijke (basische) wateren
die bovendien helder zijn. Het lijkt gebonden aan een vrij gelijkmatige watertemperatuur: ’s zomers
niet te warm en ’s winters niet bevriezend.879 Ook zannichellia komt voor in carbonaatrijke, basische,
vaak kraakheldere wateren.880 Evenals de meeste hierboven genoemde soorten komt groot nimfkruid
veel voor in brakke wateren. Van brak water zal in Tiel geen sprake zijn geweest. Deze soort zal in de
geul hebben gegroeid vanwege het carbonaatrijke karakter van het schone, heldere water. Daar waar
bewoning is, of daar waar het landschap vrij intensief door de mens in gebruik is, is meestal geen sprake
van schoon en helder water. Dit zou er op kunnen duiden dat deze plek voor andere doeleinden dan
bewoning werd gebruikt.
De meeste van de hierboven genoemde waterplanten komt voor in stilstaand, hooguit zwak stromend
water. Dat wil zeggen dat het water in de geul zeker niet hard stroomde en dat de geul waarschijnlijk al
meer geïsoleerd raakte ten tijde van de afzetting van geulvulling 11020 (zie ook paragraaf 5.4.1, waarin
op basis van de fysisch geografische analyse gelijkaardige conclusies worden getrokken). Verschillende
waterplanten komen op verschillende diepten voor. Kranswieren kunnen in wateren voorkomen die dieper zijn dan 10 m.881 Doorgroeid en drijvend fonteinkruid, evenals gele plomp komen voor in wateren

	Groot/Van Haasteren 2017, 712.

877

	Dat kranswieren kunnen voorkomen in diep water heeft

881

	Weeda et al. 1991. 243.

te maken met hun voorkeur voor zeer helder water. In

	Weeda et al. 1991, 241.

dergelijke wateren dringt er zelfs op grote diepten nog

878
879
880

Weeda et al. 1988, 237; Weeda et al. 1991, 264.



voldoende zonlicht door voor de fotosynthese.

tot 6 m, terwijl schede- en gekroesd fonteinkruid diepten tot 3 tot 3.5 m prefereren.882 Soorten als groot
nimfkruid en watergentiaan hebben hun optimale waterdiepte rond 1 m liggen, maar deze soorten kunnen uiteraard meer aan de littorale kant van de geul hebben gegroeid. Al met al kunnen we op basis van
het waterplantenassemblage concluderen dat het waarschijnlijk was dat de geul ten tijde van de vorming
van vulling 11020 nog een waterkolom had van mogelijk één tot enkele meters. Dit zou voldoende zijn
om de geul te bevaren.
Waarom vulling 11021 in tegenstelling tot vulling 11020 zo weinig zaden van waterplanten (enkel
van fonteinkruid, groot nimfkruid en watergentiaan) bevat is niet met zekerheid te zeggen. Doorgroeid
fonteinkruid is, in tegenstelling tot veel andere fonteinkruiden minder kieskeurig wat betreft zijn habitat.
De waterplant komt zelfs voor in sterk stromend water. De andere twee waterplanten hebben echter een
voorkeur voor stilstaand of zwak stromend water. Het is dan ook niet zeker of het water in de geul harder
heeft gestroomd ten tijde van de afzetting van vulling 11021 dan in de periode erna.
Naast macroresten van waterplanten zijn ook dierlijke resten gevonden, met name in geulvulling
11020, maar ook in vulling 11021. Het betreft exoskeletjes van mijten, statoblasten van mosdiertjes, schelpen van weekdieren, gemmulae van zoetwatersponzen en cocons van vissenbloedzuiger.
Zaden van oever- en moerasplanten zijn in zowel vulling 11021 als 11020 zeer duidelijk aanwezig.
Ten tijde van de vorming van vulling 11021 was de oever van de geul met name begroeid met een rietkraag en planten als moerasspirea, wolfspoot, watermuur en moerasandoorn. Iets later, bij de afzetting van
vulling 11020 waren het soorten als mattenbies, kleine egelskop, oeverzegge, watermunt, blaartrekkende
boterbloem, watertorkruid en goudzuring. De zaden van slanke waterkers zijn mogelijk afkomstig van
een oeverplant, hoewel slanke waterkers vaak voorkomt in en langs kalkarm water. De waterplantengemeenschap laat duidelijk zien dat er sprake is van kalkrijk water in de geul. Het is daarom waarschijnlijker
dat slanke waterkers groeide in de drassige graslanden.
In greppelstructuur 14002 (V2078) vielen naast de botanische vondsten ook enkele vondsten op die
weg hadden van huttenleem, evenals enkele macroscopische metaalspatten. In greppel 14006 zijn daarnaast fragmenten van zoetwatermosselen gevonden, welke zijn gedetermineerd door de heer T. Meijer.
Een aantal schelpen is van het geslacht Anodonta, waarvan sommige gedetermineerd konden worden als
zijnde afkomstig van vijvermossel Anodonta anatina. De overgrote meerderheid is echter van het geslacht
Unio, veelal schildersmossel (Unio pictorum), maar mogelijk ook deels stroommossel (Unio crassus). Waarschijnlijk kwamen deze mossels voor in de geul van Echteld Fase II. Tegenwoordig worden deze schelpen
niet gegeten door mens, maar wel door vogels en bruine ratten. Zowel vogels als ratten brengen de vangst
naar het land waar ze de eetbare zaken verorberen. Of dat ook het geval is bij de schelpen in greppel
14006 is niet te achterhalen. De fragmenten zijn te klein om hier betrouwbare uitspraken over te doen.883

17.4.2.2 Deel B: bijgebouw 9003 (waarschijnlijk 1-30 na Chr.)
In deelgebied B (zie fig. 17.4) zijn bewoningssporen gevonden die de periferie vormen van een nederzetting waarvan de kern niet is onderzochte (vermoedelijk ten zuidoosten). De onderzochte paalkuil van
bijgebouw 9003 (V6320) bevat slechts enkele verkoolde graankorrelfragmenten, welke dusdanig slecht
geconserveerd zijn dat een verdere determinatie niet mogelijk is. Dit monster is niet geanalyseerd.

	Hannon/Gaillard 1997, 19.
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Fig. 17.9. Tiel-Medel-Afronding. SEM opname van de knolresten. Foto’s : BIAX Consult.
A de vaatbundels bevinden zich in het centrale deel van het knolletje; B individuele vaatbundels zijn gegroepeerd als collaterale
vaatbundels met het xyleem (rode pijl) grenzend aan het floëem (blauwe pijl).

17.4.2.3 Deel C: erf huis 8002 (1-30 na Chr.)
In het zuidelijk deel van het plangebied (deel C, zie fig. 17.4) is een omgreppeld erf met een huis blootgelegd. Dit zuidelijke erf bestaat hoofdzakelijk uit een hoofdgebouw, een zespalige spieker en erfgreppels. Verder zijn er nog twee greppelstructuren en enkele kuilen met het erf geassocieerd. Deze sporen
dateren in de Augusteïsch-Tiberische periode en zijn daarmee iets jonger dan die van het Augusteïsche
greppelcomplex dat in deel A is aangetroffen.
Van dit erf zijn paalkuilen S19.18 en S19.7 van hoofdgebouw 8002 (respectievelijk V2375 en V2738),
erfgreppel 14001 (V2546), kuil 25001 (V4274) en paalkuil S41.21 uit de zespalige spieker 13005 (V4213)
onderzocht op botanische macroresten. Van deze sporen wordt aangenomen dat ze tot hetzelfde erf
behoorden.
Concentratie en conservering
De zespalige spieker 13005 is arm aan botanische macroresten. Er zijn enkele kelkkafbases van emmertarwe gevonden, evenals zaadfragmenten van zuring, welke geïnterpreteerd worden als nederzettingsruis.
In de paalkuil van de spieker is een klein fragmentje van een eierschaal gevonden, dat kan duiden op
consumptie van eieren en/of de aanwezigheid van gevogelte.884 Dit monster is niet geanalyseerd.
De onderzochte paalkuilen, erfgreppel en kuil, behorend tot huis 8002, zijn matig rijk aan botanische
macroresten, die over het algemeen matig geconserveerd zijn. Alle macroresten zijn verkoold. Een uitzondering hierop vormen enkele gemineraliseerde macroresten in de erfgreppel en de kuil. Deze waren
echter dusdanig slecht geconserveerd, dat een determinatie niet meer mogelijk was.
Cultuurgewassen
In zowel de paalkuilen, greppel als de kuil bevinden zich enkele verkoolde graankorrels. In alle sporen
zijn graankorrels van gerst gevonden, waarbij die in de kuil en in paalkuil S19.7 het talrijkst waren. Daarnaast zijn sporadisch korrels gevonden van emmertarwe en het geslacht haver. Aangezien in de greppel
een bloembasis van gecultiveerde haver is gevonden, is het aannemelijk dat ook de korrel van het geslacht
haver, van dit gewas afkomstig is. In de kuil is daarnaast een verkoold zaadje van pluimgierst gevonden.
Een mogelijkheid is dat zich in de spieker een vogelnest
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bevond.



Fig. 17.10. Tiel-Medel-Afronding. Op een gerstakker kunnen naast akkerplanten zoals klaproos ook her en der andere
graansoorten voorkomen, zoals in dit geval haver. Foto: BIAX Consult.

Al deze graansoorten zijn bekende meelleveranciers in de vroeg-Romeinse tijd.
De vele kelkkafbases en enkele aarvorkjes van emmertarwe zijn als dorsafval in de greppel en in de
kuil beland. Ze geven aan dat de vroeg-Romeinse bewoners van huis 8002 emmertarwe consumeerden.
Wat er precies van is gemaakt, is niet met zekerheid te zeggen. Ze kunnen er bijvoorbeeld brood of (pannen)koeken van hebben gebakken, of wellicht is er pap of brij gemaakt. Het SEM-onderzoek aan een
etensrest uit de eveneens vroeg-Romeinse kuil 25008, juist ten noorden van huis 8002, heeft daar ook
geen concrete aanwijzingen over gegeven. De aarspilsegmenten van gerst, de bloembasis van gecultiveerde haver en de kafnaalden van het geslacht haver duiden erop dat deze gewassen in de omgeving van de
vroeg-Romeinse nederzetting zijn verbouwd. Mogelijk zijn ze als zelfstandige gewassen verbouwd, hoewel niet is uitgesloten dat er zo nu en dan wat van de ene granensoort tussen andere granen als ‘onkruid’
op de akkers opkwam (zie fig. 17.10). Van de oliehoudende gewassen hadden de bewoners in elk geval
huttentut en raapzaad tot de beschikking, zo blijkt uit het onderzoek aan de paalkuil. Bij een dergelijke
inheemse nederzetting mag verwacht worden dat deze planten lokaal zijn verbouwd.
In erfgreppel 14001 zijn naast bovengenoemde botanische resten ook visschubben gevonden.
Wilde planten
Het spectrum van de akkerplanten die met de granen zijn meegeoogst is zeer vergelijkbaar met dat van
het Late-IJzertijdhuis 8001. Met name de paalkuilen zijn rijk aan zaden van onkruiden van akkers en
moestuinen. Zaden van gewone steenraket zijn hierbij het meest talrijk, gevolgd door onder andere die
van vogelmuur en melganzenvoet. Het akkerplantenassemblage duidt erop dat de vruchtbaarheid van
de akkers en moestuinen waar de gewassen werden verbouwd, goed op peil was. De akkers bevonden
zich waarschijnlijk op de hogere en drogere oeverwallen van de geul van Echteld fase II. Ook voor deze
periode geldt dat er diverse graslandplanten, waaronder grassen, op de lichtere plekken tussen de gewassen of aan de rand van de akker stonden. De vondst van verkoolde zaden van (klein?) timoteegras geeft
aan dat er op de akkers ook minder voedselrijke plekken waren. Storingsindicatoren zoals kluwenzuring/
bloedzuring geven aan dat de milieuomstandigheden, zoals de waterhuishouding, lokaal sterk konden
variëren. Soorten als moeraskers en waterpeper bewijzen dat het op de akkers lokaal, op wat lagere delen,
ook drassig tot nat was.



1 7 . 4 . 3 v r o e g - r o m e i n s e t i j d b ( 40  -  70  n a c h r . )

Reeds in de vroeg-Romeinse tijd bestond in de geul van Echteld fase II naar alle waarschijnlijkheid een
oversteekplaats. Hoewel de meeste sporen uit de vroeg-Romeinse tijd zich op de oostelijke geuloever
concentreerden, zijn er ook aan de westelijke oever enkele sporen gevonden uit de vroeg-Romeinse tijd
B. Een opmerkelijk spoor betreft de kuil 25026 die is ingegraven in de oever. Deze kuil van 6.5 m bij
3 m is geïnterpreteerd als insteekhaven, waar platbodems gemakkelijk konden aanmeren en uitgeladen
konden worden.Verder zijn er aan westelijke zijde van de geul greppels en kuilen uit deze periode gedocumenteerd. Eén van deze kuilen, de waterkuil 25009, is onderzocht op botanische macroresten (V4694).
Concentratie en conservering
Kuil 25009 is matig rijk aan matig geconserveerde macroresten. Het overgrote deel van de aanwezige
macroresten is in verkoolde toestand gevonden; onverkoolde zaden zijn niet bewaard gebleven. Slechts
drie fragmenten (niet determineerbaar) zijn gemineraliseerd.
Cultuurgewassen
In de kuil zijn slechts enkele resten van granen gevonden: het betreft drie korrels van bedekte gerst en
één niet te determineren graankorrel. Van gerst is eveneens een enkel restje dorsafval (aarspilsegment)
aanwezig. Van emmertarwe zijn zeer weinig kafresten gevonden. Evenals in de Late IJzertijd en vroegRomeinse tijd A, beschikte men ook in de vroeg-Romeinse tijd B over gerst en emmertarwe.
Ook zijn in de kuil enkele verbrande en onverbrande visschubben gevonden. Wellicht moeten deze
geïnterpreteerd worden als consumptieafval.
Etensresten
In kuil 25009 is één etensrest gevonden, die nader is onderzocht met behulp van SEM-onderzoek. Ook
hierin is emmertarwe gevonden. Het weefsel dat zichtbaar was in het verkoolde fragment bestond uit
longitudinale cellen, die dwars op de transversale cellen liepen (zie fig. 17.11). Dit betekent dat er een
fragment van het vruchtweefsel (of zemellaag) in de voedselmatrix aanwezig was. Net zoals in het geval
van kuil 25008 is het moeilijk om de herkomst van de etensrest te duiden. Het kan afkomstig zijn van
een brood- of papachtige maaltijd en kan ook een (pannen)koek niet geheel uitgesloten worden.
Hoewel het moeilijk is om conclusies te trekken over de herkomst van de graanproducten die met
emmertarwe zijn bereid in Romeins Tiel-Medel, lijken de etensresten goed vergelijkbaar met broodachtige resten die zijn gevonden op andere Romeinse vindplaatsen in Nederland, zoals in Kesteren-De
Woerd (een rurale nederzetting nabij een Romeins fort), of in de vicus bij het Romeinse fort Fectio (bij
Vechten).885
In dit licht bezien is het interessant om op te merken dat men in de Romeinse tijd een aantal verschillende soorten brood kenden, waarvan veel van Griekse origine: Autopyron was een grof, donker baksel
van zemelen en wat bloem, bestemd voor de slaven; Athletae was brood van deeg met een soort kwark,
maar verder ongedesemd; Buccellatum was een beschuit of gedroogd brood dat aan de soldaten werd gegeven; Artophites was een licht, gerezen brood van de beste tarwebloem en gebakken in een bakvorm.Vele
verkoolde broden van dit laatste type zijn gevonden in Pompeji in de oven van een bakkerij.886
Wilde planten
Macrorestenonderzoek geeft, zeker in combinatie met pollenonderzoek waarbij algen en mestschimmels
aangetoond kunnen worden, vaak een goed beeld of een kuil waterhoudend is en daarmee mogelijk
	
Kooistra/Van Haaster 2001, 311-313 (bijdrage van L.
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Soyer 1853, aangehaald in Renfrew 1973.

Fig. 17.11. Tiel-Medel-Afronding. SEM-opnamen van een verkoold fragment uit V4694 uit kuil 25009, waarschijnlijk van voedsel bereid van emmertarwe. Een fragmentje van het buitenste lagen van de graankorrels is in de (voedsel)matrix zichtbaar en is
samengesteld uit longitudinale en transversale cellen. Foto: BIAX Consult.

als drinkkuil in gebruik was. Echter, al het onverkoolde organische materiaal in kuil 25009 is vergaan,
waardoor het achterhalen van de functie van de kuil enigszins wordt bemoeilijkt. Immers, waterplanten
hebben een uitzonderlijk lage kans om verkoold te raken. De functie van de kuil is dan ook niet duidelijk.
Het lijkt erop dat er wat huishoudelijk afval en wat dorsafval in de kuil terecht is gekomen.
Zaden van typische akkerplanten zijn in kuil 25009 nauwelijks aanwezig. Van Europese hanenpoot,
melganzenvoet en planten die zaden van het uitstaande melde-type produceren, is elk één zaadje gevonden. Dit zijn alle planten van (zeer) voedselrijke gronden. Ze kunnen alle voorkomen op verstoorde,
omgewerkte grond. Indien er sprake is van drinkkuilen dan is het goed mogelijk dat de grond om de
kuilen vertrapt was. Op dergelijke plekken kunnen ook tredplanten voorkomen, zoals grote/getande
weegbree waarvan een zaadje is gevonden. Zeker als er sprake is geweest van een insteekhaven in de
nabije omgeving, dan kan betreding verwacht worden.
Wat opvalt, is dat het overgrote deel van de zaden in kuil 25009 afkomstig is van graslandplanten
(ogentroost/helmogentroost, hopklaver, timoteegras, struisgras en andere grassen en ratelaar). Veel van
deze planten zijn typische hooilandplanten. Het is dan ook goed mogelijk dat er sprake was van aanwezigheid van hooi in de buurt van de kuilen of de mogelijkheid dat de kuilen zich in een hooiland
bevonden. Echter, de zaden zijn niet in onverkoolde toestand aanwezig, hetgeen zou hebben kunnen
duiden op lokaal voorkomen. Hoe deze zaden hebben kunnen verkolen, is niet met zekerheid te zeggen.

1 7 . 4 . 4  m i d d e n - r o m e i n s e t i j d ( 70 - 2 70  n a c h r . )

In de midden-Romeinse tijd veranderde er veel in het plangebied. Er werden twee grafvelden aangelegd:
één aan de westelijke kant van de geul van Echteld fase II (grafveld Hazenkamp) en één aan de oostelijke
zijde (grafveld De Reth). Ook was er sprake van een reactivering van de geul in deze periode. Bovendien
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Fig. 17.12. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van bemonsterde structuren uit de periode tussen de midden-Romeinse tijd en de
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vonden de nodige aanpassingen aan de geul plaats; zowel ter plekke van de oversteekplaats als langs de
westelijke oevers werd grond van elders opgebracht. De bemonsterde structuren uit deze periode zijn
weergegeven in fig. 17.12.

17.4.4.1 Grafveld Hazenkamp
Het grafveld Hazenkamp is aangelegd op een zandige kop in het landschap die aan de oostkant werd
begrensd door de restgeul van Echteld fase II. Het grafveld bestaat uit 54 crematiegraven en vijf inhumatiegraven. Een aantal crematiegraven heeft een vierkante of een ronde randstructuur.Voor veel andere
graven zijn geen grafmarkeringen waargenomen.
Van crematiegraf 1052 is een macrorestenmonster onderzocht (V1346). Voorts zijn twee inhumatiegraven archeobotanisch onderzocht. Inhumatiegraf 1073 is onderzocht op palynologische resten (V1958,
V1959 en V1960). Inhumatiegraf 1042 is een bijzonder graf. Niet alleen omdat er sprake lijkt te zijn van
een ‘slordige’ begraving, maar ook omdat het lichaam lijkt te zijn gedeponeerd op een laag brandend
hout of op houtskool die mogelijk nog smeulde. Zowel de donkere (houtskoolrijke) laag 4 waarop het
lichaam is geplaatst en in laag 1 waarin het skelet lag, zijn bemonsterd voor onderzoek aan botanische
macroresten (V788 uit laag 4 en V1021 uit laag 1). Ook zijn verschillende lagen binnen dit graf palynologisch geïnventariseerd (V778 t/m V781 en V979).
Het grafveld Hazenkamp is aan de zuidoostelijke zijde begrensd met een rechte greppel (6004). Aan
de noordoostelijke zijde liepen twee greppels parallel aan de geul. Het betreft omheiningsgreppels 6004
en 6005, waarbij 6004 de binnenste greppel vormde en 6005 zich het dichtst bij de geul bevond. Door
de vullingen van beide greppels zijn profielbakken geslagen (V989/V990 door greppel 6004 en V991/
V992 door greppel 6005). De palynologische resten in de greppelvullingen zijn onderzocht, evenals die
in de laat-Romeinse geullagen die op de greppelvullingen van greppel 6004 zijn afgezet.
Om de pollenresultaten van de inhumatiegraven in een goede context te kunnen plaatsen, zullen eerst
de greppels worden besproken.
Een noot vooraf: in vrijwel alle pollenmonsters, niet alleen die uit de midden-Romeinse tijd, is pollen gevonden van zilverspar en/of fijnspar. Deze naaldbomen zullen echter niet in de omgeving van de
onderzochte sporen hebben gestaan. Sterker nog, in Nederland kwamen deze bomen in de Romeinse tijd
niet voor.887 De aanwezigheid van het pollen van zilverspar en fijnspar kan op twee manieren verklaard
worden, waarbij de ene verklaring de andere niet uitsluit. De eerste is lange-afstandstransport door de
lucht, maar met name via water. Beide pollentypen bezitten namelijk grote luchtzakken, die het pollen
over grote afstand door de lucht kunnen transporten en die een uitermate goed drijfvermogen geven.
Dat gegeven, in combinatie met het feit dat naaldbomen grote pollenproducenten zijn, maakt dat dit
pollen, zeker in het rivierengebied, over honderden kilometers van de bron afgezet kunnen worden. Een
andere verklaring voor de vondst van dit pollen, is dat het aanwezig was in de ondergrond. Zilverspar
en fijnspar waren in het verleden talrijk in Nederland en Duitsland, met name gedurende het Eemien,
de voorlaatste tussenijstijd.888 Indien bij de aanleg van de greppel of door de geul lagen zijn aangesneden
uit een dergelijke periode, zou dat de vondst van het pollen van zilverspar en fijnspar kunnen verklaren.
Dat er in elk geval sprake is van het aansnijden van oudere bodemlagen, wordt bewezen door de vondst
van palynologische resten die met zekerheid niet uit de Romeinse tijd komen. Zo duidt pollen van
Carya (verdwenen uit het Nederlandse landschap na het Vroeg-Pleistoceen889), Pterocarya (inheems in de
Kaukasus, maar zo’n 400.000 jaar geleden uitgestorven in Europa890), prekwartair pollen (onder andere
Wel kan er sprake zijn van de invoer van hout, maar dat
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het mesozoïsche pollentype Classopollis) en cysten van dinoflagellaten (marien plankton, waaronder van
het geslacht Chatangiella, afkomstig uit het Laat Krijt891) alle op enige vorm van remaniëring in de meeste
monsters. Het feit dat de onderzoekslocatie gesitueerd is in het rivierengebied zal hier debet aan zijn.
Echter, gezien de diepteligging van dergelijke lagen in de Nederlandse ondergrond, is het aannemelijker
dat dergelijke lagen bovenstrooms door de Rijn zijn aangesneden.
Omheiningsgreppel 6005 (BX8876) (ca. 70-150 na Chr).
De resultaten van het palynologisch onderzoek aan monsters uit de vulling van greppel 6005 zijn grafisch
weergegeven in fig. 17.13 (zie ook digitale bijlage 11 ). De onderzochte laag is matig rijk aan zeer matig
geconserveerd pollen.
Ongeveer een kwart van het pollen is afkomstig van bomen. De mate van bebossing of openheid van
het landschap in het verleden wordt vaak bepaald aan de hand van de verhouding tussen het aandeel
boompollen en niet-boompollen (pollen van kruidachtige planten en struikhei). Het uitgangspunt hierbij is dat naarmate er meer bomen in het landschap te vinden zijn, er meer boompollen wordt geproduceerd. Onderzoek aan recente ecosystemen in Nederland heeft laten zien dat boompollenpercentages van
minder dan 25% wijzen op een relatief open landschap. Percentages tussen de 25 en 55% komen overeen
met een open bos of met een situatie nabij een bosrand.892 De greppel lijkt dus gegraven in een relatief open landschap waar hooguit wat bosschages of bossen op de oeverwallen aanwezig waren. Van het
boompollen is ongeveer de helft geproduceerd door els. Els is een boom van vochtige tot natte gronden
en zal vermoedelijk lokaal aan de geul of greppel hebben gestaan. Els verdraagt geen wisselende waterstanden, dus zal niet aan een actieve rivier te vinden zijn geweest.Waarschijnlijk duiden de vele zeefplaten
(HdV-114) in dit monster op de lokale aanwezigheid van één of meerdere elzen.893 Ook wilg zal lokaal
aan de greppel of geul te vinden zijn geweest, hoewel het pollenpercentage van nog geen 1% relatief laag
is. Wilg wordt, in tegenstelling tot de meeste andere bomen, door insecten bestoven. Insectenbestuivers
produceren vaak kleine hoeveelheden pollen omdat de bestuivingstechniek erg efficiënt is. Aangezien dit
pollen niet met de wind aangevoerd hoeft te worden, zoals dat bij els bijvoorbeeld wel het geval is, kan
de vondst van enkele stuifmeelkorrels van wilg al duiden op voorkomen in de directe omgeving. In de
wijdere omgeving, op hogere, en drogere plekken zoals de oeverwallen, zullen eik, berk, hazelaar, beuk,
linde, iep en den hebben gestaan.894 In het pollenspectrum van greppel 6005 zijn graslandplanten het
meest talrijk, hetgeen aangeeft dat grasland een belangrijk vegetatietype was in het landschap waarin de
grafvelden zijn aangelegd. Het valt hierbij onmiddellijk op dat het niet alleen de grassen zijn die hoge
pollenpercentages bereiken, maar ook de lintbloemigen van de composietenfamilie (beide 18%). Dergelijke hoge percentages zijn uitzonderlijk en duiden zonder meer op lokaal en/of massaal voorkomen.
Lintbloemige composieten zijn goed herkenbaar: ze hebben een gele bloeiwijze en lijken op paardenbloemen (ook een lintbloemige composiet). Het is helaas niet mogelijk binnen dit pollentype op soort te
determineren. Het is echter in sommige gevallen mogelijk gebleken om een subtype te onderscheiden.
Een aanzienlijk deel van het pollen van lintbloemige composieten is van het zogenaamde streepzaadtype, dat naast streepzaad ook soorten zoals paardenbloem en leeuwentand omvat.Vaak kan aan de hand
van gecombineerd macrorestenonderzoek nauwkeuriger achterhaald worden welke soort(en) het pollen
naar alle waarschijnlijkheid hebben geproduceerd. De onderzochte sporen uit de midden-Romeinse tijd
bevatten echter geen onverkoolde zaden en nauwelijks determineerbare verkoolde zaden die een houvast
zouden kunnen bieden. Ook de vroeg-Romeinse sporen bevatten geen verkoolde resten van lintbloemige composieten. Enkel de geulvulling ter hoogte van het Augusteïsch greppelcomplex bevatte enkele
	Pers. meded. dr. Peter Bijl, specialist dinoflagellaten Uni-
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Pollendiagram Hazenkamp P17 WP 5
V991-V992
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Fig. 17.13. Tiel-Medel-Hazenkamp. Pollendiagram van de (buitenste) omheiningsgreppel 6005 (70-150 na Chr.) om het wes-

telijke grafveld Hazenkamp en de daarop afgezette geulvullingen uit een laat-middeleeuwse reactiveringsfase van de geul van

Echteld (11008/11007) (© BIAX Consult).

onverkoolde zaden van een lintbloemige composiet: namelijk van gekroesde en gewone melkdistel. Als
we aannemen dat de milieuomstandigheden niet drastisch zijn veranderd tussen de vroeg- en middenRomeinse tijd, heeft melkdistel mogelijk een deel van het lintbloemige composietenpollen geproduceerd.
Het gaat dan in elk geval niet om het pollen van het streepzaad-type: melkdistel produceert een ander
pollentype. Welke soort(en) het ook zijn geweest, het is erg waarschijnlijk dat de graslanden er in Tiel in
de midden-Romeinse tijd hebben uitgezien zoals een grasland in Varik, afgebeeld in fig. 17.14. In greppel 6005 zijn geen resten van mestschimmels gevonden, die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid



Fig. 17.14. Tiel-Medel-Afronding. Graslanden waarin soorten zoals groot streepzaad uitbundig voorkomen, zoals hier het geval
is in Varik, waren een kenmerkend vegetatietype in het landschap van de Midden-Romeinse grafvelden in Tiel. Foto: BIAX
Consult.

van vee in de directe omgeving van greppel 6005. Mogelijk was de afstand tussen de omheiningsgreppel en de geul te nauw en kon vee hier niet passeren. Wellicht was dit dan ook één van de functies van
de greppel. Wel is pollen aanwezig van het scherpe boterbloem-type, het smalle weegbree-type en het
veldzuring-type. Dit pollen wordt vaak geproduceerd door planten die goed gedijen bij enige vorm van
verstoring, zoals begrazing of een wisselende waterstand. Waar boterbloemen en zuringen zich (juist)
uitstekend handhaven in zwaar begraasd grasland, is smalle weegbree een plant van minder intensief
begraasde plekken. Extensieve exploitatie van de graslanden als weidegrond voor vee lijkt hiermee aannemelijk.
Langs de greppel en aan de geul stonden cypergrassen, egelskop, paardenstaart, ruit, planten die pollen
van het waterweegbree-type maken en varens die sporen van het niervaren-type produceren. Met name
cypergrassen konden daarnaast ook voorkomen op drassige plekken in de graslanden.
Greppel 6005 lijkt waterhoudend te zijn geweest, blijkens de vondst van pollen van fonteinkruid,
kransvederkruid en plomp en resten van groenwieren zoals de draadalg Spirogyra, Pediastrum, Botryococcus en Mougeotia en resten van type HdV-128.895 Het is evenwel niet uitgesloten dat een deel van deze
microscopische resten afkomstig is uit de geul en dat deze bij een overstroming in de naastgelegen greppel 6005 zijn gespoeld.
In greppel 6005 zijn enkele stuifmeelkorrels van cultuurgewassen gevonden, zowel van het granentype, als van het gerst/tarwe-type en het haver-type. Daarnaast is pollen van hop/hennep aanwezig. Dit
kan geproduceerd zijn door de slingerplant hop of door het cultuurgewas hennep. Van vlas is eveneens
pollen gevonden. Waarschijnlijk moet het pollen van cultuurgewassen geïnterpreteerd worden als zijnde
afkomstig van akkers op de oeverwallen van de nabijgelegen geul of is het in de greppel terecht gekomen
als weggegooid afval. Ook is het mogelijk dat er in de omgeving activiteiten met betrekking tot de verwerking van vlas hebben plaatsgehad en is het via de lucht of het water in de greppel terecht gekomen.
	Van der Wiel 1982.
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Omheiningsgreppel 6004 (BX7780) (ca. 70-150 na Chr.)
De onderste laag van greppel 6004 (laag 2; BX7781), is matig arm aan slecht geconserveerd pollen.Vanwege de slechte conservering is dit monster niet geanalyseerd. Laag 1 van deze greppel (BX7780) is rijk
aan redelijk geconserveerd pollen en is wel geanalyseerd.
Het pollendiagram van omheiningsgreppel 6004 is weergegeven in fig. 17.15, A (de achterliggende
data staan in digitale bijlage 11). In vergelijking met greppel 6005 bevat greppel 6004 slechts zeer weinig
pollen van bomen (15%). Dit lijkt echter niet de enige structuur in deze periode waar dit het geval is.
Ook in omheiningsgreppel 6008 bedraagt het boompollenpercentage 15%. Het lijkt er dus op dat het
midden-Romeinse landschap rondom de grafvelden iets meer open is dan op basis van de pollenpercentages in greppel 6005 werd gedacht. Waarschijnlijk heeft het lokaal voorkomen van boomsoorten zoals
els en mogelijk ook eik geleid tot een lichte overrepresentatie van het boompollen. Het feit dat greppel
6005 zich direct (parallel) aan de geul van Echteld fase II bevond, kan hierbij een rol hebben gespeeld.
Immers, op de oeverwallen kunnen ooibossen verwacht worden. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat
deze ooibossen in het rivierengebied al behoorlijk gereduceerd lijken.896 Er mag verondersteld worden
dat ten minste het grafveld vrij werd gehouden van bomen.
Uit het pollenonderzoek van greppel 6005 komt eveneens naar voren dat de door de lintbloemigen
composieten geelgekleurde graslanden een kenmerkend vegetatietype vormden in het landschap van
de grafvelden. De graslanden werden mogelijk extensief geëxploiteerd, blijkens de vondst van diverse
stuifmeelkorrels van het smalle weegbree-type en het scherpe boterbloem-type. In greppel 6004 zijn in
tegenstelling tot greppel 6005 wel diverse ascosporen van mestschimmels gevonden, waaronder die van
het mestvaasje-type (HdV-55A en -B) en het menhirzwammetje-type (HdV-368).897 Waarschijnlijk werd
er vee geweid in de graslanden ten zuiden van het grafveld Hazenkamp. Het vee kon hierbij tot greppel
6004 komen, alwaar het waarschijnlijk water dronk.
In greppel 6004 zijn echter geen resten van waterplanten gevonden. Wel duiden de sporadische
microresten van groenwieren en het talrijk voorkomen van resten van HdV-128 (6% ten opzichte van
de pollensom!) erop dat greppel 6004 ten minste een deel van het jaar drassig moet zijn geweest en dat
vee hier mogelijk heeft gedronken.
Langs de greppel, maar ook op andere vochtige tot natte delen van het landschap waren met name
cypergrassen en varens te vinden. Egelskop, kleine lisdodde en spirea zullen eveneens deel hebben uitgemaakt van de natte vegetatie langs de geul en op andere natte en drassige plekken langs de greppels en
in de graslanden.
Een opvallende vondst, is die van behoorlijke hoeveelheden chlamydosporen van de bodemschimmel
Glomus cf. fasciculatum (4% ten opzichte van de pollensom). De bodemverstoring waarvan deze schimmel
heeft geprofiteerd, moet waarschijnlijk gezocht worden in de aanleg van de greppel zelf.
Inhumatiegraf 1073 (BX7790) (2 voor Chr-125 na Chr.898)
Uit verschillende plekken binnen dit inhumatiegraf zijn pollenmonsters genomen: uit de buikholte
(V1960, BX7790), onder de schedel (V1958, BX7788) en nabij de rechtervoet (V1959, BX7789).
Het pollenmonster van nabij de rechtervoet is arm aan pollen en is matig geconserveerd. Het pollenmonster van onder de schedel is zeer arm en het pollen is bovendien zeer matig geconserveerd en bevat
sterk gecorrodeerd pollen dat een eigenaardige conservering vertoonde. Mogelijk gaat het om geremanieerd materiaal uit de diepe ondergrond. Deze monsters zijn dan ook niet geanalyseerd. Het monster uit
de buikholte is in tegenstelling tot dat van onder de schedel en nabij de rechtervoet rijk aan pollen, dat
redelijk goed geconserveerd is. Dit monster is wel geanalyseerd.

	Kooistra 2009, 455.

896

	1950 ± 50 BP (Poz-101606) (2 voor-125 na Chr. bij 2ơ).

898

	Van Geel 1978; Van Geel et al. 1981.
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Chr.) van het grafveld De Reth (basis).
1073 (2 voor - 125 na Chr.) van het grafveld Hazenkamp (top) en de inhoud van een schaal in crematiegraf 1085 (100-125 na
afgezette geulvulling 11005 uit de periode 100-ca.250 na Chr.; B pollendiagram van de twee onderzochte graven: inhumatiegraf
A pollendiagram van (binnenste) omheiningsgreppel 6004 (70-150 na Chr.) om het westelijke grafveld Hazenkamp en de daarop
Fig. 17.15. Tiel-Medel-Hazenkamp. Pollendiagrammen. © BIAX Consult.
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Het pollenspectrum van de buikholte van inhumatie 1073, een man in de leeftijd 17-20 jaar (zie fig.
17.16), is weergegeven in fig. 17.15, B.899
In het monster zijn nauwelijks pollen of andere microscopische resten van cultuurgewassen gevonden.
Het monster uit de buikstreek bevat enkel wat stuifmeel van het gerst/tarwe-type, evenals uitzonderlijk
groot pollen dat het meest wegheeft van tarwe.900 Hieruit kan geconcludeerd worden dat het onwaarschijnlijk is dat het hier specifiek de maag-/darminhoud is, die is onderzocht.
Het inhumatiegraf is uitzonderlijk rijk aan pollen van graslandplanten (77%), en dat van grassen in
het bijzonder (55%). Ook in het inhumatiegraf is het percentage pollen van lintbloemige composieten
zeer hoog (21%). In geen enkel pollenmonster van Tiel-Medel bereikt het percentage pollen van grassen zulke hoge waarden. Het graspollen is kleiner dan 40 micrometer en is daarmee niet afkomstig van
gegeten granen, maar daadwerkelijk van grassen.901 Aangezien grassen niet geconsumeerd zullen zijn, mag
geconcludeerd worden dat grassen enige rol hebben gehad in het grafritueel van de teraardebestelling van
deze jonge man. Het is hierbij niet ondenkbaar dat de overledene bijvoorbeeld op een bed van hooi of
vers gras is geplaatst. Het gebruikte materiaal is dan ook uit de directe omgeving verzameld.
Een andere aanwijzing die het gebruik van hooi of vers gras zou kunnen versterken, is het feit dat
het inhumatiegraf in tegenstelling tot de omheiningsgreppels nauwelijks pollen van oevervegetatie bevat.
Deze vegetatie zal naar verwachting volop aanwezig zijn geweest aan de waterhoudende greppels, maar
zullen temidden van de grassen en andere graslandplanten minder abundant zijn geweest.
In de buikstreek van de man zijn uitzonderlijk hoge percentages ascosporen van (mest)schimmels aanwezig. Het totale percentage bedraagt 22% ten opzichte van de pollensom, hetgeen zelden wordt gezien
in archeologische contexten. Meer dan de helft van de ascosporen is van het mestvaasje-type (HdV55A, en in mindere mate van HdV-55B) en ook het menhirzwammetje-type, brokkelspoorzwam-type,
piekhaartonnetje-type en spinselbolletje-type zijn aanwezig.Vaak wordt het gezamenlijk voorkomen van
deze schimmels geassocieerd met de aanwezigheid van mest, en daarmee met de aanwezigheid van vee.902
Veel van deze schimmels komen echter ook voor in de bodem en op rottende plantenresten.903 Of een
ontbindend lichaam ook tot de mogelijkheden behoort, is de vraag. Er zijn verschillende verklaringen te
bedenken voor het voorkomen van deze schimmels. Zo kunnen er schimmelsporen zijn meegekomen
met het hooi of gras, welke zich tijdens het rottingsproces sterk zijn gaan vermenigvuldigen (op het hooi
en/of op het lichaam). In dat geval zou er zuurstof aanwezig moeten zijn geweest en zou de aanwezigheid van een grafkist waarschijnlijk zijn.904 Ook is het mogelijk dat de man al enige tijd overleden was,
voordat hij te ruste werd gelegd in het grafveld, waardoor schimmelvorming in het lichaam is opgetreden.
Noemenswaardig is de overeenkomst tussen de spectra van dit inhumatiegraf en dat van een doosje dat
recentelijk forensisch is onderzocht, waarin zich een (overleden) baby op een laag hooi bevond. Ook
hierin waren sporen van schimmels en pollen van grassen en lintbloemige composieten talrijk.905 De
verklaring dat er mest in het graf aanwezig was, lijkt op ethische gronden onwaarschijnlijk, maar kan op
basis van het palynologisch spectrum niet worden uitgesloten.

	Smits, deze publicatie.

maag-darmkanaal binnen.Voor sommige mestschimmels
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	De aanwezigheid van een grafkist is echter niet bewezen; er zijn geen spijkers gevonden en bovendien lag het

contaminatie betreffen.
	Granen behoren ook tot de grassenfamilie.
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Fig. 17.16. Tiel-Medel-Hazenkamp. Inhumatiegraf 1073, dat is aangetroffen op het grafveld Hazenkamp, is van een man met een
leeftijd tussen de 17 en 20 jaar oud.

Een andere schimmel die uitermate talrijk is in het inhumatiegraf, is Valsaria (HdV-140/HdV-263).906
Zelden zijn zulke hoge percentages (23% ten opzichte van de pollensom) gevonden in pollenmonsters.
Opvallend dat de ascosporen van Valsaria eveneens talrijk waren in een plag waarmee een waterput
was geconstrueerd in Romeins Uitgeest.907 Van de ecologie van Valsaria is momenteel nog maar weinig
bekend. Er wordt gesuggereerd dat de schimmel voorkomt op rottende bast en in natte, eutrofe milieus.908
Gezien de zeer hoge percentages ascosporen lijkt het zeer aannemelijk dat deze schimmel in verband
gebracht mag worden met het vergaan van organisch materiaal in het graf. Of deze vondst gerelateerd
mag worden met de aanwezigheid van hout (grafkist!) is niet zeker.
Inhumatiegraf 1042 (V1960) (21-170 na Chr.)
In inhumatiegraf 1042 is een jonge vrouw in de leeftijd tussen 17 en 24 jaar begraven (zie fig. 17.17).909
Hierbij viel de ‘slordige’ depositie op, waarbij het lichaam gedraaid ligt op de rechter zij, met hoofd iets
naar achter gebogen. Ook liggen met name de benen in een merkwaardige, gebogen houding. Deze
begraving wijkt daarmee sterk af van die van de inhumatiegraven 1073 en 1006. Ook opmerkelijk is
het feit dat het lichaam is gedeponeerd in of op een kuil met verbrand materiaal. Er zijn op de botten
indicaties gevonden dat het vuur nog smeulde of zelfs heet was toen het lichaam erop werd gelegd of
gegooid. Uit inhumatiegraf 1042 zijn in totaal vijf pollenmonsters genomen. Laag 4, de donkerste laag
vol houtskool, waarop het lichaam is gedeponeerd (V779, BX7774 en V781, BX7776), bevatte vrijwel
geen pollen, maar vrijwel alleen microscopische verkoolde plantenresten. Laag 3 (V778, BX7773 en
V780, BX7775) was zeer arm aan matig tot slecht geconserveerd pollen. Laag 2 (V979, BX7777) was
arm aan redelijk geconserveerd pollen. Deze monsters zijn te arm gebleken voor vervolgonderzoek en
zijn derhalve niet geanalyseerd.
Uit laag 4, de houtskoolrijke laag (V788) en laag 1, de laag waarin het lichaam lag, (V1021) zijn botanische macrorestenmonsters genomen, welke beide geen zaden bevatten, maar wel enkele klonten amorf
organisch materiaal. Het betrof ca. zes klontjes in laag 4 en ca. zestien klontjes in laag 1. Deze klonten
	Van der Wiel 1982, Van Geel et al. 2003.
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	Van Geel et al. 2003, 876.
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	Jaklitsch et al. 2015, 164; Van der Wiel 1982.
	Zie de hoofdstukken 15 en 16.

Fig. 17.17. Tiel-Medel-Hazenkamp. Inhumatiegraf 1042 op het grafveld Hazenkamp. Deze jonge vrouw is op 'slordige' wijze
begraven.

waren in botanisch opzicht interessant en kunnen mogelijk meer informatie geven over deze inhumatie.
Ze zijn om deze reden met behulp van de SEM nader onderzocht.
Bij het SEM-onderzoek bleken de klonten (zie fig. 17.18 t/m fig. 17.21) inderdaad uit organisch
materiaal te bestaan. Ze hebben een fijne matrix, die ietwat poreus is (zie fig. 17.18, linkboven en fig.
17.20, links). De poreuze matrix suggereert dat dit materiaal ooit vloeibaar of semi-vloeibaar met een
hoge viscositeit (stroperigheid) was. Het enige herkenbare weefsel dat zich in de klonten bevindt zijn
kleine houtskoolfragmenten, die in sommige gevallen slecht bewaard zijn gebleven. De houtskool in klont
1 (fig. 17.18) is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van naaldhout, een den om meer precies te zijn.
Het is mogelijk dat de matrix een teer- of harsachtige substantie betreft. Teer of hars komt vrij wanneer dennenhout onder zuurstofloze of zuurstofarme omstandigheden bij temperaturen rond de 300 en
400 °C wordt verhit, waarbij sprake is van verbranding zonder vlam. Zo’n situatie kan ontstaan als hete
houtkool wordt afgedekt.910 In het geval van de inhumatie zal de houtskool zijn afgedekt met het lichaam
en zand. Naast het feit dat een deel van de botten verbrand was, zouden deze klontjes een tweede indicatie kunnen vormen dat het lichaam van deze jonge persoon inderdaad op de hete houtskool is geplaatst.
Crematiegraf 1052 (V1346) (90-170 na Chr.)
Het monster uit crematiegraf 1052 bevat geen botanische macroresten en is daarom niet geanalyseerd.
Geulvulling 11005 (BX7779) (ca. 150/230 na Chr.)
Op de vindplaats Hazenkamp heeft in de 2de of het begin van de 3de eeuw na Chr. een overstroming
plaatsgehad. Hierbij vond geen erosie plaats, maar werd wel een stugge laag uiterst siltige klei (laag 11005)
afgezet over het grafveld. Deze overstromingslaag is rijk aan redelijk geconserveerd pollen. In de top van
	
Tenzij de klonten al aanwezig waren alvorens het
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lichaam geplaatst werd. Dit lijkt een onwaarschijnlijk
scenario.



Fig. 17.18. Tiel-Medel-Hazenkamp. Klont 1, aanwezig in de houtskoolrijke laag 4 van inhumatiegraf 1042 (V788). De klont
heeft een organische matrix (mogelijk teer- of harsachtig materiaal?) waarin zich kleine houtskoolfragmenten bevinden, mogelijk
van den. Foto: BIAX Consult.

de overstromingslaag heeft zich een donkerder gekleurde bodem ontwikkeld (laag 11006). Deze lagen
zijn bemonsterd door middel van profielbakken V989/990.
Ongeveer een kwart van het pollen in overstromingslaag 11005 (zie fig. 17.15, A) is afkomstig van
bomen. Deze bomen, waaronder els, hazelaar en eik hebben waarschijnlijk de oeverwallen van de geul
die de overstroming heeft veroorzaakt, bekleed. Het pollen van den is talrijker in laag 11005 dan in de
overige monsters uit de midden-Romeinse tijd. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat het hier
een overstromingslaag betreft. De aanwezigheid van houtskool van den in bijvoorbeeld de klonten van
inhumatiegraf 1042, laat zien dat den lokaal voorkwam. Het hogere percentage kan ook een gevolg zijn
van de morfologie van het pollen: ook pollen van den heeft twee luchtzakken die het pollen extra drijfvermogen geven (zie fig. 17.22).911 In fluviatiele of mariene afzettingen kan het pollen van naaldbomen,
in dit geval den, dan ook overgerepresenteerd zijn.912 In het houtskoolspectrum uit de graven is mogelijk
één stukje houtskool van den aanwezig in graf 1077. Dit stukje is echter deels vervormd en vertoont niet
meer alle kenmerken waarop den te determineren valt. Het stukje is dan ook niet verder gespecificeerd
dan ‘naaldhout’ (coniferae). In laag 11005 zijn verder sporen van adelaarsvaren relatief talrijk. Adelaarsvaren is een plant die met name de overhand krijgt wanneer oude bossen worden gekapt, alwaar de plant
kiemt op plekken die weinig humus en veel mineralen bevatten. In de herfst laat adelaarsvaren een massa
van slecht verterend, voedselarm bladstrooisel achter dat bovendien giftig is, waarmee adelaarsvaren zijn
	De ene verklaring sluit de andere uiteraard niet uit.
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	Zagwijn 1965; Riezebos/Du Saar 1969.
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Fig. 17.19. Tiel-Medel-Hazenkamp. Klont 2, aanwezig in de houtskoolrijke laag 4 van inhumatiegraf
1042 (V788). De klont heeft een organische matrix (mogelijk teer- of harsachtig materiaal?) waarin zich kleine houtskoolfragmentjes bevinden. Foto: BIAX Consult.

Fig. 17.20. Tiel-Medel-Hazenkamp. Klont 1, aanwezig in laag 1 waarin zich het lichaam van inhumatie 1042 bevond (V1021).
De klont heeft een organische matrix (mogelijk teer- of harsachtig materiaal?) waarin zich kleine houtskoolfragmenten van
mogelijk den bevinden. Foto: BIAX Consult.

eigen milieu creëert en in stand houdt. Adelaarsvaren vestigt zich namelijk in een vroeg stadium van
bodemontwikkeling en breidt zich uit naarmate de bodem ouder en zuurder wordt.913 Het is dus goed
denkbaar dat er snel na de afzetting van de overstromingslaag al enige bodemvorming is opgetreden,
waarbij adelaarsvaren zich heeft gevestigd. Nóg talrijker zijn de sporen van het niervaren-type (27%),
zeker in vergelijking met de andere onderzochte structuren uit deze periode, waar het percentage, op
greppel 6004 na, niet boven de 5% uit komt. Een overrepresentatie van zogenaamde monolete sporen,
zoals die van het niervaren-type, wordt vaker gezien in fluviatiele of mariene afzettingen.914 Dit kan, net
zoals bij het pollen van naaldbomen, te maken hebben met het vermogen om te drijven of in suspensie
te blijven zonder direct naar beneden te zakken. Uiteraard is het ook goed mogelijk dat er zeer lokaal
aan de geul en/of op de plek van de overstroming enkele (moeras?)varens hebben gestaan, die deze
sporen produceren. Een andere mogelijkheid is dat de sporen van het niervaren-type afkomstig zijn van
verspoeld veen. Een andere indicatie hiervoor is het relatief hoge percentage sporen van veenmos (4%).
Mogelijk heeft de geul veen uit de ondergrond (of het achterland) geërodeerd waarbij microscopische
resten uit dit veen opnieuw afgezet over het grafveld.
913

Weeda et al. 1985, 31.

	Persoonlijke observatie F. Verbruggen.
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Fig. 17.21. Tiel-Medel-Hazenkamp. Klont 2, aanwezig in laag 1 waarin zich het lichaam van inhumatie 1042 bevond (V1021).
De klont heeft een organische matrix (mogelijk teer- of harsachtig materiaal?) waarin zich slecht bewaard gebleven kleine
houtskoolfragmenten bevinden. Foto: BIAX Consult.

De overrepresentatie van bepaalde pollen- en sporentypen lijkt het percentage pollen van graslandplanten in de overstromingslaag iets te drukken. Desalniettemin lijkt het aannemelijk dat graslanden in
de omgeving te vinden waren.
Geulvulling 11006 (BX7778) (ca. 150-230 na Chr.)
In de top van vulling 11005 heeft zich een vegetatiehorizont (11006) gevormd. Dit niveau vertoonde na
een scan op palynologische resten een vergelijkbaar spectrum met dat van 11005, maar was matig arm
aan zeer matig geconserveerde resten. Dit monster is niet geanalyseerd.

17.4.4.2 Grafveld De Reth
Ook aan de oostelijke zijde van de geul van Echteld fase II is een grafveld aangetroffen (De Reth) dat
qua aangetroffen oppervlak drie keer zo groot is als het westelijke grafveld Hazenkamp. Het grafveld De
Reth bestaat uit 32 crematiegraven, zeven inhumatiegraven (waaronder drie babygraven) en 68 randstructuren. De grafmonumenten zijn over het algemeen aanzienlijk groter (vaak groter dan 10 m) en
planmatiger geordend dan op het grafveld Hazenkamp. Opvallend is dat er op De Reth vrijwel geen
graven zijn teruggevonden binnen de grafmonumenten. Dit is waarschijnlijk het gevolg van bijzetting in
de grafheuvels, die door latere landbouwactiviteiten en ingravingen zijn verstoord. Van de graven is de
inhoud van een schaal die als gift is meegegeven in crematiegraf 1085 palynologisch onderzocht. Crematiegraf 1085 moet gezien worden als een rijk graf met onder andere vier stukken terra sigillata, twee
kruiken en twee stukken glaswerk. Dit crematiegraf, evenals crematiegraven 1062 en 1092, is onderzocht
op botanische macroresten (respectievelijk V3476, V1707 en V5500).
Aan de noordoostelijke en zuidoostelijke zijde van het grafveld ligt een groot greppelsysteem (6008).
Buiten de enorme afmetingen van het systeem vallen ook de breedte en de diepte van het spoor op. De
greppel is ca. 2.0 m breed en 1.40 m diep en heeft een opmerkelijke dwarsdoorsnede. Aan de bovenzijde
is het spoor zeer breed. Vervolgens loopt het spoor schuin af tot ongeveer een meter onder vlakniveau.
De onderste 40 cm van de greppel wordt gevormd door een smalle sleuf van ca. 20 cm breed, welke
wordt gezien als een enkelbreker. Enkelbrekers zijn bekend zijn uit militaire contexten. Door de vullingen van greppel 6008 zijn drie profielbakken geslagen (V4169, V4170 en V4171). Bovendien is een
macrorestenmonster genomen (V2926).



A

B

Fig. 17.22. Tiel-Medel-Afronding. Foto’s: BIAX Consult.
A pollen van den bestaat uit een lichaam en twee luchtzakken (rode pijlen). De afstand tussen elk streepje op de maatbalk
bedraagt 2.5 µm; B pollen van naaldbomen kan bijzonder goed drijven.

Eerst zullen de resultaten van de greppel worden besproken, om zo het pollenspectrum van het crematiegraf in de juiste landschappelijke context te plaatsen.
Greppel 6008 (BX7793) (ca. 70-270 na Chr.)
Greppel 6008 bevatte naast houtskool geen macroresten van plantaardige oorsprong. V2926 is dan ook
niet geanalyseerd.
Van omheiningsgreppel 6008 zijn drie vullingen bemonsterd voor palynologisch onderzoek: laag 4
(BX7794), laag 3 (BX7793) en laag 1 (BX7792). De onderste laag, laag 4, is matig arm en bevat zeer
matig geconserveerd pollen. Aangezien veel stuifmeelkorrels niet te determineren zullen zijn, is laag 4 niet
voor analyse geselecteerd. De bovenste laag, laag 1, bevat redelijk geconserveerd pollen. De concentratie
is echter dusdanig laag dat ook de pollenarme laag 1 niet in aanmerking kwam voor vervolgonderzoek.
Laag 3 van de greppel is matig rijk aan matig geconserveerd pollen en is wel geanalyseerd.915 Het pollenspectrum van enkelbrekergreppel 6008 is weergegeven in fig. 17.23.
Het aandeel boompollen in de greppel is, net zoals in de omheiningsgreppel van het grafveld Hazenkamp (6004), laag. Ongeveer 15% van het pollen is geproduceerd door bomen, voornamelijk els. Dit is
wederom een bevestiging dat het landschap waarin de grafvelden zijn aangelegd zeer open was. Graslandplanten, en de lintbloemige composieten in het bijzonder zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft
van het aanwezige pollen. Hieruit mag afgeleid worden dat graslanden ook de komgebieden achter de
rechteroever van de geul van Echteld fase II geel-groen gekleurd zullen hebben (zie fig. 17.14). In greppel 6008 zijn ook pollen en sporen van typische graslandindicatoren gevonden, zoals ratelaar, addertong,
duifkruid, knoopkruid.
Daarnaast duiden pollentypen zoals scherpe boterbloem-type, smalle weegbree-type en veldzuring-type
op grasland waar enige vorm van verstoring optrad: begrazing kan hierbij een grote rol hebben gespeeld. In
vulling 3 van de greppel zijn enkele ascosporen van mestschimmels gevonden die de aanwezigheid van vee
zouden kunnen bevestigen. Indien er vee rondliep in de graslanden aan de andere zijde van de noordoostelijke zijde greppel dan is het goed mogelijk dat er mest in de greppel terecht is gekomen.
915

De naam enkelbreker werd zijn naam eer aan: in laag 3,
in de onderkant van profielbak V4170, stak een botfragment uit.
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Twee andere pollentypen die in greppel 6008 talrijker
zijn dan in de overige monsters zijn die van de sterbladigenfamilie (7%) en de kruisbloemenfamilie (9%). Planten
van de sterbladigenfamilie hebben hun zwaartepunt in
graslanden en moerassen. Planten van de kruisbloemenfamilie komen over het algemeen vaak voor op omgewerkte
plaatsen. Ze maken vaak deel uit van antropogene vegetaties . Uit dergelijke hoge percentages pollen van deze
families mag afgeleid worden dat er lokaal één of meerdere
planten van deze families in en om greppel 6008 aanwezig
waren. Helaas produceren veel planten uit deze families
vergelijkbaar pollen, waardoor het vrijwel niet mogelijk is
om te bepalen welke planten dit waren. Aangezien er geen
macroresten in greppel 6008 bewaard zijn gebleven en
ook de monsters uit de graven van het oostelijk grafveld
te arm waren voor een analyse, is het niet mogelijk om
te achterhalen welke planten dit pollen hebben geproduceerd. Daarvoor moeten we putten uit de informatie die
is verkregen uit de vroeg-Romeinse sporen en aannemen
dat we deze informatie mogen extrapoleren naar één of
twee eeuwen later.
In het vroeg-Romeinse macrorestenspectrum komt
maar één plant van de walstrofamilie naar voren, namelijk
moeraswalstro. Moeraswalstro is een plant met een zeer
gering concurrentievermogen en komt vaak voor tussen
hoge, grasachtige planten in oever- en moerasvegetaties.
De plant komt ook voor in natte graslanden. Vandaag de
dag wordt moeraswalstro dikwijls aangetroffen op stikstofrijke oevers van weilandsloten. Van een dergelijke situatie
lijkt ook bij greppel 6008 sprake te zijn.
In de vroeg-Romeinse monsters zijn diverse zaden
van kruisbloemigen gevonden, namelijk van de cultuurgewassen huttentut en raapzaad, van de akkerplant gewone
steenraket en van de oeverplanten moeraskers en slanke
waterkers. Ook is torenkruid, een plant die vandaag de
dag in het rivierengebied wordt gevonden in ruige bermen van wegen, een mogelijke producent van het pollen
van de kruisbloemenfamilie. Gezien de context ligt het
voor de hand dat moeraskers en/of slanke waterkers, die
overigens ook prima gedijt in natte graslanden, een groot
deel van het pollen van kruisbloemigen hebben geproduceerd. Langs de oever van greppel 6008 hebben daarnaast
ook andere oeverplanten gestaan, waaronder cypergrassen,
kleine lisdodde, egelskop, kattenstaart, paardenstaart en
bitterzoet.
De enkelbrekergreppel was waterhoudend, getuige de
vondst van resten van HdV-128A en groenwieren zoals
Botryococcus, Pediastrum, Spirogyra en andere algen van de

Fig. 17.23. Tiel-Medel-De Reth. Pollendiagram
van omheiningsgreppel 6008 (70-270 na Chr.) om
het oostelijk grafveld De Reth © BIAX Consult.

A

B

C

D

Fig. 17.24. Tiel-Medel-De Reth. Houtvondsten. Foto’s: BIAX Consult.
A zes verweerde fragmenten van een (of meer) essenhouten plank(en) uit de omheinigsgreppel 6008, V2108. Boven rechts, het
hoekfragment van de plank; B wilgenhouten tak met knopvormig uiteinde uit de omheinigsgreppel 6008, mogelijk een spinrok,
V4520; C detailopname van knopvormig uiteinde van wilgenhouten tak, V4520; D detailopname van bewerkingssporen op
wilgenhouten tak, V4520.

Zygnemataceae familie. Er is geen pollen aangetroffen van hogere waterplanten. Wellicht was greppel
6008 alleen een deel van het jaar (in de winter) waterhoudend, waarna de greppel in de zomer droogviel.
Ook is niet geheel uitgesloten dat de topografie van de greppelbodem de groei van hogere waterplanten
bemoeilijkte.
In greppel 6008 is, heel vergelijkbaar met omheiningsgreppel 6005 en in mindere mate ook met greppel 6004 van het westelijke grafveld, stuifmeel gevonden van granen (granen-type, gerst/tarwe-type en
haver-type). In welke hoedanigheid dit stuifmeel in de greppel terecht is gekomen, is niet met zekerheid
te zeggen. Mogelijk bevonden zich akkers in de nabijheid, bijvoorbeeld op de oeverwallen van de geul
van Echteld fase II. Bij de meeste graansoorten zit het pollen echter goed in het kaf verpakt en verspreidt
het zeer slecht. Op basis van experimenten op een traditioneel geoogste graanakker is gebleken dat op
een afstand van hooguit enkele meters van de akker het percentage graanpollen slechts 1% is. Zelfs op de



akker zelf bedraagt dit percentage slechts 9-23%.916 Het is goed mogelijk dat er dorsafval of huishoudelijk
afval in de greppel terecht is gekomen, of dat het pollen door de lucht is verspreid tijdens het dorsen
in de omgeving van de greppel. Bij het dorsen wordt het koren (de graankorrels) namelijk van het kaf
gescheiden, waarbij het pollen vrij komt.
Net zoals in alle andere midden-Romeinse monsters, is in greppel 6008 pollen gevonden van het
gewoon varkensgras-type, dat ongetwijfeld is geproduceerd door de naamdrager van dit type. De vondst
van pollen van deze tredplant laat zien dat de omgeving van de grafvelden betreden werd.
Uit de greppel zijn ook enkele stuks hout geborgen (V2108 sub 1 t/m 6 en V4520). Vondstnummer
2108 omvat zes fragmenten uit tangentiaal gespleten stamhout van es, mogelijk oorspronkelijk behorend
tot een plank of meerdere planken (fig. 17.24, A). De afzonderlijke stukjes passen niet meer aan elkaar.
Een van de stukjes is een rechte hoek van een plank. De bewerking laat zien dat de plank op het uiteinde
niet was afgeschuind en dat ook de zijkanten van de oorspronkelijke plank recht afgewerkt zijn geweest.
Onderin de greppel is verder een bewerkte tak van wilg aangetroffen (V4520, fig. 17.24, B). De tak heeft
een lengte van 82 cm, is 1.5 tot 3 cm in doorsnede en heeft een knopvormig uiteinde. Op het uiteinde
zijn kleine groeiplekken van zijtakken zichtbaar (fig. 17.24, C). De verdikking is dan ook veroorzaakt
doordat op deze plek zijtakken uit de tak groeiden. Mogelijk is bewust voor een tak met een natuurlijk
verdikt uiteinde gekozen. Ondanks de matige conservering van de tak zijn over het gehele oppervlak
snijsporen waargenomen (fig. 17.24, D). Het zal hier niet om bouwhout maar om een voorwerp gaan. De
functie van het voorwerp is onbekend. Het kan een spinrok zijn geweest, waarbij onder het knopvormige
uiteinde ongesponnen wol werd gewikkeld.Van de ongesponnen wol werd dan een draad getrokken die
om het stokje van een spintol zat. De spinrok werd tijdens het spinnen onder de arm geklemd.Vanuit de
spinrok werd telkens een stukje ongesponnen wol getrokken om de draad rondom de spintol te voeden.
Crematiegraf 1085 (BX7791) (ca. 100-125 na Chr.)
In het macrorestenmonster uit dit crematiegraf zijn naast enkele houtskoolfragmenten geen macroresten
aangetroffen. V3476 is om deze reden niet geanalyseerd.
De schaal die is meegegeven in crematiegraf 1085 is matig rijk aan matig geconserveerd pollen. Het
pollenspectrum van de schaal (zie fig. 17.15, B en digitale bijlage 10) sluit goed aan bij dat van de monsters uit de omheiningsgreppels. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het niet waarschijnlijk is dat
de schaal een plantaardige maaltijd voor de dode bevatte, of dat dat plantaardige materiaal in elk geval
niet pollendragend was. Met 38% is het percentage pollen van grassen hoger dan de andere middenRomeinse monsters, net zoals bij het inhumatiegraf 1073 van het grafveld Hazenkamp. Hoewel niet is
uitgesloten dat men hooi heeft gebruikt bij het grafritueel, is het waarschijnlijker dat men materiaal uit
grasland heeft gebruikt om de grafheuvel op te werpen. Het hoge percentage lintbloemige composieten
(24%) sluit hier goed bij aan.
Net zoals in inhumatiegraf 1073, zijn de percentages pollen van moerasplanten in het crematiegraf
vele malen lager dan in de greppels uit deze periode. Dit versterkt het beeld dat het materiaal dat is
gebruikt om de grafheuvel mee op te werpen afkomstig is uit grasland en niet nabij bestaande greppels of
de geul is verkregen. De mestschimmelsporen in de schaal zullen dan naar verwachting afkomstig zijn uit
de begraasde graslanden. Uiteraard kan het grafveld zelf eruit hebben gezien als een geelgroen grasland
en kan het materiaal uit de directe omgeving betrokken zijn. Dat zou dan echter wel impliceren dat er
vee op het grafveld rondliep en lijkt daarmee onaannemelijk.
Crematiegraf 1062 (ca. 70-120 na Chr.)
Macrorestenmonster V1707 uit crematiegraf 1062 bevatte geen macroresten en is derhalve niet geanalyseerd.
	Zie Hall 1988, 268 en ook Diot 1992.
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Crematiegraf 1092 (ca. 150-300 na Chr.)
Macrorestenmonster V5500 uit crematiegraf 1092 bevatte geen macroresten en is derhalve niet geanalyseerd.

17.4.4.3 Reactivering van de geul: laag 11022 (bx7791) (ca. 100-200 na Chr.)
In de 2de eeuw na Chr. vond er een reactivering van de geul van Echteld fase II plaats. Tijdens deze fase
werd er ter plekke van de oversteekplaats een laagje zand afgezet, welke zich stroomafwaarts voortzet
als laag 11022. Ten noorden van de oversteekplaats -stroomafwaarts- is deze vulling te zien als een laag
lichtgrijze, sterk tot uiterst siltige, slappe klei. Deze vulling is in het midden van het grote geulprofiel van
werkput 115 bemonsterd in profielbak V2713 (zie fig. 17.12) (digitale bijlage 6). Het pollendiagram van
geulvulling 11022 is weergegeven in fig. 17.25 (onder).
Laag 11022 is bijzonder rijk aan (zeer) goed geconserveerd pollen. Opvallend is het hoge percentage
resten van de schimmel HdV-361.917 Dit type wordt geassocieerd met de influx van zandig (clastisch)
materiaal in een veensequentie in het oosten van Nederland.918 De reactivering zal ook voor influx van
clastisch materiaal in de restgeul hebben gezorgd, hetgeen waarschijnlijk gereflecteerd is in de hoge percentages resten van HdV-361 (17% ten opzichte van de pollensom).
Wat betreft de openheid van het landschap kan op basis van een boompollenpercentage van 18%
gesteld worden dat het landschap nog altijd open was (zie digitale bijlage 11). Pollen van els zal afkomstig
zijn van elzen die zich in het komgebied van de geul van Echteld bevonden, hoewel het percentage van
5% erop duidt dat deze grote pollenproducent daar geen massale elzenbossen heeft gevormd. Pollen van
eik is met 6% iets talrijker in deze vulling dan bijvoorbeeld in de onderzochte greppels of graven. Het
is goed denkbaar dat er in de directe omgeving één of meerdere eiken te vinden waren. In geulvulling
11022 is pollen van haagbeuk gevonden. Ook in vrijwel alle hierna genoemde structuren is dit pollen
gevonden, hetgeen aangeeft dat haagbeuk in elk geval vanaf de 2de eeuw na Chr. een (permanente) plek
had in het rivierenlandschap. Opvallend genoeg zien we een verschuiving in de plantengemeenschappen
van de graslanden ten zuiden van de grafvelden. Waar in de grafveldcontexten het percentage pollen van
lintbloemige composieten hoog tot zeer hoog is (10-24%) en de graslanden om (en in?) de grafvelden
overduidelijk geelgekleurd zullen zijn geweest, lijken de lintbloemige composieten een ondergeschikte
rol te hebben gespeeld in de graslanden ten zuiden van de grafvelden in de 2de eeuw na Chr., en zoals
zal blijken uit onderzoek aan de oeverpakketten net ten zuiden van de dam, ook in de 4de eeuw na
Chr. Naast de afwezigheid van lintbloemigen zien we een toename in het pollenpercentage van typische
graslandindicatoren, zoals ratelaar, knoopkruid en peen. De toename is percentueel gezien zeer subtiel en
dat heeft ook een reden. Ratelaar, knoopkruid en peen worden door insecten bestoven. Zij produceren
ten eerste weinig pollen en ten tweede verspreidt het pollen slecht (lees: zeer efficiënt). Het lijkt erop dat
er ten tijde van deze geulvulling in de 2de eeuw na Chr. matig voedselrijke graslanden met een andere
samenstelling aan soorten in de omgeving van de geul van Echteld fase II te vinden waren. Een deel van
de graslanden was (nog steeds) in gebruik als weiland voor vee om op te grazen. Dit blijkt onder andere
uit de vondst van resten van mestschimmels, die zich met mest voedden. In de geulvulling zijn ascosporen
van het piekhaartonnetje-type (HdV-112), het mestvaasje-type (HdV-55A), het wratsporig punthoofdje
(HdV-169) en het spinselbolletje-type (HdV-261) aangetroffen.919
		

	Van Geel et al. 1981.

917

	Van Geel 1978; Van Geel et al. 2003.

919

	Van Geel et al. 1981, 438.
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na een laat-middeleeuwse reactiveringsfase (na 1200 na Chr.) in V2712.
Fig. 17.25. Tiel-Medel-Afronding. Pollendiagrammen van geulvulling 11022 (100-200 na Chr.) en de lagen die zijn gevormd
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Een zeer noemenswaardige vondst in geulvulling 11022 is die
van een ascospore van een mestschimmel van het geslacht Bombardioidea (HdV-575, zie fig. 17.26).920 Binnen dit geslacht bestaat
er een soort die wel een heel specifieke gastheer heeft, namelijk
mest van eland (Alces alces), daarnaast zijn er soorten die specifiek
voorkomen op keutels van haas en konijn (Leporidae).921 Konijnen waren in de 2de eeuw na Chr. nog niet in Nederland geïntroduceerd, dus mest van deze dieren kan uitgesloten worden als
voedselbron voor de schimmel. De Romeinen hebben zonder
al teveel succes getracht om hazen te houden, wellicht om op te
jagen.922 Echter, hazen zijn geen grote mestproducenten.923 De
kans is dus groter dat de schimmel zich heeft gevoed met mest
van eland. Eland kwam in elk geval tot de 11de eeuw voor in
Nederland.924 De eland is een typische randzonebewoner met
Fig. 17.26. Tiel-Medel-Afronding. In geuleen voorkeur voor loof- en gemengde bossen met ratelpopuvulling 11022 (100-200 na Chr.) is een
lier.925 Ook heeft de eland zijn leefgebied op grasvlakten, langs
oevers van rivieren, moerassen en meren, op de toendra en in
ascospore van het geslacht Bombardioidea
droge gebieden.926 Graslanden, rivieroevers, bossen of bosschages
gevonden. De mestschimmel is 70 µm lang
met populier: het zijn alle landschapselementen die in het 2deen 38 µm breed (© BIAX Consult).
eeuwse landschap van Tiel te vinden waren. Het idee dat één of
meerdere elanden kwamen drinken in de geul van Echteld fase II en daarbij uitwerpselen achterlieten
in de geul, is dus goed mogelijk. Er zijn in het archeozoölogisch spectrum van de Tielse vindplaatsen
Hazenkamp, De Reth en de Hoge Hof geen bewijzen gevonden voor de aanwezigheid van eland en/
of haas.927 In elk geval is de vondst van deze ascospore, voor zover bekend bij de auteurs, de jongste in
Nederland.
In de geul ten noorden van de oversteekplaats groeiden diverse waterplanten. Het betreffen niet alleen
groenwieren zoals Mougeotia en Spirogyra, maar ook hogere planten, voornamelijk met drijvende bladeren,
zoals waterlelie, plomp en planten van de eendenkroosfamilie. Enkel in geulvulling 11022 is pollen van
zwanenbloem gevonden. Dit is een waterplant die voorkomt in stilstaand, of af en toe licht stromend
water. In oude rivierarmen wordt zwanenbloem voornamelijk gevonden op plekken waar ’s winters geen
sterke doorstroming of overstroming plaatsvindt en waar anderszijds ook geen verlanding optreedt.928
Wellicht heeft de afdamming van de geul ten zuiden het voorkomen van zwanenbloem begunstigd.
Zwanenbloem wordt vaak tezamen met (grote) egelskop gevonden. Zo ook in het geval van de geul: het
percentage pollen van egelskop (grotendeels geproduceerd door grote egelskop) is met 16% uitzonderlijk
hoog. Andere waterplanten die aan de geul stonden waren voornamelijk cypergrassen en planten die
pollen van de watertorkruid-groep maken. Ook is in vulling 11022 pollen van het late stekelnoot-type
gevonden. Dit pollen kan in Romeins Nederland alleen maar door late stekelnoot zijn geproduceerd. Er
is discussie over hoe late stekelnoot Nederland heeft bereikt: door menselijk toedoen of via de natuurlijke weg (langs de rivieren).929 De laatste optie lijkt hierbij het meest plausibel. Late stekelnoot groeit in
ruigten maar ook op aanspoelsel langs rivieren, alwaar het waarschijnlijk in Tiel voorkwam. Dioscorides
oppert dat de zaden (botanisch gezien: vruchten) van late stekelnoot als blonde verfstof voor haar werden
	Bos et al. 2005.

11022 één van de weinige bestudeerde lagen is waarin

920

	Krug/Scott 1994, 1303.

pollen van populier voorkomt!

921

	Kooistra 1996, 270.

922

	Lange et al. 1994.

926

923

Grote populaties daargelaten.

927	
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Pers. meded. Kinie Esser, 7-9-2018.

928

	Het is dan wellicht ook geen toeval dat juist geulvulling

925

Pers. meded. Martijn van Haasteren, 7-9-2018.
Weeda et al. 1991, 229.

	Zie Brinkkemper/Kuijper 1993.
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gebruikt.930 De soortnaam Xanthium is afgeleid van het Griekse xanthos, wat ‘geel’ betekent.931
Wat verder opvalt in de geulvulling is het hoge percentage graanpollen. Een klein deel van dit pollen is van het tarwe-type en duidt erop dat men in de omgeving tarwe heeft verbouwd en/of verwerkt.
Pollen van het gerst/tarwe-type is met ruim 6% veruit het talrijkst. Op basis van het pollen is het niet
met zekerheid te zeggen of dit pollen van gerst en/of tarwe en/of pluimgierst betreft. In de middenRomeinse monsters zijn geen macroresten van cultuurgewassen gevonden, die hier meer inzicht in de
samenstelling zouden kunnen bieden. Mogelijk is hier bedekte gerst en/of emmertarwe verwerkt en/
of verbouwd. Immers, van deze graansoorten zijn macroresten talrijk in de vroeg-Romeinse sporen.
Uiteraard is niet zeker of deze graansoorten hier ook in de midden-Romeinse tijd werden verbouwd.
Archeobotanisch onderzoek aan midden-Romeinse sporen in het rivierengebied hebben is in elk geval
laten zien dat zowel bedekte gerst als emmertarwe verbouwd werden in deze periode.932
Ook van andere cultuurgewassen, zoals hennep en tuinboon, is pollen gevonden. Tuinbonen waren
in de Romeinse tijd overigens vele malen kleiner dan de tuinbonen die vandaag de dag worden voorgeschoteld. In de Romeinse tijd at men namelijk de kleinere duivenboon (Vicia faba var. minor).933
De akkerflora kwam enerzijds voor op droge, voedselrijke gronden (pollen van het perzikkruid-type).
Anderszijds waren er op de akkers ook matig voedselrijke plekken, alwaar gewone spurrie te vinden
was. Diverse hauwmossen (geel en zwart hauwmos en land-/watervorkje) kwamen voor op de vochtige,
vaak verslempte plekken op de akkers. Het is het vaak moeilijk om aan de hand van pollenonderzoek de
locatie van de akkers goed te duiden. Al met al wijzen de hoge percentages pollen van granen erop dat
er in de directe omgeving van de geul is geakkerd, gedorst of dat er anderszins graanresten in de geul
terecht zijn gekomen. Dorsactiviteiten kunnen op de nederzetting hebben plaatsgehad. Nederzettingssporen uit deze periode zijn echter bij de opgraving niet of nauwelijks aangetroffen.934 Indien er geen
huizen ten zuiden van het oostelijke grafveld aanwezig zijn geweest, is het ook onwaarschijnlijk dat men
de moeite nam om dorsafval in de geul weg te gooien. Wel is het mogelijk dat er al op de velden gedorst
werd, waarmee ook sjouwwerk bespaard kon worden. In de nabijheid van het grafveld is niet geheel
uitgesloten dat er sprake is van graanoffers, maar dit is in archeobotanisch opzicht (zeker met pollenonderzoek) moeilijk te bewijzen. Het is veel aannemelijker dat men direct ten zuiden van de grafvelden op
de oeverwallen van de geul van Echteld fase II heeft geakkerd, waarbij tuinboon, tarwe en wellicht ook
gerst zijn verbouwd.935

17.4.4.4 Oeverversteviging westelijke zijde geul (bx7798 en bx7799) (ca. 100-200 na Chr.)
In de geul van Echteld fase II werd in de midden-Romeinse tijd A (ca. 70-120 na Chr.) grond opgebracht op de plek van de oversteekplaats.936 Direct ten zuiden van deze oversteekplaats (stroomopwaarts)
lijkt de westelijke oever in deze periode te zijn verstevigd met opgebracht materiaal. De vondstrijke
pakketten zijn bemonsterd met behulp van profielbak V6112 (digitale bijlage 5). Hieruit zijn de lagen
11042 en 11043, welke dateren in de periode tussen ca. 100 en 200 na Chr. onderzocht op palynologische resten.
Gezien de datering kunnen de pollenspectra van deze lagen, die grafisch zijn weergegeven in figuur
17.27 (onderin), vergeleken worden met die van geulvulling 11022 die ten noorden van de oversteekplaats in de geul is genomen (zie ook digitale bijlage 11).
	Osbaldeston 200, 687.

930

	Hennep behoeft veel voedingsstoffen en werd daarom

935

	Weeda et al. 1991, 63.

vaak in een lokale tuin verbouwd. Hoe deze vondst

931

	Kooistra 2009, 445.

geïnterpreteerd moet worden, is niet zeker.

932

	Pals 1997, 43.

933

	Pers. meded. D.S. Habermehl, per e-mail, 7-9-2018.

934



	Zelfs bij latere reactiveringen van de geul van Echteld

936

fase II is deze oversteekplaats niet verspoeld.


(300-400 na Chr.) nabij de insteekhaven aan de westelijke oever van de geul.
Fig. 17.27. Tiel-Medel-Afronding. Pollendiagrammen van geulvullingen 11042 en 11043 (100-200 na Chr.) en 11044 en 11045
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Zowel vulling 11042 als 11043 was rijk aan goed geconserveerd pollen. Het aandeel boompollen verschilt sterk tussen 11042 en 11043 en is met respectievelijk 26 en 51% vele malen hoger dan in de meeste
andere monsters uit deze periode. Uit het pollendiagram blijkt wat dit veroorzaakt: in laag 11042 is het
eik die pollenpercentages laat zien die met 11% hoger zijn dan in enig ander monster terwijl ook het
pollen van wilg met 4% zeer talrijk is. In laag 11043 is dit percentage zelfs nog extremer: daar wordt een
(voor een insectenbestuiver) uitzonderlijk hoog percentage bereikt van 28%. Dit lijkt in eerste instantie
te duiden op zeer lokaal voorkomen, maar waarschijnlijker is het dat er wilgentakken zijn verwerkt tot
een beschoeiing of versteviging van de geuloever ten tijde van de vorming van laag 11043. Er is nog
een aantal indicaties die de kant van hout op wijzen. Het hoge percentage wilgenpollen kan mogelijk
verklaard worden door gebruikt wilgentakken met katjes (en bloemen van eik). Daarnaast is het aandeel
sporen van adelaarsvaren, een plant van kapvlakten, hoger in deze aangebrachte lagen. Ascosporen van
de schimmel Kretzschmaria deusta (HdV-44) vormen een andere indicatie.937 Dit is een schimmel die
voorkomt op dood en levend hout. Deze schimmelsporen zijn opvallend genoeg enkel in lagen 11042
en 11043 aanwezig. Ze hebben zich mogelijk gevoed met het (takken)hout dat ter versteviging aan de
oever is aangebracht. Het meest talrijke pollentype in beide lagen is dat van grassen. Dit toont aan dat
graslanden een belangrijk vegetatietype waren in het landschap aan de westelijke oever ten zuiden van
de grafvelden. In de graslanden waren tal van andere graslandplanten te vinden. Enerzijds gaat het om
soorten als knoopkruid, ratelaar, addertong en peen. Anderzijds zijn het ook planten die goed gedijen
bij variërende milieuomstandigheden (begrazing of een wisselende waterhuishouding). Begrazing lijkt
in goede overeenstemming met de vondst van resten van mestschimmels, die in beide lagen, maar in
laag 11042 in het bijzonder, zeer talrijk zijn (respectievelijk 19 en 5% van de pollensom!). Uitwerpselen
zullen dan ook zonder twijfel in beide lagen aanwezig zijn geweest. Of het mest betrof van dieren die
water uit de geul dronken, of dat er sprake is van opgebracht materiaal met veel mest, is niet met zekerheid te zeggen. Er kan sprake zijn van ophoging met afval, waarin zich mest bevond. Mestrijk materiaal
zal echter naar verwachting beter benut zijn geweest (bijvoorbeeld om de vruchtbaarheid van akkers en
moestuinen op peil te houden).
De waterplantengemeenschap van de geul ten zuiden van de oversteekplaats (werkput 37) duidt op
carbonaatrijke omstandigheden, en op stilstaand, tot hooguit zwak stromend water. Opmerkelijk is dat
de waterplant pijlkruid in de hierboven genoemde vroeg- en midden-Romeinse structuren niet, maar in
laag 11043 en veel van de hierna genoemde structuren wél voorkwam. Pijlkruid wordt vaak vergezeld
door egelskop, watertorkruid, holpijp (een paardenstaart), gele plomp, drijvend fonteinkruid, watergentiaan en kikkerbeet.938 Opvallend genoeg zijn van vrijwel al deze planten palynologische resten gevonden
in lagen 11042 en/of 11043. Dergelijke vegetaties wijzen vandaag de dag op een zoet, basisch (carbonaatrijk), door grondwater gevoed watermilieu.939 Er was op basis van de waterplantengemeenschap sprake
van een waterkolom van waarschijnlijk 1 tot 1.5 m.940 Het water zal niet hard hebben gestroomd.
Pollen van cultuurgewassen zijn met respectievelijk 4% en 3% duidelijk aanwezig in lagen 11042 en
11043. Granen hebben hierin het grootste aandeel. Van het graanpollen is dat van gerst/tarwe-type het
meest talrijk, gevolgd door dat van niet op geslacht determineerbare granen (granen-type), het tarwetype en het haver-type. Evenals in laag 11022 is pollen van hennep vertegenwoordigd. Hennep werd
vroeger veel gebruikt om de stevige vezels die uit de stengels gewonnen konden worden. Hennepvezels
zijn dikker en stugger dan die van vlas. De Romeinen gebruikt de vezels om touwen van te draaien.941
Hoe dit pollen in de opgebrachte laag terecht is gekomen is niet met zekerheid te zeggen. Akkerbouw
op de oeverwallen van de geul is een voor de hand liggende mogelijkheid, die gezien de grote overeen	Van Geel 1978.

lagen aanwezig zijn, is een plant die een optimale water-

	Weeda et al. 1991, 219.

diepte van 1 tot 1,5 meter heeft (Hannon/Gaillard 1997,
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	Weeda et al. 1991, 219.
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Immers, waterlelie, waarvan veel slijmcellen in deze
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	Bostock/Riley 1885, boek 19, hoofdstuk 56.

941

komsten van het spectrum van het andere 2de-eeuwse geullaag (11022) bevestigd lijkt. Bij lagen 11042
en 11043 moeten er bovendien rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat huishoudelijk afval
(ook) deel uitmaakte van het opgebrachte materiaal. De vondst van een stuifmeelkorrel mogelijk van
peterselie in laag 11043 zou hier goed bij aansluiten. Vondsten van peterselie in Romeinse context zijn
zeldzaam. Zaden van peterselie zijn eerder gevonden in Romeinse context in Venray.942 Het pollen is vaak
moeilijk herkenbaar. Het is eerder gevonden in midden-Romeinse waterputten in Destelbergen.943
Laag 11029 betreft het grondlichaam waarin takkenbossen zijn aangetroffen. Deze laag kon gevolgd
worden door een gedeelte van de geul, maar was op een zeker moment geërodeerd. De takken (fig. 17.28,
A) met een doorsnede tussen 1 en maximaal 5 cm bestonden uit wilg en sleedoorn, afgedekt met een
zandlaagje. Katjes van wilgentakken zijn niet gezien. Naast de takken stonden staken aan beide zijden
die twee rechte lijnen vormden door de geul. Deze staken konden over een grote afstand gevolgd worden, maar waren niet meer intact en vaak deels geërodeerd. Enkele staken langs de westelijke oever zijn
geborgen. Hiertoe behoort een uit een wilgenhouten stam gespleten staak van de westelijke oever, iets
ten noorden van de dam, met een restlengte van 30 cm en een doorsnede van 6.4 cm (V4667, fig. 17.28,
B). De staak is tweezijdig aangepunt over een lengte van 28 cm. Gezien de aanpunting is de staak in de
ondergrond geslagen. Zowel de takkenbossen als de staken maken deel uit van een looppad door de geul.
Het metaalcomplex uit laag 11029 bevat een aanzienlijke component 1ste-eeuwse objecten, wat er
op wijst dat de grond van het grondlichaam waarschijnlijk van elders is aangevoerd. Zowel van de takkenbossen als van een staak langs 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.944
Dit pad markeert de eindfase van de oversteekplaats en verstrekt geen informatie over de beginfase.

1 7 . 4 . 5  l a a t - r o m e i n s e t i j d : 3 00 - 450  n a c h r .

17.4.5.1 Huis 8004 (ca. 350-450 na Chr.)
Op de plek van het grafveld Hazenkamp heeft in de laat-Romeinse tijd een huis (8004) gestaan. Naast
dit huis zijn enkele kuilen aangetroffen. Twee kuilen (structuren 25010 en 25036) zijn bemonsterd voor
botanische macrorestenonderzoek (respectievelijk V1735 en V1733).
Kuil 25010 bevatte geen macroresten, anders dan houtskool. Kuil 25036 bevatte slechts weinig verkoolde macroresten: slechts een graankorrel van gerst en een mogelijk stengelfragment.V1733 is dan ook
niet verder geanalyseerd. In de kuil zijn bij het inventariserend onderzoek diverse viswervels gevonden
en een visschub, hetgeen kan duiden op consumptie van vis door de bewoners van huis 8004.

17.4.5.2 Geulvullingen 11044 en 11045 (ca. 300-400 na Chr.)
Hoewel de eerste verstevigingen van de westelijke oever direct ten zuiden van de oversteekplaats dateren
uit de 2de eeuw na Chr., zijn er op de oever ook ophooglagen uit de 4de eeuw na Chr. aangetroffen.
Ophooglagen 11044 en 11045 zijn geïnterpreteerd als lagen met materiaal dat voor een groot deel van
elders is aangevoerd. Beide lagen zijn direct bovenop de hierboven besproken lagen 11042 en 11043
afgezet en zijn eveneens bemonsterd in profielbak V6112 (digitale bijlage 6 ). Ze zijn beide onderzocht
	Hänninen 1991.

twijgen van het pad (V4444) zijn gedateerd met een

	Van Beurden 2013, 9-10.
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	Het paaltje (V4442) is gedateerd met een C-datering:
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Fig. 17.28. Tiel-Medel-Afronding. Houtvondsten. Foto’s: BIAX Consult.
A takken van wilg en sleedoorn uit laag 11029 van de geul, V4444; B twee aanzichten van de wilgenhouten staak van de westelijke oever, V4667.

op palynologische resten (BX7796 voor laag 11044 en BX7797 voor laag 11045). De resultaten ervan
zijn grafisch weergegeven in het pollendiagram van fig. 17.27.
Beide lagen zijn rijk aan goed geconserveerd pollen. Net zoals in laag 11022 zijn resten van de
schimmel HdV-361 ook in lagen 11044 en 11045 talrijk. Dit is waarschijnlijk een reflectie van de input
van grofkorreliger (zandig tot siltig) clastisch materiaal in de geul, hetgeen ook terug te zien is in de
lithologie.



Het aandeel boompollen in de 4de-eeuwse lagen is met 16-17% vergelijkbaar met dat in de vroegen midden-Romeinse tijd (zie ook digitale bijlage 11 ). De conclusie dat het landschap alhier in de
laat-Romeinse tijd nog altijd open was, lijkt daarmee gerechtvaardigd. In de omgeving bevonden zich
bosschages bestaande uit els en wilg (nabij de geul en andere natte plekken) en op de droge plekken was
voornamelijk eik te vinden.
Graslanden maken nog steeds een belangrijk deel uit van het landschap, zo blijkt uit pollenpercentages
van graslandplanten van 43-47%. Met name in laag 11045 is ratelaar, méér dan in andere onderzochte
structuren, aanwezig. Dit duidt op matig voedselrijke omstandigheden. Anderzijds is een ander deel van
de graslanden juist rijker in voedingsstoffen. Smalle weegbree, die in Nederland als enige het pollen maakt
van het smalle weegbree-type dat in beide lagen in hoge percentages (5%) is gevonden, is een echte cultuurvolger die staat op tal van grazige plaatsen. Intensieve beweiding verdraagt smalle weegbree minder
goed dan bijvoorbeeld boterbloem en zuring.
Het redelijk geïsoleerde karakter van de geul van Echteld fase II komt naar voren in de vondst van
pijlkruid, die, net zoals in de 2de eeuw in het water werd vergezeld door onder andere plomp, waterlelie, kransvederkruid, watergentiaan, planten van de eendenkroosfamilie. Aan de kant kwamen ook hier
egelskop en cypergrassen voor. Al met al lijkt er in de geul niet zoveel te zijn veranderd; in de 4de eeuw
is er nog steeds sprake was van een behoorlijke waterkolom, met niet of nauwelijks vervuild water. Dat is
opvallend op een plek met bewoning. Afgaande op de optimale waterdiepte van watelelie en watergentiaan, is het water wel 1 m diep. In een vrij afgesloten systeem zou men kunnen verwachten dat een (rest)
geul gaat verlanden.Verlanding heeft in de eeuwen tussen de vorming van 11042/11043 en 11044/1045
in elk geval nog niet geleid tot het verdwijnen van de waterkolom.
Naast de bovengenoemde overeenkomsten, zijn er ook verschillen tussen de 2de-eeuwse lagen enerzijds en de 4de-eeuwse lagen anderszijds. Zo is het aandeel pollen van granen met 8-10% erg hoog in
de 4de-eeuwse lagen. Er lijkt dan ook sprake te zijn geweest van akkerbouw in deze periode. Het spectrum is wel vergelijkbaar met hoge percentages pollen van het gerst/tarwe-type en daarnaast pollen van
het tarwe-type en hennep. Pollen van het haver-type is in deze lagen niet gevonden, maar pollen van
tuinboon/duivenboon en van het geslacht Reseda daarentegen wel. Wouw (Reseda luteola), een mogelijk
producent van dit pollen, is een bekende verfplant die een gele kleurstof leverde. Zowel gerst als tarwe
zelfbestuivend. Het pollen wordt niet in groten getale geproduceerd en verspreidt ook nog eens slecht
omdat het in het kaf verpakt zit. Het hoge percentage gerst/tarwe-type kan op verschillende manieren
geïnterpreteerd worden. Ten eerste kan er geakkerd zijn op de oeverwal, op de plek van ophoging. In
dat geval is niet uitgesloten dat men juist deze plek heeft opgehoogd om de akkers te beschermen. Ten
tweede kan er (ook) huishoudelijk afval of dorsafval zijn verwerkt bij de ophoging, hetgeen de eerstgenoemde mogelijkheid niet uitsluit. Een vondst die hier uitstekend bij aansluit is die van pollen van het
keukenkruid anijs, één van de garumkruiden dat door de Romeinen in Nederland is geïntroduceerd. Een
derde mogelijkheid is dat er is gedorst in de directe nabijheid van de plek waar vroeger de insteekhaven
was, bijvoorbeeld door de bewoners van huis 8004. Bij het archeologisch onderzoek is nabij het huis een
horreum (structuur 13002) aangetroffen. Wellicht lag daar graan opgeslagen dat zo’n 200 m verderop op
de akkers op de oeverwallen werd verbouwd.
Een buitengewoon vreemde vondst is die van pollen dat mogelijk van olijfwilg afkomstig is (zie fig.
17.29) in de laat-Romeinse laag 11044. Pollen van olijfwilg is, voor zover bekend, nog maar één keer
eerder in archeologische context in Nederland aangetroffen en wel in een lading mastiek in het 17deeeuwse ‘Palmhoutwrak’ dat zo’n 5 km ten oosten van Texel is aangetroffen.945 Olijfwilg is inheems in
delen van Azië en mogelijk ook in de uiterst zuidoostelijke hoek van Europa. Het pollen is eerder gevonden in moderne honing in Nederland.946 In dat geval is het pollen afkomstig van aangeplante bomen
	Van Haaster/Lange 2018. Vondsten van zaden van olijf-

archeologische context; bron: RADAR2012 (bètaversie).
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	Van der Ham 1999, 56.
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Fig. 17.29. Tiel-Medel-Afronding. In laag 11044, een laat-Romeinse (ophoog)laag net ten zuiden van de voormalige insteekhaven, is een gecorrodeerde stuifmeelkorrel gevonden die sterk lijkt pollen van olijfwilg. Dit tricolporate (zie rode pijlen) pollen
is vergeleken met de referentiecollectie en beschikbare literatuur. Foto: BIAX Consult.

(met name in het duingebied). Indien het pollen inderdaad afkomstig is van olijfwilg, zou deze vondst
in Romeins Tiel een unieke vondst zijn. De interpretatie ervan is verre van eenduidig gezien de rurale
context en de datering. In de laat-Romeinse tijd, over het algemeen een periode van verval, werd de
Romeinse invloed over het algemeen juist steeds minder goed merkbaar in Nederland. Onlangs is een
modelmatige reconstructie gemaakt van veranderingen in de populatiegrootte van de bevolking van de
Rijn/Maas-delta in het verleden. In de laat-Romeinse tijd zou sprake zijn geweest van een grootschalige
bevolkingsafname van 78 tot 85%.947 Import van luxeproducten, bijvoorbeeld honing uit het zuidoosten
van Europa, zal dan ook zeer onwaarschijnlijk zijn geweest, tenzij de bewoners van huis 8004 (of mogelijk andere huizen in de omgeving) goede handelscontacten hadden. Als recente contaminatie uitgesloten
wordt, is een andere mogelijkheid dat het pollen, indien het daadwerkelijk van olijfwilg afkomstig is, uit
de vroege- of midden-Romeinse tijd dateert. Immers, het gaat hier om opgebrachte grond waarin ook
oudere vondsten kunnen zijn opgenomen (zie ook de catalogus, paragraaf 20.2.6). Zo zou het pollen
eventueel met de (kleinschalige) militaire aanwezigheid en/of de insteekhaven uit de periode tussen ca.
40 en 70 na Chr. kunnen worden geassocieerd (zie ook paragrafen 6.5.7.3 en 9.5.1.5). Mogelijk was het
aanwezig in geïmporteerde honing die Medel via de weg of rivier bereikte. Anderzijds zou dit zeldzame
pollen weleens in verband kunnen worden gebracht met de vindplaats Hoge Hof, waarvan de bewoning
immers een bijzonder karakter had gedurende tenminste de midden-Romeinse tijd.948 Hoe het ook zij,
deze vondst lijkt erop te wijzen dat Tiel-Medel goede verbindingen en contacten had met overige streken binnen het Romeinse rijk.949
	Van Lanen et al. 2018, 45.
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	Dit pollen is echter niet de enige aanwijzing voor de
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	Wellicht bieden de uitkomsten van het archeologisch
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1 7 . 4 . 6 l a t e m i d d e l e e u w e n : g e u l v u l l i n g e n 1 1 0 1 1 , 1 1 0 1 0 , 1 1 0 1 2 / 1 1 008 , 1 1 007  ( b x 7799 
t / m b x 780 3 , b x 778 2 e n b x 778 3 ) . ( va n a f c a . 1 2 00  n a c h r . )

In de Middeleeuwen vonden er reactiveringen van de geul plaats, waaronder in de Vroege/Volle Middeleeuwen en ook later, in de Late Middeleeuwen. Als gevolg hiervan zijn sommige oudere geulfasen
compleet opgeruimd. Oude oevers werden in de laat-middeleeuwse fase op veel plaatsen geërodeerd en
de geul bereikte een breedte van ongeveer 70 m. Laag 11011 is de (erosieve) geulafzetting die behoort
tot de fase van deze reactivering. Deze laag is gevormd op de 2de-eeuwse overstromingslaag 11022. Na
de reactivering werd in de restgeul stugge, sterk siltige klei afgezet, waarin zich een vegetatieniveau heeft
ontwikkeld (laag 11010). Daarop werd de laag 11012 (zuiden)/11008 (noorden) gevormd in de restgeul.
Laag 11007 is een sterk siltige klei die tot buiten de restgeul te volgen is. De lagen 11008 en 11007
dekken het grafveld Hazenkamp af. Alle lagen van na de reactivering vertonen in meer of mindere mate
oxidatievlekken en dateren van na ca. 1200 na Chr. Ze zijn alle palynologisch onderzocht in het lange
dwarsprofiel van de geul van Echteld fase II in werkput 115 (profielbakken V2712/V2713, zie digitale bijlage 6) (zie fig. 17.29) en in het profiel door en boven omheiningsgreppel 6005, de buitenste greppel ten
noordoosten van grafveld Hazenkamp (profielbakken V991/V992, zie digitale bijlage 3) (zie fig. 17.13).
Uit de laatstgenoemde profielbakken zijn ook nog twee pollenmonsters geïnventariseerd uit twee
oudere geulvullingen, S77 (BX7785) en S76 (BX7784), die zijn gevormd vóór de vorming van laag
11008. De datering van deze lagen is onzeker. Zowel S77 als S76 zijn arm tot matig arm aan pollen dat
matig tot redelijk is geconserveerd. Vanwege het feit dat deze monsters arm zijn aan pollen en dat een
datering van deze lagen door verschillende fasen van reactivering erg onzeker is, zijn deze monsters niet
geanalyseerd. Tijdens het inventariserend onderzoek is in S76 pollen gevonden van korenbloem. Zoals
hieronder zal blijken, laat dit zien dat ook deze laag daarmee waarschijnlijk vanaf de 12de eeuw dateert.
De geanalyseerde laat-middeleeuwse lagen zijn over het algemeen rijk aan pollen. De conservering is
goed in het zuidelijk deel (werkput 115) en matig in het noordelijk deel (werkput 5).
Net zoals bij de eerdergenoemde reactiveringsfasen, zien we ook in de vroegste afzetting van deze
reactivering hoge percentages resten van resten van schimmel HdV-361.
Tijdens de laat-middeleeuwse reactivering is het landschap nog steeds behoorlijk open. Een boompollenpercentage van 28% laat zien dat er open bossen of bosschages in de omgeving waren (zie ook digitale
bijlage 12). Els en wilg speelden daarin een rol op de nattere plekken zoals in de komgebieden ten tijde
van de reactivering.950 Eik en berk waren op de hogere en drogere gronden te vinden en werden daar
vergezeld door den, iep, linde en es.Van beuk en haagbeuk is bekend dat ze niet bestand zijn tegen inundatie.951 Ze zullen dus echt op plekken hebben gestaan die niet overstroomden. Hazelaar kwam voor in
de ondergroei. Ook van walnoot is pollen gevonden. In de periode ná de reactivering lijkt het landschap
nog verder open te raken, zowel op de droge als de natte gronden. Het boompollenpercentage loopt terug
van 28 naar 23% naar 21-17% in de lagen 11012/11008. In laag 11007 is het percentage pollen dat door
bomen is geproduceerd verder teruggelopen. Wat opvalt is dat het aandeel sporen van adelaarsvaren sterk
oploopt in het geulprofiel van werkput 115: in laag 11007 is zelfs 6% van de pollensom geproduceerd
door deze varen.952 Dit kan het gevolg zijn van het kappen van bossen in de omgeving. Adelaarsvaren
kan sterk uitbreiden naarmate de bodem zich verder ontwikkelt en daarmee ouder en zuurder wordt.953
Van de bodemontwikkeling na de reactivering van de geul lijkt adelaarsvaren in middeleeuws Tiel goed
geprofiteerd te hebben.

	Els komt niet voor aan actieve rivieren.

boompollenpercentage op. Er is namelijk voor gekozen

	Zie Van Beurden 2008, 7.

om ook boskruiden in de boompollensom op te nemen,
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	Het uitzonderlijke hoge percentage sporen van adelaars-

hetgeen in dit geval een vertekend beeld geeft.
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	Weeda et al. 1985, 31.
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Tabel 17.4. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van houtvondsten met hun contextgegevens.

Graslanden blijven ook in het Late Middeleeuwen een belangrijke rol spelen in het landschap van Tiel.
Opvallend hierbij is dat de lintbloemigen composieten wederom (of wellicht: nog steeds?) in het noorden
van het onderzoeksgebied een belangrijk onderdeel uitmaken van de graslandvegetatie, terwijl dat in het
zuidelijk deel in eerste instantie minder het geval lijkt te zijn. Echter, tussen de fase van reactivering en de
vorming van laag 11007 zien we dat de lintbloemige composieten ook de graslanden ten zuiden van de
voormalige grafvelden steeds geler begonnen te kleuren. Indicatoren voor fluctuerende milieuomstandigheden (bijvoorbeeld begrazing of een wisselende waterhuishouding) in de pollenspectra van alle laat-middeleeuwse lagen voorkomen. Ascosporen van mestschimmels zijn afwezig in het zuidelijke geulprofiel, behalve
in laag 11007. In het noordelijke deel zijn mestschimmels wel aanwezig, maar wel in lage concentraties.
In het zuidelijk deel is pollen gevonden van waterplanten in de twee onderste lagen (11011 en 11010).
Of deze waterplanten ook daadwerkelijk in de geul hebben gegroeid, of dat ze bij de reactivering stroomafwaarts zijn meegevoerd, of dat er zelfs sprake is van geremanieerd materiaal, is niet met zekerheid te zeggen.
Het valt in elk geval op dat de samenstelling van de water- en oevervegetatie sterk lijkt op die van de laatRomeinse lagen 11044 en 11045. Na de vorming van laag 11010 lijken de waterplanten zo goed als afwezig
in de grote geul van Echteld, wat waarschijnlijk een reflectie is van verlanding als gevolg van sedimentatie.
Wel is er sprake van drassige omstandigheden, zo blijkt uit de vondst van resten van diverse algen.
In het noordelijk deel is enkel pollen van waterplanten gevonden in laag 11008. In de bovenliggende
laag is geen pollen van waterplanten gevonden.
In de laat-middeleeuwse lagen is pollen van cultuurgewassen met name abundant in de structuren
uit de zuidelijke brede geulvulling. Ze zijn veel minder talrijk in de structuren in het noordelijke deel.
Mogelijk is dit een weerspiegeling van locatiekeuze voor akkerbouw in de Late Middeleeuwen.
Pollen van granen, en het gerst/tarwe-type in het bijzonder, vormen de belangrijkste component binnen de cultuurgewassen. Tarwe en haver lijkt te zijn verbouwd in de omgeving van de geul. Een opvallende afwezige voor de Late Middeleeuwen is rogge. Als rogge verbouwd zou zijn in de nabijheid, zou dat
aan de hand van pollenonderzoek vastgesteld moeten kunnen worden. In tegenstelling tot graansoorten
als tarwe, gerst en haver, wordt het pollen van rogge namelijk in grote getale produceerd en door de wind
verspreid. In de laat-middeleeuwse lagen is pollen gevonden van biet, druif, hop/hennep, tuinboon/duivenboon, vlas en mogelijk ook koriander. Een andere interessante vondst in laag 11008 (noordelijk deel)
is die van boekweit. Boekweit werd in het verleden veel verbouwd op (arme) zandgronden. De vroegste
macroscopische boekweitvondsten in het rivierengebied dateren van de 14de eeuw.954 Het is dan ook
goed mogelijk dat laag 11008 in de 14de eeuw of later dateert.
	Bron: RADAR2012 (bètaversie). Hierbij is gezocht naar
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bied. Eén midden-Romeinse vondst is hierbij buiten
beschouwing gelaten.



Een andere middeleeuwse tijdsindicator is korenbloem, waarvan pollen is gevonden in laag 11012. In
het rivierengebied, sterker nog in Tiel (Koornmarkt), kwamen zaden van korenbloem al eenmaal voor in
de 11de eeuw. In archeologische sporen die in de 13de eeuw dateren of jonger zijn, worden zaden van
korenbloem steeds talrijker.955

1 7 . 5  h o u t e n h o u t s k o o l
1 7. 5 . 1 h o u t s o o r t e n s p e c t r u m

Het houtsoortenspectrum van het onderzochte hout van de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth
omvat zestien houtsoorten (tabel 17.4). Op mogelijk sleepruim of sleedoorn na zijn alle houtsoorten in
het houtskoolspectrum vertegenwoordigd. In het nat-hout vondstenspectrum zijn zeven houtsoorten
aanwezig. Dit zijn els (Alnus), eik (Quercus), es (Fraxinus excelsior), esdoorn van het type Spaanse aak (Acer
campestre), sleedoorn (Prunus spinosa), wilg (Salix) en een appelachtige van het type Sorbus. De soorten die
niet in het nat-hout spectrum vertegenwoordigd zijn, zijn onder meer beuk (Fagus sylvatica), haagbeuk
(Carpinus betulus), hazelaar (Corylus avellana) en iep (Ulmus). Opmerkelijk is de aanwezigheid van de nietinheemse zilverspar in de kuil 1019 (zie ook paragraaf 17.5.2.1).
Wilg domineert het soortenspectrum van het nat-hout, gevolgd door els en es. Wilg groeit in vochtige tot natte omstandigheden en kan ook (periodieke) overstromingen verdragen. Het hout van wilg is
weinig duurzaam als bouwhout. In het verleden is het hout vooral toegepast in de mandenmakerij en als
vlechtwerk voor leemwanden. Els groeit op vochtige, niet te voedselarme gronden, langs waterlopen en
randen van moerassen. Het is een vrij algemene houtsoort die sinds prehistorische tijden als grondstof voor
de bouw van huizen en de productie van artefacten wordt gebruikt.956 Als bouwhout kent els met name
goede eigenschappen in de toepassing van bouwwerken in het water, zoals oeverbeschoeiingen. Hier is de
duurzaamheid van els hoger dan in het gebruik op land. Es is duurzamer dan els en wilg en kent vele toepassingen in de bouw als ook bij het maken van stelen of handvaten van gereedschap.Vers gekapt essenhout
is echter kwetsbaar voor insectenvraat, met name de ambrosiuskever en de kleine houtworm vormen een
bedreiging.957 De duurzaamste, inheemse houtsoort die in aangetroffen, is eik. Eik prefereert matig voedselrijk en relatief droog (zoals in het bostype eiken-haagbeuken) tot voedselrijke grond.
Enkele bewerkte fragmenten van esdoorn en es zijn mogelijk afkomstig van houten voorwerpen,
meubilair of bouwhout met relatief geringe sterkten. Voorbeeld hiervan zijn de essenhouten plankfragmenten uit de greppel 6008 (V2108) en een esdoornhouten plankfragment van esdoorn, type Spaanse
aak, met omgeslagen spijker (V5728). Gezien de nabijheid van het grafveld is het goed mogelijk dat de
planken onderdeel waren van een baar of van een constructie voor de brandstapel.

1 7. 5 . 2 h o u t s k o o l

De houtskooldata zijn in tabelvorm opgenomen in digitale bijlage 13. De resultaten worden per grafveld
in chronologische volgorde besproken. Graf 1056, 1021, 1010, 1027, 1035, 1072 en de rituele kuil 1019
zijn gelegen op het grafveld Hazenkamp, de overige graven 1080, 1068 en 1077 op het grafveld De Reth
(zie ook tabel 17.3). Uit sommige graven zijn meer vondstnummers afkomstig.958

	
Bron: RADAR2012 (bètaversie). Hierbij is eveneens
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	Heilig 1981.

17.5.2.1 Analyseresultaten per graf
Graf 1056 (ca. 1-70 na Chr.)
Uit graf 1056 zijn meerdere bulkmonters genomen. Elk bulkmonster heeft een vondstnummer gekregen.
Geanalyseerd zijn de vondstnummers V1632 en V1861. Het monster is gevarieerd in grootte en mate van
conservering. De meeste stukjes zijn scherpkantig en hard qua consistentie. Daarnaast zijn zes stukjes bros
en vallen bij aanraking uit elkaar. Ook zijn vijf stukjes vervormd en zijn in de celstructuur van zeven
stukjes opengebarsten blaasjes waargenomen. De houtskool bestaat uit stukjes van es (45x), els (22x) en
wilg (18x) en in mindere mate uit beuk (7x), esdoorn van het type Spaanse aak (5x), een keer beuk en
een keer iep. Twee stukjes konden op grond van de vervormde celstructuur niet op soort worden gedetermineerd (indet, 2x).
Ook al betreft het willekeurige bulkmonsters, dan nog valt op dat de houtskool uit V1632 veel schoner
en donkerder is dan die uit andere vondstnummers. Ze is bovendien scherpkantiger, harder, en – opmerkelijk genoeg - uitsluitend van essenhout. De stukjes houtskool uit V1861 zijn daarentegen licht, grijs van kleur
want uitgedroogd, met aanslag en veel minder scherpkantig. Dit kan worden verklaard aan de hand van het
feit dat dit materiaal lijkt te zijn vergraven door een latere kuil (kuil 25036) die door graf 1056 is gegraven.
Een van de esdoorn stukjes van het type Spaanse aak heeft een spijkergat. Dit stukje is mogelijk
afkomstig van een constructie of van een (groter) voorwerp.
Graf 1021 (ca. 70-120 na Chr.)
Het monster omvat onregelmatig gefragmenteerde stukjes houtskool. Ook enkele grotere stukjes zijn
aanwezig (fragmentatie 1, 12x). De meeste stukjes zijn echter fragmentatie 2 en kleiner. De stukjes
zijn schoon, dat wil zeggen zonder aanslag, scherpkantig en vrij hard. Tussen de houtskool zijn stukjes
gecremeerd bot aangetroffen (fig. 17.30, A). De meeste houtskool is van es (48x), daarnaast is relatief veel
houtskool van esdoorn van het type Spaanse aak gedetermineerd (39x). Enkele stukjes zijn van wilg (7x)
en eik (4x). Twee stukjes zijn van een heideachtige. Behalve van de stukjes houtskool van wilg kon de
herkomst uit de boom niet worden bepaald. De houtskool van wilg is van takken.
Twee stuks houtskool van esdoorn (type Spaanse aak) en een stukje van es zijn niet volledig verkoold.
Graf 1010 (ca.70-150 na Chr.)
Het monster omvat relatief grote stukjes houtskool. De stukjes zijn licht verweerd, grijs en uitgedroogd.
Sommige stukjes vertonen opengebarsten blaasjes in de celstructuur. Enkele keren zijn vraatsporen vastgesteld. Bijna alle stukjes zijn van els (73x), naast een klein aantal houtskool van wilg (16x), beuk (9x)
en eik (2x). Zes stukjes, waaronder een knoest, konden niet op soort worden gedetermineerd (indet, 6x).
Met uitzondering van een stukje houtskool van een elzenhouten tak kon de herkomst uit de boom niet
worden achterhaald.
Graf 1027 (ca. 175-230 na Chr.)
De houtskool uit dit monster is zeer gevarieerd. Alle fragmentatie-grootten zijn aanwezig. Grote, knoestige en onregelmatige stukken zijn vooral afkomstig uit het bulkmonster met vondstnummer V473. De
stukjes zijn niet dun radiaal gespleten. Ze zijn ook niet afgerond door verwering en er is geen aanslag
op de houtskool waargenomen. Een groot deel van de houtskoolstukjes heeft een volledig gebarsten
celstructuur (21x). Ook zijn stukjes vervormd geraakt tijdens het mogelijk secundair verbranden (8x).
Els domineert (42x), gevold door haagbeuk (25x), wilg (16x) en hazelaar (10x, fig. 17.30, B). Drie stukjes
	De vulling van de grafkuilen is bemonsterd in emmers.
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De verschillende emmers hebben afzonderlijke vondstnummers gekregen.



A

B

C

D

Fig. 17.30. Tiel-Medel-Afronding. Gecremeerd bot en houtskool. Foto’s: BIAX Consult.
A doorsnede door een stukje gecremeerd bot. Het stukje is in werkelijkheid ca. 0.3 x 0.2 cm groot; B dwarsaanzicht van een
stukje houtskool van hazelaar. Duidelijk is de kromming van de jaarringen te zien (rode pijl). Er zijn meer dan tien jaarringen
geteld. Het stukje is in werkelijkheid ca. 0.4 x 0.3 cm groot; C tangentiaalaanzicht van een stukje houtskool van els met een
laddervormige vaatdoorbreking (pijl). Deze opname is sterk uitvergroot (400 keer); D dwarsaanzicht van een stukje houtskool
van zilverspar. Het stukje is in werkelijkheid ca. 0.3 x 0.2 cm groot.



zijn van es, een is van esdoorn en een van beuk. Door de vervormde structuur zijn twee stukjes niet
meer op soort te bepalen (indet, 2x).Van de stukjes hazelaar is één stukje als stamhout en twee stukjes als
takhout gedetermineerd (zie fig. 17.30, B). Van het elzenhout is zes keer stamhout en drie keer takhout
waargenomen. Het stukje esdoornhoutskool is eveneens van een tak.
Deels was het hout vóór de verbranding aangetast door insectenvraat (13x in els). In de houtskool zijn
hiervan de kenmerkende gaten waargenomen.
Graf 1035 (175-250 na Chr.)
De fragmentatie varieert tussen 1 en 3. De stukjes zijn licht verweerd en ingedroogd. Scheuren, ontstaan
door spanningsverschillen zijn niet gedocumenteerd. De houtskool is schoon, dat wil zeggen zonder resten van aanslag, en niet vervormd. Alle houtskool is van els (100x, fig. 17.30, C). Op basis van de kromming van de jaarringen is sprake van grotere takken of jonge stammen. Sporen van vraat is veertien keer
waargenomen. In de stukjes zijn geen schimmelsporen vastgesteld.
Rituele kuil 1019 (ca. 175-300 na Chr.)
Het gaat om kleine stukjes scherpkantige houtskool die niet verweerd maar wel sterk gefragmenteerd
zijn (fragmentatie 3). Daardoor is van de meeste stukjes de herkomst uit de boom niet meer te achterhalen. Bijna alle stukjes zijn van els (81x), waarvan zeven van takken en zeven van stamhout. Verder zijn
vijf keer Gewone esdoorn, een keer esdoorn van het type Spaanse aak en een keer hazelaar gevonden.
Negen stukjes zijn afkomstig van takken van een appelachtige. Bovendien zijn er drie stukjes houtskool
uit stamhout van zilverspar. Gezien zilverspar geen inheemse houtsoort is, zal het niet om uit de omgeving geselecteerd brandhout gaan (zie ook paragraaf 17.4.4.1).Vermoedelijk zijn de stukjes afkomstig van
een voorwerp dat is meeverbrand (fig. 17.30, D).
Graf 1072 (ca. 175-300 na Chr.)
In het monster zijn grote, scherpkantige stukken gedocumenteerd. De houtskool is niet verweerd en hard
qua consistentie. Qua conservering en fragmentatie lijkt dit monster veel op graf 1080. Bijna alle stukjes
zijn van els (49x), waarvan een stukje vervormd en drie stukjes met scheuren in de celstructuur. Een
stukje kon niet meer op houtsoort worden bepaald (indet, 1x).
Graf 1077 (47 voor-74 na Chr.)
Het betreft relatief kleine fragmenten houtskool. De stukjes zijn onregelmatig gefragmenteerd en
ingedroogd. Een aantal is vervormd (21x) en is de celstructuur volledig open gebarsten (8x) waardoor
van twaalf stukjes de houtsoortspecifieke eigenschappen niet meer herkenbaar zijn (indet, 12x). Bij de
houtskool die wel kon worden gedetermineerd, domineert els (24x), gevolgd door beuk (9x), twee keer
esdoorn en een keer wilg. Bovendien is een kersachtige gedetermineerd. Een stukje naaldhout kon niet
verder op soort worden bepaald. Het gebruikte boomdeel van de houtskool was vanwege de sterke fragmentatie niet te achterhalen.
Graf 1080 (ca. 100-300 na Chr.)
De stukjes zijn goed geconserveerd en hard qua consistentie. Slechts twee stukjes zijn vervormd, vertonen
aanslag en vallen bij aanraking uit elkaar. Bijna alle stukjes zijn van els (97x), een keer is wilg gedetermineerd en twee stukje kon niet op houtsoort worden gedetermineerd (indet, 2x). Een deel van de stukjes
vertoont verkoolde schimmeldraden (5x) en vraatsporen (6x). In een van de grotere stukjes elzenhout is
een gat waargenomen. Waarschijnlijk heeft in het gat een spijker gezeten.
Graf 1068 (ca. 200-300 na Chr.)
Het monster bevat relatief ingedroogde, onregelmatig gevormde stukjes houtskool. De stukjes zijn klein,



fragmentatie 2 en 3. De houtskool is schoon, want zonder aanslag en relatief scherpkantig. Drie stukjes
zijn vervormd en in twee zijn scheuren te herkennen. Bijna alle stukjes zijn van els (47x), waaronder ook
twee keer van een tak. De diameter van de takken zal oorspronkelijk ca. 2 cm zijn geweest. Een stukje is
van beuk. Hiervan kon de herkomst uit de boom niet worden achterhaald. Verder konden twee stukjes
niet op houtsoort worden gedetermineerd (indet, 2x).

17.5.2.2 Waarnemingen met betrekking tot de kwaliteit van het brandhout en depositie van houtskool
In het algemeen kan worden gesteld dat de houtskool uit de graven van Tiel-Medel-Afronding nauwelijks verweerd of afgerond is, en dat het overgrote deel scherpkantig is. Binnen een context kan de
verwering variëren, zoals blijkt uit graf 1056. De houtskool uit vondstnummer 1861 van graf 1056 is
minder schoon en scherpkantig dan de rest van de houtskool (zoals vondstnummer 1632) , omdat graf
1056 door de aanleg van kuil 25026 is vergraven.
In het algemeen kan worden gezegd dat de houtskool na de verbranding niet lang aan het oppervlak
heeft gelegen waar het blootgesteld zou zijn geweest aan regen, zon en wind. Er is ook nauwelijks aanslag op de houtskool vastgesteld, zoals dit gebeurt wanneer houtskool in water ligt: bijvoorbeeld als de
houtskool in een open en met (regen)water gevulde kuil had gelegen of als de houtskool in aanraking
was geweest met (ijzerhoudend) grondwater.
In drie graven is relatief veel houtskool met vraatsporen en schimmelsporen vastgesteld (graven 1027,
1035 en 1080). In alle gevallen betreft het aantasting van elzenhout. Vraatsporen en sporen van (mee)
verkoolde schimmels in combinatie met een open gescheurde houtstructuur zijn een aanwijzing voor het
gebruik van dood hout, mogelijk sprokkelhout. Sporen van insectenvraat in droog hout (zonder scheuren
in de celstructuur) daarentegen duiden op het gebruik van hergebruikt hout. Dit kan zijn meubilair en
kleinere voorwerpen. Een verkoold stukje van esdoornhout uit graf 1056 met een omgeslagen spijker
is mogelijk van een kist of meubilair. Omdat dit monster uit een grafcontext komt en deze vrij veel
esdoorn-houtskool bevat, is het waarschijnlijker dat het om verkoold hout van de baar gaat waarop de
dode was neergelegd. Dit graf bevat houtskool van kwalitatief goed brandhout, namelijk es en esdoorn.
Mogelijk wijst dit ook op een hogere status van de overledene. In graf 1080 is een stuk elzenhout met
een klein spijkergat gedocumenteerd. In dit stukje waren ook vraatsporen aanwezig maar geen mee verkoolde schimmeldraden. Ook is de houtstructuur niet gescheurd.Vermoedelijk is hier wel sprake van een
mee verkoold voorwerp of meubilair, omdat het spijkergat maar een doorsnede van 1 mm heeft. Voor
een baar zullen langere spijkers met grotere diameters zijn gebruikt.

17.5.2.3 Discussie en vergelijking met andere grafvelden
In het rivierengebied heeft op diverse plaatsen onderzoek aan grafvelden uit de Romeinse tijd plaatsgevonden. Het onderzoek aan een grafveld bij Zaltbommel-De Wildeman heeft 119 crematie- en brandrestengraven uit de Romeinse tijd opgeleverd.959 Van geen van de graven is houtskool geanalyseerd. Uit
het rapport en de beschrijving van de grafstructuren blijkt houtskool in de meeste crematiegraven wel
aangetroffen te zijn. Gegevens over houtgebruik, bewuste houtkeuze en beschikbaarheid, staan voor dit
grafveld niet ter beschikking. Hetzelfde geldt voor Tiel-Echteld-Medelsestraat en Tiel-Passewaaij.960 Ook
hier heeft grootschalig grafveldonderzoek plaatsgevonden, maar is geen houtskoolonderzoek verricht.
Onderzoek aan houtskool uit crematiegraven en brandrestengraven heeft wel plaatsgevonden bij de
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Romeinse graven in Rijkswijk-Eikelenburg, Den Haag-Waateringse Veld, Drempt-Pastoor Blaisseweg,
Portugaal, Valkenburg-Castellum en Weert-Molenakkersdreef (tabel 17.7). Het soortenspectrum bestaat
hoofdzakelijk uit els in combinatie met es of beuk. Het Nederlandse houtsoortenspectrum uit Romeinse
grafcontexten verschilt van het aangrenzende Belgische gebied. Hier omvatten de crematie- en brandrestengraven hoofdzakelijk houtskool van eik, aangevuld met beuk. Waarschijnlijk heeft het houtgebruik
met beschikbaarheid te maken. In het geval van Tiel-Medel blijkt uit het landschappelijke onderzoek dat
bomen schaars waren rondom de vindplaats. Het meeste boompollen (uit het pollenmonster uit de greppel 6008) bestaat uit els, gevolgd door wilg. De keuze voor bepaalde houtsoorten als brandstof zal dan
ook hier met beschikbaarheid te maken hebben, met name in het opener landschap van het rivierengebied waarin de vindplaats is gelegen. Een keuze op basis van symboliek van houtsoorten kan echter niet
worden uitgesloten. Met name hazelaar blijkt in het verleden een rituele betekenis te hebben gehad bij
het dodenritueel.961 Het gebruik van beter brandhout heeft effect op de crematie zelf.Voor een volledige
crematie zijn hoge temperaturen nodig en het vuur moet voldoende lang branden. Indien minder goed
brandhout wordt gebruikt, zal de verbranding vermoedelijk niet compleet zijn. Mogelijk heeft dit ook
invloed op het dodenritueel, op de manier van opstapelen van brandhout, het neerleggen van het lichaam
en op de tijdsduur van het ritueel.

1 7. 5 . 3 h o u t

De resultaten van het houtonderzoek zijn weergegeven in de tabellen 17.5 en 17.6 en in digitale bijlage
14. Het hout uit greppel 6008 is reeds beschreven in paragraaf 17.5.1. Het gaat daarbij om zes stukjes van
een essenhouten plank (V2108) en een mogelijk bewerkte tak van wilgenhout (V4520). Uit het damlichaam, laag 11029, zijn drie takkenclusters bemonsterd (V4442,V4443 en V4444, zie fig. 17.31, B en C).
Deze takkenmonsters zijn al genoemd in 17.3.4.
Uit de geulvulling S115.55 (vlak 3) zijn enkele houtfragmenten geborgen (V2517). Het gaat om
vijftien stukken van een tangentiaal uit stamhout gespleten plank van elzenhout. Door post-depositionele
processen is het hout doorworteld geraakt. Drie fragmenten passen bij elkaar en maken deel uit van een
plank die tenminste 25 cm lang en 12 cm breed was, bij een dikte van 1 cm (fig. 17.31, A).
Een volledig geplet stuk hout (V4033, fig. 17.31, D) met een kromming en een verdikt uiteinde waar
zijwortels aan hebben gezeten, is afkomstig uit de Late-IJzertijdlaag 11032. Het stuk is van wilg, 45 cm
lang, 4 cm breed en 0.5 cm dik. Bewerkingssporen zijn niet vastgesteld. Waarschijnlijk gaat het om een
natuurlijk stuk hout.
Hout langs de oostelijke oever
Langs de oostelijke oever van de restgeul, ten noorden van de dam, zijn vier staken gedocumenteerd,
waarvan er drie van elzenhout (V2542, V2543, V3110) en één van wilg (V2544) waren. De datering
van de staken is onduidelijk. De drie staken zijn op het uiteinde toegespitst. V2542 is een staak met een
restlengte van 40 cm en een doorsnede van 6 cm. Deze staak is met een ijzeren bijl strak vijfzijdig afgeschuind met aan een kant een onbewerkte schorskant (fig. 17.31, E en fig. 17.31, F). De afslagen zijn glad,
en qua bewerking lijkt de staak Romeins of jonger te zijn. Ook de tweede elzenhouten staak (V2543,
restlengte 26 cm en diameter 5 cm) is bewerkt met een bijl die gladde afdrukken op het hout heeft achtergelaten. Het vierzijdig aangepunte uiteinde is recent afgebroken, maar zal ca. 23 cm lang zijn geweest
(fig. 17.31, G).Van V3110 is slechts 8 cm bewaard gebleven. Het betreft een staak met een doorsnede van
4.3 cm die op het uiteinde over 8 cm eenzijdig was afgeschuind. Tenslotte is er een wilgenhouten staak
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wetensch.naam

houtsoort

nat hout

houtskool

Abies alba

zilverspar

-

x

Acer campestre

esdoorn type Spaanse aak

x

x

Acer pseudoplatanus

gewone esdoorn

-

x

Acer spp.

esdoorn

-

x

Alnus

els

x

x

Carpinus betulus

haagbeuk

-

x

Coniferae

naaldhout

-

x

Corylus avellana

hazelaar

-

x

Ericaceae

heideachtige

-

x

Fagus sylvatica

beuk

-

x

Fraxinus excelsior

es

x

x

Pomoideae type sorbus

appelachtige

x

x

Prunus spinosa

sleedoorn

x

.

Prunus-type

kersachtige

-

x

Quercus spp.

eik

x

x

Salix spp.

wilg

x

x

Ulmus spp.

iep

-

x

Tabel 17.5. Tiel-Medel-Afronding. Houtsoortenspectrum verdeeld over nat-hout en houtskool.

wetensch.naam

houtsoort

nat hout

houtskool

n

%

n

%

Abies alba

zilverspar

0

0

3

0,3

Acer campestre

esdoorn type Spaanse aak

2

5

5

1

Acer pseudoplatanus

gewone esdoorn

0

0

5

1

Acer spp.

esdoorn

0

0

43

5

Alnus

els

7

18

535

65

Carpinus betulus

haagbeuk

0

0

25

3

Coniferae

naaldhout

0

0

1

0,3

Corylus avellana

hazelaar

0

0

11

1

Ericaceae

heideachtige

0

0

2

0,2

Fagus sylvatica

beuk

0

0

27

3

Fraxinus excelsior

es

7

18

96

11

Pomoideae

appelachtige type Sorbus

1

2

9

1

Prunus spinosa

sleedoorn

3

8

0

0

Prunus-type

kersachtige

0

0

1

0.3

Quercus spp.

eik

3

8

6

1

Salix spp.

wilg

16

41

59

1

Ulmus spp.

iep

0

0

1

0.3

Tabel 17.6. Tiel-Medel-Afronding. Houtsoortenspectrum nat-hout en houtskool.



eik

els

beuk

es

overige opmerkingen

Rijswijk-Eikelenburg (N=10)

x

x

.

x

6

Hänninen 2017

Den Haag-Wateringse Veld (N=1)

.

x

.

.

.

Van Rijn 1999

Drempt-Pastoor Blaisseweg (N=1)

.

x

x

x

.

Van der Meer 2015

Poortugaal (N=2)

.

x

x

1

Brinkkemper 1997

Valkenburg-Castellum (N=144)

.

x

.

x

10

Van Rijn (interne Biaxpublicatie)

Weert-Molenakkersdreef (N=5)

x

x

x

.

6

Lange 2003

Aalst (N=1)

x

.

x

.

3

Deforce/Haneca 2012

Asse-Prieelstraat/Kalkoven (N=2)

x

.

x

.

3

Lange 2015

Deinze/Bachte-Maria-Leerne (N=1)

x

x

.

.

1

Hänninen 2013

Denderhoutem (N=1)

x

.

.

.

1

Deforce/Haneca 2012

Dendermonde (N=10)

x

x

.

.

1

Deforce/Haneca 2012

Dendermonde-Grembergen-Kleinzand (N=2)

x

x

.

.

.

Van der Meer 2011

Gent (N=1)

x

x

x

.

4

Deforce/Haneca 2012

Heule-Peperstraat (N=1)

x

.

x

.

1

Lentjes/Lange 2012

Huise ’t Peerdeken (N=6)

x

x

.

.

3

De Groote et al. 2003

Jabbeke (N=41)

x

x

x

x

11

Deforce 2009

Kluizen (N=6)

x

.

x

x

1

Deforce/Haneca 2012

Maldegem (N=10)

x

x

x

x

4

Deforce/Haneca 2012

Menen (N=7)

x

x

x

x

6*

Deforce/Haneca 2012

Poperinge-Zwjnlandstraat (N=2)

x

.

x

.

1

Lange 2015

Tienen (N=11)

x

x

x

.

7*

Deforce/Haneca 2012

Tongeren (N=6)

x

.

x

.

2*

Deforce/Haneca 2012

x

x

.

x

2

Nederland

Vlaanderen

Sijsele (N=?)
Zele (N=1)

In ’t Ven et al. 2005
Deforce/Haneca 2012

Tabel 17.7. Overzicht van de soortenspectra van houtskool uit Romeinse crematiegraven op verschillende vindplaatsen in
Nederland en Vlaanderen.

(V2544, restlengte 15 cm en diameter 4 cm) met een wigvormig bekapt uiteinde. De bijlafdruk vertoont
enkele lineaire strepen, afkomstig van bramen (deukjes) in de snede van een ijzeren bijl. De afslagen zijn
relatief rafelig, maar niet concaaf (fig. 17.31, H en I).
Ook iets ten noorden van de dam, eveneens op de oostelijke oever, is een elzenhouten paal geborgen
(V3152, fig. 17.31, J) met een restlengte van 68 cm en een doorsnede van 10 cm. De datering van het
spoor is onbekend.Voor de paal is de helft van een in tweeën gespleten tak gebruikt. De paal is op het uiteinde over 30 cm driezijdig bekapt, vertoont twee korte extra afslagen en een niet bewerkte schorskant.
Op het oostelijke oever ter hoogte van de oversteekplaats (werkput 37) zijn vier staken geborgen
(V3097,V3098,V3635,V3714). Het zijn aangepunte takken met een diameter van ca. 3 cm, gemaakt van
wilgenhout. De staken zijn strak tweezijdig afgeschuind met een onbewerkte schorskant (fig. 17.31, K, L,
M). Uit de geulvulling aan de zuidkant is een wilgenhouten tak, mogelijk een staak (V3412, fig. 17.31,
N) en een voorwerp met een onbekende functie (V3238) geborgen. V3412 is in het water verweerd en
doorworteld geraakt. Beide uiteinden zijn afgebroken en er is geen bewerking zichtbaar. Het voorwerp
met onbekende functie is een schorsring van een kersachtige met daaromheen wilgentenen, mogelijk
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Fig. 17.31. Tiel-Medel-Afronding. Houtvondsten. Foto’s: BIAX Consult.
A delen van een elzenhouten plank uit de geullaag 6027, V2517; B staak, V4442; C staak, V4443; D geplet wilgenhout met
rest van wortel, V4033; E elzenhouten staak, V2542; F detail van aanpunting van elzenhouten staak, V2542; G aanpunting van
elzenhouten staak, V2543; H elzenhouten staak, V2544; I aanpunting van elzenhouten staak, V2544; J elzenhouten paal, V3152;
K wilgenhouten staak, V3097; L wilgenhouten staak, V3098; M wilgenhouten staak, V3635; N wilgenhouten tak, mogelijk een
staak, V3412.



resten van vlechtwerk (fig. 17.32). De conservering van het voorwerp is matig tot slecht, en een patroon
in het mogelijke vlechtwerk is niet achterhaald.Verticale staken zijn niet meer vastgesteld, alleen de wilgentenen die aan de buitenkant van rechtopstaande schorsdelen lagen. De diameter van het ringvormige
voorwerp bedraagt 23 cm, de hoogte ervan 5 cm. De wilgentenen zijn volledig geplet en hebben een
doorsnede van ca. 0.8 cm. De schorsdelen zijn afkomstig van een kersachtige, type Sorbus. Tussen de
schorsdelen bevond zich een wandscherf van inheemse makelij.
Tenslotte komt V5681 uit een diepe laag in de restgeul van Echteld fase II, langs de oostelijke oever.
Op basis van het aardewerk kan deze laag in de vroeg-Romeinse tijd worden gedateerd. V5681 is een
afgehakt uiteinde van een eikenhouten plank die radiaal uit stamhout is gekliefd (fig. 17.33, A en B). De
hoogte is 3.5 cm, de breedte 10.8 cm en de dikte 1 cm. De oorspronkelijke plank kan onderdeel van een
gebouwstructuur zijn geweest, maar een onderdeel van meubilair is waarschijnlijker vanwege de geringe
sterkte (=dikte). In het dwarsaanzicht zijn veel en smalle jaarringen te herkennen. Aan een kant bevindt
zich een rechthoekige beschadiging die niet antropogeen van aard is.
Hout langs de westelijke oever
Negen stuks hout zijn afkomstig uit sporen van de westelijke oever (V3695,V3715,V4492,V4667,V4857,
V6091,V6253,V6435 en V6438). Hiervan zijn drie vrij dunne staken van wilgenhout die op het uiteinde
zijn toegespitst. De diameters zijn minder dan 6.5 cm (V3715,V4492 en V4667). Een stuk schors (V4857)
is afkomstig uit de geulvulling langs de westelijke oever. Het stuk schors is sterk verweerd en volledig
geplet, waardoor de houtsoort niet kon worden bepaald.
Uit waarschijnlijk opgebrachte grond zijn drie houtvondsten geborgen, waaronder V6435 en V6438.
V6438 heeft tot laag 11041 behoord. V6435 is een krom gegroeide eiken tak die aan een kant is afgebroken en aan de andere kant is verweerd (fig. 17.33, C). De lengte van de tak bedraagt 112 cm, de diameter is maximaal 18 cm. Er zijn geen sporen van bewerking zichtbaar. Waarschijnlijk is dit stuk op een
natuurlijke manier in de laag terecht gekomen. Een dendrochronologisch onderzoek aan de vondst heeft
dankzij de aanwezigheid van de laatstgevormde jaarring het exacte sterfjaar opgeleverd, namelijk 1605.962
Vondstnummer 6438 is een stukje plank met een gat dat haaks op een doorboring in lengterichting
van de plank is geplaatst (fig. 17.33, E). Het plankje is uit van esdoorn type Spaanse aak. De functie van
het voorwerp is niet bekend maar het heeft waarschjnlijk deel uitgemaakt van een haakse constructie.
Ook V3695 is uit de vermoedelijk opgebrachte grond van laag 11052 afkomstig. Het betreft een
dunne, essenhouten staak met een bewaard gebleven lengte van 36 cm en een doorsnede van 2.5 cm. De
staak is op het uiteinde over 5.5 cm schuin afgekapt (fig. 17.33, D).
Fuik uit een geultje nabij het erf van huis 8006 (ca. 150-70/50 voor Chr.)
In de vulling van de restgeul van Echteld fase I is een fuik gevonden waarvan een stukje voor een houtsoortbepaling is verzameld (V3921, fig. 17.34, A). Het hout is goed geconserveerd, de consistentie is stevig
en dit maakt het mogelijk om ook de leeftijd van de takken van het vlechtwerk te kunnen bepalen. De
hoogte van het intacte stukje inslag bedraagt 6 cm, de staken zijn tot 10 cm bewaard gebleven. In totaal
zijn acht staken en twintig takken van de inslag (waarvan tien uit het intacte vlechtwerk en de overige los)
geanalyseerd. Uit de analyse is gebleken dat voor dit stuk van de fuik tweejarige, ongespleten wilgentenen
zijn gebruikt. De inslag bestaat uit wilgentenen met een diameter van 0.3 cm, de dubbel geplaatste staken
zijn 0.4 cm sterk. Er zijn vier dubbele stakenparen aanwezig. De afstand tussen de stakenparen bedraagt
één keer 2 cm en twee keer 3 cm. De inslag is om-en-om gevlochten volgens de historisch bekende
vlechtwerkmethode ‘Hollandse eer’ (fig. 17.34, B).
Op grond van de beperkte monstergrootte zijn uitspraken over de afmetingen van de fuik niet mogelijk. Ook is niet te achterhalen of de fuik was voorzien van een trechtervormige inkeping of niet. Het
	Doeve 2018.
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Fig. 17.32. Tiel-Medel-Afronding. Wilgentenen rondom schorsring, V3238. Foto: BIAX Consult.

monster komt mogelijk uit de vangkamer. Het kan niet worden uitgesloten dat de fuik uit meer dan
één houtsoort is gevlochten en dat de techniek bij andere delen van de fuik afwijkt van de om-en-om
techniek.

1 7 . 6  s a m e n v a t t i n g e n c o n c l u s i e s
1 7. 6 . 1 c o n s e rv e r i n g p l a n ta a r d i g e r e s t e n

In vrijwel elke onderzochte structuur zijn enkel verkoolde macroresten aangetroffen, in sommige gevallen aangevuld met gemineraliseerde macroresten. Gemineraliseerde resten worden vaak in archeologische
contexten gevonden waarin mest aanwezig is (bijvoorbeeld in beerputten). Tijdens het mineralisatieproces wordt het organische materiaal, waaruit de macroresten bestaan, geleidelijk vervangen door anorganische mineralen zoals bijvoorbeeld calciumfosfaat.963 Als gevolg hiervan verstenen de macroresten als het
ware.Vaak begint dit proces binnenin de zaden en vruchten. In een later stadium vergaat in veel gevallen
de buitenste wand (de zaadhuid) en blijft er in feite niks meer over dan een afdruk van de binnenkant van
het zaad of de vrucht. Vaak bemoeilijkt dit de determinatie van gemineraliseerde macroresten.964 Het is
dan ook niet uitgesloten dat er mest aanwezig was in een deel van de structuren van het greppelcomplex
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Fig. 17.33. Tiel-Medel-Afronding. Houtvondsten. Foto’s: BIAX Consult.
A twee aanzichten van het stukje resthout van eiken plank,V5681; B dwarsaanzicht van eiken plank met smalle jaarringen,V5681;
C eikenhouten tak uit opgebrachte laag langs westelijke oever, V6435; D essenhouten staak, V3695; E twee aanzichten van een
eikenhouten plankje met gat en doorboring (rode stippellijn), V6438.

(greppels 14002 en 14004 en kuil 25008 van het Augusteïsch greppelcomplex (deel A), greppel 14001
en kuil 25001 van het Augusteïsch-Tiberisch erf van huis 8002 (deel C) en kuil 25009 aan de westoever
van de geul (deel D). Alle sporen dateren uit de vroeg-Romeinse tijd. Het kan een indicatie vormen dat
er in deze periode vee rondliep in verschillende delen van het onderzoeksgebied.
Onverkoolde zaden blijven alleen bewaard indien er sprake is van waterverzadigde omstandigheden
in de ondergrond. De enige contexten waarin onverkoolde macroresten bewaard zijn gebleven, zijn de
	zie bijvoorbeeld McCobb et al. 2003.

geslacht kool (Brassica) en mosterd (Sinapis), terwijl dit

	Willerding 1991. Door het verdwijnen van de zaadhuid

met een intacte zaadhuid en in onverkoolde staat geen

963
964

is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk gebleken om

probleem zou moeten zijn.

onderscheid te maken tussen sommige zaden van het



A

B

Fig. 17.34. Tiel-Medel-Afronding. Houtresten van een fuik uit de restgeul (V3921). Foto’s: BIAX Consult.
A bulkmonster met houtresten van een fuik; B de uitgeprepareerde fuikresten.

geulvullingen 11020 en 11021. De grondwaterstand is in het verleden nooit lager gekomen dan de top
van deze lagen.
In tegenstelling tot zaden bevatten pollen en sporen een buitenlaag van sporopollenine. Sporopollenine is zeer resistent tegen afbraak en zorgt ervoor dat pollen en sporen lang in de ondergrond bewaard
kunnen blijven. In het geval van de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth is er geen directe relatie tussen
de conservering en concentratie enerzijds en stratigrafie of lithologie anderszijds.
De conservering van de houtskool uit graven van grafveld Hazenkamp is beter dan die van monsters
uit grafveld De Reth.
Het hout is in het algemeen goed bewaard gebleven. Uitzonderingen zijn onder meer twee houtvondsten uit de greppel 6008: V2108 en V4520. Ook V3238 (S25.47), V3412 (laag 11017), V4667 (S37.111),
V4857en V5728 (laag 11021) zijn matig geconserveerd. Het matig bewaarde hout is gefragmenteerd en
vaak door water afgerond. Ook is in deze houtvondsten doorworteling door plantengroei vastgesteld.

1 7. 6 . 2 l at e i j z e r t i j d a

Sporen in relatie tot het Late-IJzertijderf van huis 8001 hebben laten zien dat de bewoners diverse
cultuurgewassen tot hun beschikking hadden, te weten granen zoals bedekte gerst, emmertarwe, spelt,
gecultiveerde haver en pluimgierst, evenals olieleveranciers zoals huttentut en mogelijk ook raapzaad. Dit
spectrum is in goede overeenstemming met dat van andere vindplaatsen in het rivierengebied (zie tabel
17.8).965 Van alle granen zijn macroresten van gerst het meest talrijk in de Late IJzertijd.Van emmertarwe



hebben de bewoners brood of cake gebakken. In nederzettingen waar akkerbouw een rol speelde, kan
dorsafval over de erven verwacht worden.Van gerst, emmertarwe, spelt en haver zijn kafresten gevonden,
van huttentut een kapselfragment en bovendien is stro gevonden. Van gerst, haver en huttentut mag op
basis van het dorsafval verondersteld worden dat ze lokaal zijn verbouwd.Van emmertarwe en spelt is dat
niet met zekerheid te zeggen, maar kan op basis van het rurale karakter van de nederzetting wel verwacht
worden dat men hoge, droge plekken in het landschap vond om deze tarwesoorten te verbouwen.
De akkerflora duidt erop dat de akkers zich voornamelijk bevonden op de hogere, drogere delen van
het landschap, zoals de oeverwallen en stroomruggen. In vergelijking met de vindplaats GeldermalsenHondsgemet lijken de locaties voor akkerbouw in Tiel over het algemeen wat droger te zijn. Er zijn echter wel indicaties voor wisselende milieuomstandigheden op de akkers. Het lijkt er dus op dat de akkers
zich in de Late IJzertijd niet enkel beperkten tot de hogere delen, maar dat ook de wat lagere delen, die
meer aan waterschommelingen onderhevig waren, benut werden. De vruchtbaarheid van de akkers was
over het algemeen goed op peil, hoewel er ook plekken waren die wat minder voedselrijk waren.
In de vulling van een geultje nabij het erf van huis 8006 werden de houtresten van een fuik gevonden. Deze fuik is gevlochten van tweejarige wilgentenen. Tenminste een deel van de fuik is volgens de
techniek van de Hollandse eer (om en om) gevlochten. Gezien de fragmentarische conservering is over
de grootte en de vorm van de fuik verder niets te zeggen.

1 7. 6 . 3 v r o e g - r o m e i n s e t i j d

In de vroeg-Romeinse tijd had men een vergelijkbaar granenspectrum tot de beschikking, bestaande
uit bedekte gerst, emmertarwe, spelt, gecultiveerde haver en pluimgierst. Olie kon verkregen worden uit
raapzaad, lijnzaad en huttentut.Vezels (bijvoorbeeld voor textiel) konden verkregen worden uit vlas. Fruit
zoals dauwbraam en gewone vlier konden uit de omgeving verzameld worden. Er zijn geen aanwijzingen
voor fruitteelt. Het spectrum aan cultuurgewassen is vergelijkbaar met andere vroeg-Romeinse vindplaatsen in het rivierengebied (zie tabel 17.9).
De akkerplantengemeenschappen duiden erop dat de akkers zich ongeveer op dezelfde locaties
gevonden als in de Late IJzertijd. De duidelijke aanwezigheid van verkoolde zaden van graslandplanten
zou erop kunnen duiden dat de akkers bemest zijn met (stal?)mest. De zaden in de mest hebben zich
in dat geval kunnen ontwikkelen tot akkerplant. Ook kan er sprake zijn geweest van een geleidelijke
overgangszone tussen de akkergronden en de graslanden, waardoor planten uit beide milieus zich hebben
kunnen vermengen. Hoe dan ook, op veel vindplaatsen in het rivierengebied, waaronder in Tiel-Medel,
zijn verkoolde zaden van ‘graslandplanten’ gevonden tussen de granen.
De geul van Echteld fase II, waarlangs onder andere het greppelcomplex was gesitueerd, was waarschijnlijk meer dan 1 m diep en zal daarmee bevaarbaar zijn geweest. Het water was helder en rijk aan
carbonaat. Het water stond stil of stroomde hooguit zwak.
De onderzochte sporen binnen het Augusteïsch greppelcomplex bevatten hoofdzakelijk resten die
ook op een nederzetting verwacht kunnen worden, zoals dorsafval. Een aantal bijzondere botanische
vondsten valt hier op, waaronder die van drie klontjes verkoolde voedselresten. Het gaat om een graanproduct, dat in elk geval met emmertarwe is bereid. Een andere opvallende vondst is die van een verkoold
knolletje van heen. Heen is een oever- en moerasplant (voornamelijk in het kustgebied, maar die ook
in het binnenland kan voorkomen), die onder het waterniveau knolletjes vormt. Het ligt dan ook niet
voor de hand dat een knolletje op natuurlijke wijze verkoold is geraakt. Mogelijk werd het om voor
medicinale doeleinden gebruikt of werd het gegeten. Ook het uiterst giftige bilzekruid werd mogelijk
voor medicinale doeleinden gebruikt. Een andere bijzondere vondst uit de geul is die van een zaadje van
	Kooistra 2009, 439-440.
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Tabel 17.8. Regionale vergelijking van cultuurgewassen op een selectie van vindplaatsen uit de Late IJzertijd in het rivierengebied.

echte lampionplant, die in heel Noordwest-Europa nog maar zelden is gevonden in Romeinse context.
De mogelijkheid dat het hier om een plant gaat die voor rituele doeleinden is gebruikt, is niet uit te
sluiten.

1 7 . 6 . 4  m i d d e n - r o m e i n s e t i j d

De grafvelden Hazenkamp en De Reth, aan weerszijden van de geul van Echteld fase II, bevonden zich
in een open landschap dat gekenmerkt werd door de aanwezigheid van graslanden die door de aanwezigheid van lintbloemige composieten geel zullen zijn gekleurd. Het open landschap van Tiel-Medel in de
midden-Romeinse tijd was geen lokaal fenomeen. Het valt op dat het pollenspectrum van Tiel-Medel
erg veel overeenkomsten vertoont met dat van vroeg- en midden-Romeins Houten-Castellum. Ook
daar was sprake van een open landschap dat werd gedomineerd door graslanden en waarin palynologisch
bewijs voor akkerbouw duidelijk is.966 Misschien nog wel meer open was het landschap rond Geldermalsen-Hondsgemet.967 Dit heeft waarschijnlijk te maken met het nattere karakter van deze vindplaats.
Drie crematiegraven bevatten (bijna) uitsluitend elzenhout: graven 1068 en 1077 van grafveld De
Reth en graf 1035 van grafveld Hazenkamp. In graf 1068 bevindt zich één stukje beukenhout. Dit kan
ook afkomstig zijn van een voorwerp. Met uitzondering van graf 1021 is els aanwezig in elk graf waarvan de houtskool is geanalyseerd. De samenstelling van de houtskool is gevarieerd. Opmerkelijk is het
ontbreken van houtsoorten met een hoge brandwaarde; eik (6 fragmentjes) en beuk (27 fragmentjes)
komen slechts sporadisch voor. Es, esdoorn en de appelachtige zijn goed brandhout, maar wilg, els en
hazelaar branden snel op en produceren weinig hitte. Op Nederlandse vindplaatsen blijkt hoofdzakelijk
els te zijn gebruikt als brandstof, eventueel aangevuld met es. De samenstelling van het soortenspectrum
is meer gevarieerd dan dat van andere vindplaatsen. In het Vlaamse gebied blijkt dat eik en beuk, geregeld
ook in combinatie met els, als brandhout zijn gebruikt. Andere soorten komen slechts sporadisch voor.
Van de houtvondsten zijn 39 stukken nader onderzocht. Het gaat hoofdzakelijk om aangepunte takken die als staken in de geul zijn geplaatst. Met uitzondering van een stok die vermoedelijk als spinrok
heeft gediend, zijn weinig voorwerpen van hout gevonden.

	Kooistra 2017, 764. Ook hier is het pollen van grassen,

zeer talrijk.
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Tabel 17.9. Regionale vergelijking van cultuurgewassen op een selectie van vindplaatsen uit de vroeg-Romeinse tijd in het
rivierengebied.

Het lichaam in inhumatiegraf 1073 lijkt op een bed van hooi of gras te ruste te zijn gelegd. In inhumatiegraf 1042 zijn amorfe organische klontjes met daarin houtskool van mogelijk den gevonden. Dit
zou erop kunnen wijzen dat het lichaam op een laag smeulend houtskool is geplaatst. Door het afdekken
van de houtskoollaag is mogelijk een hars of teer uit het dennenhout vrijgekomen, hetgeen de klontjes
zou kunnen hebben gevormd. Crematiegraf 1085 bevat indicaties voor het gebruik van materiaal uit de
graslanden. Waarschijnlijk is de grafheuvel opgeworpen met plaggen uit dit gebied.
De waterstand in de graslanden ten zuiden van de grafvelden schommelde gedurende het jaar. Er
waren voedselrijke graslanden, die werden begraasd door vee. Een ander deel van de graslanden was matig
voedselrijk. Op de delen van de hogere elementen in het landschap, zoals de oeverwallen en stroomruggen, die niet door de mens waren ingericht voor akkerbouw en bewoning, waren bossen en bosschages
te vinden. Langs de restgeul en in de komgebieden groeiden wilg en els, maar er was in de omgeving
van de grafvelden geen sprake van elzenbroekbossen.
De geul raakte in de midden-Romeinse tijd meer geïsoleerd. Het water in de geul was nog altijd rijk
in carbonaat. De waterdiepte ten zuiden van de oversteekplaats (werkput 37) bedroeg waarschijnlijk nog
steeds ca. 1 m; naar verwachting diep genoeg voor platbodems.
Uit deze periode zijn geen botanische macrorestengegevens beschikbaar. Wel is pollen van het gerst/
tarwe-type (geproduceerd door onder andere gerst, tarwe en pluimgierst), het tarwe-type, het haver-type,
duivenboon, vlas, hennep en mogelijk ook peterselie gevonden. Waar akkerbouw precies plaatshad is met
pollenonderzoek vaak moeilijk te zeggen. Wel is graanpollen talrijk in het centrale deel van de geul en
in greppel 6008 en is het goed mogelijk dat akkerbouw, of oogst- of voedselverwerkende activiteiten
rond deze locaties plaatshad. De geuloever zelf werd in deze fase net ten zuiden van de oversteekplaats
(werkput 37) verstevigd, waarschijnlijk met (wilgen)takken en huishoudelijk afval.
Opmerkelijk is het verschil in houtgebruik tussen de nat-hout en houtskool. De houtskool omvat
zestien houtsoorten, terwijl het nat-hout zeven soorten omvat. Hier is sprake van een bewuste selectie
gebaseerd op efficientie (voor eenvoudige staken is het meest beschikbare hout gekozen), terwijl voor de
crematies waarschijnlijk de noodzaak een rol speelde om zo veel hout als mogelijk te verzamelen. Met



uitzondering van de houtskool van mogelijk meeverbrande voorwerpen (zilverspar, gewone esdoorn
en een keer els) is het houtskoolsoortenspectrum dan ook een afspiegeling aan houtsoorten die in de
omgeving van de vindplaats ter beschikking stonden. Het hout is afkomstig uit de lage, natte(re)delen
van het landschap (els, wilg), de vochtige oeverwallen (es, iep, Sorbus-type, appelachtige) en de hogere
delen (eik, beuk, iep, es, heideachtige).
Het landschap was in de 4de eeuw na Chr. nog steeds open. Ten opzichte van de midden-Romeinse
tijd lijkt er weinig veranderd in de geul zelf.
Akkerbouw speelde een belangrijke rol in het 4de-eeuwse landschap van Tiel-Medel. Waarschijnlijk
werden langs de geul tarwe en mogelijk ook gerst verbouwd. Naast granen werden ook hennep en
duivenboon verbouwd. Eveneens is pollen gevonden van anijs -een Romeinse introductie- en van het
geslacht Reseda, wat onder andere, maar niet uitsluitend, wordt geproduceerd door de verfplant wouw.
De hoge percentages graanpollen in het centrale deel van de geul kan erop duiden dat akkerbouw in de
directe nabijheid van de geul plaatshad. Deze akkerbouw staat mogelijk in relatie tot het huis 8004 (ca.
350-450 na Chr.) op het voormalige grafveld Hazenkamp. In dat licht is het ook interessant dat nabij dit
huis ook een horreum is blootgelegd.
Ook in de laat-Romeinse tijd waren graslanden duidelijk in het landschap aanwezig. Resten van
mestschimmelsporen zijn, in tegenstelling tot de midden-Romeinse monsters niet talrijk. Of dit een
reflectie is van een verschuiving van veeteelt/akkerbouw naar hoofdzakelijk akkerbouw, is niet met
zekerheid te zeggen.
Op de westelijke en oostelijke oever zijn staken van wilg, els en in mindere mate van es geborgen.
Het gaat om relatief dunne staken met aangepunte uiteinden. Dit soort staken kunnen hebben gediend
om takkenbossen te bergen of fuiken in de geul vast te zetten. Indien de staken het hoofdbestanddeel
van de constructie vormden, dan zal dit geen zware constructie zijn geweest. Daarvoor heeft het hout
een te geringe diameter. Er is slechts één paal met een grotere diameter aangetroffen. Deze elzenhouten
paal (V5490 sub 1, doorsnede 10 cm) is gevonden langs de oostelijke oever van de restgeul van Echteld
fase II (gesitueerd op een diepte van 3.32 NAP; ca. 80 cm onder vlak 2). De paal dateert in de middenRomeinse tijd.

1 7 . 6 . 5  l a t e m i d d e l e e u w e n

Ten tijde van de reactivering van de geul in de Late Middeleeuwen lijkt het landschap ietwat meer bebost
dan in de Romeinse tijd, maar was er nog steeds sprake van een relatief open landschap met kleinschalige
bossen of bosschages op zowel de droge als de nattere plekken. Al snel na de reactivering werd het landschap opener en lijken er indicaties voor de kap van bomen.
Graslanden zijn in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied (nog steeds?) geel gekleurd door de
aanwezigheid van lintbloemige composieten. Na de reactivering maakten deze paardenbloemachtigen
meer en meer onderdeel uit van de graslanden in het centrale deel van het onderzoeksgebied.
In de graslanden was er sprake van variërende milieuomstandigheden, zoals schommelingen in de
waterstand waarbij de graslanden in de winter onder water kwamen te staan en in de zomer (deels)
droogvielen. Op basis van het pollenspectrum is het maar de vraag of begrazing een grote rol speelde,
want ascosporen van mestschimmels zijn in het centrale deel van de geul nauwelijks aangetroffen in deze
periode. Als er begrazing plaatsvond, lijkt zich dat in het noordelijk deel te hebben geconcentreerd.
Nabij het centrale deel van de geul lijkt akkerbouw een rol te hebben gespeeld of hebben menselijke
activiteiten met betrekking tot de oogst- of voedselverwerking plaatsgehad. In de Late Middeleeuwen
had men tarwe, haver, boekweit en waarschijnlijk ook gerst tot de beschikking. Andere cultuurgewassen
waarvan pollen is aangetroffen zijn biet, druif, hop/hennep, duivenboon, vlas en mogelijk ook koriander.



1 7 . 6 . 6  a r c h i v e r i n g

De zeefresiduen, profielbakken en andere monsterrestanten zijn geretourneerd aan VUhbs archeologie.
Van de geanalyseerde monsters is een buisje met geselecteerde zaden opgeslagen in het archief van BIAX
Consult. De gedroogde zeefresiduen kunnen worden gedeselecteerd met betrekking tot onderzoek aan
botanische macroresten. Echter, mogelijk zijn ze van belang zijn voor toekomstig, andersoortig onderzoek.
De pollenpreparaten zijn in verband met kwetsbaarheid thans opgeslagen in het archief van BIAX
Consult. Aangezien van elke laag die is bemonsterd voor pollenonderzoek een pollenmonster is genomen
en het palynologisch materiaal daarin veilig is gesteld, kunnen de meeste profielbakken in principe gedeselecteerd worden. Ter overweging wordt meegegeven dat profielbak V6112 nog van wetenschappelijk
belang kan zijn. Het palynologische materiaal in lagen 11042 t/m 11045 is van dusdanige kwaliteit, dat er
ook onverkoolde macroresten in verwacht kunnen worden. Dit zouden dan de enige onverkoolde macroresten uit de midden- en laat-Romeinse tijd van vindplaats De Reth zijn. Zeker gezien de hoge graanpollenpercentages in de laat-Romeinse tijd, is een vervolgonderzoek aan deze bak wenselijk. Andersom
zijn de ongezeefde monsterresiduen van V3053 en V3054 belangrijk om het regionale en lokale landschap in de 1ste eeuw na Chr. met behulp van pollenonderzoek in kaart te kunnen brengen. Hierbij kan
overwogen worden om van deze monsters reeds een pollenpreparaat te vervaardigen teneinde mogelijke
degradatie tegen te gaan en het palynologisch materiaal veilig te stellen. Bij palynologisch onderzoek zou
bijzondere aandacht geschonken moeten worden aan de mogelijke aanwezigheid van pollen van echte
lampionplant, die de interpretatie van deze vondst in nieuw daglicht zou kunnen zetten.
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c h e m i s c h o n d e r z o e k v a n r e s i d u e n o p v r o e g romeins handgevormd aardewe rk
Tania Oudemans

18.1 inleiding
Diverse stukken handgevormd aardewerk uit contexten die tot de vroeg-Romeinse tijd A kunnen worden gerekend bevatten opvallende residuen op binnen en/of buitenzijde. Aangezien het van belang is
de functie van het opgegraven terrein goed in beeld te krijgen, werd besloten een onderzoek te doen
naar de aard van deze residuen. Residuen op aardewerk kunnen namelijk helderheid geven over het
oorspronkelijke aardewerkgebruik, en daarmee over de functie van het terrein. Het doel van dit onderzoek is de identificatie van de organische componenten aangetroffen in diverse residuen.968
Een twintigtal monsters werd onderzocht (zie tabel 18.1), alle afkomstig van handgevormd aardewerk uit verschillende contexten die tot de vroeg-Romeinse tijd A kunnen worden gerekend. Het gaat
overwegend om het omgreppelde terrein 14002/14005 en de nabijgelegen vondstrijke geulvullingen
11020/11021, die tot dezelfde activiteitenfase kan worden gerekend. Voorts zijn er twee bemonsterde
stukken afkomstig uit de greppel van het iets jongere erf van huis 8002.

1 8 . 2 mat e r i a a l e n m e t h o d e n
Residuselectie
In het totaal werden twintig monsters genomen (zie tabel 18.1; zie fig. 18.1 t/m 18.6 en bijlage 16, fig. 1
t/m 10) voor een eerste waardering met behulp van FTIR-spectroscopie. Uit deze twintig monsters zijn
de zes chemisch meest interessante monsters geselecteerd voor meer gedetailleerde analyse met behulp
van THM-Py-GCMS.
Chemische screening met ATR-FTIR969
Fourier-transform infrarood microspectroscopie (FTIR) is een snelle techniek die optimaal is voor een
eerste beoordeling van de algemene chemische samenstelling van een monster. De ATR unit maakt het
mogelijk de residuen direct te meten zonder verdere chemische of mechanische voorbereiding. Deze
methode geeft informatie over de aard, homogeniteit en conserveringsgraad van het monster. Op basis
van deze eerste screening kan worden besloten welke monsters het meeste geschikt zijn voor verdere
gedetailleerde analyse.970

	Het chemisch onderzoek werd doorgevoerd met behulp

ca. 2-3 µm onder de oppervlakte van het monster). De

van Fourier-transform infrarood spectroscopie (FTIR)

monsters worden op meerdere plaatsen gemeten om de

en pyrolyse-gaschromatografie-massaspectrometrie met

interne homogeniteit te controleren. De ATR-FTIR

tetramethylammonium-hydroxide (TMAH) voor ther-

analyse werd uitgevoerd is uitgevoerd met een Fourier-

mally-assisted hydrolysis and methylation (THM-Py-

Transform Infrarood Spectrometer (Thermo Fischer

GCMS).

IS05). De spectrale resolutie is 4 cm-1 en werd gemeten

968

	
Voor de ATR-FTIR-spectroscopie wordt een kleine

over een range van 4000-550 cm-1. In totaal werden 64

hoeveelheid monster (ca. 10 µg) op het diamantvenster

scans per meting opgeslagen en met behulp van OMNIS

969

van de FTIR gelegd en aangedrukt met het draai-aanbeeld van de ATR-unit. De FTIR- analyse wordt
uitgevoerd in ATR modus (het licht dringt door tot

software uitgewerkt.
	De FTIR-metingen werden uitgevoerd bij Kenaz Con-

970

sult & Laboratory in Berlijn, Duitsland.



sample
nr.

vn

structuur

in/ex

RWB

kleur

dikte (mm)

TM01

3101.2

11021

in, banden

R/W

roodbruin

<1

FTIR

THM-Py-GCMS

X

X

TM02

3101.2

11021

in, spatten

W

roodbruin

<1

X

-

TM03

3112.1

11021

ex, druipspoor

R/W

roodbruin

<1

X

X

TM04

3112.1

11021

in, egaal

W

bruinzwart

<1

X

X

TM05

3143.2

11021

in, band

W

bruinzwart

<1

X

-

TM06

3143.2

11021

ex, druipspoor

W/B

bruinzwart

<1

X

-

TM07

3191.1

11021

ex, band

W

bruinzwart

<1

X

-

TM08

3197.1

11021

ex, druipspoor

W/B

bruin

2

X

-

TM09

3197.1

11021

in, egaal

W

bruin

2

X

X

TM10

4255

14002

in

W

wit

3

X

-

TM11

2547

14001

in

W

lichtbruin

2

X

-

TM12

3051

11021

in

W

bruin

2

X

-

TM13

3114.1

11020

in

W/B

zwart

<1

X

-

TM14

3191.2

11021

ex

R

bruinzwart

<1

X

-

TM15

3865

11021

in

W

zwart

<1

X

-

TM16

6264

14005

ex

R

zwart

<1

X

-

TM17

3828.1

14005

ex

W

zwart

<1

X

-

TM18

2547.2

14001

ex

W

zwart

<1

X

-

TM19

3143.1

11021

in

R

bruinzwart

<1

X

X

TM20

3115

11021

in

W

zwart

<1

X

X

Tabel 18.1. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van residuen. Naast sample nummer opgravingscontext (vondstnummer en werkput), wordt ook de locatie op de pot aangegeven waar het monster genomen werd (In = binnenzijde, Ex = buitenzijde, R =
rand, W = wand, B = bodem) alsook de kleur en dikte van het materiaal.

Chemische residu analyse met THM-Py-GCMS971
Pyrolyse-gaschromatografie-massaspectrometrie met behulp van tetramethyl-ammoniumhydroxide
(TMAH) voor thermally-assisted hydrolysis and methylation (THM-Py-GCMS) is een methode die in de
laatste 10 jaar veelvuldig is gebruikt voor de analyse van complexe organisch materialen in de conserveringswetenschappen o.a. in de studie van bindmiddelen, papier972 en Chinese lak.973 THM-Py-GCMS
is een goede methode voor het analyseren van relatief kleine monsters (ca. 100 µg) van complexe vaste
stoffen. In combinatie met het software programma AMDIS is het mogelijk om grote hoeveelheden
componenten te identificeren.974 De reeds geïdentificeerde componenten bevatten een breed scala aan
verbindingen waaronder oliën en vetten, proteïnen, koolhydraten, harsen en preserveringsmiddelen.975
Nadelen van deze methode zijn de grote hoeveelheid componenten die vrijkomen bij de analyse en het
feit dat er tot nog toe weinig ervaring werd opgedaan met archeologische materialen.
Desondanks wordt hier gekozen voor THM-Py-GC/MS976 boven de meer gebruikelijke methode
van directe temperatuur-opgeloste massaspectrometrie (DTMS)omdat dit de identificatie van eiwitten
in de residuen uit Tiel-Medel kan verbeteren. De DTMS analyse van vergelijkbare residuen uit Nieuwegein-Blokhoeve leverde namelijk geen absolute identificatie van de eiwitresten op.977



1 8 . 3 r e s u l tat e n e n d i s c u s s i e
FTIR resultaten en discussie
De FTIR resultaten van de twintig monsters zijn samengevat in tabel 18.2. Metingen van verschillende
partikels van één monster zijn zeer vergelijkbaar. De meest informatieve spectra worden hier in meer
detail besproken. De residuen zijn op basis van hun chemische kenmerken in vier groepen verdeeld.
FTIR groep 1 bevat residuen met goed gepreserveerde proteïnen en lipiden (TM04, TM09, en TM19).
FTIR groep 2 bevat residuen met gedegradeerd proteïnen en lipiden (TM03, TM07, TM12 en TM20).
Residuen uit FTIR groep 3 bevatten geen of minimale kenmerken van proteïnen en weinig of geen
signalen voor alifatische verbindingen zoals lipiden (TM01, TM02, TM05, TM06, TM08, TM13, TM14,
TM15, TM16, TM17 en TM18). FTIR groep 4 bevat anorganische residuen TM10 en TM11.
FTIR groep 1. Goed gepreserveerde proteïnen (voorbeeld TM09)
De FTIR-spectra van de monsters uit deze groep tonen een goede resolutie wat erop wijst dat de monsters voldoende organisch materiaal bevatten. Het FTIR spectrum van voorbeeld monster TM09 (fig.
18.7) bevat vele kenmerken van licht gehydrolyseerde proteïnen. Proteïnen zijn herkenbaar in het FTIR
spectrum aan de combinatie van drie karakteristieke transmissiebanden: (i) een intense Amide I band rond
met een sterk carbonyl signaal bij 1650 cm-1; (ii) de Amide II band rond 1550 cm-1 toegeschreven aan
een combinatie van C-N stretching en N-H bending in secundaire amines; en (iii) een C-H bending
band bij 1450 cm-1, ook wel Amide III genoemd, die soms vergezeld is van één of meer kleinere pieken
tussen 1480 en 1300 cm-1.978 Hoewel complexer en minder eenvoudig te duiden, is de aanwezigheid van
de Amide III band typisch voor goed gepreserveerde proteïnen.
De aanwezigheid van proteïnen in het FTIR spectrum van TM09 wordt bovendien bevestigd door de
aanwezigheid van een brede O-H (s) band en de N-H stretching band met piek rond 3350 cm-1. In goed
gepreserveerde proteïnen is deze band ongeveer even hoog (of een beetje hoger) dan de Amide I band bij
1650 cm-1. Voor alifatische componenten zijn prominente C-H stretching banden bij 3000-2800 cm-1
	Voorafgaande aan de THM-Py-GC/MS analyse wordt

condities werden toegepast: de elektronen ionisatie ener-

een kleine hoeveelheid monster (100 µg) gehomogeni-

gie was 16eV, de scanning range was m/z 29-600 (m/z

seerd in ca. 5 µL van een oplossing van tetramethylam-

is de eenheid van massa) en de scanning snelheid was 5

moniumhydroxide (TMAH) in methanol (5%). Deze

scans per seconde. Dataverzameling en verwerking werd

suspensie wordt overgebracht in een metalen pyrolyse

gedaan met behulp van Xcalibur 2.1 en AMDIS 2.71

971

cupje en geanalyseerd. De analyse werd uitgevoerd op

software.
	Keheyan 2008.

een Frontier Lab 3030D pyrolyser verbonden met een

972

Thermo Scientific Focus gaschromatograaf en een ISQ

973

massaspectrometer. De pyrolyse-techniek was een snel

974

	Schilling et al. 2016.
	AMDIS staat voor Automated Mass Spectral Deconvolution

oplopend temperatuurtraject van 360°C tot 700°C en

and Identification System en is ontwikkeld door NIST

de temperatuur van het pyrolyse interface was 290°C.

(National Institute for Standards and Technology, USA.

De pyrolyse eenheid is middels een splitkoppeling direct

See: www.nist.gov) voor de handhaving van het Verdrag
Chemische Wapens.

verbonden met de Supelco SLB5 ms kolom (20 m x

	Schilling et al. 2016.

0.18 mm x 0.18 µm) met de helium flow op 0.9 ml

975

per minuut. De GC oven werd voor 1 minuut op 35°C

976

	De THM-Py-GC/MS metingen werden uitgevoerd op

gehouden, dan met 60°C/min verhit tot 100°C, daarna

de afdeling Conservering en Restauratie van het RCE in

met 14°C/min tot 250°C, en met 6°C/min tot 315°C

Amsterdam door H. Van Keulen. De datauitwerking en
interpretatie werdt uitgevoerd door T.F.M. Oudemans.

om daarna 2 minuten isotherm op deze temperatuur te

	Oudemans 2018.

blijven. De kolom is direct gekoppeld aan de ionenbron

977

van de MS via een interface met temperatuur 270°C. De

978

	Barth, 2007; Baker et al. 2014; Derrick et al. 1999, 108.

brontemperatuur is 220 °C. De volgende instrumentele



Fig. 18.1.Tiel-Medel-Afronding. Binnenzijde van scherven van V3101.2 uit werkput 117. De rode rechthoeken tonen de plekken waar de roodbruine residuen werden bemonsterd (boven de band van TM01 en onder de spatten van TM02). Foto: T.F.M.
Oudemans.

Fig. 18.2. Tiel-Medel-Afronding. Buitenzijde en binnenzijde van één scherf van V3112.1 uit werkput 117. De rode rechthoeken
tonen de plekken waar de roodbruine residuen werden bemonsterd (links de druipsporen van TM03 en rechts het egale residu
van TM04). Foto’s: T.F.M. Oudemans.



Fig. 18.3. Tiel-Medel-Afronding. Binnenzijde en buitenzijde van enkele scherven uit V3143.2 uit werkput 117. De rode rechthoeken tonen de plekken waar de roodbruine residuen werden bemonsterd (links de band van TM05 en rechts de druipsporen
van TM06). Foto’s: T.F.M. Oudemans.

Fig. 18.4. Tiel-Medel-Afronding. De buitenzijde van een scherf van V3191.1 uit werkput 117. De rode rechthoek toont de plek
waar het residu werd bemonsterd (TM07). Foto: T.F.M. Oudemans.



Fig. 18.5. Tiel-Medel-Afronding. Buitenzijde en binnenzijde van één scherf van V4255 uit werkput 37. De rode rechthoek toont
de plek waar het witte residu werd bemonsterd (TM10). Foto: T.F.M. Oudemans.

Fig. 18.6. Tiel-Medel-Afronding. Binnenzijde van één scherf van V2547 uit werkput 19. De rode rechthoek toont de plek waar
het lichtbruine residu werd bemonsterd (TM11). Foto: T.F.M. Oudemans.



lipiden

proteïnen

koolhydraten

verkoold

anorganisch

groep 1

+++

+++

-

-

-

groep 2

+++
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-

groep 3

+

-

-

+++

+

groep 4

-

-

-

-

+++

Tabel 18.2. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van FTIR kenmerken van de verschillende groepen residuen.

zichtbaar. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze resonanties deels afkomstig van aliphatische lipiden. Mogelijk
zijn ook wat intacte polysachariden aanwezig (C-O- en C-O-C- vibraties bij 1030 en 1080 cm-1), maar
deze pieken komen ook voor bij sommige eiwitten. Silicaten bepalen ook een deel van deze resonantie
aangezien de twee typische, indicatieve scherpe pieken voor silicaten bij 796 en 779 cm-1 ook aanwezig
zijn (hoewel in lage intensiteit).
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van natuurlijke rode of bruine pigmenten
zoals umber (bestaat vooral een donkerbruine mineraal limoniet met formule FeO(OH)·nH2O), rode
oker (een mengsel van klei, silicaten en ijzer(III)oxide of rood ijzeroxide Fe2O3) of sienna (ook een
limoniet houdende kleisoort die okerkleurig tot rood zijn kan). Rood ijzeroxide heeft een brede band
met lage intensiteit bij 3460 cm-1 en drie intensieve banden bij 540, 480-470en 380 cm-1 (welke buiten
het meetbereik liggen). Een drietal kleine pieken bij 1620, 900 en 800 cm-1 zijn echter niet zichtbaar in
het FTIR spectrum.
FTIR groep 2. Gedegradeerde proteïnen en lipiden (voorbeeld TM12)
Het FTIR spectrum voor TM12 (zie fig. 18.8, lichtblauw) wordt gekenmerkt door een afname aan definitie in het proteïnengebied (1300-1650 cm-1). Er is nog sprake van een Amide I band bij 1650 cm-1
maar de Amide II band rond 1550 cm-1 is meestal vrijwel geheel verdwenen. Oo de definitie tussen de
Amide III band en de daarop kleinere pieken tussen 1480 en 1300 cm-1 is vaak verdwenen. Een nieuwe
resonantie bij 1600-1585 cm-1 komt die wordt veroorzaakt door aromatische verbindingen, hetgeen
duidt op een thermische degradatie van de proteïnen (door verhitting). De alifatische kenmerken lijken
relatief te zijn toegenomen, hetgeen wijst op hydrolyse van complexe lipiden of thermische fragmentatie
van alifatische proteïnen. Ook dit duidt op voortschrijdende degradatie.
FTIR groep 3. Sterk gedegradeerde residuen (voorbeeld TM17)
Het FTIR spectrum van TM17 (fig. 18.8, rood) toont geen specifieke kenmerken voor proteïnen meer
en toont enkel weinig of geen signaal voor alifatische verbindingen zoals lipiden. Wel is een toename te
zien van het aromatische signaal rond 1575 cm-1 hetgeen duidt op een toegenomen degradatie. Hoewel
sommige residuen uit deze groep nog wel enige restsignalen tonen van proteïnen, zijn ook deze residuen
in hoge mate gedegradeerd. Dit kan veroorzaakt zijn door verhitting of door biologische degradatie.
FTIR groep 4. Anorganische residuen (voorbeeld TM11)
Deze groep bevat twee residuen (TM10 en TM11) die in hun FTIR spectra slechts signalen voor anorganische verbindingen tonen. In het spectrum van TM11 (fig. 18.9) zijn karakteristieke absorptiebanden te
zien voor calciumhydroxyapatite (Ca-HAp).979 Een hoge brede band die piekt rond 1035 cm-1 en wordt
vergezeld door kleinere pieken op 605 en 565 cm-1 zijn toe te wijzen aan PO43-. De absorptie op 1092
cm -1 en 875 cm -1 wordt veroorzaakt door HPO42-. De zwakke absorptie in het gebied 1400-1450
	Modal et al. 2012; Ma 2012 en referenties in beide arti-

979

kelen.



Fig. 18.7. Tiel-Medel-Afronding. FTIR-spectrum van Tiel-Medel TM09.

Fig. 18.8. Tiel-Medel-Afronding. FTIR-spectra van voorbeeld residuen uit Groep 1 (TM09, donker blauw), Groep 2 (TM12,
licht blauw) en Groep 3 (TM17, rood). Duidelijk zichtbaar is het verlies aan definitie in het proteïnen gebied tussen Groep 1 en
Groep 2. Groep 3 toont geen kenmerken van proteïnen en slechts een beperkt alifatische signaal.

cm-1 zijn toe te wijzen aan CO32- afkomstig uit carbonaten geabsorbeerd uit de lucht. De typische OH
stretch-band op 3375 cm-1 is afkomstig van geabsorbeerd water. De zwakke absorptie op 1620 cm -1 is
ook een normale absorptie voor HAp dat niet aan hoge temperaturen is blootgesteld (tot 200°C).
Discussie FTIR-resultaten
De FTIR-resultaten voor groep 1 (en in minder mate ook die van groep 2) tonen goed gepreserveerde
proteïnen en lipiden. Welke proteïnen en/of lipiden het betreft, is met FTIR slechts in beperkte mate te
determineren.Vergelijking met FTIR spectra van moderne eiwitrijke natuurlijke materialen die mogelijk



Fig. 18.9. Tiel-Medel-Afronding. FTIR-spectrum van Tiel-Medel TM11.

zouden kunnen zijn gebruikt in de Late IJzertijd en Romeinse tijd in Tiel-Medel zou een aanwijzing kunnen geven. De meest voor de hand liggend materialen zijn: (i) melk of melkproducten; (ii) eigeel of eiwit;
(iii) bloed of bloedproducten; (iv) lijm van uitgekookte dierenhuiden of -botten of (v) lijm van uitgekookte
visresten. Vergelijking van de FTIR spectra uit FTIR groep 1 met diverse spectra van de internationale
IRUG (Infrared and Raman User Group)980 tonen overeenkomsten en verschillen. Melk is uitgesloten
omdat het een Amide I band heeft op 1517 cm-1. Eigeel en gehele eieren zijn uitgesloten omdat de spectra
veel prominentere C-H stretching banden bij 3000-2800 cm-1 hebben, door de aanwezigheid van veel
alifatische lipiden en bij 1741 cm-1 een duidelijke band heeft. De overgebleven mogelijkheden zijn (i) eiwit
(letterlijk het wit van ei); (ii) lijm van huiden of botten; (iii) lijm van visresten of (iv) bloed.
Een extra complicerende factor voor de identificatie van proteïnen uit archeologische context is de mate
van degradatie. Bij toenemende degradatie, lijken de eiwitresten steeds meer op elkaar.Vergelijking van het
FTIR spectrum van TM09 met de spectra van experimenteel gedegradeerd albumine uit het serum van
runderbloed981 in figuur 18.10, toont grote overeenkomst. Het FTIR spectrum van TM09 lijkt het meeste
op dat van een fase tussen het onverhitte albumine (gestreepte lijn) en het albumine verhit voor ca. 2.5 uur
op 240-250°C onder anaerobe omstandigheden. Wel is in het spectrum van residue TM09 meer alifatisch
signaal te zien, hetgeen bevestigd dat er ook een zekere hoeveelheid lipiden aanwezig is.
Samenvattend kan worden gezegd dat de roodbruine druipsporen uit FTIR groep 3 (en in mindere
mate ook groep 2) voor het overgrootste deel bestaan uit goed gepreserveerde proteïnen. Mogelijk zijn
wat lipiden toegevoegd. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van natuurlijke rode of bruine
pigmenten. De roodbruine kleur is dus direct afkomstig van de licht gedegradeerde proteïnen. Hoogstwaarschijnlijk is het eiwitrijke materiaal afkomstig van eiwit (van vogeleieren), lijm (van dier of vis), of
bloed. In chemische zin, is de degradatie overeenkomstig met een experimentele verhitting van maximaal
2.5 uur op maximaal 250 °C. Een dergelijke degradatie kan ook ontstaan door langdurige blootstelling
aan lucht en licht.
	IRUG is een internationale user group die als doel heeft

(www.irug.org, diverse malen geraadpleegd december

980

de professionele ontwikkeling van zijn leden te bevorderen door een forum te bieden voor de uitwisseling
van Infrarood en Raman spectrometrische informatie en

2017 – maart 2018).
	Gekristalliseerd BSA – bovine blood serum albumine

981

van BDH Biochemicals.

referentie-spectra voor onderzoek aan cultureel erfgoed



Fig. 18.10. FTIR-spectra van experimenteel gedegradeerd albumine uit het serum van runderbloed (bovine blood serum
albumine) verhit onder laboratorium condities (in een glazen buisje onder een constante flow van stikstof van 100 ml min-1).
Experimentele vergelijkingsmaterialen zijn: BSA onverhit (streepjeslijn) en BSA verhit van 20°C tot 250°C in 30 minuten en
vervolgens op 250°C verhit voor 2.5 uur (stippellijn) en 17 uur (doorgetrokken lijn). Spectra zijn genormaliseerd op 100% en
verschoven met 30% transmissie voor visuele duidelijkheid. Naar Oudemans et al. 2007b.

Diverse residuen uit FTIR groep 1 (TM04, TM09 en TM20) en groep 2 (TM03 en TM20) werden
gekozen voor verder onderzoek.
De FTIR resultaten voor groep 3 duiden op residuen met een hoge mate aan degradatie. Dit kan
veroorzaakt zijn door verhitting of door biologische degradatie.Verdere analyse is niet aan te bevelen.
Desondanks is één van de resideun (TM01) toch ter controle verder geanalyseerd.
De FTIR resultaten voor groep 4 (vooral residu TM11) tonen karakteristieke kenmerken van calciumhydroxyapatite (Ca-HAp). Hydroxyapatite (HAp) is een vorm van calcium apatite met de formle
Ca5(PO4)3(OH) en is een hoofdbestanddeel van menselijk en dierlijk bot (50-70% van het gewicht) en
tandmateriaal. Analyse van de anorganische component van deze residuen (bijvoorbeeld door middel van
XRF) zou een goede controle kunnen vormen op deze identificatie.
De aanwezigheid van calciumhydroxyapatite in een residu in aardewerk doet vermoeden dat bot de
bron van dit materiaal moet zijn geweest, aangezien dit mineraal niet vaak in de natuur voorkomt. Twee
mogelijke verklaringen zijn te geven: ofwel de mineralen zijn overgebleven van een vorm van voedselbereiding, ofwel botten werden gebruikt voor een andere handeling. Het uitkoken of fragmenteren en
vermalen van botten voor het verkrijgen van alle onderdelen van bot (merg en gelatine) is bekend uit
allerlei bronnen. Ook in de archeologie worden regelmatig fragmenten van botten gevonden die wijzen
op allerlei vormen van consumptie van botten of botmerg.982 Probleem met deze verklaring is het ontbreken van lipiden in deze residuen. Lipiden zijn zeer degradatie-resistent en zouden hoogstwaarschijn	Morin/Soulier 2017 en referenties hierin.

982
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Tabel 18.3A. Tiel-Medel-Afronding. FTIR-resultaten van de monsters TM01-TM10. Weergegeven zijn de relatieve intensiteiten
van de verschillende soorten FTIR-transmissiebanden (s = strekking, b = buiging, v = vibratie, def. v = deformatie vibratie, skel.
v = vibratie in het ringskelet van de verbinding, r = rock) in vier categorieën namelijk +/-: zeer kleine hoeveelheid, +: normale
hoeveelheid, ++: veel aanwezig en +++: zeer veel aanwezig.
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Tabel 18.3B. Tiel-Medel-Afronding. FTIR-resultaten van de monsters TM11-TM20. Weergegeven zijn de relatieve intensiteiten
van de verschillende soorten FTIR-transmissiebanden (s = strekking, b = buiging, v = vibratie, def. v = deformatie vibratie, skel.
v = vibratie in het ringskelet van de verbinding, r = rock) in vier categorieën namelijk +/-: zeer kleine hoeveelheid, +: normale
hoeveelheid, ++: veel aanwezig en +++: zeer veel aanwezig



lijk goed bewaard gebleven zijn. De tweede verklaring is het verwerken van sterk verhitte (verbrandde)
botten welke geen organische componenten meer bevatten. Mogelijk werd hieruit een product gewonnen (bot-as) wat kon worden gebruikt als meststof of als onderdeel van de productie van fijn aardewerk.
In verband met deze suggesties is het misschien zinvol om specifieke aandacht te besteden aan de
botassemblage uit deze opgraving om te zoeken naar sporen van botverwerking.983
THM-Py-GCMS resultaten en discussie
Om meer gedetailleerde chemische informatie te krijgen over de residuen van Tiel-Medel, is een zestal
monsters geanalyseerd met behulp van tetramethylammonium-hydroxide (TMAH) voor thermallyassisted hydrolysis and methylation pyrolyse-gaschromatografie-massaspectrometrie.984
De residuen hebben alle een belangrijke organische component, hetgeen betekent dat voldoende
organisch materiaal aanwezig is voor en zinvolle analyse. Er is weinig of geen sprake van contaminatie die de interpretatie stoort. In residu TM20 is een contaminatie met menselijk huidvet vastgesteld
(mogelijk van handen van archeologen en/of aardewerkspecialisten), maar dat betreft geen van de andere
residuen. Alle residuen tonen een contaminatie met zwavelhoudende componenten afkomstig van postdepositionele zwavel producerende bacteriële activiteit in de bodem. Ook zijn enige vetzuren met lange
ketens waargenomen, die mogelijk uit de bodem stammen. Dit is echter geen probleem voor de verdere
interpretatie. De geanalyseerde materialen zijn dus voor het overgrote deel oorspronkelijk materiaal.
De meest opvallende uitkomst is de grote overeenkomst tussen de zes residuen. Er is geen groot verschil (slechts een factor 3) in de hoeveelheid identificeerbaar organisch materiaal, noch in de verhouding
tussen de verschillende componentgroepen (tabel 18.4). Residuen TM01 en TM20 bevatten weliswaar
minder organisch materiaal, maar in ieder geval voldoende voor een zinvolle analyse.985 Vooral de residuen
TM01, TM03, TM04, TM09 en TM19 zijn relatief vergelijkbaar.986 Residu TM20 wijkt enigszins af van
het algemene patroon door minder organisch materiaal verdeeld over meer componenten en minder
proteïnen en de aanwezigheid van meer koolhydraten. Omdat de residuen chemisch gezien veel op elkaar
lijken worden de resultaten in meer detail besproken aan de hand van voorbeeldmonster TM09.
Het chromatogram van residu TM09 (fig. 18.11 en bijlage 18) toont veel pieken, die elk een individuele component representeren. Van de ca. 1000 pieken die zichtbaar zijn in het chromatogram zijn er
ongeveer 150-200 die van belangrijke grootte zijn.987 Van dit aantal is ongeveer de helft geïdentificeerd
(bijlage 17). Een deel van deze componenten zijn niet specifiek genoeg om iets te zeggen over het
oorspronkelijke herkomstmatieraal, maar alle indicatieve markers zijn aangegeven in het chromatogram.
De markers voor proteïnen en lipiden zijn in grote hoeveelheden aanwezig, enkel kleinere pieken voor
koolhydraten en cholesterol zijn ook zichtbaar.

983

Morin/Soulier 2017 en referenties hierin.
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aantal geïdent.

relatieve hoeveelheid
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organisch materiaal*

vetz.

prot. 1

koolh.

chol.

cont.

TM01

83

70%

6%

93%

-

<1%

Zw

TM03
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5%

87%

4%

<1%

TMF

TM04
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-
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-
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TM19
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-

<1%

Zw

monster

Zw

Zw
TM20

95

47%

16%

71%

7%

<1%

Sq

Tabel 18.4. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van resultaten van de THM-Py-GCMS analyses van residuen. Aangegeven
worden kenmerken van de residuen: het aantal geïdentificeerde componenten (zie bijlage 1); de relatieve hoeveelheid organisch
materiaal uit het geïdentificeerd piek-oppervlak (in relatie tot TM09) en de geschatte compositie van het originele materiaal.
Componenten worden aangegeven met afkortingen waarin Vetz.= vetzuren; Prot = proteïnen; Koolh =koolhydraten (incl.
zetmeel); Chol = cholesterol markers; Cont = contaminerende componenten; Zw = zwavelhoudende componenten; TMF =
trimethylfosfaat; Sq = squaleen (afkomstig van menselijk huidvet).

Lipiden. Vetten, sterolen en hun oorsprong
Meest opvallend in het chromatogram van TM09 zijn de vele intensieve markers voor vetzuren. Deze
pieken zijn relatief hoog omdat deze analysemethode een hoge response geeft voor vetzuren (en relatief minder response geeft voor bijvoorbeeld proteïnen en koolhydraten). Het lipidenprofiel van TM09
is representatief voor alle residuen van Tiel-Medel (fig. 18.12) en bestaat voor het grootste deel uit de
verzadigde vetzuren C12:0, C14:0, C16:0 en C18:0 hetgeen een normale samenstelling is voor veel dierlijke (of menselijke) vetten. Kleinere hoeveelheden van enige onverzadigde vetzuren (C16:1, C18:1 en
C18:2), die eerder indicatief zijn voor een plantaardige oorsprong, zijn zichtbaar in sommige monsters.
Zeer kleine hoeveelheden vetzuren met lange ketens zijn ook in alle residuen zichtbaar. Deze componenten wijzen op de aanwezigheid van plantaardige wassen (waarschijnlijk afkomstig uit de bodem).
Wederom is een grote overeenkomst waar te nemen in de residuen TM01, TM03, TM04, TM09 en
TM19. Deze residuen bevatten allen dierlijke vetten. Dit wordt ook bevestigd door de aanwezigheid van
kleine hoeveelheden cholesterol markers in de residuen. Afwijkend is residu TM20 met een opvallend
hoger percentage aan onverzadigde vetzuren. Dit wijst op een (deels) plantaardige oorsprong. Helaas zijn
geen plantaardige sterolen geïdentificeerd, en is TM20 bovendien met menselijk huidvet gecontamineerd,
zodat de aanwezigheid van cholesterolmarkers niet als indicatie voor een dierlijk oorsprong kan gelden.
Of TM20 ook (deels) uit dierlijk vetten bestaat is dus niet te bevestigen of ontkennen.
Samengevat kan worden gezegd dat alle residuen een lipidenprofiel tonen wat waarschijnlijk voor een
groot deel van dierlijke oorsprong is met uitzondering van TM20 wat mogelijk (deels) van plantaardige
oorsprong is.
Proteïnen. Eiwitten en hun oorsprong
De volgende belangrijke componentklasse die opvalt in het chromatogram van TM09 zijn de proteïnen.
Het percentage proteïnen is opvallend hoog, hetgeen wijst op een materiaal wat voor het overgrote deel uit
proteïnen bestaat. Dit bevestigd de FTIR bevindingen en toont dat de proteïnen goed gepreserveerd zijn.
Het blijft chemisch gezien ingewikkeld om een exacte identificatie te krijgen van de oorsprong van
dit eiwitmateriaal. De identificatie van thermisch gedegradeerde proteïnen uit archeologische context
stoot steeds weer op twee problemen. Ten eerste vormen de eiwitten verbindingen met andere componenten in het residu en komen slechts fragmenten van de originele proteïnen bij analyse vrij (en die zijn
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Fig. 18.11. Tiel-Medel-Afronding. THM-Py-GCMS-chromatogram van residu TM09 over de tijdspanne 2.0 – 20 minuten.
Markers voor verschillende componentklassen zijn aangegeven met behulp van symbolen. Onverzadigde vetzuren = vo; verzadigde vetzuren = vv; vetzuren met lange ketens = vl; proteïnen = prc; koolhydraten = ps; cholesterol = sd; en contaminerende
componenten = c. De interne standaard (C13:0) is ook aangegeven.

Fig. 18.12. Tiel-Medel-Afronding. Relatieve hoeveelheden (in percentages) vetzuren in de residuen van Tiel Medel. De interne
standaard (C13:0) is niet meegerekend of aangegeven.



monster

bloed

caseine

eiwit

eigeel

lijm

TM01

0.901

0.648

0.664

0.885

-0.155

TM03

0.911

0.663

0.684

0.829

-0.146

TM04

0.735

0.342

0.649

0.594

-0.297

TM09

0.582

0.216

0.483

0.507

-0.236

TM19

0.693

0.227

0.508

0.588

-0.217

TM20

0.950

0.639

0.722

0.920

-0.241

Tabel 18.5. Tiel-Medel-Afronding. Mogelijke herkomst proteïnen in residuen. Correlaties werd berekend op basis van de
relateive hoeveelheden van 15 proteïnemarkers in de monsters (13 stabile en 2 andere) in vergelijking met referentie materialen.

moeilijk met absolute zekerheid aan de originele proteïnen toe te wijzen) en ten tweede lijken proteïnen in
steeds meer op elkaar bij toenemende degradatie.
Ondanks deze moeilijkheden, kan soms de waarschijnlijkheid van bepaalde oorsprong in de beter
gepreserveerd residuen aannemelijk gemaakt worden. In het geval van de residuen van Tiel-Medel kan
een vergelijking worden gemaakt met referenties uit de kunstwereld. In de kunstwereld is reeds langer
gebruikt gemaakt van THM-Py-GCMS en zijn veel referentiematerialen onderzocht om vast te stellen
om welke oorspronkelijk materialen het gaat.988 Op basis van kenmerken bepaald tijdens deze onderzoeken zijn correlaties te berekenen met referentiematerialen. Deze berekeningen tonen dat de proteïnen
in alle residuen in Tiel-Medel de hoogste correlaties tonen met bloed en eigeel (zie tabel 18.5). De correlaties met bloed liggen voor TM01, TM02 en TM20 boven de 0.9 en voor TM03, TM04 en TM20
tussen 0.6-0.7. Voor eigeel liggen ze een fractie lager voor TM01, TM02 en TM20 tussen 0.8 en 0.9
en voor TM03, TM04 en TM20 tussen 0.5 en 0.6. Dat deze twee materialen vergelijkbare correlaties
geven, in niet verrassend. Zowel bloedeiwit als het proteïne in ei (in zowel eigeel als eiwit) bestaat voor
het overgrote deel uit albumine. Ook de FTIR bevindingen van Tiel-Medel wijzen in gelijke richting.
De correlaties zijn echter van dien aard dat het hier waarschijnlijk gaat om bloed mogelijk in combinatie met vetten. Of deze vetten afkomstig zijn van een aparte bron, of deel zijn van oorspronkelijke
materiaal (in geval van eigeel zijn er voldoende vetten in het materiaal zelf aanwezig) is niet met zekerheid te zeggen voor de residuen TM01, TM03, TM04, TM09 en TM19. Mogelijk gaat het bij residu
TM20 deels om een ander materiaal, maar omdat ook hier de correlatie met bloed hoog is, kan het ook
gaan om een bijmenging van plantaardige olie.
Alhoewel de correlaties in tabel 18.5 hoog zijn, moet wel rekening worden gehouden met de betrekkelijkheid van dit soort correlaties. De correlaties zijn gebaseerd op markers gedefinieerd voor het onderscheiden van eiwitten in kunstobjecten (verven en Chinese lak) die chemisch gezien niet te vergelijken
zijn met organische residuen uit archeologische context.989 Tevens gaan deze correlaties uit van één bron
van eiwit, hetgeen in archeologische context niet altijd zinvol is.
De enige andere mogelijkheid om bloed in de toekomst positief te identificeren in een archeologisch
materiaal, is het identificeren van hemoglobine of de identificering van langere aminozuur-ketens die
meer unieke kenmerken bevatten van de oorspronkelijke eiwitten. Mogelijk is een dergelijke positieve
identificering met behulp van proteomics denkbaar.

	Schilling et al. 2016;Van Keulen, persoonlijke communi-
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catie.
	Het is daarom van groot belang om meer fundamen-
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teel onderzoek te doen en een eigen archeologische



ESCAPE bibliotheek aan te leggen met referentiematerialen die voor de interpretatie van archeologische
residuen meer betekenis hebben.

18.4 a
 r c h e o l o g i s c h e i n t e r p r e t a t i e . d e m o g e l i j k e h e r k o m s t va n h e t
mat e r i a a l
De herkomst van de residuen uit Tiel-Medel is voor een deel te achterhalen (zie tabel 18.6). Het gaat
hier in ieder geval om een goed gepreserveerd eiwitrijk materiaal, mogelijk gemengd met dierlijk vetten (en in één geval mogelijk ook met plantaardige olie). De matige degradatie is vergelijkbaar met een
verhitting tot maximaal 250°C voor een duur van maximaal 2.5 uur. De eiwitten bestaan voor een groot
deel uit albumine, en de meeste monsters geven de hoogste correlatie met bloed. Een tweede mogelijke
oorsprong is eigeel.
Deze conclusies komen ook overeen met conclusies van eerdere DTMS analyses die onlangs werden
uitgevoerd op vergelijkbare materialen uit Nieuwegein-Blokhoeve.990 Ook hier bleken de roodbruine
druipsporen op de buitenzijde van een pot uit Late IJzertijd of Romeinse tijd te bestaan uit albumine
van eiwit of bloed.
Andere onderzoeken van roodbruine druipsporen
Vergelijkbare roodbruine druipsporen, spatten, banden en vlekken op binnenzijde en buitenzijde van
handgevormd aardewerk uit Late IJzertijd en Romeinse tijd zijn inmiddels bekend uit tientallen vindplaatsen in heel Nederland en Vlaanderen. In diverse publicaties over vindplaatsen in de provincie
Noord-Holland (Uitgeest-Groot Dorregeest en Schagen-Muggenburg)991, Utrecht (de Meern992, Utrecht
en Nieuwegein993) en Zeeland (Ellewoutsdijk994) wordt dit verschijnsel besproken en vaak beschreven als
‘versieringen’, ‘verf ’ of ’pigment‘ en wordt er vaak gezocht naar een ’speciale‘ verklaring voor dit verschijnsel. Opvallend is in ieder geval dat dit verschijnsel niet bekend is uit vroegere perioden. Het gaat
dus wel degelijk om een typisch verschijnsel uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd.
Er zijn diverse chemische onderzoeken gedaan aan vergelijkbare druipsporen. De meeste onderzoeken zijn gedaan met behulp van FTIR en DTMS995 of met behulp van extractie en aminozuur analyse
met HPLC of GC/MS.996 De FTIR en DTMS analysen voerden tot de conclusie dat het in Uitgeest
ging om goed gepreserveerd dierlijk eiwit van onbekende oorsprong997, in de Meern ging om dierlijk
eiwit in combinatie met plantaardige olie en groene plantendelen. Het zou hier gaan om de productie
van een speciaal voedingsmiddel. Eén van de geopperde suggesties is, dat het hier misschien gaat om
gefermenteerde visproducten (ofwel garum).998 Een deel van de onderzoeken die eerder werden gedaan
door de RCE (voorheen ICN) zijn gebaseerd op de analyse van gehydrolyseerde (met trifluorazijnzuur)
proteïnen die vervolgens zijn gederivatiseerd (methylatie en actylatie) en met GCMS zijn geanalyseerd.999
De conclusie is dat het gaat om een dierlijk eiwit, mogelijk dan wel waarschijnlijk om bloed. Deze
conclusie is in beide gevallen gebaseerd op een vergelijking van de samenstelling van het overgebleven
aminozuurprofiel in het roodbruine materiaal. Ook hier gelden dezelfde problemen met het berekenen
van een correlatie coëfficiënt tussen het archeologisch materiaal en diverse vergelijkingsmaterialen. 1000
Correlatie coëfficiënten van 0.9 of meer de nodig zijn voor een werkelijke identificatie bleken hier tot
nog toe niet mogelijk. Het meest recente DTMS onderzoek, uitgevoerd op roodbruine druipsporen op
de buitenzijde van een pot uit Late IJzertijd of Romeinse tijd uit Nieuwegein-Blokhoeve, bevestigt de
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monster

vn

structuur

soort residu

componenten

mogelijke herkomst

TM01

3101.2

11021

binnen, rand/wand, roodbru-

aromatisch materiaal, gedegrad-

verhit vettig eiwitrijk dierlijk

in, in banden, <1 mm

eerde proteïnen, enige lipiden,

materiaal. Waarschijnlijk

cholesterol.

bloed, mogelijk ook eigeel.

aromatisch materiaal, gedegrad-

verkoolde eiwitten en vetten

TM02

3101.2

11021

binnen, wand, roodbruin,
spatten, <1 mm

eerde proteïnen en lipiden.

van onbekende herkomst.

TM03

3112.1

11021

buiten, rand/wand, roodbru-

enige intacte peptiden en

matig verhit vettig eiwitrijk ma-

in, druipspoor, <1 mm

proteïnen. Lipiden. Geen wassen.

teriaal van dierlijk herkomst.

Enige polysachariden en cho-

Waarschijnlijk bloed, mogelijk

TM04

3112.1

11021

lesterol.

ook eigeel.

binnen, wand, bruinzwart,

intacte peptiden en proteïnen.

weinig verhit vettig eiwitrijk

<1 mm

Lipiden. Geen wassen. Enige

materiaal van dierlijk her-

polysachariden en cholesterol.

komst. Waarschijnlijk bloed,

als TM02

als TM02

als TM02

als TM02

mogelijk ook eigeel.
TM05

3143.2

11021

binnen, wand, bruinzwart,

TM06

3143.2

11021

buiten, wand/bodem, bruinz-

TM07

3191.1

11021

buiten, wand, bruinzwart,

enige intacte peptiden en

matig verhit vettig eiwitrijk

band, <1 mm

proteïnen. Lipiden. Geen wassen.

materiaal van onbekende

Mogelijk enige polysachariden.

oorsprong.

als TM02

als TM02

intacte peptiden en proteïnen.

weinig verhit vettig eiwitrijk

Lipiden. Geen wassen. Enige

materiaal van dierlijk her-

polysachariden en cholesterol.

komst. Waarschijnlijk bloed,

band, <1 mm
wart, druipspoor, <1 mm

TM08

3197.1

11021

buiten, wand/bodem, bruin,
druipspoor, 2 mm

TM09

3197.1

11021

binnen, wand, bruin, 2 mm

mogelijk ook eigeel.
TM10

4255

14002

binnen, wand, wit, 3 mm

als TM11

als TM11

TM11

2547

14001

binnen, wand, lichtbruin,

anorganische componenten.

botresten (gemalen?) of botas.

2 mm

Calciumhydroxyapatite.

TM12

3051

11021

binnen, wand, bruin, 2 mm

als TM07

als TM07

TM13

3114.1

11020

binnen, wand/bodem, zwart,

als TM02

als TM02

als TM02

als TM02

<1 mm
TM14

3191.2

11021

buiten, rand, bruinzwart,
<1 mm

TM15

3865

11021

binnen, wand, zwart, <1 mm

als TM02

als TM02

TM16

6264

14005

buiten, rand, zwart, <1 mm

als TM02

als TM02

TM17

3828.1

14005

buiten, wand, zwart, < 1mm

als TM02

als TM02

TM18

2547.2

14001

buiten, wand, zwart, < 1mm

als TM02

als TM02

TM19

3143.1

11021

binnen, rand, bruinzwart,

intacte peptiden en proteïnen.

weinig verhit vettig eiwitrijk

<1 mm

Lipiden. Geen wassen. Enige

materiaal van dierlijk her-

polysachariden en cholesterol.

komst. Waarschijnlijk bloed,
mogelijk ook eigeel.



monster

vn

structuur

soort residu

componenten

mogelijke herkomst

TM20

3115

11021

binnen, wand, zwart, <1 mm

intacte peptiden en proteïnen.

weinig verhit vettig eiwitrijk

Lipiden. Vel onverzadigde

materiaal van onbekende her-

vetzuren. Geen wassen. Enige

komst. Mogelijk plantaardige

polysachariden. Contaminatie met

olie bijgemengd. Waarschijnli-

huidvet (dus ook cholesterol niet

jk bloed, mogelijk ook eigeel.

indicatief).

Tabel 18.6. Tiel-Medel-Afronding. Mogelijke herkomst van de residuen uit Romeins Tiel-Medel.

bevindingen van Tiel-Medel; ook daar gaat het om uit albumine van eiwit of bloed.1001 In het geval van
Nieuwegein-Blokhoeve bevat het materiaal slecht zeer weinig lipiden.
De betekenis van bloed in archeologische context
Ook wanneer er sprake van bloed zou zijn, blijft het belangrijk een breed perspectief te behouden op de
archeologische betekenis van een dergelijke vaststelling.Vanuit een archeologisch perspectief wordt bloed
vaak in verband gebracht met speciale deposities of zelfs ‘rituele’ deposities. Maar het is belangrijk niet
uit het oog te verliezen, dat bloed ook andere functies kan hebben. Te denken valt vooral aan bloed als
voedingsmiddel of medicijn.
Hoewel de consumptie van bloed voor sommigen taboe is (in Joodse en Arabische culturen), of door
sommige als onappetijtelijk of gevaarlijk wordt gezien (i.v.m. ziekten), is het daarentegen in veel landen
van de wereld traditioneel een voedingsmiddel. De meest bekende vormen zijn bloedworst, bloedpannekoeken, bloedsoepen en –sausen of in vaste, gestolde vorm (bijvoorbeeld als ’bloed tofu‘ in China). In
sommige culturen wordt bloed vers gedronken. Zo drinken de Afrikaanse Masai runderbloed en wordt
het drinken van vers zeehondenbloed onder de Inuit regelmatig beschreven als een noodzaak om gezond
te blijven, of als medicijn tegen allerlei ziektes.
In al deze gevallen zal bloed bij het slachten of aftappen bij levende runderen (zoals bij de Masai)
moeten worden opgevangen in een container, alvorens het verder verwerkt of geconsumeerd kan worden.
Er is geen reden om aan te nemen dat een dergelijke handeling uit het dagelijkse leven van jagers en
pastoralisten niet zou zijn voorgekomen in de context van onze Late IJzertijd of vroeg-Romeinse tijd.
Wel blijft het een interessante vraag waarom dergelijke druipsporen niet zijn gevonden in eerdere
perioden. Waren er meer grote dieren in omloop? Waren er nieuwe kookgebruiken uit het Romeinse
Rijk meegekomen? Of werd bloed voor een ander doel gebruikt (verf, lijm)? Of ging het niet om het
bloed als product, maar was bloed slechts het resultaat van een nieuw gebruik zoals aderlaten?

1 8 . 5  c o n c l u s i e s
Van de twintig onderzochte monsters waren er twee witte of lichtbruine residuen (TM10 en TM11).
Deze bleken tijdens het FTIR onderzoek voornamelijk uit anorganische componenten te bestaan, en
dan met name uit Calciumhydroxyapatite.Dit wijst op de aanwezigheid van resten van bot in de vorm
van gemalen bot of botas.
Diverse roodbruine residuen (TM01, TM03, TM04, TM19, TM20) bestaan uit weinig gedegradeerde
proteïnen en enige lipiden. Onderzoek met behulp van FTIR en THM-Py-GCMS toont aan dat de
residuen albumine bevatten in combinatie met dierlijke vetten (in één geval is plantaardige olie aanwezig).

	Oudemans 2018.
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Dit albumine is ofwel bloed serum albumine ofwel ovalbumine (het eiwit uit vogeleieren). De meest
waarschijnlijke oorsprong is menselijk of dierlijk bloed.
Het eiwitrijke materiaal werd waarschijnlijk niet langdurig verhit. Het gaat hier dus niet om koken
van voedsel. Mogelijk is de pot gebruikt om het eiwitrijke vloeistof op te vangen en eventueel te mengen
met olie of vet. Een andere verklaring voor deze druipsporen en banden kan het opzettelijk aanbrengen
van een vloeistof zijn. Het verschil is op basis van de chemische analysen niet met zekerheid te maken.
Opvallend is echter wel dat geen andere kleurstoffen zijn bijgevoegd en de roodbruine kleur dus enkel
afkomstig is van de proteïnen.
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In deze rapportage zijn de resultaten van de opgraving te Tiel-Medel-Hazenkamp en De Reth uitgebreid aan bod gekomen, verdeeld over verschillende hoofdstukken. In deze afsluitende synthese worden
alle gegevens, resultaten en interpretaties met elkaar gecombineerd en geconfronteerd om zo het totale
verhaal van Medel te kunnen vertellen. Hoe hebben de mensen de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth
door de tijd heen bewoond en gebruikt en hoe kan Medel worden begrepen binnen de bredere regio
(hier globaal gedefinieerd als het Nederlandse rivierengebied tussen Utrecht en Nijmegen)?
Bij het samenstellen van deze synthese zijn gegevens gebruikt van alle specialistische onderzoeken.
Daarbij is zo nodig overlegd en gediscussieerd met de betreffende specialisten. Verder heeft de wetenschappelijke begeleidingscommissie -bestaande uit Nico Roymans en Stijn Heeren- een rol gespeeld bij
het schrijven van deze synthese. Beiden hebben meegelezen, inzichten en visies ingebracht, bediscussieerd en gediend als klankbord en sparringpartner voor het vormgeven van de hieronder gepresenteerde
interpretaties, visies en ideeën.

19 . 1 e e n dy nam i sc h land sc hap
Het landschap van Tiel-Medel is 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 landschap. Zo ontstond een gevarieerd en dynamisch landschap van (rest-)geulen, (oude) rivierbeddingen, oeverwallen, crevasses en komgebieden. Met enige regelmaat verlegde de rivier zijn loop en veranderde
de landschappelijke situatie weer, soms ingrijpend. Logischerwijs zijn deze landschappelijke omstandigheden
heel belangrijk geweest voor de mensen die door de tijd heen in dat landschap hebben gewoond.
Te midden van geulen
De opgegraven vindplaatsen Hazenkamp en De Reth liggen op de noordelijke flank van de stroomgordel van Echteld. Een stroomgordel bestaat uit (voormalige) rivierlopen en hun oeverwallen, die als een
verhoging in het landschap aanwezig zijn. Onder meer door de hogere ligging waren stroomgordels een
aantrekkelijke plaats om te wonen. De stroomgordel van Echteld was ongeveer duizend jaar lang actief
-tussen de Late Bronstijd en de midden-Romeinse tijd- verdeeld in actieve en minder actieve periodes. In deze periode zocht het water zich een weg door het gebied vanuit het zuidoosten richting het
noordwesten.
De eerste fase van de Echteldse stroomgordel (Echteld fase I) dateert tussen het einde van de Bronstijd
en de Late IJzertijd. Langs (de resten van) deze geul -die toen al grotendeels zal zijn drooggevallen- bouwden de eerst bewoners van De Reth in de Late IJzertijd hun huizen (zie verder in paragraaf 19.2). 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). Op de oever van deze geul vestigden zich in de vroegste Romeinse periode nieuwe
bewoners. Waarschijnlijk raakte de nieuwe geul al snel afgesneden van haar aanvoer, waarna een proces van
verlanding startte. Zo was de vroegste geulvulling (11021) nog zandig en gelaagd (als gevolg van periodieke,
waarschijnlijk jaarlijkse aanvoer van sediment tijdens hoog water), terwijl de daarboven gelegen vulling veel
humeuzer was, met aanwijzingen voor de aanwezigheid van waterplanten. In deze fase lijkt de geul minder
actief te zijn geweest, waardoor planten konden groeien en er minder sediment werd aangevoerd. De plantengemeenschap wijst op helder en zwak tot niet-stromend water van één tot enkele meters diepte. In de
vroeg-Romeinse tijd zal de geul zeker nog watervoerend en bevaarbaar zijn geweest.
In de loop van de tijd werd de verlandende geul van Echteld fase II zeker drie keer opnieuw actief,



waarbij er weer water door de geul stroomde. Het water zette bij die gelegenheden ook nieuwe sedimenten af en gaf daarbij mogelijk ook de geuloever opnieuw vorm. Om die reden werd omstreeks 100
na Chr. een nieuwe, gekromde afbakening gecreëerd langs de geuloever aan de noordoostelijke zijde
van het grafveld Hazenkamp. In de vroege 3de eeuw werd datzelfde grafveld bedekt door een laag klei,
hetgeen waarschijnlijk ook meteen het einde van het grafveld inluidde.
Onderzoek naar de (rest-)geul(en) van Echteld was integraal onderdeel van de opgraving van de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth. Dit onderzoek heeft vooral nieuwe inzichten opgeleverd in de aard
van de geul van Echteld fase II. Zo blijkt dat er met het ontstaan van deze nieuwe geul feitelijk sprake was
van een niet-volledige geulverlegging binnen de stroomgordel. Er zijn geen aanwijzingen voor laterale
migratie en er was daarmee dus geen sprake van een actief meanderende geul. Om die reden kan de geul
van Echteld fase II het best worden beschouwd als een crevasse (doorbraak van een oeverwal die niet
heeft doorgezet) of mislukte avulsie (natuurlijke wijziging van de rivierloop). Ook andere waarnemingen
wijzen in die richting. Zo werden de afzettingen die zijn geassocieerd met de vorming van de geul van
Echteld fase II grover in zuidelijke richting. Op de vindplaats Hoge Hof, ten zuiden van de opgraving
van VUhbs, zijn grindlagen gedocumenteerd die doen vermoeden dat het punt van uitbraak dicht bij die
vindplaats moet hebben gelegen, waarschijnlijk ter hoogte van de Medelsestraat. Ook blijkt de geul van
Echteld fase II relatief ondiep te zijn geweest vergeleken met de geul van Echteld fase I. Waar die laatste
(ter plekke van de Ooijsche Wetering, buiten het opgegraven gebied) een diepte bereikt van 5.5 m –mv,
reikt de geul van Echteld fase II niet dieper dan 2-2.5 m –mv.
De zojuist beschreven inzichten hebben ook een bredere significantie. Zo lijkt de interpretatie en datering van de geul van Echteld fase II representatief te zijn voor de gehele stroomgordel. De bekende vindplaatsen langs de gereconstrueerde restgeul dateren allemaal vanaf de vroeg-Romeinse tijd (vindplaatsen 2,
4, 6, 9/R1, het grafveld van Medel 1a) en mede op basis van eerder booronderzoek kan een slappe vulling
uit de Ooijsche Wetering als restgeul van Echteld fase II worden geïnterpreteerd.1002 Bij de hierboven al
beschreven 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 gereactiveerd, maar ook nieuwe waterlopen gevormd (zoals de
crevasse/mislukte avulsie binnen het plangebied). Zelfs de veel oudere Ochtense stroomgordel werd bij
deze gelegenheid weer even actief, zo blijkt (zoals langs de vindplaatsen 9/R1 en 6).
Een andere nieuwe ontdekking betreft een crevassegeul die ontspringt in het meest noordelijke deel
van de grote bocht in de Echteldse rivierarm. De huidige Bredesteeg volgt het verloop van deze crevassegeul. De gelijkenis tussen de vulling van deze crevasse en de vulling van de geul van Echteld fase I kan
erop wijzen dat deze crevasse al in de periode vóór 50 voor Chr. moet hebben bestaan.Vervolgens is de
geul in de Vroege Middeleeuwen en de Volle of Late Middeleeuwen nog twee keer gereactiveerd. Het
blijft echter onduidelijk of deze geul ook in de Romeinse tijd watervoerend is geweest
Graslanden en bosschages
Hoe het landschap van de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth eruit zag in de periode van de eerste
bewoning gedurende de Late IJzertijd is helaas niet duidelijk. In de midden-Romeinse tijd blijkt het
landschap open te zijn geweest, gekenmerkt door graslanden die door de aanwezigheid van lintbloemige
composieten geel zullen zijn gekleurd. Een deel van de graslanden was voedselrijk en werd begraasd door
vee. Andere graslanden waren matig voedselrijk. Hier en daar zullen er in het landschap ook bossen en
bosschages te vinden zijn geweest, zo blijkt onder meer uit een analyse van de houtskool uit de graven.
In de lage, natte(re)delen van het landschap groeiden els en wilg, op de vochtige oeverwallen groeiden es,
iep, Sorbus-type en appelachtige. Op de hogere delen zullen eik, beuk, iep, es en heideachtige te vinden
zijn geweest. De openheid van het landschap van Romeins Medel is goed vergelijkbaar met dan van de
	Heunks 2012, 33; Verhelst/Willemse 2011, figuur 4. Zie

1002

verder ook paragraaf 5.5 in deze rapportage.



Romeinse nederzetting te Geldermalsen-Hondsgemet.1003
In de laat-Romeinse tijd was het landschap nog steeds open en werd het gekenmerkt door graslanden
en ook akkers. In de Late Middeleeuwen, echter, lijkt het landschap iets meer bebost te zijn geweest met
kleinschalige bossen of bosschages op zowel de droge als de nattere plekken. Al snel werd het landschap
in deze periode echter weer opener en zijn er indicaties voor de kap van bomen. De graslanden stonden
in deze periode in de winter onder water, maar vielen in de zomer weer droog.
Een aantrekkelijk landschap
Het zojuist beschreven rivierenlandschap van Medel bood aantrekkelijke omstandigheden voor mensen,
ook al lag het gevaar voor overstromingen steeds op de loer, zoals blijkt uit de hierboven genoemde
overstromingen. De akkers en de huizen lagen gewoonlijk op de hogere en drogere delen van het landschap, zoals de oeverwallen en stroomruggen, hoewel er juist te Medel ook aanwijzingen zijn voor het
gebruik van lager gelegen –en daarmee nattere- akkers (zie paragraaf 17.6.2). De lagere delen van het
landschap zullen echter overwegend zijn gebruikt als weidegebied of hooiland. De restgeulen voorzagen
in water, vis en transportmogelijkheden. In de geulvullingen zijn tenminste op een plaats resten van een
gevlochten fuik gevonden. Dat mensen graag langs dit soort inactieve geulen woonden blijkt wel uit
nederzettingsonderzoek in het rivierengebied van de afgelopen decennia. Op de goed opgegraven vindplaatsen Geldermalsen-Hondsgemet,1004 Tiel-Passewaaij,1005 Houten-Castellum,1006 Utrecht-De MeernDe Woerd,1007 en Nijmegen-Van Boetzelaerstraat.1008 bleek dat de mensen in de IJzertijd en Romeinse
tijd bewust hun erven inrichtten langs de oevers van restgeulen.

19.2 de vroegste bewoning
De vroegste bewoners van de vindplaats De Reth arriveerden in de Late IJzertijd.1009 Enkele vondsten
uit de Midden IJzertijd -waaronder de bronzen fibula van het vroeg-La Tène-schema-1010 kunnen niet
met bewoning worden geassocieerd. Dat de nabije omgeving in deze fase al wel werd bewoond blijkt uit
de vondst van enkele scherven die door de rivier zijn meegevoerd.1011 Desalniettemin zijn er bij de vele
onderzoeken van de afgelopen jaren nog nauwelijks sporen uit de Midden IJzertijd gevonden.
De vroegste bewoningssporen dateren vanaf het midden van de 2de eeuw voor Chr. De metaalvondsten en het La Tène-glas dateren vanaf ca. 150 voor Chr. Enkele objecten zouden al iets vroeger kunnen
voorkomen, maar juist het ontbreken van vroegere fibula- en glazen armbandtypen is een indicatie dat de
bewoning pas rond 150 voor Chr. aanvangt. Het handgevormde aardewerk past goed binnen deze datering, maar kan deze niet aanscherpen. Daarvoor is de chronologie van het aardewerk te onnauwkeurig.
Op basis van het fibulaspectrum zou de datering van de bewoning nog wel aangescherpt kunnen
worden. Zo beargumenteert Heeren dat de aanvangsdatering van Late-IJzertijdvindplaatsen bepaald kan
worden op basis van de verhouding tussen de ‘klassieke’ draadfibulae van het midden-La Tène-schema (de
oudere variant) en de variant Empel (de jongere variant).1012 Op deze manier is de nederzetting 9/57 bij
Lent in de vroege 1ste eeuw voor Chr. gedateerd.1013 In Tiel-Medel zijn maar liefst elf exemplaren van het
jongere type Empel gevonden, tegenover slechts drie exemplaren van oudere fibulatypen. Op basis van
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Fig. 19.1. Overzicht van nederzettingen uit de Late IJzertijd. De nederzetting van Tiel-Medel.
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deze verhouding kan worden gesuggereerd dat de bewoning te Tiel-Medel pas rond ca. 100 voor Chr.
aanvangt, hoewel een aanvangsdatering rond 150 voor Chr. niet kan worden uitgesloten. Echter, om deze
dateringsmethode en suggestie verder te kunnen onderbouwen is nader onderzoek gewenst.
Het karakter van de vroegste bewoning (ca. 150-70/50 voor Chr.)
Tussen ca. 150 en 70/50 voor Chr. bouwden de eerste bewoners van De Reth hun huizen langs de geul
van Echteld fase I, die in deze periode nog slechts een ondiepe depressie was. Deze erven bestonden
waarschijnlijk niet gelijktijdig naast elkaar, maar verplaatsten zich door de tijd heen langs de geul. Helaas
is het op basis van het vondstmateriaal niet mogelijk om de ontwikkelingen binnen deze bewoningsfase
nader te reconstrueren. Ook 14C-onderzoek levert geen exactere dateringen op.
Door de erosieve activiteiten van de jongere geul van Echteld fase II is het IJzertijdlandschap niet volledig bewaard gebleven. Het is dan ook waarschijnlijk dat de IJzertijdnederzetting oorspronkelijk groter is
geweest dan op basis van de opgraving kon worden vastgesteld. Zo zouden handgevormd aardewerk en
een fragment La Tène-glas op de vindplaats Hazenkamp er op kunnen wijzen dat de nederzetting zich
uitstrekte tot op deze vindplaats. Verder kan uit deze periode ook nog bewoning worden verwacht ten
oosten van het plangebied, langs het verdere verloop van de geul van Echteld fase I (fig. 19.1).Waarschijnlijk bestond de IJzertijdnederzetting van Medel uit twee of drie gelijktijdige erven. Deze erven werden
door de tijd heen steeds op een andere locatie langs de geul heropgericht, maar kunnen als een enkele
nederzetting worden beschouwd.
Twee van de opgegraven erven, die van de huizen 8001 en 8005, vallen op door hun gelijkenis. Huis
8001 ligt ten noorden van een ondiepe depressie, een restant van de geul van Echteld fase I. Huis 8005 ligt
ten zuiden van deze ondiepe depressie (fig. 19.1). Beide huizen zijn klein en meten respectievelijk 6.2 bij
5.5 en 7.1 bij 4.7 m. Het gaat om varianten op het gebouwtype Haps (Oss type 4a) dat vooral voor lijkt
te komen in het rivierengebied.1014 Verder ligt direct ten noordoosten van beide gebouwen een grote kuil
(respectievelijk de kuilen 25002 en 25004). Op het erf van huis 8001 liggen verder ook nog twee kleinere
kuilen en een bijgebouw. Sporen van greppels, paalstellingen en waterkuilen ontbreken echter.
Het derde erf, dat van huis 8006, bevindt zich ten noorden van de andere twee erven en ligt ingeklemd tussen twee ondiepe aftakkingen van de geul van Echteld fase I. Op het erf liggen verder twee
spiekers (13004 en 13013), een bijgebouw (14010) en een kuil (25031). Daarmee lijkt dit erf groter te
zijn dan de andere twee erven, hoewel nog steeds bescheiden van omvang. Ook de afgebakende positie
-tussen de twee ondiepe natuurlijke depressies- is opvallend.
Tot de Late-IJzertijdnederzetting kunnen verder nog twee greppelstructuren (14009 en 14014) en een
kuil (25028) worden gerekend.
De materiële cultuur (fig. 19.2 en 19.3)
Het vondstmateriaal dat met de drie hierboven beschreven erven kan worden geassocieerd vertoont een
uniform beeld. Het opvallendst zijn de objecten van metaal en glas. De metaalwaar bestaat overwegend
uit bronzen objecten. IJzer is schaars, hoewel dit beeld vertekend kan zijn doordat deze metaalsoort over
het algemeen slecht bewaard blijft. Helaas ontbraken diepe geullagen uit de Late IJzertijd, die immers de
beste conserveringsomstandigheden bieden voor ijzeren objecten.
De belangrijkste groep metaalvondsten, zowel in omvang als daterende waarde, bestaat uit fibulae,
waarvan in totaal 31 exemplaren met zekerheid tot deze periode behoren (fig. 19.2). De meest voorkomende fibulatypen zijn de draadfibulae van het midden-La Tène-schema en de laat-La Tène-fibula
van het type Nauheim. Van het eerste type zijn vijftien exemplaren gevonden en van het tweede type,
inclusief de Nauheim-derivaten, veertien. Verder zijn er nog twee laat-La Tène-fibulae met een drie	
Zie huis 13 Geldermalsen-Hondsgemet (Van Rens-
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Fig. 19.2. Tiel-Medel-Afronding. Verspreidingskaart van vondsten uit de Late IJzertijd.
A metaal en glasvondsten uit bewoningsfase 2 (ca. 150-70/50 voor Chr.); B vondsten uit bewoningsfase 3 (70/50-19 voor Chr.).

hoekige massieve beugel gevonden. Tot op heden waren er van dit type fibula geen complete exemplaren bekend, en ontbrak exacte informatie over de datering. Doordat de Medelse fibula (V2622, fig.
9.7, 1) nagenoeg compleet is, kan voor het eerst de constructie begrepen worden. Daarnaast komt dit
exemplaar uit een Late-IJzertijdcontext (ca. 150-70/50 voor Chr.), zodat ook over de datering van dit
type eindelijk zekerheid is. Andere metalen objecten uit deze periode zijn schaars. Voor twee bronzen



haar- of kledingnaalden (V2895 en V3925, fig. 9.13, 1-2) zijn -hoewel deze objecten al voorkomen vanaf
de Bronstijd- nauwelijks parallellen voorhanden uit de Late IJzertijd. Eén van de weinige vergelijkbare
naalden is onlangs gevonden bij een onderzoek te Lent, hoewel dit stuk slechts algemeen in de Late
IJzertijd of vroeg-Romeinse tijd gedateerd kan worden.1015 Andere metaalvondsten zijn kraaltjes, gemaakt
van lood/tin en een fragment van een zilveren armband (V4036, fig. 9.13, 3). De meeste armbanden
uit deze periode zijn echter gemaakt van glas. Te Medel zijn maar liefst 64 fragmenten van zulke glazen
armbanden gevonden. De meeste armbanden zijn gemaakt van blauw- of purperkleurig glas, hebben
een D-vormige doorsnede en zijn versierd met zigzag-patronen van gele glaspasta. Het aangetroffen
spectrum kan tussen ca. 130 en 70/50 voor Chr. worden gedateerd, hoewel enkele stukken mogelijk
iets ouder zijn. Naast glas zijn er op en nabij de erven ook keramische objecten gevonden. Het gaat om
fragmenten van weefgewichten (zeven stuks), spinklossen (vijf stuks), schijfjes (tien stuks) en een fragment
van een haardkraag. Weefgewichten en spinklossen wijzen erop dat de huisnijverheid bestaan zal hebben
uit de vervaardiging van kleding en stoffen. Waar de keramische schijfjes voor werden gebruikt is echter
onduidelijk. Tot de natuurstenen objecten behoren enkele wetstenen -voor het slijpen van gereedschap-,
een stuk van een zandstenen aambeeld en verschillende fragmenten van maalstenen. Er zijn geen aanwijzingen voor metaalproductie of bewerking, het vervaardigen van artefacten van dierlijk bot of gewei,
of de productie van handgevormd aardewerk. Het (handgevormde) aardewerk, tenslotte, omvat een vrij
omvangrijke assemblage dat vooral uit de restgeul van Echteld fase I en de nabijgelegen cultuurlaag
afkomstig is. Het vormenspectrum en de decoratiepatronen van het aardewerk komen goed overeen met
dat van het aardewerk van de Late-IJzertijdnederzetting te Geldermalsen-Hondsgemet.1016 In vrijwel
alle Late-IJzertijdcontexten is ook briquetagemateriaal aanwezig. In deze typische keramische containers
werd zout vervoerd vanuit het kustgebied richting het binnenland. Er zijn geen wapens of onderdelen
hiervan gevonden. Zelfs keramische slingerkogels ontbreken in deze periode, terwijl deze op vergelijkbare
vindplaatsen vrij gangbaar zijn.
Het organische vondstmateriaal
Het organische vondstmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit dierlijk bot en botanische resten. Deze materialen geven een indruk van de voedseleconomie in de Medelse Late-IJzertijdnederzetting. Wat werd
er geproduceerd en wat werd er geconsumeerd? Op basis van de studie naar het dierlijke bot blijkt de
samenstelling van de veestapel goed te passen in het regionale beeld. De bewoners van deze zelfvoorzienende nederzettingen hielden in deze periode vooral runderen (49-74 %) en schapen (12-33 %).1017
Bij de Medelse runderen ligt de slachtpiek tussen 18 maanden en 3 jaar, wat er op wijst dat zij vooral
werden gehouden voor vlees. Opvallend is dat bij andere nederzettingen in de regio de nadruk meer op
secundaire producten lag. Ondanks de beperkte leeftijdsgegevens, doet de aanwezigheid van zowel jonge
als ouder schapen vermoeden dat zij zijn gehouden voor zowel vlees als wol. Varken en paard zullen maar
een beperkte rol hebben gespeeld in de IJzertijdnederzetting. Wel valt op dat de paardenbotten relatief veel
slachtsporen vertonen. Gezien de ligging in een waterrijk landschap is het verder opmerkelijk dat er nauwelijks aanwijzingen zijn voor de consumptie van vis. Als laatste kan worden opgemerkt dat er nauwelijks
aanwijzingen zijn dat niet-gedomesticeerde dieren (wild) een vast onderdeel uitmaakte van het dieet.
Het botanische onderzoek laat zien dat de bewoners diverse cultuurgewassen tot hun beschikking
hadden. Het gaat dan om granen, zoals bedekte gerst, emmertarwe, spelt, gecultiveerde haver en pluimgierst, maar ook om olieleveranciers, zoals huttentut en mogelijk raapzaad. Dit spectrum komt goed
overeen met dat van andere vindplaatsen in het rivierengebied.1018 Uit de analyse blijkt dat de bewoners
van emmertarwe brood of cake hebben gebakken.
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De bewoners van de Medelse Late-IJzertijdnederzetting bedreven zowel akkerbouw als veeteelt. Over
het algemeen zullen de drogere delen van het landschap, zoals de oeverwallen en stroomruggen gebruikt
zijn voor akkerbouw. De lager gelegen gebieden, zoals de komgronden, konden dienen om het vee te
weiden of als hooiland. Uit het botanische onderzoek komt echter naar voren dat dit beeld moet worden
genuanceerd. Zo blijkt dat de milieuomstandigheden op de akkers varieerde. Dit lijkt er op te wijzen dat
de akkers zich in de Late IJzertijd niet enkel beperkten tot de hogere delen, maar dat ook de wat lagere
delen, die meer aan waterschommelingen onderhevig waren, benut werden. Dat deze lagere delen ook
gebruikt werden als akkers kan mogelijk veroorzaakt zijn door een iets hogere bevolkingsdruk of een
tekort aan hogere gronden.

1 9 . 3 h e t o o s t e l i j k e r i v i e r e n g e b i e d i n d e l at e i j z e r t i j d
De Late-IJzertijdnederzetting van Tiel-Medel wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en homogeniteit.
Er zijn geen waarneembare verschillen tussen de verschillende gedocumenteerde erven of de geassocieerde materiële cultuur. In de regio zijn de afgelopen jaren verschillende andere nederzettingen uit de
Late IJzertijd opgegraven. Om een beter beeld te kunnen schetsen van de samenleving in de Late IJzertijd is het interessant om ook de resultaten van deze opgravingen hier kort te bespreken en vervolgens
te vergelijken om te komen tot een synthese.
Geldermalsen-Hondsgemet
De vindplaats Geldermalsen-Hondsgemet ligt ongeveer 14 km ten zuidwesten van Medel en is goed
vergelijkbaar, hoewel de omvang iets groter is en de gebruiksperiode iets langer.1019 Ook deze nederzetting, waarbij twee vindplaatsen uit de Late IJzertijd zijn onderscheiden (vindplaats 1 en 3, fig. 19.4A),
lag langs een restgeul. De nederzettingssporen omvatten paalkuilen, greppels en kuilen. Net als te Medel
ontbreken waterputten en waterkuilen. Op vindplaats 1 (fig. 19.4A) zijn drie woonhuizen onderscheiden, waarvan twee kleine gebouwtjes (huis 8 en 13) die vergelijkbaar zijn met de Medelse woonhuizen.
Verder is een groot aantal spiekers aangetroffen. In de restgeul was een concentratie vondstmateriaal
aanwezig uit de periode tussen ca. 150 en 100 voor Chr.1020 De erven waren niet gelijktijdig in gebruik.
Vindplaats 3 van Hondsgemet lag langs de zelfde restgeul (fig. 19.4A). Hoewel in de aanwezige sporen
geen gebouwplattegronden konden worden herkend zijn op basis van greppels twee huisplaatsen gereconstrueerd.Verder omvat deze vindplaats 25 spiekers, waarvan sommige binnen een ronde greppel zijn
gelegen. Ook op deze vindplaats zijn geen waterputten of -kuilen aangetroffen.
Ondanks enkele verschillen -de nederzetting(en) van Hondsgemet is/zijn iets groter, de bewoning
is meer geconcentreerd en er zijn meer greppels aangetroffen- zijn de nederzettingen van Medel en
Hondsgemet goed vergelijkbaar. Beide nederzettingen bestaan uit niet meer dan enkele gelijktijdige
erven en structurerende elementen zoals grotere greppelsystemen, hekwerken of wegen ontbreken.
Ook de materiële cultuur vertoont grote overeenkomsten (zie fig. 19.3). Zo zijn ook te Hondsgemet
overwegend draadfibulae van het midden-La Tène-schema (14 stuks) en Nauheimfibulae (maar liefst 33
stuks) aangetroffen.Van de drie meerdelige fibulae zijn er twee van hetzelfde type als in Medel. Hoewel
haar- of kledingspelden ontbreken, zijn er wel zeventien bronzen armbandfragmenten en 47 fragmenten
van glazen armbanden gevonden. De glazen armbanden zijn eveneens vooral blauw en purper van kleur
en het profiel is overwegend D-vormig. Het grote aantal bronzen armbanden is opvallend, aangezien er
in Medel slechts één metalen armband is gevonden, een zilveren. Verder komen er zowel in Medel als
Hondsgemet kleine, ronde en platte kraaltjes voor. Net als in Medel ontbreken wapens of wapenonder-
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delen, met uitzondering van een ijzeren lansvoet. Slingerkogels komen ook hier niet voor in contexten
uit de periode tussen 150 en 70 voor Chr. Zij dateren vooral uit de laatste helft van de 1ste eeuw voor
Chr. of het begin van de vroeg-Romeinse tijd. Ook de voedseleconomie van beide nederzettingen is
vergelijkbaar. Ook te Hondsgemet is er sprake van een gemengd bedrijf, al lijkt er naast akkerbouw en
veeteelt ook huisnijverheid te hebben plaatsgevonden, zoals het maken van kleding en doek en kleinschalige brons- en ijzerbewerking.1021 Verder wijst briquetagemateriaal op de invoer van zeezout uit de
kustgebieden.1022
Velddriel
Bij deze nog ongepubliceerde opgraving is -naast sporen uit de Romeinse tijd- ook een erf uit de
Late IJzertijd opgegraven (ca. 150-70/50 voor Chr.).1023 Het erf bestaat uit een klein hoofdgebouw en
enkele spiekers. Greppels ontbreken. Het erf ligt langs een ondiepe depressie en is zeker niet omgreppeld
geweest. De materiële cultuur wordt gekenmerkt door een draadfibula van het midden-La Tène-schema,
een fragment van een blauwe vijfribbige glazen armband, een grote hoeveelheid handgevormd aardewerk, briquetagemateriaal, fragmenten van weefgewichten en een spinklos. De meest opvallende vondst
betreft een ijzeren speerpunt.
Lent-vindplaats 9/57
Ook op de vindplaats Lent-vindplaats 9/57 zijn nederzettingssporen uit de Late IJzertijd aangetroffen.1024
Hoewel de bewoning hier eerder aanvangt, is ook de periode tussen ca. 150 en 50 voor Chr. goed vertegenwoordigd. Ook deze nederzetting vertoont overeenkomsten met die van Tiel-Medel, GeldermalsenHondsgemet en Velddriel, maar er zijn ook verschillen. Zo zijn er op vindplaats 9/57 een greppel met
geassocieerde palenrij, twee forse kuilen en een waterput aangetroffen.1025 Juist die sporen komen bij
de eerder beschreven nederzettingen niet of nauwelijks voor. Bovendien zijn in één van de kuilen vijf
metaalslakken en zeven glasslakken gevonden, die volgens de onderzoekers wijzen op ambachtelijke activiteiten van metaal- en glasproductie.1026 Desondanks concludeert Van den Broeke in dezelfde publicatie
dat het onwaarschijnlijk is dat er binnen de nederzetting sprake was van glasproductie of het vervaardigen
van armbanden uit ruwe glasbaren.1027 Opvallend is wel dat er relatief weinig late typen glazen armbanden
aanwezig zijn, terwijl het fibulaspectrum juist wijst op een datering in de vroege 1ste eeuw voor Chr.1028
Nijmegen-Oosterhout, Van Boetzelaerstraat (Bo5)
Deze nederzetting is vooral intensief bewoond geweest in de periode La Tène D2.1029 Op basis van het
voorkomen van veertien draadfibulae van het midden La Tène-schema en dertien Nauheimfibulae (en
–derivaten) kan echter een aanvangsdatering in de periode La Tène D1 worden verondersteld.1030 Verder
valt het grote aantal La Tène-armbandfragmenten op: 64 stuks. Het gaat om zowel vroege als late typen.1031
Aangezien de gereconstrueerde structuren pas vanaf het midden van de 1ste eeuw voor Chr. kunnen
worden gedateerd, is het niet duidelijk hoe de nederzettingsstructuur er uitzag in de voorafgaande periode.1032 Wel blijkt dat ook hier de grote greppelsystemen ontbreken in de periode voor ca. 50 voor Chr.
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Fig. 19.3A. Tiel-Medel-Afronding. Karakteristieke vondsten uit de Late IJzertijd A (bewoningsfase 2 (ca. 150-70/50 voor Chr.))
van de vindplaats Tel-Medel-Afronding. Tekeningen schaal 1:3. Foto’s armbanden (11) schaal 1:2.
1-3 draadfibulae van het midden La Tène-schema; 4-5 Nauheimfibulae; 6 Nauheimderivaat; 7 laat-La Tène-fibula met driehoekige massieve beugel; 8 haarnaald; 9 kralen; 10 metalen armband; 11 glazen armbanden.
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Fig. 19.3B. Karakteristieke vondsten uit de Late IJzertijd A (bewoningsfase 2 (ca. 150-70/50 voor Chr.)) van de vindplaats
Geldermalsen-Hondsgemet. Naar Van Renswoude 2009. Tekeningen schaal 1:3. Foto’s armbanden (14) schaal 1:2. Foto fibulafragment (8) schaal 1:1.
1 meerdelige laat-La Tène-fibula; 2-4 draadfibulae van het midden La Tène-schema; 5-6 Nauheimfibulae; 7 laat La Tènedraadfibula; 8 laat-La Tène-fibula met driehoekige massieve beugel haarnaald; 9 paardentuig; 10 lansvoet; 11 kralen; 12-13
metalen armband; 14 glazen armbanden.
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Fig. 19.3C. Karakteristieke vondsten uit de Late IJzertijd B (bewoningsfase 3 (70/50-19 voor Chr.)) van de vindplaats Tiel
Medel-Afronding. Schaal 1:3.
1 knoopfibula; 2 laat La Tène-draadfibula; 3-5 vroege kapfibulae; 6-7 gordelhaken.

Nederzettingsstructuur, samenleving en uitwisseling
Uit de hierboven beschreven opgravingsresultaten blijkt dat er op basis van de lay-out van erven, nederzettingsstructuur en materiële cultuur niet of nauwelijks sociale verschillen zichtbaar zijn binnen de
nederzettingen. Op deze manier lijkt het beeld te ontstaan van een egalitaire Late-IJzertijdsamenleving.
Dat betekent echter niet dat er helemaal geen onderlinge verschillen zullen zijn geweest. Zo zou de
zilveren armband uit Medel op enige vorm van sociale differentiatie kunnen wijzen.
De hierboven beschreven kleinschalige nederzettingen lagen veelal langs restgeulen en bestonden uit
niet meer dan maximaal twee of drie gelijktijdige erven. Waar de erven goed konden worden gedocumenteerd, zoals in Tiel-Medel en Geldermalsen-Hondsgemet, valt op dat deze bestaan uit kleine huisjes
met enkele spiekers en soms ook bijgebouwen. Bij alle nederzettingen blijkt het aantal kuilen en greppels
gering te zijn. Waterputten, waterkuilen en grotere greppelsystemen ontbreken veelal. Het bewoningsmodel van de ‘zwervende erven’, zoals gangbaar was in de Brabantse Maaskant en het gebied ten zuiden
daarvan,1033 was gedeeltelijk ook van toepassing op het Oostelijke Rivierengebied.1034 Wel leek het gebied
waarbinnen de erven ‘zwierven’ kleiner te zijn dan in Zuid-Nederland.1035 In een onlangs verschenen
synthetiserende studie naar de locatiekeuze en bewoningsdynamiek in oostelijk Noord-Brabant wordt
geconcludeerd dat er eigenlijk geen sprake is van zwervende erven.1036 Er is eerder sprake van het verplaatsen van erven na één of meerdere generaties. Deze nieuwe visie op de IJzertijdbewoning in Noord	Schinkel 1994.
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Fig. 19.3D. Karakteristieke vondsten uit de Late IJzertijd B (bewoningsfase 3 (70/50-19 voor Chr.)) van de vindplaats
Geldermalsen-Hondsgemet. Naar Van Renswoude 2009. Schaal 1:3.
1-2 knoopfibula; 3 laat La Tène-draadfibula; 4-9 vroege kapfibula; 10-11 gordelhaken.



Brabant komt goed overeen met de bewoning in het Oostelijke Rivierengebied. Ook hier werden de
erven na één of meerdere generaties verplaatst over een afstand van niet meer dan enkele tientallen tot
maximaal 100 meter. De oude woonplaats, die waarschijnlijk zeer vruchtbaar was door jarenlang ophopen van mest en afval, kan vervolgens in gebruik zijn genomen als moestuin of akker.
Uit het vondstenspectrum blijkt dat de IJzertijdnederzettingen deelnamen in lange-afstands-uitwisselingsnetwerken. Vooral fibulae, glazen armbanden, maalstenen en briquetage werden niet binnen de
nederzettingen geproduceerd, maar zijn van elders verkregen. Bij de in Geldermalsen-Hondsgemet en
Lent-vindplaats 9/57 waargenomen metaalproductie of -bewerking gaat het slechts om kleinschalige
activiteiten. Ook de wol- of textielproductie moet waarschijnlijk in de zelfvoorzienende sfeer worden
begrepen.
Dit beeld van kleine agrarische nederzettingen sluit goed aan bij het beeld dat Roymans schetst in zijn
inmiddels bijna dertig jaar oude maar nog steeds relevante dissertatie.1037 Zuid-Nederland, België, en het
Germaanse Nederrijnse gebied werden volgens Roymans gekenmerkt door kleine, verspreid gelegen agrarische nederzettingen. In het noordelijke grensgebied hadden de nederzettingen een onregelmatige lay-out
en wisselde de plaats van bewoning herhaaldelijk. Er zijn nauwelijks aanwijzingen voor statusverschillen tussen de nederzettingen en bewijs voor grotere, gespecialiseerde nederzettingen ontbreekt. Door de afwezigheid van regionale centra concludeert Roymans dat de ambachtelijke productie volledig gedecentraliseerd
was en plaats vond in de kleine agrarische nederzettingen.1038 Pas in de Augusteïsch-Tiberische periode
veranderde dit beeld. In een recentere studie stelt Roymans echter dat op basis van nieuw onderzoek
verondersteld mag worden dat het nederzettingspatroon in het Nederrijnse gebied complexer en gedifferentieerder is geweest dan tot op heden verondersteld werd.1039 Zo vermoedt hij een omvangrijke centrale
nederzetting of nederzettingscluster op de zuidelijke Maasoever. Een dergelijke centrale plaats kan hebben
gediend als een belangrijk cultureel, ambachtelijk en politiek centrum voor een grotere gemeenschap.1040
Nu rijst de vraag of in het rivierengebied -naast kleine nederzettingen en centrale plaatsen- nog
andere typen nederzettingen verwacht mogen worden. In dit licht is het interessant dat in alle kleine
nederzettingen uit de periode La Tenè C2 en D1 (ca. 200/150-70 voor Chr.) importproducten van
metaal, glas, natuursteen en briquetage worden gevonden.1041 Glazen armbanden kwamen massaal voor
in het oostelijke rivierengebied, zo blijkt uit een inventarisatie.1042 Hoewel het moeilijker is om aan te
tonen, kan er ook voor metalen objecten, zoals fibulae, worden verwacht dat zij massaal voorkwamen.1043
Overigens gaat het bij zowel de glazen armbandfragmenten als de fibulafragmenten om afgedankte
stukken die tussen het nederzettingsafval zijn beland. Glas en metaal lijken slechts incidenteel te zijn
hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten.1044 Hieruit kan worden opgemaakt dat er voldoende
aanvoer van nieuwe producten was.
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Fig. 19.4A. Overzicht van nederzettingen uit de Late IJzertijd. De nederzetting van Geldermalsen-Hondsgemet, vindplaatsen 1
en 3.

Uit het algemene voorkomen van geïmporteerde objecten blijkt dat er een uitgebreid en goed
werkend uitwisselingsnetwerk bestond, waarin de hier besproken nederzettingen waren opgenomen.
Dat dit netwerk teruggaat tot tenminste de Midden IJzertijd blijkt uit onderzoek te Houten-Castellum.
Bij dat onderzoek is gebleken dat geïmporteerde metalen objecten, waaronder fibulae, al in de loop van
de Midden IJzertijd voorhanden kwamen en veel minder zeldzaam waren dan eerder werd gedacht.1045
Algemeen wordt aangenomen dat deze fibulae afkomstig waren uit het leefgebied van Keltische stammen, waarschijnlijk uit de daar gelegen oppida. Zij zijn dan via uitwisselingsnetwerken langs de rivieren
verspreid1046 Een recentelijk uitgevoerde chemische analyse van glazen armbanden heeft aangetoond dat
ruw glas afkomstig is uit het Oostelijke Mediterrane gebied, en van daaruit werd vervoerd naar Westelijk
en Centraal-Europa. De westelijke bevoorradingsroute naar het Nederrijnse gebied, waartoe ook Medel
behoort, verliep waarschijnlijk via het Boven- en Midden Rijngebied.1047
Het lijkt onwaarschijnlijk dat de kleine agrarische nederzettingen, zoals die van Tiel-Medel en
Geldermalsen-Hondsgemet, een belangrijke rol hebben gespeeld bij de productie en verspreiding van
glazen armbanden. Roymans en Verniers gaan er echter wel degelijk vanuit dat glazen armbanden werden
vervaardigd in het rivierengebied. Zij stellen dat het zou gaan om de decentrale productie in meerdere
kleine, open nederzettingen, en niet om productie in centrale nederzettingen, zoals de oppida.1048 Als
nederzettingen in het rivierengebied die mogelijk een rol speelden bij de productie van glazen armban	Roymans et al. 2014, 223-224.
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Fig. 19.4B. De nederzetting van Oss-Ussen, Schalkskamp (naar Brusgaard et al. 2015, fig. 2, 347).

den noemen Roymans en Verniers Beuningen-De Heuve en Werkhoven-De Klaproos, beredeneerd op
basis van de grote hoeveelheden fragmenten La Tenè-glas die hier zijn aangetroffen.1049 Daarbij moet
echter direct worden opgemerkt dat de betreffende glasfragmenten als oppervlaktevondsten zijn gedaan
door amateurarcheologen die jarenlang deze akkers hebben afgezocht met het specifieke doel om IJzertijdglas te vinden. Hierdoor moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat de aantallen van deze
akkers een sterk vertekend beeld geven in vergelijking tot opgegraven vindplaatsen of andere akkers die
minder intensief zijn belopen door amateurarcheologen. Daarbij komt dat we niet weten hoe de nederzettingen waar deze hoeveelheden glas vandaan komen er uit hebben gezien. Tot slot dienen we ons af
te vragen waarom dergelijk grote hoeveelheden glas worden aangetroffen op sites waar men armbanden
zou produceren uit halffabricaten. Gezien het feit dat deze halffabricaten moeten worden geïmporteerd,
zou men denken dat juist breukstukken op productiesites worden hergebruikt. Ook zouden eventuele
smeltkroezen of glasbaren tot het vondstenspectrum behoren en dat is bij deze sites, voor zover bekend,
niet het geval. Het is dan ook zeer de vraag of de door Roymans en Verniers aangeduidde sites daadwerkelijk glas hebben geproduceerd. Dit neemt overigens niet weg dat in het rivierengebied zeker vindplaatsen aanwezig moeten zijn waar men zich gespecialiseerd heeft in het vervaardigen van armbanden
uit halffabricaten om deze vervolgens te distribueren over de rurale nederzettingen in het rivierengebied.

	Roymans/Verniers 2009, 26.
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Fig. 19.4C. De nederzetting van Odijk-Singel West/Schoudermantel (A wel/niet opgegraven; B sporen; C gereconstrueerd greppeldeel) (naar Verhelst/Schurmans 2007, 44, fig. 6.9).

Een ander soort nederzetting in het rivierengebied?
Bij archeologisch onderzoek in het rivierengebied zijn de afgelopen dertig jaar ook enkele atypische
nederzettingen aangetroffen. Het gaat daarbij om nederzettingen die van het omliggende gebied zijn
afgebakend door middel van een greppelsysteem. Daarnaast zijn er in dit soort nederzettingen aanwijzingen gevonden voor ambachtelijke productie waarvan de schaal en omvang uitstijgt boven die van de
eerder beschreven kleinschalige nederzettingen. Dergelijke nederzettingen worden gezien als een nieuw
fenomeen dat zich in de IJzertijd ontwikkelde, ten zuiden van de rivier de Maas. Toch zijn er in Nederland slechts enkele voorbeelden bekend.1050
	Brusgaard et al. 2015, 346.
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Een eerste voorbeeld van een dergelijke nederzetting is aangetroffen te Oss-Ussen. Deze nederzetting, Schalkskamp (fig. 19.4B), bestaat uit enkele hoofdgebouwen omheind door een greppelsysteem en
dateert tussen ca. 150 en 75 voor Chr.1051 De greppel is 2 m breed en 1 m diep en aan de noordwestelijke zijde bevindt zich een ingangspartij die bestaat uit twee evenwijdige greppels. 1052 Naast een grote
hoeveelheid aardewerk zijn uit de omheiningsgreppel opvallende vondsten verzameld: weefgewichten,
spinklossen, fragmenten van glazen armbanden, een depot van 210 slingerkogels en tientallen kilo’s
metaalslakken.
Ten noordwesten van Medel ligt de vindplaats Odijk-Singel West/Schoudermantel (fig. 19.4C). De
potentie en mogelijke betekenis van deze vindplaats is door de onderzoekers en in de literatuur tot op
heden niet onderkend.1053 Hoewel veel bewoningssporen zijn aangetroffen, konden er geen hoofdgebouwen worden gereconstrueerd op deze vindplaats. Wel zijn zeven spiekers aan de periode van de IJzertijd
toegeschreven. Meest opvallend is echter een grote greppel die kan worden beschouwd als de begrenzing
van de nederzetting. Deze greppel heeft een breedte die varieert tussen de 2.2 en 4.5 m en de diepte is
ca. 1 m.1054 De greppel is op basis van twee 14C-dateringen in de Late IJzertijd gedateerd.1055 De totale
oppervlakte van het cirkel- of ovaalvormige omgreppelde areaal kan worden geschat op ca. 2.5 ha.1056
Hiervan is slechts een beperkt deel onderzocht. Opmerkelijke vondsten uit de Late IJzertijd (ca. 200-30
voor Chr.) zijn een draadfibula van het midden-La Tène-schema en drie stukken La Tène-glas.1057 Daarnaast is op dit terrein een purperen glasbaar waarvan wordt verondersteld dat hij als halffabricaat kan
hebben gediend voor het vervaardigen van glazen armbanden. Deze glasbaar is de enige bekende van
Nederlands grondgebied.1058 Ook bijzonder is een amandelvormige gevestring die bevestigd is geweest
op de greepangel van een ijzeren laat-La Tène-zwaard van het type Kessel, te dateren tussen ca. 50 en 15
voor Chr.1059 Tot op heden is slechts één gelijkaardige gevestring gevonden in een nederzettingscontext,
namelijk op de vindplaats Tiel-Oude Tielseweg.1060 Op basis van de lay-out en het vondstmateriaal kan
de Late-IJzertijdnederzetting van Odijk mogelijk als een speciale nederzetting worden beschouwd.
Het bovenstaande overziend, lijkt het niet uitgesloten dat naast de bekende kleine agrarische nederzettingen uit de Late IJzertijd (ca. 150-70 voor Chr.) ook nog andersoortige nederzettingen bestonden
in het Oostelijke Rivierengebied. Dit hoeft niet te betekenen dat deze nederzettingen per definitie
groter waren in omvang. Wel kan worden verwacht dat zij ruimtelijk meer gestructureerd waren, van de
omgeving afgebakend door een greppel. Verder zal er sprake zijn geweest van meer intensieve ambachtelijke productie en een grotere opslagcapaciteit voor landbouwproducten (in bijvoorbeeld spiekers).
Het is niet ondenkbaar dat dergelijke nederzettingen werden bewoond door (lokale) elitefiguren die de
uitwisselingsnetwerken in de regio controleerden. Deze plaatsen dienden dan als een verbinding tussen de centrale plaatsen (zoals verondersteld op de zuidelijke Maasoever) en de kleine zelfvoorzienende
nederzettingen, zoals Tiel-Medel en Geldermalsen-Hondsgemet. Geïmporteerde producten, zoals metaal,
glas, natuursteen en zout vonden via deze nederzettingen dan hun weg verder de regio in. Al met al kan
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worden gesuggereerd dat de samenleving en nederzettingsstructuur in de Late IJzertijd minder egalitair
geweest moet zijn dan dat we tot op heden uit de archeologische data hebben kunnen extraheren. Bij
toekomstig onderzoek dient deze hypothese nader te worden getoetst.

19.4 e e n breuk in bewoning?
Omstreeks het midden van de 1ste eeuw voor Chr. lijken de vindplaatsen De Reth en Hazenkamp niet
meer intensief in gebruik te zijn geweest. Daarentegen werd het geulsysteem Echteld fase I in deze periode zeker 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. Mogelijk kan deze situatie worden verbonden
met de eerste Romeinse militaire activiteiten in de regio (zie ook de paragraaf hieronder).1061
Een breuk in de bewoning, zo omstreeks 70/50 voor Chr., komt naar voren in het vondstmateriaal.
Karakteristieke vondsten uit La Tène D1, zoals draadfibulae van het midden-La Tène-schema, Nauheimfibulae en glazen armbanden, zijn hoofdzakelijk aangetroffen op de erven uit de periode tussen ca. 150
en 70/50 voor Chr. (zie boven). Zij ontbreken echter in en langs de jongere geul van Echteld fase II (fig.
19.3), die ergens in de tweede helft van de 1ste eeuw voor Chr. wordt gevormd.
Ook zijn er uit deze laatste fase van de Late IJzertijd geen sporen gevonden die er op wijzen dat de
vindplaatsen Hazenkamp of De Reth in deze periode werden bewoond. Dit beeld komt overeen met
verschillende andere vindplaatsen in het rivierengebied. Er zijn maar weinig nederzettingen bekend die
aantoonbaar continu bewoond zijn geweest in deze periode.1062 Op de goed onderzochte vindplaats
Geldermalsen-Hondsgemet lijkt op basis van het vondstmateriaal wel sprake te zijn van bewoningscontinuïteit, hoewel niet kan worden uitgesloten dat er een korte periode van discontinuïteit is geweest.1063
Op vindplaats 3 van Hondsgemet (fig. 19.4A) breekt de bewoning omstreeks 70 voor Chr. af, net als in
Medel. Ook hier kan een rivierdoorbraak mogelijk als oorzaak worden aangewezen.1064 Op vindplaats 1
van Hondsgemet (fig. 19.4A) liggen echter meerdere erven uit de tweede helft van de 1ste eeuw voor
Chr. Waarschijnlijk is deze vindplaats tussen de Late IJzertijd en de Romeinse tijd continu bewoond
geweest.
De problematieken van deze moeilijke grijpbare periode zijn in detail bestudeerd door Roymans.1065
In deze studie wordt een vijftal regio’s onderzocht, waaronder ook het Oostelijke Rivierengebied. In alle
vijf de regio’s is sprake van een substantiële verlating van nederzettingen en ontvolking.1066 Deze situatie
wordt verklaard aan de hand van de historisch gedocumenteerde militaire activiteiten van Julius Caesar in
het Nedergermaanse gebied, hoewel hiervoor geen hard archeologisch bewijs bestaat. Ook in Tiel-Medel
is er sprake in een breuk in de bewoning. Concrete aanwijzingen voor oorlogshandelingen zijn echter
niet aangetroffen. De meest plausibele reden voor een breuk in de bewoning van Medel is daarom de
reactivering van het geulenstelsel.
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19.5 de vroegste romeinse pe riode
Nieuwe activiteiten langs een nieuwe geul
Hierboven werd al duidelijk dat het water in de tweede helft van de 1ste eeuw voor Chr. een nieuwe,
brede geul door het plangebied vormde: Echteld fase II. Niet lang na de vorming van deze nieuwe geul
namen mensen de oostelijke geuloever weer in gebruik, juist ten zuiden van het terreindeel dat in de
Late IJzertijd werd bewoond. De vroegste activiteiten dateren op hun vroegst in de laatste drie decennia voor het begin van de jaartelling en lopen mogelijk door tot in de Tiberische periode. De vroegste
sporen omvatten een complex aan greppels, greppelstructuren en kuilen op de oever, in de buurt van
een natuurlijk ondiepte in de geul, waar deze kon worden overgestoken. Het omgreppelde terrein 14005
kan waarschijnlijk worden beschouwd als de oudste kern van dit complex. De precieze duiding van deze
structuur is echter problematisch en komt hieronder uitgebreid aan bod. Gaat het om een rituele plaats
met een bijzondere betekenis voor een groep migranten? Of betreft het een eerste huisplaats van deze
zelfde groep mensen, waarvan slechts weinig sporen bewaard zijn gebleven? In het meest zuidelijke deel
van de vindplaats werd -mogelijk iets later- een erf ingericht, bestaande uit een houten boerderij, een
bijgebouw, enkele greppels en kuilen.
Slechts zelden worden omvangrijke sporen- en vondstcomplexen uit deze vroegste fase van de
Romeinse tijd gevonden. De Medelse sporen en vondsten uit de regeringsperiode van keizers Augustus
en Tiberius zijn bijzonder, zowel wat betreft hun hoeveelheid als hun conserveringstoestand. De opgravingsresultaten kunnen ons iets leren over de vroegste ontwikkelingen aan de randen van het Romeinse
rijk.
Een dynamische periode
De vroegste fase van de Romeinse tijd is zowel zeer interessant, als archeologisch moeilijk grijpbaar. In
deze periode vonden namelijk ingrijpende veranderingen plaats in het Nederlandse rivierengebied die
de basis zouden vormen voor de verdere ontwikkeling van de Romeinse grensregio. In deze vroege
periode was nog niet duidelijk waar die grens van het Romeinse rijk precies zou komen te liggen en
hoe die er uit zou komen te zien. Het rijk was nog volop in ontwikkeling.
Omstreeks het midden van de 1ste eeuw voor Chr. reikten de campagnes van Julius Caesar zeker
tot aan de Rijn en hadden zij een ontwrichtend effect op de bestaande stammensamenlevingen in dit
gebied.1067 Over de gebeurtenissen in deze periode weten we door de geschriften van verschillende
Romeinse auteurs, waaronder Caesar zelf.1068 Zo weten we ook dat er in deze periode stammen verdwenen en verplaatsten. Tegelijk lijken er nieuwe stamverbanden te zijn gevormd. In de tweede helft van de
1ste eeuw voor Chr. vonden er ingrijpende veranderingen plaats in de samentelling en (geografische)
structuur van de stammensamenleving zoals die aan het einde van de Late IJzertijd had bestaan.1069
Voor het Nederlandse gebied ten zuiden van de grote rivieren is vooral de stam van de Eburonen
relevant.1070 Van deze stam is bekend dat zij door Caesar werden verslagen en dat zij daarbij zeer grote verliezen leden, dan wel praktisch werden vernietigd.1071 In ieder geval verdwenen de Eburonen vervolgens
uit de geschreven bronnen.Voor het Nederlandse rivierengebied is verder vooral de komst van de Bataven (ergens tussen ca. 51 en 15 voor Chr.) goed bekend uit historische bronnen.1072 De Bataven waren
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oorspronkelijk onderdeel van de Chatten, een stam uit het Middenrijnse gebied, het huidige Duitse Hessen. Dergelijke verplaatsingen van (delen van) stammen stonden tenminste deels onder controle van de
Romeinse overheid.1073 Daarbij moet meteen worden opgemerkt dat de historische realiteit waarschijnlijk
complexer is dan we op basis van historische en archeologische bronnen kunnen reconstrueren. Roymans
omschrijft deze fase in deze regio als een proces van ethnogenese met een multi-etnische oorsprong,
waarbij nieuwe groepen werden geformeerd, soms door het samengaan van lokale groepen, soms door
de verplaatsing van groepen naar nieuwe gebieden. Hij verbindt dit proces met een Romeinse strategie
om meer controle te verkrijgen over de Gallische frontier.1074
Onder keizer Augustus (27 voor-14 na Chr.) werd de greep op de door Caesar veroverde gebieden
verder verstevigd. Tijdens zijn regeerperiode werd er een eerste structuur van militaire steunpunten
gecreëerd in het Nederlandse rivierengebied. Zo kennen we uit deze fase in ieder geval het legioenskamp
te Nijmegen-Hunerberg (vanaf ca. 19 voor Chr.) en het legerkamp te Vechten (vanaf ca. 5 na Chr.).1075
Ook werden er in deze periode de eerste wegen aangelegd en ontstonden de eerste civiele centra.1076 Vanuit het Rijngebied ondernamen de Romeinse veldheren Drusus, Tiberius en Germanicus verschillende
militaire campagnes naar de gebieden ten noorden van de Rijn.1077 Door opstanden en hevige verliezen
(waaronder het verlies van maar liefst drie legioenen in 9 na Chr.; een slag die ook wel bekend staat als
de ‘Varusslag’) werd het gebied ten noorden van de Rijn uiteindelijk opgegeven en kwam de grens van
het Romeinse rijk langs de Rijn te liggen.
De laatste jaren kan er op basis van archeologische bronnen soms al wat meer licht worden geworpen op de complexe multi-etnische realiteit in de vroegste Romeinse fase. Zo zijn er in het Kromme
Rijngebied aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van mensen die afkomstig lijken te zijn uit de
regio ten noorden van de grote rivieren: de Friezen en Chauken in Noord-Nederland en NoordwestDuitsland.1078 Ook het onderzoek te Medel kan bijdragen aan een beter begrip van deze interessante en
veelal nog moeilijk grijpbare periode.
Een opmerkelijk greppelcomplex uit het begin van de jaartelling
In de periode omstreeks het begin van onze jaartelling werden er op de oostelijke oever van de nieuwe
geul verschillende greppels en greppelstructuren gegraven. Sommige greppels en greppelstructuren (zoals
14004 en 14015) lijken te maken te hebben met de opslag van landbouwproducten (zie ook de geassocieerde spiekers) of het houden van vee. Gelijkaardige greppelstructuren zijn ook aangetroffen op de
nabijgelegen vindplaatsen Tiel-Passewaaij en Geldermalsen-Hondsgemet.1079 De greppel 14006 verloopt
deels parallel aan en deels haaks op de geul. Samen met de parallel aan de geul verlopende greppels 6016,
6031 en 6032 bakent deze greppel een terrein op de geuloever af. Over de functie van dit terrein kunnen
geen definitieve uitspraken worden gedaan. Het is echter goed mogelijk dat er hier landbouwgerelateerde
activiteiten werden ontplooid.
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De meest opvallende greppelstructuur op de oever is echter het omgreppelde terrein 14002/14005,
met direct ten oosten daarvan de U-vormige greppel 14003. Op basis van het geassocieerde vondstmateriaal is het moeilijk om een definitieve chronologie te reconstrueren. Toch kan tenminste een deel
van de ontwikkeling in beeld worden gebracht. De vroegste ontwikkelingsfase omvat de aanleg van een
rechthoekig omgreppeld terrein van ca. 21.5 bij 10.8 m dat min of meer haaks op de geul is georiënteerd
(14005). In beide lange zijden was een centrale opening aanwezig, zodat er sprake is van een symmetrische uitleg. Op het binnenterrein zijn geen resten aangetroffen van constructies of activiteiten die sporen
in de bodem achter hebben gelaten. In een tweede fase werd het bestaande terrein aan de oostelijke zijde
uitgebreid met ongeveer 7 m. Op dit nieuwe, omgreppelde deel bouwde men een klein houten gebouw
(9001) van ca. 4 bij 4 m. Gebouwtjes als deze worden op basis van hun omvang en constructie veelal
aangeduid als bijgebouwen, die bijvoorbeeld werden gebruikt voor de opslag van gewassen, goederen
of gereedschappen. Helaas is het niet mogelijk om de functie van gebouw 9001 te bepalen. Mogelijk
behoort de aanleg van de oostelijke greppel 14003 tot dezelfde ontwikkelingsfase. Deze U-vormige
greppel heeft eenzelfde oriëntatie als het terrein 14002/14005 en ligt op dezelfde as. Aan de westelijke
zijde is verder nog een greppeldeel gedocumenteerd dat ook in lijn ligt met de noordelijke lange zijde
van het omgreppelde terrein. Al met al zou op deze manier een uitleg van tenminste 65 m lengte worden
gereconstrueerd.
Over de functie van het greppelcomplex en de respectievelijke structuren daarbinnen bestaat nog
onduidelijkheid.Verschillende (greppel)structuren en vondsten lijken er op te wijzen dat er sprake is van
aan landbouw gerelateerde activiteiten: de spiekers, de mogelijke veekralen en resten van dorsafval. Ook
zijn er aanwijzingen voor artisanale activiteiten. Zo werden in greppel 14002 metaalspatten gevonden
die mogelijk met metaalbewerking in verband kunnen worden gebracht en kwamen uit greppel 14011
zowel een fragment van de luchtinlaat van een oven als een briquetage driepoot. Anderzijds zijn in verschillende greppels en een kuil speciale, soms opvallend gestructureerde aardewerkcomplexen gevonden
die waarschijnlijk met rituele activiteiten in verband kunnen worden gebracht. Vooral de interpretatie
van het omgreppelde terrein 14002/14005 is uitdagend. Om die reden zullen hieronder juist voor dit
terrein verschillende interpretatierichtingen worden besproken en beargumenteerd. Drie scenario’s
komen aan bod: het terrein als huisplaats, het terrein als rituele enclosure en het terrein als greppelstructuur met een economische functie.
Twee vroege erven
Maar eerst richten we ons op twee erven uit de vroege Romeinse periode. Ten zuiden van het zojuist
beschreven greppelcomplex werd, eveneens in de vroege fase van de Romeinse tijd, een erf ingericht. De
aanleg van dit erf dateert mogelijk iets later dan de vroegste greppelstructuren, maar het is moeilijk om
dat hard te maken op basis van het daterende vondstmateriaal. Zo vertoont het aardewerk overeenkomsten met het materiaal uit de greppels en in de huisgreppel 14001 is een fibula gevonden die tussen ca. 25
voor en 25 na Chr. kan worden gedateerd. Het muntenverspreidingsbeeld (zie hoofdstuk 10) suggereert
mogelijk wel een faseverschil. Zowel triquetrummunten als AVAUCIA-munten ontbreken op en rond het
erf, terwijl deze wel voorkomen ter plekke van het greppelcomplex.
Het zuidelijke erf bestaat uit een huis (8002), enkele kuilen en greppels. Mogelijk kan ook het iets
noordelijker gelegen bijgebouw 9002 tot het erf worden gerekend. Het erf lijkt in de loop van de tijd een
keer te worden uitgebreid, zodat het uiteindelijk een rechthoekig areaal van ca. 34 bij 29 m beslaat. Het
erf en huis hebben een iets andere oriëntatie dan het omgreppelde terrein 14002/14005, maar mogelijk
speelt ook het verloop van de geul hierbij een rol.
Gelijkaardige vroege erven zijn ook bekend uit de regio, zoals te Tiel-Passewaaij, GeldermalsenHondsgemet, Kesteren-De Woerd, Houten-Castellum en Wijk bij Duurstede-De Horden. Net als in
Medel zijn deze huizen vaak voorzien van huisgreppels en soms van erfgreppels. Het Medelse huis 8002
is tweebeukig en de wanden zijn geconstrueerd met dubbele wandstijlen zonder wandgreppel. Derge-



lijke huizen worden wel aangeduid als Oss type 5 en worden op de vindplaats De Horden geschaard
onder de noemer De Horden type 1d.1080 Het Medelse huis vertoont de grootste overeenkomsten met
de huizen 17 en 26 van Wijk bij Duurstede-De Horden.1081 Deze huizen worden eveneens gekenmerkt
door dubbele wandpalen en dateren volgens Vos tussen het eerste en derde kwart van de 1ste eeuw na
Chr. Gelijkaardige huizen te Tiel-Passewaaij (huizen 16 en 23) zijn wat ouder en dateren volgens Heeren
geheel aan het einde van de Late IJzertijd of in de Augusteïsche periode.1082 Net als het Medelse huis
wordt ook dit huis geflankeerd door huisgreppels, die bij de ingang naar buiten toe uitwijken. Ook de
huizen 11 en 21 van Geldermalsen-Hondsgemet worden tot Oss type 5 gerekend en dateren tussen het
midden van de 1ste eeuw voor Chr. en de eerste decennia na Chr.1083
Gebouwen van dit type komen voor vanaf het einde van de Midden IJzertijd maar horen hoofdzakelijk thuis in de Late IJzertijd. Enkele gebouwen worden in de Romeinse tijd gedateerd. Het huis van
Medel lijkt daarmee dus in een bestaande huizenbouwtraditie te staan en sluit goed aan bij verschillende
andere vroeg-Romeinse huizen die in de regio zijn opgegraven.
Het bijgebouw 9002 ligt iets ten noorden van het huis 8002 en kan goed tot dit erf hebben behoord.
Uit de bij dit gebouw gelegen greppel 14011 zijn verschillende grijze slakken afkomstig die op basis van
chemische analyse waarschijnlijk als mestslakken kunnen worden gedetermineerd. Het gebruik van mest
als brandstof is een gebruik dat vooral bekend is uit het Fries-Groningse kustgebied.1084 In het brakke
kustland groeide immers weinig hout, zodat alternatieve brandstof nodig was. Gezien het feit dat er in het
rivierengebied wel degelijk genoeg hout beschikbaar was dat gebruikt kon worden als brandhout, kan het
gebruik van mest als brandstof hier mogelijk worden beschouwd als een culturele praktijk die mogelijk
iets kan zeggen over de herkomst van (enkele van?) de bewoners.
In dit licht zijn ook de hierboven al genoemde briquetage driepoot en de zogenaamde tuyere (de
luchtinlaat van een oven) uit de nabijgelegen greppel 6019 interessant. Beide stukken passen goed in een
context van artisanale activiteiten. Om wat voor artisanale activiteiten het gaat, of bij welk type oven de
tuyere heeft gehoord kan helaas niet worden vastgesteld. De briquetage driepoot heeft mogelijk een rol
gespeeld in de verdere ver- of bewerking van zout dat uit de kustgebieden was geïmporteerd.
Van een tweede vroeg erf is slechts een beperkt aantal sporen aangetroffen. Dit erf lag was noordelijker
en lag (groten)deels buiten het plangebied, zodat het niet compleet kon worden onderzocht. Het erf was
omgreppeld en omvatte een spieker en een rechthoekige greppelstructuur, die op basis van parallellen
met andere vindplaatsen mogelijk als veekraal kan worden geïnterpreteerd. Een huis is hier niet aangetroffen; waarschijnlijk ligt dat buiten de grenzen van de opgraving.
Bijzondere vondsten, speciale deposities
Zowel binnen het greppelcomplex als op het erf zijn verschillende opvallende deposities van objecten
gevonden. De vondsten en de manier waarop zij zijn gedeponeerd kunnen ons mogelijk informeren
over de functie van de aangetroffen structuren, de rituelen van de bewoners en mogelijk zelfs over de oorspronkelijke herkomst van de mensen die in de vroegste Romeinse periode neerstreken op de oever van
de Medelse geul.
Een eerste concentratie van opmerkelijke deposities is gevonden is de huisgreppel (14001) van het huis
8002, op de plek waar de noordelijke ingang van het huis kan worden verwacht. In een enkel greppeldeel
zijn verschillende objecten gedeponeerd: vier complete aardewerken potten, waaronder twee potten die op
basis van vormtype, bakselstudie en XRF-analyse als (noordelijke) importen kunnen worden beschouwd
(zie verder paragraaf 7.3.3.3.3). en een miniatuurpotje, vier keramische schijfjes, een complete kapfibula,
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Fig. 19.5A. 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.

twee fragmenten van twee slingerkogels en één driehoekig weefgewicht. In een van de potten is een witlichtbruine aanslag waargenomen die mogelijk als as van bot kan worden geïnterpreteerd.1085
Een tweede concentratie speciale deposities is geassocieerd met het omgreppelde complex
14002/14005 en de nabijgelegen greppel 14003 die mogelijk tot ditzelfde complex kan worden gerekend. De meeste deposities concentreren zich rond de (veronderstelde) zuidelijke ingang van het symmetrische omgreppelde terrein 14005. Hier zijn drie aardewerken potten bewust en compleet in de greppel
geplaatst. Naast één van de potten is een omgekeerde potbodem over een fragment van een weefgewicht
gezet. Ook in de andere delen van het omgreppelde terrein zijn enkele complete potten gevonden, alsmede een weefgewicht en een fragment van een keramische deksel. Ook de greppel 14003 bevat een
grote hoeveelheid aardewerk, waarbij vooral de scherven van opmerkelijk grote potten opvallen (randdiameter tot ca. 45 cm). Hun vorm is onbekend in de Betuwe; alleen op de Hunerberg in Nijmegen zijn
gelijkaardige potten gevonden, die daar worden geïnterpreteerd als grote voorraadvaten.1086 Opmerkelijk
is dat grote scherven van dezelfde soort grote potten ook in kuil 25008 zijn gevonden, niet ver van het
erf van huis 8002. In deze laatstgenoemde kuil zijn naast de verbrande scherven van deze grote potten
	Oudemans in deze rapportage (hoofdstuk 18); TM11.
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Fig. 19.5B. Tiel-Medel-Afronding. Het greppelcomplex 14002/14005 met de verspreiding van de triquetrummunten, quinarius,
applique-schijffibula, de zegelring met jachtscene, de zevenribbige armband en de bronzen draadfibula van het vroeg-La Tèneschema. Schaal 1:1500.

ook scherven van kleine (drink)bekers gevonden, eveneens verbrand. Nieuwhof heeft voor de Friese
regio aannemelijk gemaakt dat dergelijke grote voorraadvaten zijn gebruikt voor het drinken van bier
bij rituele aangelegenheden.1087 Ook de grote voorraadpotten uit greppelstructuur 14003 en kuil 25008
zouden weleens met dergelijke praktijken in verband kunnen worden gebracht. De bekers uit kuil 25008
ondersteunen dit idee nog eens.
Een derde concentratie deposities bevindt zich niet op de geuloever, maar in de geul zelf (geulvullingen 11020 en 11021). Ongeveer ter hoogte van het omgreppelde terrein 14002/14005 en de greppelstructuren 14004 en 14015 is langs de oever een concentratie vondstmateriaal aangetroffen. Het gaat
daarbij voornamelijk om aardewerk -waaronder zeker enkele complete exemplaren- en weefgewichten.
De aardewerkkenmerken vertonen grote overeenkomsten met die van de assemblage uit het op de oever
gelegen greppelcomplex. Verder vallen vooral ook de rood-bruine en zwarte residuen op die zowel aan
de buiten- en binnenzijde van enkele potten zijn waargenomen. Chemisch onderzoek heeft uitgewezen
dat het waarschijnlijk gaat om de resten van (dierlijk) bloed (zie paragraaf 18.4). Mogelijk is in de betreffende potten dierlijk bloed opgevangen of verwerkt.
Een vierde concentratie omvat een cluster munten: zes bronzen triquetrummunten, een Keltische
quinarius en twee republikeinse quinarii, die rondom en nabij het omgreppelde terrein 14002/14005 zijn
gevonden. Gezien de vroege datering van deze munten (waarschijnlijk al tussen ca. 30 en 15 voor Chr.)
kunnen zij waarschijnlijk met de vroegste ontwikkelingsfase van de omgreppeling worden geassocieerd
(14005). Een concentratie van dit soort munten is uitzonderlijk te noemen en kan niet zomaar worden
verklaard aan de hand van normaal muntverlies. Hoe zij dan wel moeten worden verklaard is echter niet
	Nieuwhof 2015, 151.
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definitief te bepalen. Kunnen zij worden geassocieerd met rituele praktijken of gaat het hier wellicht om
een verspreid geraakte muntschat, dan wel een combinatie van die twee opties?
Twee bijzondere ‘losse vondsten’ zijn in de buurt van het omgreppelde terrein 14002/14005 gevonden. Het gaat om een ijzeren zegelring (V3205, fig. 9.23, 1) met een rode steen waarin een jachtscene is
geslepen en een bijzondere, opengewerkte applique-schijffibula uit verguld bronsblik (V3181, fig. 9.15,
21.) (zie fig. 19.15B voor de locatie van deze objecten). Deze laatstgenoemde fibula kan mogelijk al in
de periode tussen ca. 10 voor en 30 na Chr. worden gedateerd en is een bijzonder stuk dat niet vaak
wordt gevonden.1088 Ook de ring hoort thuis in de Augusteische of Tiberische periode. Dit soort ringen
wordt ook wel gevonden in de vroege legerkampen uit de decennia voor en omstreeks het begin van
de jaartelling. Beide stukken passen goed in een Romeins-mediterrane traditie en zijn daarmee waarschijnlijk de vroegste ‘geromaniseerde’ stukken van deze vindplaats. De vraag is wie er al in deze vroege
fase van de Romeinse tijd toegang had tot dergelijke luxe, Romeinse producten. Kan hier wellicht een
relatie met het leger worden gelegd? Juist in deze vroege periode zullen nieuwe producten, vormen en
ideeën vooral via het leger de regio binnen zijn gekomen. ‘Lokale’ mannen die (tijdelijk) dienst namen
in dit leger kunnen op deze manier al vroeg in aanraking zijn gekomen met dergelijke stukken. Of dit
ook op kan gaan voor Medel kan niet worden bewezen, maar lijkt op zijn minst een goede mogelijkheid.
Ook de munten zouden kunnen passen in een dergelijk scenario, waarbij zij dan mogelijk als soldij zijn
uitbetaald (zij het mogelijk al in een iets vroegere periode).
Een andere vraag heeft betrekking op de interpretatie van de gestructureerde aardewerkdeposities en
wat zij ons kunnen vertellen over de structuren waarin of waarbij ze zijn aangetroffen. Algemeen wordt
aangenomen dat dergelijke speciale deposities de archeologisch waarneembare materiële weerslag vormen
van rituelen die door de gebruikers van de betreffende plaatsen zijn uitgevoerd.1089 Over de precieze achtergrond van deze deposities tasten we echter veelal nog in het duister. In het onderstaande wordt deze discussie over het (archeologische) begrip ‘ritueel’ en de interpretatie van rituele deposities nader uitgewerkt.
De interpretatie van het omgreppelde terrein 14002/14005
Hierboven werd al duidelijk dat met name de interpretatie van het omgreppelde terrein 14002/14005
(en de mogelijk geassocieerde greppelstructuur 14003) de nodige uitdagingen oplevert. Binnen het
onderzoeksteam, maar ook met de betrokkenen vanuit de opdrachtgever en het bevoegd gezag heeft dit
tot interessante discussies geleid. Om die reden is besloten om in deze synthese niet te kiezen voor een
enkele interpretatie, maar om verschillende, doch plausibele interpretatiemogelijkheden, ofwel scenario’s
te presenteren. Uitgangspunt is dat op deze manier een breed en kritisch perspectief wordt geschetst dat
zowel ruimte als handreikingen biedt voor toekomstig onderzoek, toekomstige interpretaties en visies.
Tegelijk wordt getracht een discussie te voeren over de interpretatie van dit soort offsite fenomenen en
de interpretatie van rituelen en (mogelijke) rituele plaatsen.
Een huisplaats?
Het eerste scenario betreft de interpretatie van het omgreppelde terrein 14002/14005 (en 14003) als een
huisplaats. Deze interpretatiemogelijkheid is allereerst gebaseerd op de vorm van het vroegste omgreppelde terrein 14005 (fig. 19.6). Dit vroegste rechthoekige terrein meet ca. 21.5 bij 10.8 m heeft twee centrale ingangen in de vorm van openingen in de greppel. Daarmee heeft de omgreppeling een structuur
die bekend is van vele huizen uit de IJzertijd en Romeinse tijd: rechthoekig, met twee ingangen, één in
elke lange zijde.1090 De greppels van 14005 kunnen echter niet als wandgreppels worden beschouwd. Ten
eerste zijn er geen paalsporen waargenomen in de greppels, zodat een functie als wand onwaarschijnlijk
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is. Ten tweede is de afstand tussen de greppels te groot om als wanden van een huis uit deze periode te
kunnen worden beschouwd. Wel zou het kunnen gaan om een huisgreppel die geheel om het huis heen
is aangelegd.1091 Het huis zou in dat geval op het omgreppelde terrein moeten hebben gestaan.
Binnen de omgreppeling van het terrein 14005 zijn, ondanks goed zoeken, geen paalsporen gevonden.
Het ontbreken van deze sporen lijkt niet te kunnen worden verklaard door slechte conserveringsomstandigheden of latere aftopping, zo lijkt het. Immers, zowel de greppels als de sporen van het (latere) gebouwtje
9001 zijn wel goed bewaard gebleven. Een mogelijke verklaring kan wel worden gezocht in de hypothese
dat de binnen het terrein 14005 gelegen structuur oorspronkelijk op een verhoging heeft gelegen, waardoor
de sporen eerder verstoord zijn geraakt. Anderzijds is het mogelijk dat het huis een lichte constructie heeft
gehad en dat de ondiepe sporen verloren zijn gegaan. Dit scenario zou mogelijk samen kunnen hangen met
het idee dat de bewoners van het vroegste Romeinse Medel migranten waren (zie hieronder). Deze first
settlers bouwden hun eerste behuizing met lichte materialen en volgens een weinig monumentale constructiewijze. In dit scenario kan huis 8002 mogelijk worden beschouwd als de meer monumentale opvolger van
deze eerste behuizing, gebouwd conform de regionale tradities en technieken.
Een eerste mogelijke parallel voor omgreppelde huisplaatsen waar paalsporen ontbreken kan worden
gevonden op de vindplaats Utrecht-Sportpark Terweide 2.1092 Omstreeks 25 voor Chr. vestigden de eerste
bewoners zich hier op de oevers van een pas ontstane crevassegeul. Hoewel er wel spiekers en kleine
bijgebouwen zijn aangetroffen, ontbreken sporen van huizen uit deze vroegste periode. Voor verschillende greppelstructuren wordt door de onderzoekers echter een associatie met huisplaatsen vermoed.1093
Daarmee komt de situatie op deze vindplaats mogelijkerwijs goed overeen met die op de oevers van de
Medelse restgeul. Een tweede mogelijke parallel vinden we in de Noord-Hollandse Assendelver polder.
Zo komen de als huisplaatsen geïnterpreteerde greppelstructuren van sites D en P redelijk goed overeen
met het omgreppelde terrein van Medel, zij het dat de afmetingen (respectievelijk 15 bij 5.5 m en 22.5
bij 8.25 m) enigszins afwijken (zie fig. 19.6).1094 Binnen de omgreppelde terreinen zijn niet of nauwelijks
paalsporen waargenomen. Er lijkt tenminste één ingang te zijn in de greppelstructuren, waarbij in de
greppel van site D twee complete potten zijn ingegraven.1095 Enigszins problematisch is het feit dat deze
greppelstructuren worden geïnterpreteerd als zogenaamde ‘wandzodenhuizen’ (wall ditch dwellings).1096
Dergelijke huizen zijn gebouwd met zodenwanden die in greppels zijn gefundeerd en dateren in NoordHolland in de Romeinse IJzertijd, vooral de 1ste eeuw na Chr.1097 Veelal zijn van deze structuren alleen
de greppels bewaard gebleven. De greppels van het Medelse omgreppelde terrein lijken echter geen
onderdeel te zijn geweest van een wandzodenhuis. Er zijn in deze greppel immers geen zoden waargenomen, de greppel bevat relatief veel vondsten (anders dan de Noord-Hollandse wandzodenhuizen) en
de greppels hebben een te grote onderlinge afstand.1098
Een andere aanwijzing kan worden gevonden in het botanische materiaal uit de geulvulling 11021
-de oudste vulling van de geul van Echteld fase II die waarschijnlijk gelijktijdig met het omgreppelde
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Fig. 19.6. Het omgreppelde terrein van Tiel-Medel (14002/14005 en 14003) met ter vergelijking enkele voorbeelden van als
rituele enclosures geïnterpreteerde structuren en enkele huisplaatsen van andere vindplaatsen. Schaal 1:600. Naar Van Zoolingen
2010, afb. 107 (Den Haag-Loozerlaan); Hiddink 2015, 253 (Hoogeloon-Kerkakkers); bewerkt naar Kerkhoven 2017 (De
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terrein 14005 (en mogelijk ook 14002) kan worden gedateerd. Deze vulling is rijk aan macroresten van
cultuurgewassen en planten die in antropogene vegetaties voorkomen. Het gaat hier hoofdzakelijk om
dorsafval en huishoudelijk afval. Deze vaststelling zou het vermoeden kunnen bevestigen dat er in deze
vroege periode inderdaad werd gewoond op dit deel van de geuloever.
In relatie tot de interpretatie als huisplaats zijn verder nog de uitbreiding met greppeldeel 14002 en
de bouw van het gebouw 9001 interessant. Hoe kan de aanwezigheid van dit relatief kleine gebouw
worden gezien als binnen de omgreppeling 14005 inderdaad een huis heeft gestaan? Helaas is deze vraag
niet met zekerheid te beantwoorden. Wel kunnen we wijzen op een mogelijke parallel op de vindplaats
Kesteren-De Woerd. Zo werd aan een van de korte kanten van huis 1 een klein gebouw (structuur 18)
toegevoegd.1099 Of het daarbij gaat om een apart (bij)gebouwtje of een uitbreiding van het huis zelf is
niet duidelijk.Voor Medel zou het zeker gaan om een apart (bij)gebouw; mogelijkerwijs bedoeld voor de
opslag van gewassen of goederen. In dat licht kunnen overigens ook de drie spiekers worden genoemd,
direct ten noorden van het terrein 14005. Zij kunnen bij het (hypothetische) erf van deze huisplaats
worden gerekend.
De speciale deposities bij de ingangen van het omgreppelde terrein (zie hierboven) passen goed bij
een interpretatie als huisplaats, hoewel zij niet als exclusief argument vóór deze interpretatie kunnen
worden beschouwd. Als parallellen kunnen de depositie van een complete Friese pot in de ingangspartij
van een huis uit Tiel-Passewaaij, de twee complete potten uit de ingang van de hierboven besproken
greppelstructuur uit de Assendelver polder en de deposities nabij de ingang van het Medelse huis 8002
worden genoemd.1100
Een terrein met economische functie?
Een tweede scenario betreft de interpretatie van het omgreppelde terrein als een terrein met een (niet
nader te bepalen) 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 werden ontplooid. Deze interpretatiemogelijkheid is enerzijds gebaseerd op de ligging van
het terrein, te midden van de perceleringsgreppels 14006, 6010, 6031/6032, de greppelstructuren 14004,
14015 en de spiekers 13006, 13011 en 13012. Voor al deze structuren kan een landbouwgerelateerde
functie worden vermoed. Anderzijds passen ook de botanische resultaten in deze interpretatielijn. Zo
werd in de greppels en de gelijktijdige geullaag 11021 dorsafval gevonden, alsmede verkoolde voedselresten (zie verder paragraaf 17.4.2.1). Greppel 14002 bevatte verder ook metaalspatten, die waarschijnlijk
met metaalbewerking in verband kunnen worden gebracht.
Ook het kleine gebouw 9001 past goed in dit scenario. Dergelijke gebouwen worden gewoonlijk
immers beschouwd als bijgebouwen met landbouwgerelateerde functies. Werden hier misschien de
gewassen opgeslagen die op het terrein werden verwerkt? De vele deposities in de greppels van het
omgreppelde terrein 14002/14005 lijken dan weer minder goed in dit scenario te passen.
Een rituele enclosure?
Een derde scenario dat hier wordt beschreven gaat uit van een interpretatie als rituele enclosure voor het
terrein 14002/14005 (en 14003) (fig. 19.6).1101 Deze interpretatiemogelijkheid gaat er van uit dat het
omgreppelde terrein een zekere ‘rituele functie’ heeft gehad. Dat wil zeggen dat het diende als afgebakende plek waar rituelen werden uitgevoerd, of waar een zogenaamde rituele focus aanwezig was, waaromheen rituelen werden uitgevoerd. Hoe we dit rituele functioneren precies voor ons moeten zien kan
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niet worden gereconstrueerd. In het onderstaande zullen wel enkele suggesties worden gedaan.
Deze interpretatielijn is enerzijds ingegeven doordat het omgreppelde terrein geen eenduidige interpretatie als huisplaats of andere herkenbare structuur toelaat (zie discussie hierboven). Het ontbreken van
parallellen die volledig passen bij het omgreppelde terrein zoals dat te Medel is gevonden speelt hierbij
een niet onbelangrijke rol. Anderzijds zijn vooral de bijzondere vondsten en speciale deposities die met
het terrein kunnen worden geassocieerd van belang. Als laatste kan de ligging van het terrein, bij de
oversteekplaats door de geul worden genoemd.
Wat is ritueel?
Ritueel is de afgelopen decennia een hot topic voor archeologen.1102 Met regelmaat worden complexen
of fenomenen als ritueel geïnterpreteerd in archeologische publicaties, maar over de precieze definiëring
van wat ritueel nu eigenlijk is, blijft het beeld veelal vrij onscherp. Bekende definities zijn onder meer die
van Richards en Thomas, die ritueel als een in hoge mate geformaliseerd en gestructureerde gedragswijze
beschouwen.1103 Renfrew benadrukt het expressieve en symbolische karakter van rituelen.1104 Het probleem van deze definities ligt in het feit dat de grens tussen ritueel en niet-ritueel op deze wijze niet kan
worden bepaald; ook niet-rituele activiteiten kunnen immers sterk geformaliseerd, gestructureerd (denk
aan het bakken van een cake) en expressief zijn. Ritueel kan worden gezien als een vorm van sociale
praktijk, eerder dan puur symbolisch gedrag, en hoeft geen religieuze betekenis te hebben.1105 Door middel van sociale praktijken –en in het bijzonder door rituele praktijken- creëren en reproduceren mensen
hun plaats in de wereld, hun (mythische) oorsprong, hun relaties tot voorouders, geesten en godheden,
ofwel tot de ideeën en waarden die centraal staan in hun cultuur.1106
De rituele discussie in de archeologie
De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor het rituele in verleden samenlevingen en de
wijze waarop deze rituelen in het archeologische bronnenbestand kan worden waargenomen. In relatie
tot Medel is vooral de categorie (deels) omgreppelde terreinen interessant die worden geïnterpreteerd
als ‘(rurale) cultusplaatsen’, ‘openluchtheiligdommen’ of rituele enclosures. De belangrijkste basis voor
deze interpretaties ligt in een invloedrijk artikel door Slofstra en Van der Sanden uit 1987.1107 In dit
artikel beschrijven de auteurs verschillende enclosures uit Zuid-Nederland en het noorden van België en
interpreteren deze als ‘rurale cultusplaatsen’ die in verband konden gebracht met een cultus van (mythische) voorouders op lokaal niveau.1108 Bekende ‘cultusplaatsen’ die in dit artikel worden beschreven en
geïnterpreteerd zijn die te Hoogeloon-Kerkakkers en Wijshagen-De Rieten en Wijnegem-Steenberg.1109
In navolging van dit artikel zijn in de afgelopen decennia vele andere omgreppelde terreinen ook als
‘cultusplaatsen’ geïnterpreteerd (fig. 19.6).1110 Niet in alle gevallen zijn de argumenten voor deze interpretaties helder en overtuigend. Hiddink stelt zelfs dat Nederlandse archeologen compleet ‘in de ban van het
vierkant’ lijken, waarbij ieder groot vierkant tot een cultusplaats wordt verklaard.1111 Het is onwenselijk
dat specifieke kenmerken uit de publicatie van Slofstra en Van der Sanden naar believen worden gebruikt
om aan te tonen dat een vierkant elders een cultusplaats is.1112 Een kritische blik is dus gewenst.
Als we dan kijken naar de definitie van cultusplaatsen of rituele plaatsen dan is de studie van Derks
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relevant. Het gaat, zo stelt hij, om plaatsen die bedoeld zijn voor de verering van één of meer kosmologische krachten, afgescheiden van de profane wereld, waar de leden van een gemeenschap regelmatig
verzamelen om hun persoonlijke of collectieve rituelen uit te voeren voor een rituele focus.1113 Rituele
foci kunnen natuurlijke fenomenen zijn waarin men een manifestatie van het bovennatuurlijke ziet, maar
het kan ook gaan om kuilen, haarden, palen, beelden of altaren.1114 Op basis van deze definitie zijn tenminste de afscheiding van de buitenwereld en de rituele focus belangrijke criteria voor de interpretatie
als cultusplaats. Verder zullen de uitgevoerde rituelen veelal (speciale en waarschijnlijk specifiek gestructureerde) vondstassemblages in de bodem hebben achtergelaten; een derde criterium van belang.1115
De omgreppelde terreinen die in de Nederlandse en Vlaamse archeologie als rituele plaatsen zijn
geïnterpreteerd zijn algemeen vierkant of rechthoekig.1116 In sommige gevallen is de omheining niet volledig gesloten. Binnen de omheining komen in veel gevallen paalstellingen of kuilconfiguraties voor die
als rituele foci kunnen hebben gediend. Wat betreft de locatie van dergelijke speciale plaatsen kan worden opgemerkt dat zij vooral voorkomen aan de rand van herkenbare structuren in het landschap, zoals
grafvelden en waterlopen.1117 Waar in de IJzertijd veelal een associatie met grafvelden of grafmonumenten
bestaat, verschijnen vanaf de Late IJzertijd de eerste cultusplaatsen die elke relatie met grafmonumenten
of dodenbestel ontberen.1118 In de Romeinse tijd komen cultusplaatsen ook voor binnen nederzettingen,
veelal aan de rand ervan.1119 Speciale deposities worden vaak in clusters aangetroffen en op speciale plekken binnen een cultusplaats: soms in diepe kuilen, soms in de greppels, soms bij paalstellingen. Het buigen
of breken van voorwerpen voordat ze werden gedeponeerd is een bekend gebruik binnen cultusplaatsen.1120
Ook ten noorden van de zandgronden zijn verschillende omgreppelde terreinen bekend die als rituele
plaatsen worden geïnterpreteerd.1121 Zo is bij recent onderzoek op de vindplaats De Meern-Hogewoerd
(LR 78) een omgreppeld terrein van 10 bij 12 m gedocumenteerd (fig. 19.6).1122 De omgreppeling, de
situering nabij een waterloop en twee complete handgevormde potten die bewust op de kop in de
greppel lijken te zijn geplaatst dienen als basis voor een interpretatie als mogelijke ‘cultusplaats’. Een
ander opmerkelijk element zijn twee palenrijen die van buiten af op de noordoostelijke hoek van de
greppelstructuur zijn georiënteerd. Gelijkaardige fenomenen zijn ook aangetroffen bij de omgreppelde
terreinen van Neerharen-Rekem (België) en Nijmegen-Kops Plateau.1123 Voor het omgreppelde terrein
van De Meern concludeert de onderzoeker uiteindelijk dat een interpretatie als cultusplaats mogelijk is,
maar dat deze door het ontbreken van concrete aanwijzingen voor offerpraktijken en het ontbreken van
andersoortige sporen op het binnenterrein niet definitief en zeker is.1124 Voor het omgreppelde terrein van
de Loozerlaan te Den Haag is vooral het handgevormde aardewerk van belang voor de interpretatie als
rituele enclosure. Deze vondstgroep valt op door de lage fragmentatiegraad en het hoge aantal. Van Zoolingen suggereert dat deze potten kunnen hebben gediend als verpakking van votiefoffers, dan wel zelf als
offer hebben gediend.1125 De lage fragmentatiegraad is een goede aanwijzing dat de potten intentioneel
gebroken zijn, zo stelt Van Zoolingen. Verder noemt hij de omgreppeling, de onduidelijke binneninde	Derks 1998, 133; vertaling auteur Habermehl. Rituele

1113

	Zie Van Zoolingen (2010) voor een overzicht van der-

1121

foci kunnen natuurlijke fenomenen zijn waarin men een

gelijke terreinen in de civitas van de Canenefaten. Zie

manifestatie van het bovennatuurlijke ziet, maar het kan

Therkorn (2004) voor speciale deposities en structuren

ook gaan om kuilen, haarden, palen, beelden of altaren
	Derks 1998, 133.

1114

in Noord-Holland.
	Zie Kerkhoven 2017, 140-146 voor een discussie over

1122

	Zie ook Derks 1998, 132-133.

de interpretatie van het omgreppelde terrein van De

1115

	Fontijn 2002, 150.

Meern-Hogewoerd (LR78).

1116

	Fontijn 2002, 156-164.

1123

	Fontijn 2002, 156-164.

1124

	Fontijn 2002, 165-171.

1125

1117
1118
1119

	Slofstra/Van der Sanden 1987, 144; Fontijn 2002, fig. 4.
	Kerkhoven 2017, 146.
	Van Zoolingen 2010,

	Slofstra/Van der Sanden 1987, 131.

1120



ling, de ligging in een perifere zone tussen andere vindplaatsen en de associatie met een waterloop als
relevante criteria.
Ritueel of niet?
Het bovenstaande overziend bezien we opnieuw met welke argumenten het omgreppelde terrein
14002/14005 al dan niet als rituele enclosure zou kunnen worden beschouwd. Een aantal elementen past
goed in de gangbare interpretatietrant voor rituele plaatsen. Allereerst gaat het hier om een omgreppeld terrein, waarvoor een eenduidige, praktische (niet-rituele) functie niet met zekerheid kan worden
vastgesteld. Hierboven werd echter al duidelijk dat deze argumentatielijn soms te gemakkelijk wordt
gebruikt voor de interpretatie van complexen of deposities als cultusplaats, ‘ritueel’ of zelfs als heiligdom.
Ten tweede zijn in de greppels verschillende complete potten geplaatst, vooral nabij de ingangen van het
terrein. In één geval is een potbodem bewust op de kop in de greppel geplaatst, direct naast een andere
complete pot. Het is aannemelijk dat deze deposities hun oorsprong hebben in rituelen. De vraag is
echter of zij ook als aanwijzing kunnen dienen voor het gebruik van het terrein zelf. Wederom is enige
voorzichtigheid geboden. Immers, de speciale deposities in de huisgreppel 14001 zijn ook geen aanwijzing dat het hier gaat om een ritueel complex; het gaat daar overtuigend om een erf.Ten derde kan er een
relatief groot aantal munten (tien) met het terrein worden geassocieerd, alsmede een bijzondere appliquefibula en een zegelring (zie boven). Ten vierde kan hier nog de ligging bij de oversteekplaats door de
geul worden genoemd en de (veronderstelde) perifere ligging ten opzichte van gelijktijdige bewoning.
Er zijn echter ook elementen of aspecten die niet per definitie goed passen bij een interpretatie van
het terrein als een rituele plaats, of deze interpretatiemogelijkheid juist afzwakken. Hierboven werd het
gebouw 9001 al genoemd, alsmede de sporen van dorsafval, huisafval en de metaalspatten uit de greppels.
Uiteindelijk moet echter worden geconcludeerd dat de functie van gebouw 9001 gewoonweg niet kan
worden vastgesteld. Ook voor een eventuele rituele functie zijn geen aanwijzingen. Dat houten constructies in sommige gevallen wel degelijk met rituele plaatsen kunnen worden geassocieerd blijkt uit de
vindplaats Wijnegem.1126 Ten tweede is de ligging van het terrein, te midden van spiekers, greppelstructuren en percelleringsgreppels opvallend. Bij de hierboven genoemde parallellen zijn geen aanwijzingen
voor dergelijke structuren in de directe omgeving.
Andersom geredeneerd moet er nog op gewezen worden dat binnen het omgreppelde terrein geen
rituele focus kan worden geïdentificeerd. Er zijn immers geen aanwijzingen gevonden voor paalstellingen, diepe kuilen (met speciale vondstassemblages) of andersoortige fenomenen die als rituele focus
kunnen hebben gediend.
Al met al moet worden geconcludeerd dat ook de interpretatie van het omgreppelde terrein
14002/14005 als rituele enclosure niet eenduidig en definitief kan worden vastgesteld. Er zijn zeker elementen en aspecten die dit terrein uit lijken tillen boven het ‘normale beeld’, maar hoe we deze situatie precies kunnen duiden blijft onduidelijk. We weten over de meer perifere zones van het landschap,
alsmede over deze vroege fase in de Romeinse tijd wellicht nog te weinig om hier met een sluitend
interpretatiemodel te kunnen komen. Toekomstig onderzoek kan hierin wellicht het verschil maken (zie
ook paragraaf 19.12).
Nieuwkomers uit het noorden?
Zowel het zuidelijke erf met huis 8002 als het omgreppelde terrein 14002/14005 (en verschillende
greppels van het greppelcomplex) zijn geassocieerd met opvallende assemblages handgevormd aardewerk. Een groot deel van dit aardewerk wijkt duidelijk af van dat uit de Late IJzertijd. Er is daarmee dus
sprake van een breuk met bestaande regionale aardewerktradities. Op basis van vorm, baksel, technische
uitvoering en decoratiepatronen kan aannemelijk worden gemaakt dat er omstreeks het begin van onze
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1126



jaartelling nieuwkomers uit noordelijker (kust-)gebieden neerstreken op de oever van de Medelse geul.
Handgevormd aardewerk werd veelal lokaal geproduceerd. Het vormenspectrum, de technische productie en afwerking en de decoratieschema’s kunnen aanzienlijk verschillen tussen (micro-)regio’s. Juist
het handgevormde aardewerk kan daarmee dus interessante inzichten bieden in de herkomst van mensen
-of meer specifiek de vrouwen die het aardewerk feitelijk produceerden- of de uitwisselingsnetwerken
waarin zij opereerden.
Om meer grip te krijgen op deze interessante complexen handgevormd aardewerk is bij de analyse
-naast de traditionele macroscopische en typologische determinatie- gebruik gemaakt van chemische
en petrografische analysetechnieken. Op deze manier kan een beter en meer compleet beeld worden
verkregen van de herkomst van de verschillende soorten handgevormd aardewerk, en meer algemeen
van de variatie binnen de aardewerkassemblages. Daarbij moet worden opgemerkt dat de hier gebruikte
combinatie van onderzoekstechnieken pas sinds kort op deze wijze worden ingezet en dat nader onderzoek gewenst is om de zojuist beschreven objectieven werkelijk te kunnen bereiken. Mede in dit licht is
er een aanvullend onderzoek gestart vanuit de Vrije Universiteit, waarbij juist het thema migratie centraal
staat en waarbij de resultaten van Medel een centrale rol spelen.1127
In vrijwel alle greppels uit het greppelcomplex (zeker in greppels 14001, 14002, 14003, 14005, 14006
in aanzienlijke hoeveelheden) en de geullagen 11020 en 11021 is handgevormd aardewerk aangetroffen
dat tot verschillende aardewerktradities kan worden gerekend. De heterogeniteit van deze complexen is
opvallend. Op basis van vorm, afwerking, baksel en decoratie zijn verschillende groepen onderscheiden:
Friese importen, aardewerk met Friese kenmerken, Germaans aardewerk (uit de regio Hessen en de Eifel),
aardewerk met kenmerken uit het West-Nederlandse kustgebied en aardewerk dat past in de bestaande
regionale traditie (die aansluit bij het aardewerk uit de Late IJzertijd).Vooral de groep handgevormd aardewerk dat met het Noordnederlandse gebied (het woongebied van de Frisii) kan worden geassocieerd
heeft een prominente plaats binnen het aardewerkspectrum. Wederom springt het omgreppelde terrein
14005 in het oog. Juist in de greppels van deze structuur is, naast een aandeel aardewerk met regionale
kenmerken, een opvallend hoog aandeel Friese importen en aardewerk met Friese kenmerken gevonden
(zie verder paragraaf 7.3.3.3).1128 De nabij de zuidelijke ingangspartij gedeponeerde potten zijn zonder
uitzondering als ‘Fries’ te bestempelen op basis van hun vormkenmerken. In twee gevallen lijkt er op basis
van baksel daadwerkelijk sprake te zijn van import. Daarbij is het ook interessant dat enkele potten ouder
lijken te zijn dan het omgreppelde terrein zelf. Gaat het hier wellicht om stukken die langer binnen de
familie zijn gehouden? In dat licht kunnen ook een fibula uit de Midden IJzertijd en een fragment van
een zevenribbige glazen armband worden genoemd die dicht bij het omgreppelde terrein zijn gevonden.
Beide stukken zijn uniek binnen de opgraving en lijken niet met de Late-IJzertijdbewoning te kunnen
worden geassocieerd.
De combinatie van importen (inclusief oudere stukken) en aardewerk met Friese kenmerken in
lokaal baksel is opvallend. Dit 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
potten mee uit hun herkomstregio, maar bakten vervolgens ter plekke ook nieuwe potten volgens de hen
bekende tradities. De opvallende Friese indruk van de aardewerkassemblage en de vroege datering van
het omgreppelde terrein 14005 sluiten goed bij elkaar aan. Deze structuur zal zijn aangelegd kort nadat
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de nieuwkomers arriveerden op de Medelse geuloever. De uitkomsten van het chemisch onderzoek naar
het aardewerk suggereert dat de nieuwkomers uit de noordelijke kustgebieden afkomstig zijn. Of het
hierbij gaat om Noord-Holland of de noordelijke kustgebieden van het huidige Groningen en Friesland
(of zelfs het aangrenzende Duitse gebied) kan op dit moment helaas niet worden bepaald. Ook is niet
duidelijk hoe we die nieuwkomers precies moeten zien. Gaat het om complete families die migreerden,
om vrouwen die in nieuwe gemeenschappen trouwden, of zelfs om hele groepen die wellicht onder
Romeinse controle verhuisden naar het rivierengebied? Deze interessante vragen kunnen op basis van
dit onderzoek helaas niet worden beantwoord. Toekomstig onderzoek zou hier wellicht meer helderheid
in kunnen verschaffen (zie ook paragraaf 19.12).
De samenstelling van de Medelse assemblage handgevormd aardewerk wijkt duidelijk af van de
andere goed onderzochte complexen uit de regio, zoals Geldermalsen-Hondsgemet en Tiel-Passewaaij.
Op deze vindplaatsen domineert het aardewerk met regionale kenmerken de assemblages, hoewel er
ook wel enkele ‘Friese’ potten voorkomen. Daarbij valt op dat op beide vindplaatsen juist twee van de
weinige Friese potten compleet en bewust zijn gedeponeerd.1129 Hoe deze situatie kan worden verklaard
blijft vooralsnog echter onduidelijk.
Naast het handgevormde aardewerk zijn er ook andere vondsten die ons iets kunnen vertellen over
de mogelijke herkomst van de nieuwkomers. Als eerste is het grijze slakmateriaal interessant, dat is aangetroffen op en nabij het erf van huis 8002. Op basis van chemische analyse lijkt het te gaan om zogenaamde mestslakken 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 (zie bijlage 8).1130
Mogelijk kan het branden van mest worden beschouwd als een culturele traditie die is meegekomen met
migranten uit het noorden. Pas onlangs zijn mestslakken voor het eerst herkend in het rivierengebied,
en dan wel op de vindplaats Utrecht-Hogeweide/Verlengde Vleutenseweg (Sportpark-Terweide).1131 Juist
voor deze laatstgenoemde nederzetting zijn er sterke aanwijzingen dat de bewoners afkomstig waren uit
Chaukisch gebied, in het noordoosten van Nederland en het aangrenzende Noordwest-Duitse gebied.
Van de keramische objecten valt allereerst een keramische deksel met vingerindrukken op, afkomstig
uit de greppel van het omgreppelde terrein 14005. Vergelijkbare deksels zijn bekend van de vindplaats
De Horden,1132 alsmede in Noord-Holland1133 en mogelijk ook in het Fries-Groningse kustgebied.1134
Het lijkt er op dat deze deksel als niet-lokaal kan worden beschouwd, net als een aanzienlijk deel van het
aardewerk uit deze greppels (zie boven).Verder valt op dat verschillende weefgewichten worden gekenmerkt door centrale indrukken (dellen). Dit soort weefgewichten lijkt niet goed te passen in het gangbare
beeld in het rivierengebied, waar meestal uitsluitend weefgewichten zonder dellen worden gevonden.
Dat juist op de vindplaats De Horden wel gewichten met dellen voorkomen is interessant, aangezien
juist deze vindplaats wordt gekenmerkt door een vroeg-Romeinse aardewerkspectrum met Friese kenmerken.1135 Bij gebrek aan voldoende gegevens kan uiteindelijk echter niet hard worden gemaakt dat we
hier te maken hebben met een niet-lokaal, uitheems fenomeen.
Als laatste kunnen hier nog de roodbruine sporen worden genoemd die op verschillende potten van
handgevormd aardewerk zijn gevonden, vooral in de geulvulling 11021 (zie hoofdstuk 18). Uit chemische analyses blijkt dat het waarschijnlijk gaat om (dierlijk) bloed. Het is niet duidelijk of het gaat om
bewust aangebrachte substantie of eerder om sporen van gebruik. In de literatuur wordt voor soortgelijke
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sporen soms gesproken van ‘verf ’sporen. Op basis van de analyse lijkt het er eerder op dat de betreffende
potten zijn gebruikt voor het opvangen of verwerken van (dierlijk) bloed, dat vervolgens voor allerhande
doeleinden kan zijn gebruikt. In het licht van de hier gevoerde discussie is het vooral interessant om te
kijken naar het voorkomen van dergelijke sporen. Van den Broeke plaatst potten met gelijkaardige sporen vooral in de noordelijke en westelijke kustprovincies, alsmede de provincie Utrecht.1136 In dit licht
is ook een recent gevonden ‘Friese’ orenpot interessant. Deze pot met roodbruine sporen was compleet
gedeponeerd in een waterkuil op de vindplaats Nieuwegein-Blokhoeve. Ook deze roodbruine sporen
bleken na chemische analyse als dierlijk bloed te kunnen worden herkend.1137 Een ander voorbeeld betreft
aardewerk met verfsporen op een erf binnen de nederzetting Blerick-Heierhoeve, dat volgens Van den
Broeke werd bewoond door een Friese migrantenfamilie.1138 Hoewel er behoefte is aan nadere studie,
lijkt een associatie van dergelijke roodbruine sporen met het (noordelijke) kustgebied zeker tot de mogelijkheden te behoren.
De sterk ‘Friese’ signatuur van het aardewerk lijkt er al met al op te wijzen dat er in de vroegste
Romeinse periode migranten uit het noorden neerstreken op de oever van de Medelse geul. De variatie in het spectrum handgevormd aardewerk lijkt echter ook te suggereren dat de samenstelling van de
bevolking in deze periode aanzienlijk divers was, dan wel dat er contacten bestonden met verschillende
andere regio’s. Voor een beter begrip van deze situatie dient bij toekomstig onderzoek naar deze vroege
periode expliciete aandacht te zijn voor de samenstelling van en variatie binnen assemblages handgevormd aardewerk. Juist deze vondstcategorie heeft potentie om meer inzicht te verschaffen in de sociale
en ethnische complexiteit van de vroegste Romeinse periode.

1 9 . 6  m e d e l i n h e t a c h t e r l a n d va n d e l i m e s
In de tweede helft van de vroeg-Romeinse tijd en in de midden-Romeinse tijd lagen de vindplaatsen
Hazenkamp en De Reth in de periferie van twee Romeinse nederzettingen: de Hoge Hof en De Wilmert (fig. 19.7). Binnen het plangebied dat door VUhbs archeologie is onderzocht, werd in deze periode
niet meer gewoond. Wel werden in deze periode de twee grafvelden aan weerszijden van de restgeul in
gebruik genomen (zie paragraaf 19.7). Daarnaast zijn er verschillende aanwijzingen gevonden dat in het
oostelijke deel van De Reth en de aangrenzende, niet onderzochte delen verschillende tijdelijke legerkampen hebben gelegen.
Op de vindplaats Hoge Hof zijn sporen en vondsten aangetroffen die wijzen op nederzettingsactiviteiten uit de vroeg-, midden- en laat-Romeinse tijd.1139 Waarschijnlijk lag er op het hoogste deel van deze
vindplaats een stenen gebouw; een bijzonderheid in dit deel van de Romeinse provincies. In de directe
omgeving zijn wel enkele andere vindplaatsen met aanwijzingen voor Romeinse steenbouw -zoals te
Medel-Rotonde (vindplaats 6) en te Zennewijnen-Hoge Kamp-, maar in geen van deze gevallen is een
stenen gebouw ook werkelijk opgegraven.1140 Het karakter van deze vindplaatsen met steenbouw blijft
dan ook onduidelijk.
De vindplaats De Wilmert ligt ten oosten van het plangebied, langs de geul van Echteld I. Van deze
vindplaats zijn slechts oppervlaktevondsten bekend uit de Late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd.1141
Een opgraving heeft hier echter niet plaatsgevonden. De erven die hier kunnen worden verwacht, zouden
met de erven van De Reth één nederzetting vormen. Hierbij gaat het dan om een vorm van lintbebouwing langs de restgeul.Vondsten uit de midden-Romeinse tijd zijn echter vooral aangetroffen op de
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Fig. 19.7. De opgegraven vindplaatsen Hazenkamp en De Reth en de vindplaatsen De Wilmert, Hoge Hof en Lingemeer in de
nabije omgeving.

verder noordoostelijk gelegen vindplaats bij het Lingemeer.1142
Ondanks het feit dat de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth in deze periode dus in de periferie
van een of meerdere nederzettingen lagen, vertellen de sporen en vondsten ons een interessant verhaal
over het gebruik van het terrein. Zo heeft dit onderzoek belangrijke inzichten gegeven over de zones
buiten de nederzettingen. Deze zones worden veelal niet onderzocht omdat ze zeer lastig op te sporen
zijn met booronderzoeken. In het geval van De Reth was de zone waar de oeverafzettingen van het
Echteldsysteem niet meer aanwezig waren als gevolg van erosie of beakkering, al vrijgegeven op basis van
het booronderzoek. In de aangrenzende zone waar nog wel een dun pakket oeverafzettingen aanwezig
was, is een minder intensief proefsleuvenonderzoek uitgevoerd Deze lagere dekkingsgraad was een direct
gevolg van de archeologische verwachting uit het booronderzoek. Als in werkput 141 uit het proefsleuvenonderzoek de greppels van randstructuur 2058 niet waren herkend, zou de volledig zone waarin het
grafveld lag waarschijnlijk zijn vrijgegeven. De opgraving zou zich dan beperkt hebben tot grofweg de
zuidelijke helft van De Reth en dan waren deze interessante nieuwe inzichten verloren gegaan.
Agrarisch gebruik van de oostelijke geuloever
Na het in onbruik raken van de vroegste Romeinse complexen -het greppelcomplex en het erf van huis
8002- was het terrein op de oostelijke oever van de restgeul waarschijnlijk in gebruik als akker. Twee
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lange greppels (6009 en 6036) begrenzen in deze periode een half-ovaal areaal van ca. 9700 m², direct
langs de restgeul. Op het omgreppelde areaal zijn, buiten een eenvoudig horreum (13003) en een vierpalige spieker (13008), geen opmerkelijke sporen of structuren aangetroffen. Het is dus goed denkbaar dat
dit gebied, gelegen op de iets hogere oever, geschikt was voor akkerbouw en als zodanig in gebruik is
geweest in deze fase. Ook kunnen er andere landbouwactiviteiten zijn ontplooid. Mogelijk gaat het om
een vergroting van het eerder door greppels 14006 en 6032 afgebakende areaal (ca. 5000 m2), dat immers
min of meer dezelfde vorm heeft. Ook in die eerdere fase lijkt dit terreindeel tenminste deels in gebruik
te zijn geweest voor landbouwactiviteiten.
Ook in deze periode bleef de ondiepte in het zuidelijke deel van De Reth vrijwel zeker in gebruik
als oversteekplaats, zo blijkt uit de vondstenconcentratie aan met name de oostzijde van de geul. Deze
vondsten zijn zowel op de oever als in geulvullingen aangetroffen.
Transport en overslag op de westelijke geuloever
Ook op de westelijke geuloever zijn sporen en vondsten aangetroffen. De vroegste sporen horen thuis
in de periode na ca. 40 na Chr. Het lijkt hier echter niet direct te gaan om nederzettingssporen, maar
vooral om greppels en kuilen waarvoor een meer logistieke achtergrond vermoedt wordt.1143 Hierbij
wordt een belangrijke rol toegedicht aan het belang van de geul als transportmiddel. Het gegeven dat in
de geullagen die worden geassocieerd met deze sporen meerdere grotere scheepsnagels zijn aangetroffen
die we ook kennen van andere Romeinse schepen, maakt duidelijk dat hier sprake is van een zekere mate
van scheepvaart. Dit wordt bevestigd door het fysisch geografisch onderzoek, waaruit blijkt dat de geul
bevaarbaar moet zijn geweest gedurende de 1ste eeuw na Chr. Uit de fysisch geografische en botanische analyses komt daarbij naar voren dat de waterdiepte zeker tussen ca. 50 en 100 cm zal zijn geweest,
mogelijk afhankelijk van het seizoen. Uit de primaire, zandige geulvullingen aan de westelijke oever zijn
onder meer een loden afslag van een munt van Tiberius (14-37 na Chr.) en een complete omegafibula
uit de periode tussen ca. 40 en 70 na Chr. afkomstig. Ook wijzen deze vondsten er op dat de geul in deze
periode nog diep en dus goed bevaarbaar moet zijn geweest. Uit de latere afzettingen blijkt dat de geul
vanaf het einde van de 1ste eeuw na Chr. waarschijnlijk snel verlandde, zodat vanaf de 2de eeuw na Chr.
alleen in bijzondere omstandigheden -zoals bij hoog water- nog scheepsverkeer mogelijk was.
Tijdens de uitwerking van het onderzoek is de hypothese ontstaan dat het gebied dat grofweg de
Hoge Hof, Hazenkamp, De Reth en De Wilmert beslaat, in de Romeinse tijd gelegen was aan een
transportroute die vanuit het zuiden richting de limes liep. Hierbij vormde de geul van Echteld fase II
een van de wegen waarover goederen werden vervoerd. De geul stond ongetwijfeld in verbinding met
de meer zuidelijke gelegen rivier de Linge. Deze rivier was zeker een belangrijke transportader, zo blijkt
uit de vondst van een 30 m lange, Romeinse platbodem bij Kapel Avezaath.1144 Van deze hoofdader, want
zo mag de Linge zeker worden gezien, zullen kleinere eenheden via smallere stromen (als de geul) en
wegen richting de limes zijn vervoerd.Verondersteld wordt dat deze eenheden, bestaande uit bouwmaterialen, maar ook levensmiddelen en dergelijke, ter hoogte van de Hoge Hof werden gelost en/of geladen.
Gezien de algemene consensus dat op de Hoge Hof sprake is van een steenbouwsite, is een zekere mate
van scheepvaartverkeer hier zeker niet ondenkbaar. De materialen waaruit het stenen gebouw of de
stenen gebouwen waren opgetrokken en mee onderhouden werden, zullen het makkelijkst over water
te transporteren zijn geweest. Daarnaast zou de Hoge Hof ook deels als overslagpunt kunnen hebben
gefunctioneerd. Van hieruit werden de goederen middels trekschuiten en jaagpaden over de geul ten
noorden van de voorde, getransporteerd. Gedacht wordt dat de parallelle greppels die ter hoogte van de
voorde, maar ook ter hoogte van het grafveld Hazenkamp zijn aangetroffen, gezien moeten worden als
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bermgreppels van een jaagpad dat langs de geul liep. De trekschuiten die hier voeren hadden een minder
grote diepgang dan de boten die aanmeerden bij de Hoge Hof, waardoor ze, in ieder geval tot aan het
verlanden van de geul in de 2de eeuw na Chr. gebruikt konden worden als transportmiddel.
De schepen die aanmeerden bij de Hoge Hof dienden om de terugtocht te kunnen maken gekeerd
te worden. Hier lijkt kuil 25026 een rol bij te hebben gespeeld. Deze kuil van 6.5 m breed en minimaal
3 m lang is aan de rand van de geul in de oever gegraven. Opmerkelijk aan dit spoor was de vlakke
bodem. De afmetingen en de vorm lijken er op te wijzen dat de kuil gebruikt is om schepen in te laten
varen. Belangrijk is hierbij dat men zich realiseert dat het hier niet gaat om grote schepen als die bij De
Meern zijn gevonden, maar om kleinere bootjes. Deze kleinere schepen konden door in de kuil te varen,
op een vrij eenvoudige wijze gedraaid worden in de relatief smalle geul.
Het idee dat het plangebied en de omliggende terreinen een rol vervulde in een Romeins transportnetwerk vindt ook aansluiting bij de uitkomsten van een recente studie naar lokale transportsystemen in
het Nederlandse rivierengebied. Daaruit komt naar voren dat Medel een strategische logistieke positie
had voor het vervoer van goederen en mensen richting de forten van Maurik en Kesteren.1145 Een plaats
als Medel kan goed hebben gediend als een intermediair tussen de rurale nederzettingen en de limesforten, zo blijkt uit het onderzoek van Groenhuijzen. Zowel de ligging langs een bevaarbare geul, als de
transportroutes over land (over oude stroomgordels en oeverwallen) zorgden ervoor dat de vindplaatsen
te Medel een belangrijk natuurlijk knooppunt vormen binnen de transportroutes (zie fig. 19.8 voor een
grafische weergave van de transportanalyse).1146 Groenhuijzen concludeert dat Medel een efficiënt lokaal
centrum zou kunnen zijn geweest voor het vervoer van goederen van de lokale bevolking richting het
militaire apparaat langs de Rijn. In die rol is de ligging van Medel in het landschap beduidend beter dan
die van andere nabijgelegen nederzettingen. Ook de veronderstelde steenbouw op de Hoge Hof, waarvan de functie tot nog toe onduidelijk is, kan binnen dit model goed hebben gefunctioneerd. Hierbij
wordt dan in eerste instantie gedacht aan een bijvoorbeeld een mansio of herberg waar de handelaren
en reizigers die zich op de transportroute begaven konden overnachten. Een interessante vondst die het
logistieke belang van Medel illustreert betreft een bronzen riemgeleider van een luxe Romeinse reiswagen. Blijkbaar konden ook dergelijke wagens gebruik maken van de landwegen die langs Medel liepen.
Een andere mogelijkheid waar tot nog toe rekening mee gehouden wordt, is dat de steenbouw op de
Hoge Hof tot een villa moet worden gerekend. De vondsten die men tijdens de opgraving op vindplaats
9 heeft gedaan, alsmede de vondst van de riemgeleider, kunnen ook in deze context worden gezien.
Opmerkelijk is bij die lezing wel dat de graven van de villabewoners niet zijn aangetroffen, terwijl op
de vindplaats Hazenkamp een grafveld ligt waarvan de begraafgemeenschap op de Hoge Hof wordt
geplaatst (zie onder). Men zou verwachten dat bij een villa, zelfs één in een rurale setting, bijzondere en/
of uitzonderlijk rijke graven horen. Hierbij moet men denken aan de graven zoals deze zijn aangetroffen
in het Brabantse Esch of Hoogeloon.1147
Militaire aanwezigheid
Om een transportroute op te zetten en deze te onderhouden is in de Romeinse tijd de betrokkenheid
van het leger vereist. Op basis van het vondstenspectrum uit de periode tussen ca. 40 en 70 na Chr. kan
worden vermoed dat er in Medel ook Romeinse militairen aanwezig waren. Het gaat daarbij niet zozeer
om de militaria -deze worden namelijk ook gevonden in andere rurale nederzettingen gevonden, zoals
Medel-Rotonde (vindplaats 6), Tiel-Passewaaij en Geldermalsen-Hondsgemet.1148 Meer tekenend zijn
de Aucissafibulae en de omegafibula, die tot de militaire dracht kunnen worden gerekend. Gezien het
relatief grote aantal fibulae -ongeveer twintig- is het in dit geval minder waarschijnlijk dat het gaat om
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afgedankte stukken van militaire veteranen die na hun diensttijd terugkeerden naar hun woonplaatsen.
Waarschijnlijk was er omstreeks het midden van de 1ste eeuw na Chr. sprake van een semipermanente
militaire aanwezigheid in Medel. Hoe we deze aanwezigheid in deze periode moeten zien of waar de
militairen gehuisvest werden, is niet duidelijk. Ook hier kan de Hoge Hof als verblijfplaats worden gezien,
maar het is evengoed mogelijk dat men in de directe omgeving van de onderzochte terreinen in tijdelijke
kampen bivakkeerde.



Ook in de volgende periode, grofweg de eerste helft van de midden-Romeinse tijd, is er sprake
van militaire activiteiten in Medel. Deze wordt gevonden in het opmerkelijke greppelsysteem 6008.
Dit meerfasige greppelsysteem dateert, voor zover dit kon worden vastgesteld, omstreeks het begin van
de 2de eeuw na Chr. In deze periode komen binnen en buiten de regio vaker grote greppelsystemen
voor.1149 Het systeem van Medel onderscheidt zich echter op meerdere punten van de greppelsystemen
bij de bedoelde onderzoeken. Zo lijken de greppelsystemen in het rivierengebied zich op een min of
meer organische manier te ontwikkelen vanuit de nederzetting. Dit zien we onder andere terug bij
Tiel-Passewaaij en Geldermalsen-Hondsgemet, maar ook in Oss.1150 Men begon met de aanleg van het
greppelsysteem ter hoogte van de nederzetting, van waaruit vervolgens het omliggende landschap verder
werd ingericht. Ook in het Kromme Rijngebied ontwikkelde het verkavelingssysteem zich vanuit de
bestaande nederzetting, zo blijkt uit een studie door Vos.1151
Van Londen gaat er van uit dat de greppelsystemen in het westen van ons land zijn aangelegd op initiatief van de Romeinse overheid om het land te verdelen ten einde het heffen van belasting mogelijk te
maken.1152 Voor de onderhavige regio is een dergelijke verklaring wellicht ook mogelijk, ware het niet dat
de zones buiten de nederzettingen, waar deze systemen in het westen veelal zijn aangetroffen, niet vaak
zijn onderzocht. Wel kunnen we concluderen dat deze systemen allemaal omstreeks de eerste helft van
de 2de eeuw na Chr. worden aangelegd. Zo is het greppelsysteem van Tiel-Passewaaij aangelegd tussen
ca. 90 en 120 na Chr.1153 De oudste omgreppeling van de nederzetting Hondsgemet dateert ongeveer
gelijktijdig, maar hier wordt het omringende landschap pas vanaf ca. 150 na Chr. verkaveld.1154 Ook in
Oss-Westerveld wordt de greppel die de nederzetting omsluit in de midden-Romeinse tijd gedateerd.1155
Hoewel we dus niet met zekerheid kunnen stellen dat deze systemen als een administratief hulpmiddel
voor de Romeinse overheid zijn gegraven, moeten we wel concluderen dat het landschap in de eerste
helft van de midden-Romeinse tijd een meer gestructureerder uiterlijk kreeg.
Tot op dit punt kan beargumenteerd worden dat het greppelsysteem 6008 goed past in deze ontwikkelingen. Het systeem is groot en is aangelegd in dezelfde periode. Wel is het zo dat een relatie met
een bestaande nederzetting niet goed te leggen is, daar deze niet is opgegraven. Het is dus niet mogelijk
om met zekerheid uitspraken te doen over de oorsprong van dit systeem. Het blijft in theorie mogelijk
dat deze ligt bij een nederzetting als De Wilmert of de veronderstelde nederzetting ten oosten van het
onderzoeksgebied bij het Lingemeer. De veronderstelde vindplaatsen op de twee terreinen zijn op dit
moment alleen bekend uit amateurvondsten, waardoor de aard hiervan lastig te duiden is. Wel is het zo
dat van De Wilmert hoofdzakelijk vroeg-Romeinse vondsten afkomstig zijn terwijl van de oostelijke
vindplaats ook midden-Romeinse vondsten bekend zijn. In theorie zou het systeem vanuit één van deze
twee vindplaatsen zijn uitgebreid. Wanneer dit is gebeurd, is dit echter niet gegaan op de voor de regio
gebruikelijke organische wijze. Gezien de vorm en afmetingen van het systeem is hier sprake van een
planmatige uitleg, waarbij geen rekening werd gehouden met de in het landschap aanwezige elementen.
Zo is greppelsysteem duidelijk niet op de geul van Echteld fase II georiënteerd en is het ook niet vanuit
het grafveld op De Reth ontstaan. Daarbij komt dat de overige onderzoeken in Medel geen aanwijzingen hebben opgeleverd voor een grotendeels verkaveld landschap in de midden-Romeinse tijd, wat
wel verwacht had kunnen worden, wanneer de greppels als verkavelingsgreppels dienst hebben gedaan.
In het sporenbestand van de nabijgelegen vindplaatsen zijn, met uitzondering van de grote greppel
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die doorloopt vanuit Hazenkamp naar de Hoge Hof, geen verkavelingssporen aangetroffen.1156 Ook de
twee uitgebreide proefsleuvenonderzoeken hebben, buiten de greppels van de vindplaats De Reth, geen
Romeinse (verkavelings)greppels opgeleverd. 1157 Hieruit moet worden opgemaakt dat slechts een deel
van het landschap verkaveld is geweest. Hierbij is het echter de vraag in hoeverre de greppels van structuur 6008 als sporen van verkaveling moeten worden gezien.
De planmatige uitleg van het systeem is een voorzichtige indicatie dat het leger bij de aanleg van
het systeem betrokken was. Deze militaire betrokkenheid wordt nog duidelijker wanneer we kijken naar
de doorsnede van het spoor. Deze is namelijk V-vormig. Aan de onderzijde van de Medelse greppel is
bovendien een smalle, rechthoekige verdieping aanwezig, die als een zogenaamde ‘enkelbreker’ kan worden beschouwd. Zowel de V-vorm als de enkelbreker doen sterk denken aan de greppels zoals die worden
gegraven door het Romeinse leger. Hoewel het niet uitgesloten is dat het greppelsysteem is aangelegd
door veteranen die uit het Romeinse leger waren teruggekeerd, zijn er argumenten om een meer actieve
betrokkenheid van het leger te veronderstellen. Greppels met een dergelijke doorsnede kennen we in het
Nederrijnse gebied alleen uit militaire context.Veelal gaat het hier dan om greppels of grachten rondom
de bekende legerkampen. Een recent onderzoek bij Till in Duitsland heeft echter aangetoond dat op
korte afstand van deze bekende, permanente legerkampen, meerdere tijdelijke legerkampen hebben gelegen.1158 Deze kampen kenmerken zich door een omringende greppel met gelijkaardige doorsnede als
die van structuur 6008. De greppels zijn na het vertrek van de soldaten snel gedicht, hetgeen ook blijkt
uit de coupes in Medel. Daarbij komt dat de lengte de verschillende armen van het systeem uit Medel
van enkele honderden meters goed past in het beeld van de door de Duitse onderzoekers gekarteerde
kampen. Een laatste, maar zeer belangrijk kenmerk van de tijdelijke kampen uit Duitsland is dat ze vaak
op dezelfde plek of dicht bij de locatie van een ander tijdelijk kamp zijn aangelegd (fig. 19.9). Ook dit
zien we terug in het systeem in Medel, waarin meerdere fasen zijn te onderscheiden die alle voorzien
waren van een enkelbreker. Daarbij komt dat in het verloop van het systeem ook argumenten gevonden
kunnen worden voor de aanwezigheid van meerdere kampen in het gebied die niet op dezelfde plek,
maar hier wel in de buurt zijn aangelegd. Wanneer we kijken naar structuur 6008 zien we in segment A
een tweefasige greppel. Deze twee fasen kunnen samen met segment B tot één kamp behoren. Segment
F zal bij één van deze fasen gehoord hebben. Echter in het profiel over segment B dat men heeft gedocumenteerd op De Roeskamp zijn meer fasen zichtbaar.Verondersteld wordt dat hierin ook een greppel
van ander tijdelijk kamp zichtbaar is. De eveneens meerfasige greppels van dit kamp worden gevormd
door de segmenten B, C, D en mogelijk ook E. In figuur 19.10 zijn de hier genoemde mogelijkheden
voor de legerkampen weergegeven. Belangrijk is dat hierbij benadrukt wordt dat het hier een hypothetische situatie betreft. De vorm van de in figuur 19.10 voorgestelde legerkampen is bepaald door verschillende rechthoeken te leggen over de aangetroffen delen van de greppel met de enkelbreker. Aangezien
legerkampen niet volgens vaste verhoudingen werden aangelegd, is het legitiem dat de formaten van
deze rechthoeken verschillen. De verdere omtrek van de legerkampen is steevast buiten de grenzen van
het onderzoeksgebied van De Roeskamp getrokken. De reden hiervoor is dat men daar nagenoeg alle
werkputten heeft voorzien van een lengteprofiel. Wanneer de greppel niet in het vlak herkend zou zijn,
zal men hem zeker in het profiel gezien hebben. Aangezien dat niet het geval is, zullen de greppels dus
buiten het onderzochte deel hebben gelopen.1159
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Fig. 19.9. Resultaten van het onderzoek in Till waarbij de greppels van de verschillende tijdelijke kampen in kaart zijn gebracht.
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Zolang het verloop van de greppels nog niet bekend is, gaat het hier dus nog steeds om een hypothetische situatie waarbij meerdere tijdelijke legerkampen op verschillende momenten op min of meer
dezelfde locatie zijn geplaatst. Medel is hierin zoals gezegd niet uniek. Naast Till lijkt een vergelijkbare
situatie ook te bestaan in Herwen. De data van deze vindplaats is echter nog verre van compleet, daar het
onderzoek nog niet verder is dan het stadium van proefsleuven. Hier heeft men echter meerdere greppelstructuren met een militair signatuur aangetroffen, waarbij ook een duidelijke militaire component
uit het vondstmateriaal spreekt.1160
Het is onduidelijk hoe lang de tijdelijke kampen zelf in gebruik zijn geweest of tot wanneer het
leger in het plangebied aanwezig was. De greppelstructuur zelf heeft zeer weinig vondsten opgeleverd
die licht kunnen werpen op de datering. Een complete gladwandige kruik in de enkelbreker in segment
A levert in ieder geval een datering op omstreeks het begin van de 2de eeuw na Chr. Een datering in
de midden-Romeinse tijd wordt ook ondersteund door de data uit het grafveld op De Reth, waarvan
een deel duidelijk is georiënteerd op deze greppelstructuur (zie paragraaf 19.7). Het is omwille van de
hiervoor aangevoerde argumentatie echter zeer onwaarschijnlijk zo niet uitgesloten dat deze greppels
zijn aangelegd als begrenzing van het grafveld. Over de einde van het terrein als zone met tijdelijke legerkampen is ook niet veel bekend. Wellicht liep deze door tot in de 3de eeuw na Chr. Uit deze periode
is namelijk een eeuwse pelta-vormige gesp met een beslagplaat gevonden. De gesp is afkomstig van een
militaire heupgordel. De beslagplaat heeft de vorm van de letter X en maakte oorspronkelijk deel uit van
een gordel met de geluksspreuk VTERE FELIX.
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Medel en de limes
De vindplaatsen Hazenkamp en De Reth liggen in een intensief bewoond en in cultuur gebracht landschap. Dit gebied vormt feitelijk het directe achterland van de Romeinse limes, de militair bewaakte grens
van het Romeinse rijk langs de Rijn. In dit licht is de ligging van Medel interessant. Gezien de geringe
afstand tot de gordel van legerkampen die langs de Rijn lagen kunnen we stellen dat Medel in de directe
invloedsfeer van de rijksgrens lag. De dichtstbijzijnde castella –die van Maurik en Kesteren- liggen ca. 7
km noordelijk, langs de Rijn.1161
Algemeen wordt aangenomen dat de nederzettingen die zich in de limeszone van het rivierengebied
bevinden een rol hebben gespeel in de bevoorrading van het de kampen langs de rijksgrens. Met het
proefschrift van Groenhuijzen is middels een gedegen GIS-analyse beargumenteerd dat de goederen die
naar de limes werden getransporteerd bij rurale nederzettingen vandaan kwamen.1162 Hierbij werden ze
vanuit deze nederzettingen naar een centrale nederzetting gebracht om vervolgens richting de legerkampen te worden getransporteerd. Uit het onderzoek van Groenhuijzen is, zoals gezegd, gebleken dat
Medel op basis van verschillende landschappelijke factoren op een dusdanig gunstige locatie ligt, dat hier
een dergelijk tussenstation verwacht mag worden.1163 Tijdens het onderzoek door VUhbs archeologie zijn
meerdere aanwijzingen gevonden die de uitkomsten van het model van Groenhuijzen ondersteunen. Zo
is aangetoond dat de geul tot aan de voorde bevaarbaar was voor schepen en laten de zowel vondsten die
door BAAC/ADC zijn gedaan op de vindplaats 9, als die uit het onderhavige onderzoek ruimte voor
een hypothese waarin de Hoge Hof een nederzetting was die een centrale rol vervulde in een netwerk.
Het vondstenspectrum ontstijgt dat van een reguliere rurale nederzetting. De veronderstelde steenbouw
kan zowel aan een villa als een ander soort gebouw al bijvoorbeeld een mansio worden toegekend. Voor
beide typen bouwwerken kan worden beargumenteerd dat ze een rol hebben gespeeld in een transportnetwerk.1164 Via de geul zullen goederen als graan, wol en andere zaken die vervaardigd werden op lokale
rurale sites naar de Hoge Hof zijn getransporteerd om van daaruit richting de legerkampen te worden
gebracht. Naast deze goederen, zullen er via de (water)wegen ook bouwmaterialen, zoals tufsteen, kalksteen, leisteen en dakpannen, naar Medel zijn gekomen. Deze materialen waren nodig voor de bouw en
het onderhoud van het stenen gebouw dat op de Hoge Hof stond.
Echter ook al voordat de steenbouw is verrezen op de Hoge Hof lijkt dit gebied de interesse van het
leger te hebben gehad. Dit blijkt met name uit het fibulabeeld van De Reth en de Hoge Hof. Het aantal
fibulae van militaire oorsprong overstijgt de hoeveelheden die op andere, gelijktijdige rurale nederzettingen wordt aangetroffen. Het zwaartepunt van deze aanwezigheid wordt op grond van de dateringen
geplaatst tussen 40 en 70 na Chr. Dit is tevens de periode waarin de limes zijn definitieve vorm krijgt.
De steenbouw die op de Hoge Hof wordt verondersteld zal pas in de loop van de midden-Romeinse
tijd zijn verrezen op deze locatie. Wel zal het gebied landschappelijk gezien zeker de aandacht van de
Romeinen hebben getrokken ten tijde van de opbouw van de limes. De geul van Echteld fase II, maar
ook de hogere ligging van de Hoge Hof in het landschap zullen in de ogen van het leger waarschijnlijk
een reden zijn geweest om activiteiten te ontplooien in dit gebied. Hoe deze activiteiten eruit hebben
gezien is niet duidelijk.
Interessant is dat ook na de constructiefase van de limes de militaire aanwezigheid in Medel stand
houdt. In deze periode, die grofweg samenvalt met de midden-Romeinse tijd, zal de nederzetting op
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Fig. 19.10. Tiel-Medel-Afronding. Mogelijke reconstructie van de verschillende tijdelijke legerkampen in het onderzoeksgebied
op basis van de aangetroffen greppels.

de Hoge Hof de vorm bereikt hebben die past bij de centrale rol in het transportnetwerk. Echter ook
op de oostelijke geuloever is de militaire aanwezigheid zeer duidelijk aanwezig geweest in de vorm van
tijdelijke legerkampen. Hoewel het in eerste instantie voor de hand ligt om deze tijdelijke legerkampen
in relatie te zien tot de activeiten op de Hoge Hof en het hieraan verbonden distributienetwerk, zijn
hiervoor geen verdere aanwijzingen gevonden. Interessant is echter het beeld dat ontstaat wanneer vergelijkbare vindplaatsen hierin betrokken worden. Hiervoor zijn de vindplaatsen Till in Duitsland1165 en die
in Herwen1166 reeds genoemd. Een derde vindplaats die van belang is in deze is Heteren-Uilenberg.1167
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Hier heeft men tijdens een opgraving een deel van een grote dubbele greppelstructuur aangetroffen.1168
De greppels zijn zeer goed vergelijkbaar met die van Medel. De sporen zijn twee meter breed, meer
dan een meter diep en hebben een zeer schone vulling. Verder hebben ze een zeer duidelijke V-vorm
in doorsnede. Het punt waarop de sporen afwijken is de enkelbreker. Die is in Heteren niet aangetroffen. Blom en Roessingh leggen in het rapport, mede op basis van de vondst van een lanspunt en andere
vondsten, weliswaar een link met het leger, maar verklaren vervolgens de resultaten uit Heteren vanuit
een veteranen idee.1169 Hierbij zou een veteraan, vanuit zijn militaire achtergrond, verantwoordelijk zijn
voor de aanleg van het greppelsysteem.1170 Gezien de hoeveelheid werk en de organisatie die achter een
dergelijk, strak greppelsysteem schuil gaat, is een andere mogelijkheid, namelijk die van een tijdelijk
legerkamp, wellicht waarschijnlijker.
Zeker wanneer men kijkt naar de overeenkomsten tussen deze en de andere sites in termen van de
afstand tot aan bekende legerkampen, behoort een meer militaire interpretatie voor deze nederzetting
absoluut tot de mogelijkheden. De aangetoonde tijdelijke legerkampen van Till bevinden zich op een
afstand van respectievelijk 3 en 4 kilometer van de castella van Qualburg en Kalkar. De veronderstelde
tijdelijke kampen in Herwen liggen 1 à 2 kilometer verwijderd van het castellum Carvium en de greppels
in Medel waarvan wordt gedacht dat deze hebben behoord tot tijdelijke legerkampen zijn slechts 5 tot 6
kilometer verwijderd van de legerkampen in Maurik en Kesteren. De opgraving Uilenburg bevindt zich
op niet meer dan 2 kilometer ten westen van een legerkamp dat bekend staat onder de naam ‘Baarskamp’
in Driel.1171 Daarnaast wordt op een gelijkaardige afstand, iets verder naar het noordwesten, nog een
laat-Romeins legerkamp vermoedt dat wordt aangeduid met het toponiem Oldenhof.1172 Tevens plaatsen
Roessingh en Blom op hun overzichtskaart in het rapport nog een marskamp in de buurt van de twee
genoemde castella. Hierover wordt verder echter geen melding gemaakt. Gezien de overeenkomsten
tussen de Heteren-Uilenburg en de andere sites, is een verklaring dat het hier een (meerfasig) tijdelijk
legerkamp betreft zeker niet onmogelijk.
Wanneer we de gelijkenissen tussen deze vindplaatsen op een rijtje zetten ontstaat een beeld van de
limes waarin de permanente forten dicht op de Rijn stonden en dat in het directe achterland op verschillende momenten tijdelijke legerkampen werden opgericht. Deze legerkampen lijken vooralsnog en
voor zover dit bepaald kan worden, te dateren in de periode nadat de limes zijn uiteindelijke vorm heeft
gekregen in het Nederrijnse gebied. Algemeen wordt aangenomen dat deze periode zich kenmerkt door
een relatieve rust aan de grenzen van het Romeinse rijk. Waar de kampen dan ook voor gediend hebben
is niet duidelijk. Wellicht gaat het om een duidelijke manifestatie van de aanwezigheid van het leger in
de omliggende gebieden, maar ook een verklaring als ‘oefenkamp’ behoort tot de mogelijkheden. Hierbij vertrokken de soldaten vanuit een permanent legerkamp of de castra bij Nijmegen op een expeditie
om vervolgens, als onderdeel van de oefening, een tijdelijk kampement op te richten. Ook kunnen de
tijdelijke kampementen dienst hebben gedaan bij het wisselen van legioenen in de legerkampen of bij
bepaalde exercities waarbij meer manschappen vereist waren dan de groep die op dat moment in een
castellum aanwezig was.
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19 . 7 twe e g ra f ve l de n : ve r sc h i l le n e n ove re e nkom ste n
In de tweede helft van de 1ste eeuw na Chr. werden aan weerszijde van de geul van Echteld fase II twee
terreinen in gebruik genomen als grafveld (fig. 19.11). Hoewel de grafvelden in dezelfde periode in
gebruik zijn geweest verschillen zij op een groot aantal punten van elkaar. Deze verschillen komen naar
voren in allerlei zaken, zoals de locatiekeuze, de vorm en opbouw van het grafveld en de wijze waarop
bepaalde begravingen zijn uitgevoerd. Anderzijds zijn er ook juist vele overeenkomsten. De vraag is dan
ook hoe we die verschillen en overeenkomsten moeten begrijpen en in hoeverre zij ons iets kunnen vertellen over de mensen die de grafvelden gebruikten en de mensen die op de grafvelden werden begraven.
Locatiekeuze
Het eerste fundamentele verschil tussen de twee grafvelden is de natuurlijke ondergrond. Het grafveld
Hazenkamp is gesitueerd op zandige kronkelwaardafzettingen van Echteld fase I, terwijl het grafveld De
Reth zich op een dun oeverpakket met daaronder komafzettingen bevindt. In het noordelijke deel zijn
deze oeverafzettingen overigens volledig opgenomen in de bouwvoor en lag het eerste sporenvlak op
de komklei. Hoewel de zandige opduiking van de kronkelwaardafzettingen ter hoogte van het grafveld
Hazenkamp doet vermoeden dat dit deel van het landschap een stuk hoger gelegen was dan het deel
dat zich aan de andere kant van de geul in het komgebied bevond, valt dat nog te betwijfelen. Uit het
onderzoek is namelijk gebleken dat het eerste sporenvlak in Hazenkamp zich tussen 4.4 en 4.6 m NAP
bevindt. De sporen van het grafveld De Reth waren op een iets lager niveau, namelijk tussen 4.2 en 4.4
m NAP zichtbaar (fig. 19.12). Hier ontbrak in het noordelijke deel echter het genoemde pakket oeverafzettingen. Daarbij komt dat van de grafgreppels in het noordelijke deel veelal slechts een onderkantje
met een dikte van slechts enkele centimeters resteerde. Dit wijst erop dat hier van het oorspronkelijke
maaiveldniveau een relatief dik pakket moet zijn verdwenen. Dit zou opgenomen kunnen zijn in de
bouwvoor, maar het gegeven dat in de noordelijke zone ook aanwijzingen zijn aangetroffen voor erosie van het landschap door een vroegmiddeleeuwse reactivering van de geul van Echteld fase II, duidt
erop dat een deel van dit landschap al in de Middeleeuwen zal zijn verdwenen. Wel is het zo dat op het
moment van deze reactivering een deel van de grafheuvels nog zichtbaar moet zijn geweest. Dit blijkt
uit het feit dat de zandige afzettingen van de reactivering de contouren van de grafgreppels en/of grafheuvels volgen. Concluderend kunnen we dus stellen dat een deel van het oostelijke grafveld omstreeks
het einde van de Vroege Middeleeuwen moet zijn geërodeerd, terwijl het overige deel in latere perioden
moet zijn geëgaliseerd, verploegd of op andere wijze zijn verstoord. Het ziet er echter wel naar uit dat
het landschap in de Romeinse tijd op De Reth min of meer op dezelfde hoogte heeft gelegen als het
grafveld Hazenkamp. Dit neemt overigens niet weg dat de locatiekeuze voor het grafveld Hazenkamp
zeker is ingegeven door de landschappelijke setting aldaar. De begrenzing van het grafveld volgt namelijk het lokale reliëf. Het is alleen niet zo dat het grafveld zich op een uitgesproken hogere plaats in het
landschap bevond. Waarschijnlijk is de locatiekeuze voor beide grafvelden evengoed wel bepaald door
de hoogte van het landschap. Verondersteld wordt dat men de hoogste plekken in de omgeving, i.e. De
Hoge Hof en het zuidelijke deel van De Reth, in combinatie met De Wilmert (een gebied dat zich ten
zuidoosten van De Reth bevindt) heeft benut voor bewoning. De zones die hier direct buiten lagen zullen zijn gebruikt als akkerland. De locaties waar de beide grafvelden zijn aangetroffen zullen echter niet
bijzonder geschikt zijn geweest als landbouwgrond. Het grafveld Hazenkamp bevindt zich namelijk op
een zandige en dus minder vruchtbare ondergrond en de grond op De Reth is zo compact en vet dat
het zeer moeilijk te bewerken zal zijn geweest. Omdat de beide stukken grond echter wat hoger lagen
dan de rest van het landschap waren ze wel geschikt als locatie voor de grafvelden.
Naast deze praktische verklaring voor de locatiekeuze voor de grafvelden lijkt uit de plaatsing van de
grafvelden in het landschap ook een visie op het leven en de dood naar voren te komen. Beide grafvelden
liggen als het ware in een uithoek van het landschap dat benut werd door een gemeenschap. Dit was een
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Fig. 19.11. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de beide grafvelden in het plangebied, ruimtelijk gescheiden door de restgeul
van Echteld fase II.

geordend landschap met nederzettingen, akkers, weilanden, woeste gronden, wegen en grafvelden. De
nederzettingen bevinden zich respectievelijk ten zuiden en zuidoosten van de grafvelden. De ruimte tussen de grafvelden en de bewoning in werd waarschijnlijk benut als landbouwgrond. De loop van de geul
van Echteld fase II in relatie tot de grafvelden doet vermoeden dat men de grafvelden op enige afstand
van de levende gemeenschap heeft willen plaatsen.
Wanneer we kijken naar de oppervlakte van de beide grafvelden valt direct op dat het grafveld De
Reth veel groter is dan het grafveld Hazenkamp. Zo heeft het laatstgenoemde grafveld een oppervlakte
van ongeveer 0.8 hectare, terwijl het grafveld De Reth ongeveer drie keer zo groot is. Verondersteld



436.690

160.590

4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4
3.9
3.8

436.120

0

160.110

100 m

3.7
3.6
3.4

Fig. 19.12. Tiel-Medel-Afronding. Geëxtrapoleerde hoogtekaart van het plangebied ter hoogte van de beide grafvelden en de
zone daaromheen.

wordt echter dat deze afmetingen grotendeels zijn ingegeven door de landschappelijke factoren. Daar
waar Hazenkamp de vorm van de opduiking van de kronkelwaardafzettingen volgt, lijkt De Reth in het
westen en noorden te worden begrensd door de geul. Aan de oost- en zuidzijde wordt De Reth verder
begrensd door een lager gelegen komgebied en de ondiepe depressie van de geul van Echteld fase I. Dit
beeld wordt ook bevestigd door de hoogtekaart in figuur 19.12. Op deze kaart is duidelijk zichtbaar dat
het hoogteverschil tussen de grafvelden Hazenkamp en De Reth zeer beperkt is.Voorts is op deze kaart



ook duidelijk zichtbaar dat de delen waarop bewoningssporen zijn aangetroffen daadwerkelijk hoger liggen dan de zones waar de beide grafvelden zijn aangetroffen.
Aantallen
De twee grafvelden verschillen niet alleen in oppervlakte van elkaar, maar ook in het aantal begravingen.
Wanneer we er vanuit gaan dat alle randstructuren minstens één bijzetting hebben gehad komen we voor
het grafveld Hazenkamp op een minimum aantal begravingen van 65.1173 Voor De Reth spreken we van
een minimum aantal graven van 98. Daarbij komt dat het, gezien de reeds genoemde post-depositionele
processen op De Reth, niet uit te sluiten is dat het aantal begravingen nog hoger heeft gelegen. Voor de
beide grafvelden geldt echter dat we geen idee hebben hoe de nederzettingen waaruit de overledenen
afkomstig waren eruit zagen. Het is dan ook lastig om deze aantallen te verbinden aan het aantal nederzettingen dat zijn doden hier begroef. Dit is met name voor De Reth problematisch en in mindere mate
voor Hazenkamp. Hoewel het voor de Romeinse tijd bijzonder lastig is om de duur van een generatie
of de samenstelling van een enkel erf te bepalen, lijkt het aantal van 65 begravingen niet gering voor
een nederzetting bestaande uit twee of drie gelijktijdige erven met een continue populatie van 5 tot 10
personen per erf. Hoewel het minimum aantal graven op De Reth bijna twee keer zo groot is als dat
van Hazenkamp, is de looptijd van de beide grafvelden waarschijnlijk hetzelfde: ca. 175 jaar. Dit betekent
dat de nederzetting (of in ieder geval de begraafgemeenschap) die bij het grafveld De Reth behoorde
waarschijnlijk twee keer zo groot moet zijn geweest als die van het grafveld Hazenkamp. Een andere en
waarschijnlijker verklaring voor het verschil in aantal begravingen is dat de begraafgemeenschap van De
Reth afkomstig was uit twee nederzettingen.Waar deze nederzettingen gelegen hebben is echter niet duidelijk. In eerste instantie werd gedacht dat De Wilmert één van deze locaties was. Landschappelijk gezien
komt deze plek inderdaad zeker in aanmerking. Daarbij is ook uit amateurvondsten bekend dat hier een
nederzettingsterrein moet hebben gelegen. Opvallend is echter dat het beeld dat uit deze vondsten naar
voren komt, voornamelijk wijst op een vroeg-Romeinse nederzetting. Midden-Romeinse vondsten zijn
hier tot nu toe niet of nauwelijks gedocumenteerd. Waarschijnlijk zal alleen toekomstig onderzoek op
De Wilmert uit kunnen wijzen of hier één van de nederzettingen heeft gelegen die zijn doden op De
Reth heeft bijgezet. Een eventuele tweede nederzetting die gebruik maakte van het grafveld De Reth
moet waarschijnlijk meer richting het noordoosten worden gezocht, ter hoogte van het Lingemeer. Het
gegeven dat de onderzoekers van De Roeskamp geheel in het oosten een waarschijnlijk Romeinse greppel hebben gevonden wijst erop dat de zojuist veronderstelde nederzetting daar in de buurt zou kunnen
liggen. Omdat er op de niet-opgegraven delen van De Roeskamp ook tijdens het proefsleuvenonderzoek
geen aanwijzingen voor Romeinse bewoning zijn gevonden, is het echter waarschijnlijk dat deze zich
nog verder naar het noordoosten bevindt. De afstand van het grafveld tot de bewuste greppel bedraagt
ongeveer 300 m, vergelijkbaar met de afstand tussen De Reth en De Wilmert.
Afmetingen
Een ander duidelijk verschil tussen de beide grafvelden is het formaat van de grafmonumenten. De
grootste kringgreppels van het grafveld Hazenkamp hebben een diameter van ca. 10.5 m. De kleinste
kringgreppel meet slechts 4.45 m in doorsnede. Voor de kringgreppels op De Reth geldt dat ook daar
kleine exemplaren zijn vertegenwoordigd. Zo heeft het kleinste kringgreppeltje een diameter van slechts
4.5 m, waarmee het overeenkomt met de kleinste kringgreppel op Hazenkamp. Echter bijna de helft van
de ronde randstructuren heeft een grotere diameter dan het grootste grafmonument op Hazenkamp. Eén
kringgreppel bereikt zelfs een doorsnede van 23.30 m. Voor de rechthoekige grafgreppels geldt dat het
	Hierbij is het laat-Romeinse graf 1006 niet meegere-
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kend. Dit maakt gezien de datering geen onderdeel uit
van het grafveld.



grootste exemplaar op Hazenkamp ca. 8.65 bij 6.85 m meet en de kleinste ca. 4 bij 4 m. In het geval van
De Reth kan voor een incomplete grafgreppel worden vastgesteld dat deze aan één zijde slechts 3.10 m
lang was. Het is niet waarschijnlijk dat de andere zijde veel langer was, waardoor dit met zekerheid het
kleinste vierkante grafmonument op De Reth genoemd mag worden. De grootste vierhoekige randstructuur van De Reth meet 19.90 bij 18.90 m. Ook nu geldt weer dat bijna de helft de randstructuren
aanzienlijk groter was dan de grootste vierhoekige grafgreppels op het grafveld Hazenkamp.
Ruimtelijke organisatie
Ook de ruimtelijke structuur van de grafvelden verschilt aanzienlijk van elkaar. Het grafveld Hazenkamp
maakt een wat rommelige indruk, terwijl het grafveld De Reth een stuk gestructureerder oogt. Daar
waar bij Hazenkamp de graven in eerste instantie zonder enige relatie tot elkaar in het grafveld lijken
te liggen, is bij De Reth sprake van een structuur waarbij de grafmonumenten duidelijk op elkaar zijn
georiënteerd. In sommige gevallen waren de grafmonumenten zelfs aaneengeschakeld, zodat een soort
‘dodenstraatjes’ zijn ontstaan.
Uit de analyse is echter naar voren gekomen dat in de uitleg van het grafveld Hazenkamp wel degelijk
een bepaalde structuur is te herkennen, zij het niet zo duidelijk en georganiseerd als die van De Reth.
Voor beide grafvelden kan namelijk worden gesteld dat er sprake is van verschillende gravenclusters. Op
het grafveld Hazenkamp zijn vier gravenclusters te onderscheiden die zich ruimtelijk laten herkennen.
De clusters op De Reth laten zich, als gevolg van het ontbreken van (goed dateerbare) graven, minder
goed definiëren. Hier zijn echter de patronen die zichtbaar zijn in de randstructuren als onderscheidend
criterium gebruikt.
Datering en fasering
De hiervoor beschreven verschillen springen direct in het oog op het moment dat men de twee grafvelden bekijkt. Wanneer echter wordt gekeken naar de datering van de grafvelden, de inhoud van de
graven, het voorkomen van bepaalde typen graven of bijvoorbeeld de uitvoering van de graven zijn de
verschillen aanzienlijk kleiner en zijn er juist meer overeenkomsten tussen de beide grafvelden.
Op het gebied van de datering komen de beide grafvelden ogenschijnlijk zeer goed overeen. Echter,
de chronologische resolutie van het vondstmateriaal en de 14C-dateringen is veelal te beperkt voor een
gedetailleerde datering en fasering. Om uiteindelijk toch tot een fasering te komen zijn naast de vondsten 14C-dateringen, ook de stratigrafie, de ligging van de graven en de verschijningsvorm van de graftypen
benut. Voor beide grafvelden kunnen op deze manier minimaal drie fasen worden onderscheiden.
De eerste fase vangt aan in de tweede helft van de 1ste eeuw na Chr. en loopt door tot omstreeks het
begin van de 2de eeuw na Chr. De tweede gebruiksfase hangt voor beide grafvelden samen met de aanleg van een greppelsysteem en loopt tot ongeveer het midden van de 2de eeuw na Chr. In het geval van
het grafveld Hazenkamp werd in deze fase voor het eerst een greppel gegraven die het grafveld geheel
omheint. In het geval van De Reth werd het grote greppelsysteem 6008 aangelegd. Dit greppelsysteem
had zeer waarschijnlijk niet tot doel het grafveld te begrenzen. Het gegeven dat de greppels kort nadat ze
waren gegraven weer zijn gedicht, wijst erop dat het systeem niet primair als begrenzing van het grafveld
diende.Wanneer dit wel het geval was had men moeite gedaan de greppels open te houden. Het is echter
zeer waarschijnlijk, getuige de oriëntatie van verschillende grafmonumenten op deze structuur, dat de
begraafgemeenschap de locatie van de greppel wel als een begrenzing van het grafveld heeft gebruikt.
Deze zal, al dan niet door het leger af en toe zijn uitgegraven en weer zijn dichtgegooid, maar de locatie
zal altijd wel zichtbaar zijn geweest in het landschap. Hetzij door een verschil in vegetatie hetzij door
een laagte in het landschap of een combinatie hiervan.
De laatste fase van de grafvelden kenmerkt zich in beide gevallen als een periode waarin geen sprake
meer is van randstructuren. Ook komen graven van het type A en B, -een enkele uitzondering daar gelaten- niet meer voor. Hoewel de graven in deze periode nog wel in clusters bevinden, is er geen patroon



waar te nemen in de locatie van de graven. Deze periode loopt door tot uiterlijk het midden van de 3de
eeuw na Chr.
Crematiegraven en grafgiften
Zoals gebruikelijk bij inheems-Romeinse grafvelden bestaat het grootste deel van de bijzettingen uit
crematiegraven. Wel is het zo dat in het geval van De Reth een zeer groot aantal graven ontbreekt als
gevolg van post-depositionele verstoringen. Zowel op De Reth als Hazenkamp zijn alle gebruikelijke
graftypen vertegenwoordigd. Binnen deze typen zijn wel enkele variaties waarneembaar, zoals het voorkomen van enkele ondiepe kuilen met veel schervenmateriaal op Hazenkamp (1009 en 1022). Ook zijn
op Hazenkamp enkele dubbele crematiegraven (1037/1035 en 1051/1054) aangetroffen. Op De Reth
zijn geen bijzondere graftypen aangetroffen.
Verder kenmerken de graven zich niet door een uitzonderlijke rijkdom en bestaan de aardewerken
grafgiften, wanneer aanwezig, hoofdzakelijk uit tafelwaar, gevolgd door vaatwerk voor transport of opslag.
Opmerkelijk is dat in beide grafvelden twee graven zijn aangetroffen waarin glazen vaatwerk aanwezig
was. Ook metaal, anders dan fibulae, blijkt relatief zeldzaam te zijn in de graven. Fibulae worden ook niet
zo zeer als grafgift beschouwd, maar meer als functioneel voorwerp dat werd gebruikt om bijvoorbeeld
een doek met crematieresten bijeen te houden. Overigens is op beide grafvelden een graf met daarin een
scheermes aangetroffen. Op Hazenkamp was deze vergezeld van een schaar. Tevens is in één graf op dit
grafveld een mes aangetroffen, gelegen op een bord.
Naast materiële grafgiften is in een aantal gevallen ook dierlijk materiaal, waarschijnlijk in de vorm
van vlees meegegeven in de graven. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om resten van varken, gevolgd
door schaap/geit en kip.
Voor wat betreft de relatief beperkte rijkdom in de graven kunnen we stellen dat het mogelijk is dat
op De Reth nog een aantal rijkere graven moet hebben gelegen. Het gegeven dat een deel van de graven
is geërodeerd of anderszins is verstoord in combinatie met enkele uitzonderlijk grote grafheuvels, doet
ons afvragen of in deze grafmonumenten enkele rijke graven waren opgenomen. Dit valt helaas niet meer
vast te stellen.
Inhumatiegraven
Op beide grafvelden zijn inhumatiegraven van zowel volwassenen als baby’s aangetroffen. In het geval van
de babygraven kunnen we stellen dat deze qua locatiekeuze binnen het grafveld goed overeenkomen. Op
beide grafvelden is sprake van een relatie tussen het babygraf en een randstructuur van een grafheuvel.
Hieruit blijkt dat babygraven, zij het op een andere wijze, ook duidelijk in het grafveld worden opgenomen. Echter, eveneens voor beide grafvelden, is een voorbeeld van een babygraf beschikbaar waarbij
het graf een meer afgezonderde positie ligt. In het geval van De Reth ligt het graf zelfs net buiten de
begrenzing van het grafveld. Het afgezonderde babygraf van Hazenkamp ligt zoals gezegd wel binnen het
grafveld, maar wel op een solitaire locatie. Daarbij maakt het deel uit van een dubbelgraf waarin ook de
gecremeerde resten zijn aangetroffen van een ander individu. Waarschijnlijk gaat het om een volwassen
persoon.
Ook op het gebied van de overige inhumatiegraven zijn er enkele verschillen waargenomen. Zo lijken
de inhumatiegraven op De Reth, voor zover dat nog is vast te stellen, nette begravingen te zijn geweest.
Bij één graf resteerde alleen een deel van de onderbenen, waardoor over de positie van de rest van het
lichaam geen uitspraken gedaan kunnen worden. In het geval van drie van de vier inhumatiegraven van
volwassenen kon worden vastgesteld dat de overledenen op de rug lagen in gestrekte positie ten tijde van
de ter aarde bestelling. De personen in de inhumatiegraven van Hazenkamp daarentegen lagen op hun
zij. Ook was één van de armen opgetrokken en lag de andere over of onder de buikholte. In het geval
van graf 1073 is de onderkaak op enige decimeters van de schedel aangetroffen. Hierbij is het echter niet
uitgesloten dat dit het gevolg is van latere graafactiviteiten, waarbij men bijvoorbeeld op zoek was naar



begraven rijkdommen en de schedel heeft gelicht en deze vervolgens heeft teruggeplaatst. Een dergelijke
post-depositionele verklaring voor de staat waarin het lichaam is aangetroffen kan niet worden gegeven
voor graf 1042. De vrouw die in dit graf was begraven lag op een laag van houtskool en naast de reeds
genoemde positie van de armen, waren ook haar benen op een merkwaardige manier in de grafkuil
gepositioneerd. Interessant is dat het botanische onderzoek een aanvulling heeft kunnen geven over de
wijze waarop deze mensen zijn begraven. In het geval van graf 1073 is het lichaam waarschijnlijk op een
‘bed’ van grassen in de kuil gelegd.Verder weten we dat het maal voor de dood van deze man voor een
groot deel bestond uit tarwe, getuige de resten die zijn aangetroffen rond de buikholte. Voor graf 1042
kan op basis van het botanisch onderzoek worden geconcludeerd dat het lichaam op een brandstapel
van dennenhout heeft gelegen. Hierbij zijn overigens geen hoge temperaturen bereikt als gevolg van
een zuurstofloze of zuurstofarme situatie. Dit is mogelijk ook één van de redenen waarom deze persoon
niet is verbrand. Een andere reden dat men in dit geval en in het geval van graf 1042 heeft gekozen voor
inhumatie in plaats van crematie, wordt wellicht gevonden in de herkomst van deze persoon. Uit het isotopenonderzoek is namelijk gebleken dat deze vrouw niet uit de directe omgeving van Medel afkomstig
is en als kind een meer nomadisch bestaan heeft geleid alvorens zij in Medel terecht kwam. Ook voor
de vrouw in graf 1089 op De Reth geldt dat zij niet uit Medel afkomstig kan zijn, maar buiten de regio
zal zijn opgegroeid. Echter, de overige geïnhumeerde individuen lijken wel uit de directe omgeving van
Medel afkomstig te zijn. Daarom wordt aangenomen dat zij tot de lokale bevolking hebben behoord.
Hoewel het dus verleidelijk is om het inhumeren aan een geografische herkomst te relateren, blijkt dat
op basis van het isotopenonderzoek niet mogelijk voor alle graven. Men zal dus een andere reden hebben
gehad om deze mensen niet te cremeren. Een mogelijke verklaring wordt gevonden in de historische
hoek. Zo schrijft Plinius in zijn Naturalis Historia dat iemand die door de bliksem wordt getroffen en met
open ogen sterft, niet gecremeerd mag worden omdat men ‘heeft gebrand voordat hij was overleden’.1174
Men kan zich goed indenken dat naast deze ook andere gelijksoortige regels bestonden die voorschreven
dat een persoon niet gecremeerd, maar geïnhumeerd moest worden. Overigens is het niet uit te sluiten
dat de afwijkende wijze van inhumeren voor de vrouw uit graf 1042 wel te maken heeft met een andere
geografische of culturele achtergrond. Haar migratiegeschiedenis wijkt, voor zover die te achterhalen is,
op meerdere punten af van het lokale beeld dan die van de overige inhumatiegraven.
Diergraven
Op beide grafvelden zijn ook diergraven aangetroffen. In het geval van Hazenkamp gaat het om een
paardengraf en een rundergraf en op De Reth betreft het een hondengraf. Over de redenen waarom
diergraven in grafvelden worden aangetroffen kan, bij gebrek aan schriftelijke bronnen die uitweiden
over de achtergrond van dergelijke graven, enkel gespeculeerd worden. In het geval van een hondengraf
kan men vermoeden dat er een wakende functie vanuit diende te gaan. Echter voor graven van paarden
en runderen is een dergelijke verklaring niet goed houdbaar. Waarom deze dieren hun laatste rustplaats
binnen een grafveld hebben gekregen, blijft vooralsnog onduidelijk.
Het einde van de grafvelden
Op het grafveld Hazenkamp is een kleilaag aangetroffen die de rivier bij een reactivering over het grafveld
heeft afgezet, waarschijnlijk ergens in de vroege 3de eeuw na Chr. Het lijkt er op dat deze hernieuwde
rivieractiviteit het einde van de grafvelden heeft ingeluid.Veel later, in de 4de eeuw na Chr., richtte men
een erf in op het voormalige grafveld. Een interessante vraag is in hoeverre de grafmonumenten toen
nog zichtbaar zijn geweest. Op De Reth kon in ieder geval worden vastgesteld dat de grafmonumenten
in de Vroege Middeleeuwen nog zichtbaar moeten zijn geweest als lichte verhogingen in het landschap.

	Plinius (b), Naturalis Historia, boek 2, 145.
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1 9 . 8  g r a f v e l d e n i n d e r e g i o
Moeilijk zichtbare grafvelden
In het rivierengebied zijn in de afgelopen vijf decennia meerdere grafvelden uit de Romeinse tijd opgegraven. De grafvelden van Medel vormen een welkome aanvulling op deze dataset. Te meer omdat het
aantal (vrijwel) compleet opgegraven grafvelden in de regio eigenlijk niet zo groot is. Dit is deels een
gevolg van de relatief slechte zichtbaarheid van grafvelden tijdens vooronderzoeken. Omdat een grafveld
in de gebruiksperiode niet veel betreden wordt, is er vrijwel nooit sprake van een cultuurlaag. Juist cultuurlagen worden vanwege hun ‘vuile’ karakter tijdens vooronderzoeken goed herkend in boringen. In
die gevallen wordt vaak vervolgonderzoek geadviseerd. Aangezien deze lagen bij grafvelden ontbreken
en het tot op heden helaas nog niet altijd gebruikelijk is dat de landschappelijke situatie ook wordt meegenomen in het advies, is de kans bijzonder groot dat grafvelden zijn vrijgegeven na het booronderzoek
aangezien er te weinig indicatoren in de boringen zijn aangetroffen. Overigens zijn in het riviergebied
cultuurlagen dikwijls opgenomen in de bouwvoor en dan niet zichtbaar in boringen. Echter, de trefkans
op indicatoren is op een nederzettingsterrein wat groter dan op grafvelden. In het geval van de grafvelden te Medel had men de landschappelijke situatie in het advies tot vervolgonderzoek wel meegenomen,
maar aangezien het grafveld van De Reth zich in een zone bevond waarvan al tijdens de vooronderzoeken werd gezegd dat deze al als landschappelijk onaantrekkelijk werd beschouwd omdat deze in een
komgebied lag, was voor dit deel een lage verwachting uitgesproken. Hierdoor was de intensiteit van het
proefsleuvenonderzoek op het noordelijke deel van De Reth dan ook lager dan in de overige delen van
het plangebied. Tevens werd er vanuit gegaan dat het grafveld Hazenkamp werd gebruikt door zowel de
bewoners van de Hoge Hof als die van De Wilmert. Hierbij had men het belang van de geul als barrière onderschat. Belangrijker is echter dat de onderzoeksgeschiedenis niet alleen bevestigt dat grafvelden
uitermate moeilijk zijn te traceren, maar dat ze ook op plaatsen kunnen liggen waar ze, vanuit landschappelijk oogpunt, niet verwacht worden. Mede hierdoor is het onderzoek in Medel een belangrijk
onderzoek te noemen. Ook het feit dat binnen een relatief klein gebied een drietal (deels) gelijktijdige
grafvelden zijn aangetroffen, maakt het hier uitgevoerde onderzoek relevant voor toekomstig onderzoek.
Overeenkomsten en verschillen op het gebied van graven en grafgiften
Wanneer we kijken naar de verschillende grafvelden in de regio lijken deze in grote lijnen dezelfde kenmerken te vertonen als die van Medel. De grafvelden bestaan hoofdzakelijk uit crematiegraven, al dan
niet omgeven door randstructuren en de grafgiften lijken hoofdzakelijk met eten en drinken te maken
te hebben. Als in meer detail naar de grafvelden wordt gekeken, blijken er ook opvallende overeenkomsten te bestaan op andere gebieden. Zo komen in verschillende graven in de regio scheermessen, veelal
in combinatie met terra sigillata kommen voor. Ook worden in meerdere grafvelden delen van spinrokkens aangetroffen. Een andere interessante overeenkomst in de grafinventarissen wordt gevonden in het
voorkomen van glazen potten van het type Isings 67c. Deze overeenkomsten worden overigens niet bij
alle grafvelden waargenomen, hetgeen wellicht nog interessanter is. Anderzijds kan het feit dat niet op
alle grafvelden glazen potten of scheermessen voorkomen ook verklaard worden vanuit de economische
positie van de begraafgemeenschap. Als men minder te besteden had, zijn de grafgiften wellicht ook wat
soberder. Een interessante vraag is wel hoe de gemeenschappen waartoe de grafvelden behoorden tot
dezelfde inzichten zijn gekomen ten aanzien van bijvoorbeeld de samenstelling van de bijgiften en wat
de achterliggende gedachte hierbij was.
Inhumatiegraven
Crematie was de norm in de Romeinse grafvelden. Af en toe worden er echter inhumatiegraven aangetroffen. Wanneer het gaat om babygraven is dit beeld mogelijk te verklaren vanuit de Naturalis Historia,
waarin Plinius meldt dat het bij geen enkel volk gebruikelijk is doden te cremeren voordat de eerste



tanden zijn doorgekomen.1175 Hoewel we weten dat de baby- en kindersterfte in de Romeinse tijd vrij
hoog moet zijn geweest, zijn de voorbeelden van babygraven in de regio niet heel talrijk. Alleen van de
grafvelden Zoelen-Scharenburg1176, Zaltbommel-De Wildeman1177 en Tiel-Passewaaij1178 zijn babygraven
bekend. De andere grafvelden hebben voor zover bekend geen graven van zuigelingen opgeleverd. Wel
zijn op deze grafvelden kindergraven aangetroffen. Theoretisch zou dit beeld verklaard kunnen worden
vanuit het idee dat de botjes van geïnhumeerde baby’s dusdanig bros zijn dat ze het langdurig verblijf
in de grond niet of slecht hebben doorstaan en daardoor niet herkend zijn in het veld. Het geval wil
echter dat Plinius’ opmerking ten aanzien van het cremeren van baby’s niet volledig op lijkt te gaan voor
het rivierengebied. Inhumatiegraven van baby’s zijn tot nu toe alleen aangetroffen in Medel en ZoelenScharenburg. Zowel in Tiel-Passewaaij als bij de twee andere genoemde grafvelden komen crematiegraven van kinderen jonger dan 1 jaar voor. Theoretisch is het mogelijk dat deze kinderen allen ouder
waren dan 7 maanden en daarom wel zijn gecremeerd, maar hierover is geen uitsluitsel te geven. Op het
grafveld Hazenkamp blijken geen crematiegraven van dergelijke jonge kinderen voor te komen. Ook op
De Reth zijn ze niet aangetroffen, maar het kan niet worden uitgesloten dat deze er wel zijn geweest.
Ook de inhumatiegraven van oudere individuen zijn interessant. Deze zijn bijvoorbeeld op het grote
grafveld van Tiel-Passewaaij, met uitzondering van een laat-Romeins graf, absent.1179 Ook in de kleinere
grafvelden in Wijchen, Valburg, Wijk bij Duurstede en Medel 1a zijn geen inhumatiegraven aangetroffen. In het geval van Zoelen-Scharenburg gaat het in bijna alle gevallen om laat-Romeinse graven.1180
Deze moeten waarschijnlijk, net als dat op Hazenkamp het geval is, worden toegeschreven aan de laatRomeinse bewoning, maar vertonen verder geen duidelijke overeenkomsten met de graven uit het
onderzoek te Medel. Eén graf vertoont echter wel veel overeenkomsten met graf 1042 in het grafveld
Hazenkamp. De dode in graf, ‘inh. 4’ uit Zoelen, lag op een houtskoolrijke laag, lag op zijn zij, was niet
verbrand en had geen bijgiften meegekregen. De onderzoekers zien dit graf als mogelijk mislukte crematie of een geval waarbij de grafkuil toevalligerwijs exact boven een ouder graf is gegraven.1181 In het
licht van de bevindingen in Medel lijkt een andere verklaring wellicht beter te passen en dient dit graf
verklaart te worden vanuit de achtergrond van de dode. Voor graf 1042 in Medel is vastgesteld dat de
vrouw die hierin begraven was uit een ander gebied afkomstig was. Wellicht is haar afkomst mede bepalend geweest voor de wijze waarop zij ter aarde is besteld. Voor de man uit Zoelen zijn geen gegevens
over diens herkomst bekend, maar wanneer de theorie over graf 1042 klopt, is het, zeker gezien de overeenkomsten in de begravingswijze, niet onmogelijk dat de wijze waarop ‘inh. 4’ uit Zoelen is begraven,
bepaald is door zijn afkomst.
In een ander groot grafveld, dat van Geldermalsen-Middengebied, zijn ook inhumatiegraven aangetroffen uit de midden-Romeinse tijd.1182 Over de vondstomstandigheden is echter verder weinig bekend.
Grafgiften
Een algemeen kenmerk van inheems-Romeinse graven is dat ze veelal vergezeld gaan van grafgiften.
Hierbij gaat het in de regel om stukken vaatwerk, al dan niet in complete vorm. Deze objecten lijken
eigenlijk altijd te maken te hebben met eten of drinken en worden dan ook gezien als platforms of containers van voedsel en drank voor de overledenen tijdens hun reis naar het hiernamaals. De gegevens uit
Medel sluiten goed aan op dit beeld. Er zijn meerdere voorbeelden bekend van graven waarin vaatwerk
is aangetroffen. In sommige graven lijkt ook het bewijs geleverd te kunnen worden dat er daadwerkelijk
voedsel op de borden heeft gelegen. Een voorbeeld hiervan zijn de botjes van een varken in graf 1085
op het grafveld De Reth, of het mes dat op het bord lag in graf 1031 op het grafveld Hazenkamp. Ook
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uit de andere grafvelden in de regio zijn dergelijke voorbeelden bekend.
Naast deze algemene kenmerken lijken ook bepaalde soorten objecten of typen vaatwerk vaker te
worden geselecteerd als bijgift. Een voorbeeld hiervan zijn scheermessen. Deze zijn zowel in Medel als in
Zoelen1183, Huissen1184 en mogelijk Tiel-Passewaaij aangetroffen.1185 Interessant is de combinatie van een
schaar en een scheermes, zoals aangetroffen in graf 1047. Ook deze combinatie komt vaker voor, zoals in
Zoelen1186 en in het grafveld van Huissen.1187 Een ander object dat vaak wordt aangetroffen in graven zijn
glazen potten van het type Isings 67c. Deze bolle, geribde potten zijn in zeker vier van de hierbij vergeleken grafvelden aangetroffen.1188 Dit is zeer opmerkelijk te noemen, aangezien men ook zeker toegang
had tot andere vormen van glazen potten. Deze zijn echter niet aangetroffen in de grafvelden. Het is dan
ook niet uit te sluiten dat aan deze potvorm, om wat voor reden dan ook, voor de inheems-Romeinse
gemeenschap in het rivierengebied, een specifieke rol in het begrafenisritueel vervulde. Mogelijk werden
ook andere stukken vaatwerk significant vaker gebruikt in grafvelden, waarbij er mogelijk vaste combinaties bestonden. Echter, het identificeren hiervan is een studie op zich en valt buiten de mogelijkheden
voor dit onderzoek. Hetzelfde geldt voor het achterhalen van de redenen waarom bepaalde vormen,
objecten en combinaties vaker worden gebruikt in het grafritueel.
Interessant is ook de verandering in de visie van de gemeenschap ten opzichte van de wijze van
begraven en de manier waarop de bijgiften worden meegegeven. Het lijkt namelijk zo te zijn dat men in
eerste instantie de voorkeur geeft aan het deponeren van complete, onverbrande stukken. In latere fases
komt het meeverbranden van objecten op de brandstapel meer in zwang en na het midden van de 2de
eeuw na Chr. lijkt het zo te zijn dat men alleen nog maar brandgraven aanlegt, waarbij zowel de botresten als de restanten van de brandstapel en de verbrande bijgiften worden gedeponeerd. Hoe dit patroon
verklaard moet worden is niet duidelijk, wellicht heeft het te maken met sociaal politieke of culturele
veranderingen in de 2de eeuw na Chr. (zie onder).
Datering van de grafvelden
De grafvelden die tijdens het onderzoek in Medel zijn aangetroffen kennen waarschijnlijk een min of
meer gelijkaardige begindatering omstreeks het begin van de midden-Romeinse tijd. Opmerkelijk is dat
dit opgaat voor nagenoeg alle grafvelden in het rivierengebied. Wel bestaan binnen de grafvelden voorbeelden van enkele vroeg-Romeinse graven, maar hiervoor geldt dat de datering ervan veelal gestoeld is
op aardewerk of 14C-gegevens. Bij beide vormen van dateren kennen de dateringen een vrij grove resolutie. Hierdoor is het mogelijk dat, voor de weinige vroeg gedateerde graven in grafvelden met een grote
midden-Romeinse compoment, geldt dat deze later dateren dan nu wordt aangenomen. Zoals verderop
ook zal worden beargumenteerd zijn hele vroege, zuivere vroeg-Romeinse graven in het rivierengebied
uiterst schaars of zelfs afwezig. De grafvelden van Medel passen qua datering dan ook goed binnen het
bestaande beeld.
Een tweede punt met betrekking tot de datering van de grafvelden in Medel heeft te maken met de
fasering. Bij beide grafvelden zien we in de eerste twee fasen vooral graven van het type A en B, al dan
niet binnen een grafmonument. Echter van het midden van de 2de eeuw na Chr. lijkt deze vorm van
begraven los gelaten te worden en stapt men over op een teraardebestelling in brandrestengraven waarbij
resten van de brandstapel, crematieresten en verbrande bijgiften, ongesorteerd in een grafkuil worden
bijgezet. Dit zijn graven van het type C. Ook deze ontwikkeling lijkt in de regio in andere grafvelden
waargenomen te kunnen worden, maar ook hier lopen we tegen de beperkingen van het daterend onder	Van der Feijst et al. 2017, 85
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zoek aan als het gaat om het nauwkeurig plaatsen van graven in een fasering. In Zoelen is een dergelijke
verdeling bijvoorbeeld op zich wel mogelijk, maar is de resolutie van de gedateerde graven te grof. De
meeste dateringen beslaan de volledige 2de eeuw na Chr. waardoor een onderscheid als dat in Medel
niet te maken is.1189 Voor Zaltbommel-De Wildeman lijkt een vergelijkbare verdeling, waarbij graven
van het type C de overhand hebben na het midden van de 2de eeuw na Chr. tot de mogelijkheden te
behoren. Echter ook hier zijn de dateringen te ruim en concentreren deze zich rond het midden van de
2de eeuw. Daarbij heeft men hier ook enkele vroege brandrestengraven en wordt het zicht vertroebeld
door een vrij groot aantal ongedateerde graven.1190 Dit laatste is bijvoorbeeld ook een probleem bij TielPassewaaij waar men ook beschikt over een grote hoeveelheid randstructuren zonder graf en derhalve
zonder datering. Wel is het zo dat men hier wel een duidelijke overheersing zien van graven van het type
A en B over graven van het type C in de periode vanaf het begin van het grafveld tot en met 150 na
Chr.1191 Na het midden van de 2de eeuw na Chr. neemt het aantal graven van het type A en B drastisch
af. Het percentage graven het type C (en D) neemt vanaf dan toe, maar uit de grafiek uit de publicatie
blijkt dat vooral graven van het type E/F in aantal toenemen.1192 Dit zijn kuilen zonder crematieresten of
graven die om een andere reden niet zichtbaar meer zijn. De plaatsing van deze graven in een bepaalde
periode is gebaseerd op de aanname dat het grafveld chronologisch is gegroeid, maar het is niet zeker of
de graven ook daadwerkelijk in deze periode thuishoren. Evengoed hebben deze graven tot gevolg dat
we ook voor Passewaaij niet met zekerheid kunnen zeggen dat graven van het type A en B in de latere
fase van de midden-Romeinse tijd worden verdrongen door graven van het type C. We kunnen tot nu
toe dan ook alleen vermoeden dat de situatie zoals we die zien in Medel, waarbij graven van het type
A en B de boventoon voeren in de eerste helft van de midden-Romeinse tijd, representatief is voor de
regio. Echter, harde data zijn hierin niet voorhanden.
Inheems-Romeinse grafvelden in het rivierengebied: een model
Een groot deel van de hier besproken grafvelden zijn in de eerdere rapportage over het onderzoek van
vindplaats 1 tijdens het project Medel 1a ook behandeld.1193 Op het moment dat dit onderzoek werd
uitgevoerd, ging men nog steeds uit van het beeld dat door Aarts en Heeren geschetst was over de
ontwikkeling van het inheems-Romeinse grafveld.1194 Hierbij zouden kerngrafvelden als dat van TielPassewaaij en Zaltbommel-De Wildeman in de loop van de Romeinse tijd de norm worden. Aarts en
Heeren zien een transitie van kleine familiegebonden grafvelden (grafveld oost en zuid) naar de grote
kerngrafvelden. Volgens de onderzoekers moet het grafritueel waarbij mensen in kleine familieclusters
worden bijgezet als traditioneel beschouwd worden voor de Late IJzertijd en vindt de transitie naar
het communaal begraven plaats door of onder invloed van de groeiende Romeinse aanwezigheid in
het rivierengebied.1195 Hoewel een zeer interessante hypothese, bleek deze op basis van de toentertijd
besproken grafvelden niet op te gaan voor alle grafvelden. Uit de analyse uit 2014 bleek namelijk dat zelfs
op de vindplaats Tiel-Passewaaij sprake was van meerdere kleine grafvelden die naast het grote grafveld
bestonden.
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Fig. 19.13. Het kerngrafveld Tiel-Passewaaij met daaromheen de kleinere grafveldjes. Naar Aarts/Heeren 2011, 16, fig. 3.5.

Drie van de zojuist genoemde kleine grafveldjes van Passewaaij bestonden uit respectievelijk vier,
dertien en twee graven (fig. 19.13).1196 Deze grafveldjes, respectievelijk grafveld oost en grafveld zuid
genoemd, worden door Aarts en Heeren rond de overgang van de Late IJzertijd naar de Romeinse
tijd gedateerd.1197 Hiermee lijkt men te veronderstellen dat deze graven horen bij de vroegste fase van
bewoning op de nederzetting. Dit impliceert dat de door Aarts en Heeren geschetste transitie van kleine
familie gebonden grafveldjes naar grote communale grafvelden plaatsvond in dezelfde gemeenschap.Voor
grafveld oost is de datering gebaseerd op die van het vondstmateriaal en enkele aannames met betrekking
tot formatieprocessen.1198 Het is echter zeer waarschijnlijk dat dit grafveld in de Late IJzertijd gedateerd
moet worden.1199 Waarschijnlijk zelfs voordat de inheems-Romeinse bewoning in Passewaaij aanvangt.
Hierbij is dus geen sprake van continuïteit in de bewoning en vind de transitie in het grafritueel dus ook
niet plaats in dezelfde, maar in een andere gemeenschap met een andere culturele achtergrond. Grafveld
zuid kon niet gedateerd worden vanwege het volledig ontbreken van vondstmateriaal. Het derde mogelijke grafveld omvatte een tweetal crematiegraven, maar een interpretatie als graf wordt door Heeren in
twijfel getrokken. Hij sluit niet uit dat het hier alleen de resten van brandstapels betreft, waarbij de resten
van de doden dan in het centrale grafveld zijn bijgezet.1200
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De onderzoeken van Medel 1a, Wijchen-Holenbergseweg en Wijk bij Duurstede laten zien dat kleine
crematiegrafvelden ook nog voorkomen in de tweede helft van de 2de eeuw na Chr. en daarna. Ook
in deze periode gaat het, net als in het grafveld zuid in Tiel-Passewaaij, in sommige gevallen om schone
bijzettingen zonder verdere bijgiften. Het is dan ook niet uit te sluiten dat grafveld zuid uit Passewaaij
eveneens een datering in tweede helft van de midden-Romeinse tijd zou moeten hebben. Ook de
veronderstelde relatie tussen het grafveld oost en het centrale grafveld lijkt niet correct, aangezien het
dateringsverschil waarschijnlijk groter is dan door de onderzoekers wordt voorgesteld. Dit werpt de
vraag op of er daadwerkelijk sprake is van een transitie zoals deze door Aarts en Heeren wordt geschetst.
We beschikken namelijk niet over gedateerde grafvelden uit de vroegste fase van de Romeinse tijd.
Zoals beargumenteerd is er een mogelijkheid dat het grafveldje oost van de kleine grafvelden in TielPassewaaij veel eerder dateert en dus vanuit een andere culturele traditie is aangelegd.Voor het grafveldje
zuid kan niet worden uitgesloten dat het in de midden-Romeinse tijd gedateerd moet worden.Voor de
twee mogelijke graven geldt dat deze zeker een midden-Romeinse datering kennen. Dit idee vindt ook
aansluiting bij het huidige beeld waarin dergelijke grafveldjes ook in de midden- en zelfs laat-Romeinse
tijd voorkomen. We moeten dus concluderen dat het model van Aarts en Heeren waarin men over gaat
naar grote communale grafvelden, wat verfijning behoeft. De transitie lijkt wel te worden gemaakt, maar
het is zeker niet de enige verschijningsvorm van grafvelden. Kleine ‘familie’grafveldjes blijken in ieder
geval ook nog voor te komen.
Een ander interessant vraagstuk met betrekking tot het model van Aarts en Heeren behelst het
moment waarop de transitie plaatsvind. Voor Tiel-Passewaaij veronderstellen de onderzoekers dat het
grote communale grafveld omstreeks 60 na Chr. aanvangt.1201 Hierbij maakt men wel de opmerking dat
in het destijds niet onderzochte deel van het grafveld oudere graven verwacht worden.1202 Deze verwachting dient echter bijgesteld te worden daar deze zone onlangs alsnog is onderzocht. Hierbij heeft
men uitsluitend midden-Romeinse graven gevonden.1203 Ook in de rest van de regio beschikken we
tot op heden niet over goed gedateerde graven of grafvelden uit de vroegste fase van de Romeinse tijd.
Grofweg gaat het hier om de periode 19 voor Chr. tot 50 na Chr. We moeten dan ook concluderen dat
het grafritueel in deze periode vooralsnog onzichtbaar is. Na 50 na Chr. of wellicht aan het begin van
de midden-Romeinse tijd is het grafritueel ineens zichtbaar.1204 Vanaf deze periode komen grafvelden in
verschillende vormen voor. Hierbij is dus wel degelijk sprake van een transitie, maar we weten niet wat
het beginpunt van deze transitie is. Uiteraard is het mogelijk dat het begrafenisritueel uit de Late IJzertijd gecontinueerd werd in de Romeinse tijd, maar tot nog toe zijn hiervoor geen bewijzen gevonden.
Zolang er geen vroeg-Romeinse grafvelden worden gevonden, kunnen we stellen dat er omstreeks de
aanvang van de midden-Romeinse tijd een grootschalige verandering optreedt waarvan een meer zichtbaar grafritueel het gevolg is. Dit grafritueel kende in de regio verschillende vormen. In de hypothese,
zoals deze destijds is geformuleerd, zijn in de rurale grafvelden in het rivierengebied drie hoofdvormen
te onderscheiden:
1) Grote grafvelden (fig. 19.14). Dit zijn de grote communale centrale grafvelden waarbinnen de bewoners van één grote of meerdere kleinere 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 ronde de oudste graven worden gelegd. De jongste
graven liggen aan de buitenzijde van het grafveld.
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Fig. 19.14A. Voorbeelden van grote grafvelden in het rivierengebied. Tiel-Medel-De Reth.
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Fig. 19.14B. Voorbeelden van grote grafvelden in het rivierengebied. Tiel-Passewaaij (naar Aarts/Heeren 2011, 177, fig. 8.6).
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Fig. 19.14C. Voorbeelden van grote grafvelden in het rivierengebied. Nijmegen-Hatert (naar Haalebos 1990, bijlage 1).



0

25 m

Fig. 19.14D. Voorbeelden van grote grafvelden in het rivierengebied. Zoelen-Scharenburg (naar Veldman 2011, 67, afb. 4.10).
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Fig. 19.14E.Voorbeelden van grote grafvelden in het rivierengebied. Zaltbommel-De Wildeman (naar Veldman/Blom 2010, 75,
afb. 4.16).

2) Middelgrote grafvelden (fig. 19.15). Dit zijn grafvelden waarbinnen enkele tientallen graven liggen
(ca. 50-100). Het is mogelijk dat in deze grafvelden overledenen liggen die uit verschillende omliggende
nederzettingen afkomstig zijn, maar het is ook mogelijk dat ze allemaal uit één 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.
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Fig. 19.15A. Voorbeelden van middelgrote grafvelden in het rivierengebied. Tiel-Medel-Hazenkamp



50m

Fig. 19.15B. Voorbeelden van middelgrote grafvelden in het rivierengebied. Valburg-Molenzicht (naar Van der Feijst/Veldman
2011,35, afb. 4.9).



Fig. 19.15C. Voorbeelden van middelgrote grafvelden in het rivierengebied. Wijchen-Molenberg (naar Hendriks/MagneeNentjes 2008, 127, fig. 6.18).

3) Kleine grafvelden (fig. 19.16). 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 een 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.
Eén van de onderzoeksdoelen van het onderhavige onderzoek was het toetsen en indien nodig bijstellen van dit model. Niet alleen blijken de twee grafvelden die zijn aangetroffen op de vindplaatsen
Hazenkamp en De Reth vrij goed in dit model te passen, de beide grafvelden vallen allebei in een
andere categorie binnen het model. Hazenkamp valt binnen de categorie middelgrote grafvelden en De
Reth moet gekenmerkt worden als groot grafveld. Wel zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen bij de
definities van de verschillende grafvelden. Zo blijkt uit de hypothetische fasering van De Reth dat het
grafveld niet een strakke chronologische opbouw kent zoals deze voor Tiel-Passewaaij of ZaltbommelDe Wildeman wordt aangenomen. Echter voor deze grafvelden geldt ook dat de fasering, bij gebrek aan
goed dateerbare graven, vooral gestoeld is op hypothesen. De veronderstelde chronologische opbouw van
een groot grafveld is dus geen ‘harde eis’ om een grafveld als zodanig te kwalificeren.
Een zelfde kleinschalige aanpassing lijkt ook naar aanleiding van de resultaten op Hazenkamp op zijn
plaats bij de definitie van de middelgrote grafvelden. In Hazenkamp vormen zowel brandgraven zonder
randstructuur als graven met een randstructuur gezamenlijk clusters. Dit betekent dat niet alleen ‘losse
grafkuilen’ in clusters liggen, maar dat de clusters door verschillende soorten graven worden gevormd.
Hoewel we door De Reth weten dat ook in grote grafvelden clusters kunnen voorkomen, is het
opvallend dat de clusters in de middelgrote grafvelden makkelijker zijn te identificeren dan bij de grote
grafvelden.
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Fig. 19.16A. Voorbeelden van kleine grafvelden. Tiel-Medel 1a-Vindplaats 1 (naar Van Kampen/Van Renswoude 2014, 27, fig.
6.1).

Tijdens de vergelijkende analyse van de verschillende grafvelden zijn er argumenten gevonden voor
een vierde categorie grafvelden (fig. 19.16). Het gaat hierbij om grafvelden die qua grootte en aantal
begravingen in de categorie grote grafvelden zouden vallen. Een opvallend kenmerk, dat tot op heden
niet is aangetroffen bij andere rurale inheems-Romeinse grafvelden in de regio, is de exorbitante rijkdom
van een aantal graven. Het gaat hierbij om graven met één of meerdere stukken bronzen vaatwerk in
combinatie met glazen vaatwerk en vrij veel complete stukken aardewerk. Een goed voorbeeld hiervan is
het grafveld van Huissen-Loovelden (fig. 19.17A).1205 In één graf, ‘cr024’, heeft men, naast bronzen vaatwerk, ook verschillende metalen gebruiksvoorwerpen, glazen vaatwerk en vrij veel aardewerk aangetroffen.1206 De onderzoekers hebben daarbij aanwijzingen gevonden dat het graf voorzien was van een grafkamer waarin de verschillende grafgiften en de crematieresten zijn geplaatst.1207 Ook zijn in andere graven
bijzondere of rijke vondstcomplexen aangetroffen.1208 Hiermee wijkt de grafinventaris dus aanzienlijk af
van die in de grafvelden in de drie reeds omschreven categorieën. Wanneer dit grafveld op zichzelf zou
staan, is dit geen reden om een nieuwe categorie grafvelden te identificeren. Het geval wil echter dat
men, even ten zuiden van Huissen, in Bemmel wederom een grafveld heeft gevonden waarin uitzonderlijk rijke graven zijn gevonden in een, naar het schijnt, ruraal gebied.1209 In het onderzochte deel van
het grafveld heeft men een veertigtal graven gevonden, waaronder dus een aantal bijzonder rijke graven.
	Van der Feijst et al. 2017.
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Fig. 19.16B. Voorbeelden van kleine grafvelden. Wijchen-Homburg (naar Haalebos et al. 1976, 77, afb. 3).

Sommigen waren voorzien van tufstenen askisten. Er zijn ook op dit grafveld echter ‘gewone’ inheemsRomeinse begravingen aangetroffen. Hierdoor lijkt het grafveld dus vergelijkbaar met dat van HuissenLoovelden. Op het moment van schrijven bevindt dit onderzoek zich nog in de uitwerkingsfase en het
is dan ook niet mogelijk om meer informatie over het grafveld te publiceren. De kwalificatie als grafveld
uit de vierde categorie is dan ook niet helemaal zeker. Dit is iets anders voor het grafveld dat bekend
staat als Geldermalsen-Middengebied. Dit grafveld kent een bizarre en treurige onderzoeksgeschiedenis
die aanvangt in het begin van de 20ste eeuw. Destijds heeft men tijdens een zandwinningsproject meerdere complete stukken vaatwerk gevonden van zowel aardewerk als glas en brons.1210 Het gaat hierbij
om een dusdanige hoeveelheid dat het zeer onwaarschijnlijk is dat dit materiaal uit één graf afkomstig
is. Er zullen dus meerdere rijke graven gelegen hebben. Dit wordt ook nog eens bevestigd tijdens een
noodonderzoek van de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in 1992-1993.
Tijdens deze campagne heeft men meerdere crematiegraven, voorzien van randstructuren aangetroffen.
Onder deze graven bevonden zich ook nog enkele rijke graven.Wat de samenstelling van deze grafinventaris was is niet bekend, aangezien het onderzoek tot op heden nog steeds niet is uitgewerkt. Wel zijn er
	Stuart 1968, 61-82.
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Fig. 19.16C. Voorbeelden van kleine grafvelden. Wijk bij Duurstede (naar Verwers 1975, 100, fig. 7).

verschillende losse artikelen van verschenen.1211 In één hiervan maakt Hulst melding van een ruimtelijke
tweedeling, waarbij sprake is van ‘gewone’ inheems-Romeinse graven uit de midden-Romeinse tijd in
het noordelijke deel en een aantal gelijktijdige, maar zeer rijke graven in het zuidelijke deel.1212 Deze
tweedeling zou worden gemarkeerd door een Romeinse perceleringsgreppel, ook zouden de rijkere graven binnen grotere randstructuren liggen.1213 Wanneer we echter kijken naar de opgravingstekening zien
we weliswaar een greppelstructuur liggen, maar deze loopt van noord naar zuid door het plangebied (fig.
19.17B). Deze greppel wordt daarbij duidelijk oversneden door enkele jongere graven en randstructuren.
Waarschijnlijk is dit de door Hulst bedoelde greppel, want een perceleringsgreppel met een oostwestelijke
oriëntatie is niet te zien. Gezien de oversnijdingen door de jongere graven moet deze greppel dus ouder
zijn dan die graven. Waarschijnlijk heeft zich hier een vergelijkbare situatie voorgedaan als op het grafveld
Hazenkamp en heeft men het grafveld op een bepaald moment vergroot. Van een fysieke tweedeling in
het grafveld lijkt dan ook geen sprake. De opmerking van Hulst over de ruimtelijke spreiding van de
rijke en ‘gewone’ graven, geeft echter wel aan dat ook in het grafveld van Geldermalsen-Middengebied
sprake moet zijn geweest van verschillende clusters graven. Meer dan in de andere grafvelden lijken deze
	Zie o.a. Hulst 1993; Cuijpers 1994.
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Fig. 19.17A.Voorbeelden van grafvelden uit de vierde categorie; grote of middelgrote grafvelden met een zeer rijke component
te midden van ‘gewone’ inheems-Romeinse graven. Huissen-Loovelden (naar Van der Feijst et. al. 2017, kaartbijlage).

Fig. 19.17B.Voorbeelden van grafvelden uit de vierde categorie; grote of middelgrote grafvelden met een zeer rijke component
te midden van ‘gewone’ inheems-Romeinse graven. Geldermalsen-Middengebied

clusters, omwille van het verschil in rijkdom, te kunnen worden toegeschreven aan families of andere
specifieke groepen van de bevolking. Om meer inzicht te krijgen in dit grafveld is het echter van zeer
groot belang dat het wordt uitgewerkt. Alleen op deze manier kunnen de gegevens van dit opmerkelijke
grafveld ontsloten en geïnterpreteerd worden.
Concluderend kunnen we stellen dat het hypothetisch model zoals dit in 2014 is opgesteld ook met
de huidige gegevens nog houdbaar is. Wel lijkt er in ieder geval sprake te zijn van een vierde categorie
bestaande uit grote en -zolang de omvang van het grafveld in Bemmel niet bekend is- wellicht ook mid-



delgrote grafvelden met een aantal uitzonderlijk rijke graven. Het is overigens niet uitgesloten dat in de
toekomst nog meer categorieën aan dit model worden toegevoegd. Dit zal moeten blijken uit toekomstig
onderzoek.
Veranderingen door de tijd heen
Hiervoor is al gewezen op het feit dat de drie grafvelden van Medel dicht bij elkaar liggen. Het feit dat
het hier gaat om grafvelden uit drie verschillende categorieën en het feit dat de afstand niet alleen in
tijd maar ook in ruimte zeer gering is, roept de vraag op hoe deze verschillen verklaard kunnen worden.
Op dit moment is het niet mogelijk om een sluitende verklaring te vinden voor het voorkomen van de
verschillende typen grafvelden in dezelfde periode binnen dezelfde microregio. Opvallend is wel dat de
kleine grafvelden en de hier aan verbonden wijze van begraven, i.e. in kleine groepen zonder randstructuren, vooral voor lijken te komen in de tweede helft van de midden-Romeinse tijd. Dit geldt overigens
ook voor het grootste deel van de brandgraven zonder randstructuren in de grote en middelgrote grafvelden. Wellicht is de veronderstelling van Aarts en Heeren dat de wijze van begraven samenhangt met een
veranderende maatschappij niet zo gek. Een mogelijk voorbeeld hiervan wordt gevonden in het grafveld
van Nijmegen-Hatert.1214 Dit grafveld valt onder de categorie grote grafvelden waarbij het merendeel
van de graven is voorzien van een kringgreppel. Dit is echter alleen het geval in de eerste fasen van het
grafveld. In de tweede helft van de midden-Romeinse tijd komt daar ineens verandering in. Het grafveld
laat in deze periode twee concentraties graven zien die mogelijk aan twee verschillende nederzettingen
moeten worden toegeschreven. In het oostelijke cluster zijn de bijzettingen voornamelijk op de traditionele manier ter aarde besteld terwijl in het westelijke cluster vrijwel uitsluitend graven zonder kringgreppel liggen.1215 In het geval van Hatert kan men dus spreken van een archeologisch zichtbare verandering.
Een vergelijkbaar beeld zien we op De Reth, waar men vanaf omstreeks het midden van de 2de eeuw na
Chr. de praktijk van het bijzetten in grafheuvels met randstructuren loslaat en overgaat op het begraven
in brandgraven. Ook in Hazenkamp en andere grafvelden van de middelgrote categorie zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Het is zeker niet uitgesloten dat een dergelijk patroon zich ook voordoet bij de
overige grote grafvelden, maar hiervoor geldt dat men in de publicaties doorgaans uitgegaan is van een
bepaalde chronologische opbouw van het grafveld, waarbij men de slecht of moeilijk te dateren graven in
een fase heeft geplaatst die past in het beeld van de chronologische groei.1216 Deze gegevens zijn daardoor
lastig te vergelijken. Wel is het zo dat men voor Zaltbommel-De Wildeman een verandering waarneemt
in het type bijgiften.1217 Deze verandering vindt plaats omstreeks het midden van de 2de eeuw na Chr.
en valt hiermee samen met de verandering in de wijze van begraven zoals deze wordt waargenomen bij
de reeds genoemde grafvelden.
Tot slot dient gewezen te worden op een tweetal vroege brandgraven in het grafveld Hazenkamp.
Wellicht sluiten deze graven wel aan op de hypothese van Aarts en Heeren waarbij tradities vanuit de
IJzertijd worden voortgezet. Helaas is deze hypothese zonder duidelijke parallellen lastig te onderzoeken.

Haalebos 1990, 196.
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19 . 9 wone n op e e n voormal i g g ra f ve l d
Ergens in de eerste helft van de 3de eeuw na Chr. raakten de grafvelden Hazenkamp en De Reth waarschijnlijk buiten gebruik. In de direct daaropvolgende periode lijken de vindplaatsen tijdelijk verlaten te
zijn geweest. Vanaf de latere 3de eeuw na Chr. vonden er echter weer activiteiten plaats, zo blijkt uit de
muntvondsten.1218 Het gaat hier bij om zogenoemde barbaarse imitaties (ca. 270-300 na Chr.) en ook
om enkele jongere munten (ca. 320-350 na Chr.). Het laat 3de-eeuwse muntbeeld past goed binnen het
bekende regionale beeld voor rurale vindplaatsen. Voor de 4de-eeuwse munten ligt dat echter anders.
Normaliter leveren rurale vindplaatsen nauwelijks munten op uit het tweede en derde kwart van de
4de eeuw na Chr. Zo ontbreken zulke munten te Geldermalsen-Hondsgemet en is er te Tiel-Passewaaij
slechts één exemplaar gevonden. Het 4de-eeuwse muntbeeld van Medel komt daarom meer overeen
met dat van militaire vindplaatsen, waar wel munten uit de vroege en het midden van de 4de eeuw
worden aangetroffen. Mogelijk zijn deze munten afkomstig uit de periferie van de vindplaats Hoge Hof
en heeft deze vindplaats een militair karakter gehad in deze periode. Andere opmerkelijke vondsten uit
deze periode (ca. 300-350 na Chr.) zijn drie Tutulus-achtige fibulae, waarvoor geen parallellen bekend
zijn uit het Nederlandse gebied.
Omstreeks 350 na Chr. werd op het in onbruik geraakte grafveld Hazenkamp een erf ingericht,
bestaande uit een hoofdgebouw, een horreum-achtige structuur, een spieker en enkele kuilen. Het hoofdgebouw betreft een relatief kleine, éénbeukige constructie van ca. 9.6 bij 7.45 m. Het is opmerkelijk dat
men het voormalige grafveld als woonplaats koos. De lage grafheuvels zullen zeker nog goed herkenbaar
zijn geweest. Een vergelijkbare situatie is bekend van het midden-Romeinse grafveld te Valburg. Ook op
dit grafveld werden in de laat-Romeinse tijd twee huizen gebouwd. De onderzoekers zien deze situatie als een belangrijke aanwijzing voor discontinuïteit tussen het gebruik van het grafveld en de laatRomeinse bewoning.1219 Overigens is het Valburgse huis 1 een goede parallel voor het laat-Romeinse
huis van Medel (8004). Het gaat eveneens om een kleine, éénbeukige constructie van 5 bij 8 m.1220
Op het laat-Romeinse erf van Medel zijn aanzienlijke hoeveelheden metalen objecten aangetroffen,
waaronder munten, militaria, fibulae en sieraden. Deze objecten zijn karakteristiek voor deze late periode
en geven aan dat bewoners een link hadden met het Romeinse leger. Andere vondsten, zoals aardewerk
en dierlijk bot, zijn schaars. Het dierlijk bot omvat vooral resten van rund, maar er zijn ook fragmenten
van schaap, varken en hond aangetroffen. In een naast huis 8004 gelegen kuil is het dijbeen van een bever
gevonden, dat zou kunnen wijzen op jacht. Anders dan in de midden-Romeinse tijd past het voorkomen
van wilde dieren goed in het beeld van de laat-Romeinse periode. Ook lag er op het erf, niet ver van
het huis, een menselijke begraving (graf 1006). Deze vrouw met een leeftijd tussen de 25 en 35 jaar was
op een zorgvuldige wijze op de rug begraven, zonder bijgiften. Op basis van de isotopenanalyse van een
ribfragment blijkt dat het dieet van deze vrouw iets afweek van de eerdere bewoners van Medel. Mogelijk heeft zij meer riviervis gegeten. In de laat-Romeinse tijd werden mensen vaker op het erf begraven,
in plaats van op reguliere grafvelden, zoals in de eerdere Romeinse fases.
Het laat-Romeinse erf kan niet los worden gezien van de vindplaats Hoge Hof, waar waarschijnlijk
de grootste bewoningsconcentratie uit deze periode zal hebben gelegen. Locaties met (vervallen) stenen
gebouwen waren vanaf de laat-Romeinse tijd aantrekkelijke vestigingslocaties. Naast de bewoningssporen is op de Hoge Hof ook een tweetal laat-Romeinse graven gevonden. Anders dan het laat-Romeinse
graf nabij huis 8004, zijn in deze graven ook bijgiften meegegeven. Mogelijk lagen deze graven langs een
weg die de vindplaats Hoge Hof -via de oversteekplaats in de geul- met De Reth verbond. Ook andere
vondsten, zoals een laat-Romeinse gesp met een rechthoekig sierbeslag (ca. 365 en 425 na Chr.) kunnen
	In hoofdstuk 10 wordt beargumenteerd waarom deze
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waarschijnlijk met deze oversteekplaats in verband gebracht worden.
De oversteekplaats werd aan het einde van de laat-Romeinse tijd of in het begin van de Vroege Middeleeuwen voorzien van een pad van takken en twijgen.1221 Langs dit pad waren paaltjes verticaal in de
bodem geslagen. Bij een latere reactivering van de geul is een deel van het takkenpad weggespoeld en is
over het overige deel een laag zand afgezet.

1 9 . 1 0  m e d e l n a d e r o m e i n s e t i j d
De oversteekplaats en het takkenpad door de geul zal zeker nog tot in de Vroege Middeleeuwen in
gebruik zijn geweest (zie vorige paragraaf). In deze periode werd de geul echter ook weer actief, waardoor een deel van het pad werd weggespoeld. Andere sporen uit deze periode ontbreken.Wel zijn er losse
vondsten aangetroffen, waaronder een 7de-eeuwse gouden tremissis uit Fries gebied en een fragment van
een verguld zilveren beugelfibula uit de periode tussen 480 en 550 na Chr.
Uit de iets latere Karolingische periode is een vrijwel complete reliëfbandamfoor van Badorf-aardewerk aangetroffen in een diepe geulvulling, net ten noorden van het grafveld Hazenkamp. Ook dateren
enkele zilveren munten uit deze periode, waarvan er één is geslagen tijdens de regeringsperiode van Karel
de Grote. Een laatste, opmerkelijke vondst betreft een opengewerkte gouden kraal, versierd door middel
van filigraan. Enkele zilveren parallellen dateren uit de Vikingtijd (laat-Karolingische periode) en zijn
bekend uit het Scandinavische gebied. Het zou dus goed kunnen dat het gaat om een importstuk uit het
noorden. Een grote kuil die ook tot deze periode lijkt te behoren zou er -samen met de hier beschreven
vondsten- op kunnen wijzen dat nabij de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth een vroeg-middeleeuwse
nederzetting kan worden verwacht.
Uit de Volle Middeleeuwen zijn slechts losse vondsten aangetroffen, waaronder twee schijffibulae
en enkele zilveren penningen. Vanaf de Late Middeleeuwen werd het gebied echter weer bewoond, zo
blijkt uit een groot aantal kuilen en de kringgreppel van een zogenaamde roedeberg (hooiberg). Op vier
plaatsen rond deze roedeberg zijn complete aardewerken potten in de greppel gegraven. Zij zullen als
muizenvallen hebben gediend. Een andere opmerkelijke vondst betreft een deel van een pelgrimsinsigne
waarop de heilige Cunera van Rhenen is afgebeeld. Dergelijke insignes werden bij pelgrimages meegenomen als een soort souvenirs. De laat-middeleeuwse sporen en vondsten lagen op het achtererf van een
boerderij langs de Bredesteeg. De boerderij zelf lag net buiten de grenzen van de vindplaats Hazenkamp
en is dus niet onderzocht. Tot kort voordat de opgravingen begonnen stond hier nog de opvolger van
deze boerderij.
De meest recente sporen van de opgraving bestaan uit een grootschalig percelleringssysteem. Uit de
structuur van dit systeem kan worden opgemaakt dat restgeul van Echteld fase II zeker tot aan de ruilverkaveling (medio 20ste eeuw) bepalend is geweest voor de inrichting van het landschap. De geul zal als
een iets nattere depressie 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 sloten buigen zelfs af van haaks op de geul naar parallel aan de geul.
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1 9 . 11 r e f l e c t i e o p h e t o n d e r z o e k
In het bovenstaande is het verhaal van Tiel-Medel verteld, gebaseerd op het archeologische onderzoek
dat hier in 2016 en 2017 heeft plaatsgevonden. Afsluitend is het belangrijk om te reflecteren op het
onderzoek en de gekozen aanpak te evalueren. Immers, de opgraving te Tiel-Medel is een grootschalig
en complex onderzoeksproject met een specifieke insteek en opzet (zie hoofdstuk 4). Terugkijkend op
het onderzoek, welke ervaringen hebben de onderzoekers met de gekozen aanpak?
In het onderstaande wordt allereerst aandacht besteed aan het vooronderzoek in relatie tot het definitieve onderzoek. Vervolgens verschuift de aandacht naar de opzet en insteek van het definitieve archeologische onderzoek waar dit rapport de neerslag van vormt.

1 9 . 1 1 . 1 h e t v o o r o n d e r z o e k i n r e l a t i e t o t d e d e f i n i t i e v e o p g r av i n g

De strategie van de definitieve opgraving is tenminste deels gebaseerd op de resultaten van het vooronderzoek en de inzichten die daaruit zijn afgeleid. De vraag die hier centraal staat is of het vooronderzoek
een goede basis vormde voor het definitieve onderzoek en of er significante discrepanties tussen het
vooronderzoek en de resultaten van de opgraving kunnen worden geïdentificeerd.1222
Algemeen kan worden geconcludeerd dat het vooronderzoek een goede basis bood voor de verdere
opgraving. Wel kan een tweetal belangrijke discrepanties tussen het vooronderzoek en de resultaten van
de opgraving worden geïdentificeerd. Het gaat daarbij ten eerste om de afwezigheid van de verwachte
nederzettingsresten uit de Midden IJzertijd en de midden-Romeinse tijd en ten tweede om de aanwezigheid van een tweede grafveld (De Reth).
De verwachting van nederzettingsresten uit de Midden IJzertijd was vooral gebaseerd op de aanwezigheid van goed geconserveerde scherven handgevormd aardewerk uit een oude fase van de restgeul.1223
Verder zijn bij het vooronderzoek op de geuloever sporen gedocumenteerd, waarvoor een datering in de
Midden IJzertijd werd vermoed.1224 Deze sporen bevonden zich (deels) op een niveau dat stratigrafisch
dieper lag dan de niveaus waarop sporen uit de Late IJzertijd en de Romeinse tijd werden gevonden.
De onderzoekers concludeerden dat een aanzienlijk deel van de Midden-IJzertijd nederzetting was
geërodeerd door jongere reactiveringen van de geul van Echteld Fase II. Op basis van de definitieve
opgraving is gebleken dat het Midden-IJzertijdaardewerk uit de geul als verspoeld materiaal kan worden
beschouwd. Tijdens de opgraving is dit materiaal overigens niet aangetroffen.Voorts kunnen op bais van
de opgraving vraagtekens worden gezet bij de datering van de veronderstelde Midden-IJzertijdsporen
op de oever. Bij de opgraving bleek immers dat deze sporen in een ondiepe depressie van de geul van
Echteld I lagen en werden afgedekt door een vondstlaag. Alle onderscheiden niveau’s bleken uit de Late
IJzertijd of de Romeinse tijd te dateren. Deze discrepantie heeft voor de strategie van de opgraving geen
negatieve gevolgen gehad.
Een tweede belangrijke discrepantie betreft het aantreffen van een grafveld op (het noordelijke deel
van) de vindplaats De Reth, waar op basis van het vooronderzoek een nederzetting uit de middenRomeinse tijd werd verwacht. De reden dat dit grafveld niet in het proefsleuvenonderzoek naar voren
is gekomen is tweeledig. Een eerste reden heeft te maken met de huidige stand van kennis omtrent
Romeinse grafvelden. Zo werd op basis van het booronderzoek een collectief grafveld verwacht dat
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centraal tussen de nederzettingen Hoge Hof en De Wilmert lag.1225 Dit idee van een collectief grafveld is
ondermeer gebaseerd op het onderzoek van Tiel-Passewaaij, waar is aangetoond dat meerdere nederzettingen gebruik maakten van hetzelfde, centraal gelegen grafveld.1226 Voor Medel was de veronderstelling
dat dit grafveld verwacht kon worden direct ten oosten van de vindplaats Hoge Hof en direct ten westen van de vindplaats De Wilmert. Hier bleek tijdens het proefsleuvenonderzoek echter geen grafveld
aanwezig. Toen op de vindplaats Hazenkamp -ten noorden van de nederzetting van de vindplaats Hoge
Hof- onverwachts wel een grafveld werd ontdekt werd het idee van een centraal gelegen collectief
grafveld losgelaten. Het grafveld Hazenkamp lag immers niet centraal tussen de twee eerder genoemde
nederzettingen. Aan de andere kant van de restgeul, ten oosten van de vindplaats Hazenkamp, werden op
de vindplaats De Reth sporen aangetroffen die tot midden-Romeinse erven werden gerekend. Tijdens
het proefsleuvenonderzoek op deze plaats bleek dat de sporen en vondsten zich uitstrekten tot ver buiten
de middels boringen gekarteerde nederzetting. Om die reden zijn aanvullende proefsleuven aangelegd,
zij het volgens een nogal diffuus plan.1227 Dit diffuse plan kan hebben geleid tot het missen van crematiegraven.Verder blijkt dat de proefsleuven direct aan de geul lagen, waar de dichtheid aan grafmonumenten
laag was. In geen van de proefsleuven zijn crematiegraven aangetroffen. Wel zijn er greppels gevonden en
losse vondsten gedaan, zoals een lakzegeldoosje en een fibula. Uiteindelijk zijn greppels geïnterpreteerd
als erfgreppels binnen een midden-Romeinse nederzetting, waarvan de bewoners hun doden bijzetten
in het grafveld Hazenkamp. Dat er aan deze zijde van de restgeul -direct tegenover het grafveld Hazenkamp- nog een grafveld in de bodem aanwezig zou kunnen zijn lag niet in de lijn der verwachting. Toch
zou tijdens de definitieve opgraving blijken dat er in het noordelijke deel van De Reth geen middenRomeinse nederzetting lag, maar een midden-Romeins grafveld. De als erfgreppels geïnterprerteerde
sporen bleken in werkelijkheid onderdeel te zijn van grafmonumenten.
De definitieve opgraving heeft nieuwe inzichten gegenereerd over grafvelden. Zo is duidelijk geworden dat collectieve grafvelden niet altijd op de door ons verwachte ‘logische’ plaatsen lagen. Het is niet
gemakkelijk om locaties van grafvelden te voorspellen. Ook is duidelijk gebleken dat booronderzoeken
grafvelden niet kunnen aantonen. Het is daarom een goede keus geweest om in het vooronderzoek te
investeren in het aanleggen van proefsleuven in delen van het plangebied waar op basis van de landschappelijke ligging andersoortige vindplaatsen werden vermoed, ondanks het ontbreken van archeologische
indicatoren. Echter, de definitieve opgraving heeft ook duidelijk gemaakt dat het proefsleuvenonderzoek
nog niet uitgebreid genoeg was om betrouwbaar het karakter van de archeologische complexen te kunnen duiden.

1 9 . 11 . 2 r e f l e c t i e o p d e o p z e t va n h e t o n d e r z o e k

Voor de definitieve opgraving hebben de opdrachtgever en het bevoegd gezag een specifieke insteek en
opzet gekozen, die in de volgende passages zal worden besproken en geevalueerd.
Allereerst waren de onderzoekers van VUhbs archeologie mede-auteurs van het PvE dat ten grondslag ligt aan de opgraving. Op deze manier waren de opgravers (mede-)ontwerpers van de gehanteerde
onderzoekstrategie, inclusief te hanteren opgravingstechnieken, methoden, fasering van de opgraving,
vraagstellingen en het plan voor de uitwerking en analyse. Deze werkwijze heeft kwaliteitsverhogend
gewerkt. Plan en uitvoering lagen immers dicht bij elkaar en waren goed op elkaar afgestemd. Voorts
konden de sterke punten van de uitvoerder op deze wijze efficiënt worden ingezet (oa. het vlakdekkend opgraven, handmatig opschaven van de grafveldwerkputten, de verzamelstrategie, de aanleg van de
profielen, de zeefstrategie en de inzet specialisten). Met betrekking tot de inhoudelijke koers van het
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onderzoek konden actuele en relevante thema’s goed in het onderzoek worden verweven. Daarbij had
de nauwe samenwerking met de wetenschappelijke commissie juist al in deze fase een belangrijk kwaliteitsverhogend effect.
Een tweede belangrijk aspect van het huidige onderzoek betreft de gefaseerde en flexibele uitvoering
van het veldwerk. Na het afronden van een veldwerkfase is deze steeds geëvalueerd, waarbij het mogelijk
was om zo nodig aanpassingen te doen in de onderzoeksstrategie, steeds in goed en constructief overleg
met het bevoegd gezag. Zo is op deze manier bepaald om het onverwacht aangetroffen grafveld De Reth
volledig te onderzoeken, enkele sleuven door de geulzone te laten vervallen en het takkenpad door de
geul te volgen, waarbij ook de aansluitende westerlijke oeverzone werd opgegraven. Om deze flexibele
aanpak mogelijk te maken was er tijdens het veldwerk wekelijks overleg tussen de opgravers en de vertegenwoordigers van het bevoegd gezag (gemeente en provincie). Op deze wijze was de provincie ook
steeds op de hoogte van de aard en de hoeveelheid van het vondstmateriaal. In overleg met de depotbeheerde van de provincie Gelderland (S. Weiss-König) kon zo al tijdens het veldwerk een beargumenteerde selectie worden gemaakt van onder meer de metaalvondsten.
Een derde punt betreft de betrokkenheid van een wetenschappelijke commissie (prof. dr. N. Roymans
en dr. S. Heeren). Zowel bij het ontwerp van de opgravingsstrategie, tijdens het veldwerk, de analyse
als bij het samenstellen van de synthese heeft deze commissie een rol gespeeld als inhoudelijke sparring partner, klankbord en inhoudelijke redactie. De commissieleden hebben meermaals de opgraving
bezocht, waarbij is gediscussieerd over de interpretatie van de opgegraven archeologische resten en het
mogelijke vervolg van de opgraving (bijvoorbeeld over de strategie van het onderzoek naar het greppelcomplex 6008). Tijdens de analysefase zijn kwesties omtrent de interpretatie van sporen en vondsten
en de datering van metaalvondsten met de commissie bediscussieerd. Ook is periodespecifieke kennis
van de commissie ingezet voor de analyse en synthese. De commissie is direct betrokken geweest bij het
schrijven van het hoofdstuk munten en bij het samenstellen van de synthese, zij het niet in een actief
schrijvende rol. Immers, door tijdsdruk als gevolg van de naderende tweejaarstermijn was het niet mogelijk om het schrijfproces zo in te richten dat de commissie ook een rol kon spelen. Om die reden is er
voor gekozen om de commissie te betrekken middels een inhoudelijk redactionele rol, als vraagbaak en
voor de levering van specifieke kennis en visies. Verder is in samenwerking met deze commissie en de
procescoördinator van de opgraving op de aangrenzende vindplaats Hoge Hof (dr. H. van der Velde) een
onderzoeksaanvraag bij NWO gehonoreerd, waarbij een deel van de resultaten van de opgraving (van
zowel de vindplaats De Reth als Hoge Hof) nader worden geanalyseerd en uitgewerkt en gepresenteerd
op een internationaal academisch podium.1228
Als vierde punt kan de voorgenomen samenwerking met het PAN-project (Portable Antiquities of the
Netherlands) worden genoemd, zoals omschreven in het PvE. Het idee was dat vondsten van (detector)
amateurs van de akkers ter plaatse van de onderzochte vindplaatsen een bijdrage zouden kunnen leveren
aan de analyse en interpretatie van de opgravingsresultaten. Uiteindelijk bleek dit idee in de praktijk
niet goed te realiseren, aangezien vondsten niet op vindplaatsniveau toegankelijk zijn. Wel zijn de vele
(metaaldetector)amateurs die de opgraving bezochten doorverwezen naar het PAN-project om hun
vondsten te laten registeren.
Als vijfde punt kan de optimale inzet van specialistisch onderzoek worden genoemd, zoals omschreven in het PvE. Enerzijds zijn de verschillende vondstcategorieën uitgebreid geanalayseerd (grote aantallen), steeds op basis van goede selecties, gebaseerd op inhoudelijke gronden, en gekoppeld aan onder	Dit onderzoek, getiteld ‘Tiel-Medel als sleutelsite voor
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zoeksvragen. Deze selecties zijn verwoord in het evaluatierapport dat na afronding van het veldwerk is
samengesteld. Anderzijds zijn er specialistische onderzoeken uitgevoerd die binnen het traject van de
AMZ-cyclus niet als regulier worden gezien, zoals isotopenonderzoek, DNA-onderzoek, XRF-analyse,
slijpplatenonderzoek en residuanalyse. De geïntegreerde wijze waarop deze onderzoeken zijn uitgevoerd
op basis van een vooraf goed doordacht plan (omschreven in het evaluatierapport) heeft vele nieuwe
inzichten opgeleverd die met slechts de meer gangbare analysemethoden niet waren bereikt. Integratie is
bereikt door goede communicatie en overleg, samenwerking en de tussentijdse uitwisseling van resultaten.
De inzet van een procescoördinator, verantwoordelijk voor het begeleiden van de procesgang in zowel
de veldwerk- als de analysefase, heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Deze coördinator onderhield
nauwe contacten met alle specialisten, zodat het proces zowel organisatorisch als inhoudelijk goed kon
worden gemonitord. Een kanttekening hierbij is dat het aansturen van met name externe specialisten niet
altijd makkelijk blijkt. In sommige gevallen wijkt het geleverde product af van de verwachtingen of worden de gestelde deadlines ruimschoots overschreden, waardoor de planning van analysetraject in gevaar
komt.1229 De tweejaarstermijn waarbinnen archeologische onderzoeken na afronding van het veldwerk
moeten zijn afgerond kan hierbij een beperkende factor zijn, die potentieel zelfs de kwaliteit van onderzoek negatief kan beïnvloeden. Immers, wanneer deze deadline nadert kan er onwenselijke druk komen
te staan op de synthese, terwijl deze toch het juist verbindende sluitstuk van de uitwerking zou moeten
zijn. Veel specialistisch onderzoeken vergen veel tijd, overleg en aansturing en door de werkdruk op de
krappe specialistenmarkt (althans op het moment van schrijven) kunnen deadlines onder druk komen te
staan. Voor grootschalige, complexe projecten zoals Tiel-Medel zou deze tweejaarstermijn idealiter niet
als standaard moeten worden genomen.

19.12 aanbeve linge n voor toe komstig onde rzoe k
De opgraving heeft veel kennis opgeleverd over de bewoning van Tiel-Medel in met name de Late
IJzertijd en Romeinse tijd, alsmede over deze periodes in meer algemene zin. Echter, nieuwe resultaten
en inzichten roepen ook nieuwe onderzoeksvragen op. In deze paragraaf worden die nieuwe onderzoeksvragen besproken (zie ook bijlage 3). Zij kunnen dienen als aanbevelingen en inpsiratie voor toekomstig
onderzoek.
Een eerste aanbeveling heeft betrekking op archeologisch vooronderzoek. Uit de opgravinsgresultaten, en dan met name de relatie tussen deze resultaten en de inzichten die op basis van het vooronderzoek
zijn gegenereerd, kunnen enkele aanbevelingen voor toekomstig archeologisch vooronderzoek worden
afgeleid. Zo wordt er bij booronderzoeken vooral gefocust op nederzettingsterreinen (archeologische
indicatoren), waarbij andersoortige archeologische complextypen, zoals grafvelden of grootschalige perceleringssystemen, niet worden herkend (zoals ook te Tiel-Medel het geval is). Ten dele is dit opgevangen
bij het proefsleuvenonderzoek, maar niet volledig. De aanbeveling is dan ook om in het rivierengebied
voorzichtig om te gaan met het afschrijven van terreinen op basis van booronderzoek. Voorts dienen er
bij proefsleuvenonderzoeken meer vierkante meters gereserveerd te worden voor uitbreidingen, zodat
archeologische complexen beter kunnen worden begrensd en begrepen. Idealiter wordt hiervoor een
aanvullend proefsleuvenonderzoek verricht, waarbij de voorlopige resultaten van de proefsleuven eerst
kunnen worden geevalueerd en er een goed, samenhangend aanvullend onderzoeksplan kan worden
opgesteld.
Een tweede aanbeveling heeft betrekking op de Late-IJzertijdbewoning van het rivierengebied. TielMedel bood na Geldermalsen-Hondsgemet en de onderzoeken te Nijmegen-Lent een unieke kans om
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meer grip te krijgen op de bewoning van de Late IJzertijd, en dan specifiek de 2de en 1ste eeuw voor
Chr. Uit zowel de metaalvondsten (fibulae) als de fragmenten van glazen armbanden kan geen sociale
differentiatie van bewoners of hiërarchische ongelijkheid tussen nederzettingen worden afgelezen. Het
onderzoek lijkt er op te wijzen dat dit soort objecten voor vrijwel iedereen toegankelijk was. Echter, er
is nog onvoldoende zicht op hoe metaal en glas, maar ook zout, natuursteen en dergelijke in de talrijke
nederzettingen in het rivierengebied terecht kwamen en welke mechanismen, logistieke routes en contacten daarbij een rol speelden. Mogelijk functioneerde er een goed georganiseerd netwerk waarbinnen
deze importproducten hun weg vonden naar de verschillende nederzettingen, maar ook rondreizende
handelaren kunnen hierbij een rol van belang hebben gespeeld. Een van de in deze synthese geopperde
ideeën betreft het bestaan van nederzettingen die een centrale of intermediaire functie vervulden in de
Late-IJzertijduitwisselingsnetwerken in het rivierengebied. De personen die deze distributie verzorgden
en controleerden behoorden waarschijnlijk tot een hiërarchische bovenlaag van de bevolking. Het toetsen van deze hypothese en het opsporen en nader onderzoeken van deze intermediaire nederzettingen
is een belangrijke uitdaging voor toekomstig onderzoek.
Ten derde blijft de problematiek van het dodenbestel overanderd actueel, zowel voor de Late IJzertijd
als het begin van de vroeg-Romeinse tijd. Zo zijn er te Tiel-Medel geen graven of grafvelden uit deze
periode gevonden, terwijl er wel erven zijn onderzocht. Uit eerder onderzoek te Tiel-Passewaaij is naar
voren gekomen dat de doden in de 1ste eeuw voor Chr. en de vroegere 1ste eeuw na Chr. werden bijgezet in kleine familie-gebonden begraafplaatsen, of eerder gravenclusters. Pas omstreeks het midden van
de 1ste eeuw na Chr. ontstonden grotere, collectieve begraafplaatsen.1230 Voor toekomstig onderzoek is
het van belang om deze meer kleinschalige begravingsclusters uit deze vroegere periode beter in beeld
te brengen, om zo ook hun relatie tot contemporaine bewoning beter te leren begrijpen.
Voor de grafvelden is het verder ook van belang dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de locatiekeuze voor grafvelden en hun relaties tot nederzettingen. Zo zijn er in de omgeving Medel meerdere
gelijktijdige grafvelden gedocumenteerd met verschillende omvang en verschillende ruimtelijke structuur. Over de relatie van deze grafvelden met nederzettingen, de gemeenschappen die daar woonden en
de territoria van deze nederzettingen weten we echter nog maar weinig. Mogelijk kunnen grafvelden
ook in de Romeinse tijd worden beschouwd als territoriummarkers langs (vaar)wegen en op grenzen
van de nederzettingsterreinen.
Het onderzoek naar de grafvelden van Medel heeft ook duidelijk gemaakt dat het nodig is om ook
niet-traditonele onderzoeksmethoden toe te passen als we meer informatie uit het grafveldonderzoek
willen halen. Meer uitgebreide DNA- en isotopen-analyses behoren hierbij tot de mogelijkheden. De
potentie van dergelijke analyses zal toenemen naarmate er meer referentiedata beschikbaar komen.
Momenteel wordt gewerkt aan nieuwe methoden om ook crematieresten aan DNA-onderzoek te kunnen onderwerpen.1231
Ander specialistisch onderzoek met een natuurwetenschappelijke achtergrond betreft XRF-analyse.
Voor Medel is deze analyse toegepast op zowel aardewerk als op een specifieke categorie grijze slakken.
Voor beide kan worden gesteld dat meer onderzoek wenselijk is. Alleen op die manier zal het steeds beter
mogelijk worden om uitkomsten te duiden, de onderzoeksmethodiek aan te scherpen en onderzoeksvragen over bijvoorbeeld herkomst beter te kunnen beantwoorden.Voor de als mestslakken geïnterpreteerde
grijze slakken is het van belang te onderzoeken op welke andere vindplaatsen gelijkaardige slakken kunnen worden herkend en kan ook hier een associatie met noordelijke invloeden worden vermoed? Voor
het aardewerk geldt dat de uitdaging is om de herkomst meer precies en zeker vast te kunnen stellen.
Hoe uitheems aardewerk in de vroegste Romeinse periode in het rivierengebied is terecht gekomen
blijft een vraag die moeilijk met zekerheid te beantwoorden is.Voor Medel lijkt er daadwerkelijk sprake
te zijn van nieuwkomers. Echter, hoe we die influx van nieuwkomers precies moeten zien is nog niet
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helder. Gaat het om complete families die migreerden, om vrouwen die in nieuwe gemeenschappen
trouwden, of zelfs om hele groepen die wellicht onder Romeinse controle verhuisden naar het rivierengebied? Bij toekomstig (synthetiserend?) onderzoek zouden deze vragen een rol van belang moeten
spelen. Ook dient er meer specifieke aandacht te bestaan voor de variatie binnen de assemblages handgevormd aardewerk uit de vroeg-Romeinse tijd. Juist ook deze vondstcategorie heeft potentie om meer
inzicht te verschaffen in deze complexe en dynamische periode.
Een andere aanbeveling heeft betrekking op het onderzoek naar offsite-fenomenen in de periferie
van en buiten nederzettingsterreinen. De definitieve opgraving te Medel heeft aangetoond dat juist
ook het onderzoek naar deze terreindelen interessante nieuwe resultaten kan opleveren. Zo werden het
Augusteïsche greppelsysteem, het omgreppelde terrein 14002/14005, de oversteekplaats in de geul en
de insteekhaven ontdekt in de periferie van een erf (uitgaande van het scenario dat 14001/14005 zelf
niet als huisplaats kan worden geïnterpreteerd). Deze sporen en structuren bleken bij het ontbreken van
goede parallellen niet altijd makkelijk te interpreteren. Meer aandacht voor dergelijke offsite-fenomenen
zou nieuwe inzichten kunnen verschaffen in het gebruik van deze terreindelen. Belangrijke vragen voor
toekomstig onderzoek hebben dus betrekking op de indeling en het gebruik van het landschap rond en
tussen de nederzettingen.
In lijn met het voorgaande: voor de grotere greppelsystemen dient nader te worden onderzocht in
welke mate en op welke manier de Romeinse overheid een rol heeft gespeeld bij de aanleg van deze
systemen, zoals eerder is geopperd voor vindplaatsen als Tiel-Passewaaij en Geldermalsen-Hondsgemet
in de Betuwe en andere vindplaatsen in het Kromme Rijngebied en Midden Delfland. Hoe kunnen
afwijkende greppels, zoals die met de V-vormige doorsnede en enkelbrekers te Medel, worden verklaard
binnen de context van een rurale nederzetting? Nader onderzoek naar mogelijke tijdelijke miltaire kampen of militaire betrokkenheid en aanwezigheid is hierbij gewenst.
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synthe sis
Diederick Habermehl/Johan van Kampen/Jan van Renswoude

In this report the results of the excavations of Tiel-Medel-Hazenkamp and -De Reth have been extensively discussed. The data, results, and interpretations are combined and confronted in this concluding
synthesis, in order to tell the holistic story of Medel. How have people inhabited the sites of Hazenkamp
and De Reth through time, and how can Medel be understood within the wider region (here defined as
the Dutch river area between Utrecht and Nijmegen)?
Data from all specialist studies were used during the writing of this synthesis. The respective specialist
researchers have been involved in discussions during this process whenever necessary. Furthermore, the
scientific advisory committee – consisting of Nico Roymans and Stijn Heeren – has played a role in the
writing process. Both committee members have read drafts, offered new insights, participated in discussions, and functioned as a sounding board for the interpretations, opinions and ideas presented below.

19 . 1 a dy nam i c land scape
The natural landschape of Tiel-Medel has been shaped through dynamic fluvial activity. In the absence
of dikes – which would only be constructed in the Medieval Period – water freely moved through the
landscape. This resulted in a heterogeneous and dynamic landschape consisting of (residual) gullies, (old)
channel belts, natural levees, crevasses and floodplains. The river regularly shifted its course and (sometimes drastically) changed the conditions of the landscape. Logically, these changing conditions have been
very important for the people that lived in that landscape over the course of time.
Amidst channels
The excavated sites of Hazenkamp and De Reth are situated on the northern flank of the Echteld channel belt. A channel belt consists of (former) channels and their levees, which are present as an elevation
in the landscape. In part due to being elevated, channel belts were an attractive place for habitation. The
Echteld channel belt was active for approximately one thousand years, between the Late Bronze Age and
the Middle Roman period, separated into periods of increased and decreased activity. During this timeframe, the water moved through the area from the southeast to the northwest.
The first phase of the Echteld channel belt (Echteld phase I) dates between the end of the Bronze
Age and the Late Iron Age. The first inhabitants of De Reth in the Late Iron Age constructed their
houses along (the remains of) this channel, which was mostly silted at this time (see further section 19.2).
A large flooding occurred in the second half of the 1st century BC. This flooding did not remain limited to the existing residual gully, but also carved out a new, almost 80 m wide channel (Echteld phase
II). New inhabitants in the earliest parts of the Roman period occupied the banks of this new channel.
The new channel was likely cut off from its source relatively quickly, after which a new siltation process
commenced. This can be seen in the stratigraphy of the channel fills: the oldest fill (11021) is sandy and
laminated (due to intermittent, likely yearly supply of sediment during periods of high water), while the
upper channel fill is much more humic with indications of the presence of aquatic plants. The channel
appears to have been less active in this younger phase, resulting in a decreased sediment supply and allowing for the growth of plants. The composition of plant remains points to the presence of clear water with
low-energetic to absent flow, of one to a few metres in depth. The channel will still have been navigable
in the Early Roman period.
Over the course of time, the siltation process of the Echteld phase II channel was interrupted by at
least three periods of renewed activity, during which water flowed through the channel again. During
these periods new sediment was deposited, which may have reshaped the channel banks. For this reason,



a new, curved demarcation was constructed along the channel bank on the northeastern side of the
Hazenkamp cemetery around AD 100. In the early 3rd century that same cemetery was covered with a
layer of clay, which probably indicates the end of this cemetery.
The study of the (residual) gullies of the Echteld channel belt was an integral part of the excavation of the Hazenkamp and De Reth sites. This research has especially resulted in new insights into the
character of the Echteld phase II channel. It was found, for example, that during the birth of this new
channel there was in fact an incomplete channel shift within the channel belt. There are no indications
of lateral migration and as a result there was no active meandering channel. The Echteld phase II channel
can, therefore, be considered as a crevasse (a breach of a natural levee that did not develop further) or as
a failed avulsion (an abandonment of an old channel and the simultaneous formation of a new channel).
There are also other indications that support this interpretation. For example, deposits associated with
the formation of the Echteld phase II channel become coarser in the southern direction. Furthermore,
thin gravel layers have been documented at the Hoge Hof site, located south of the VUhbs excavation.
These layers point to a breach close to that site, probably around the Medelsestraat. The Echteld phase II
channel is also relatively shallow compared to the Echteld phase I channel. The latter channel reached a
depth of 5.5 m below ground level (at the Ooijssche Wetering, outside the excavated area), whereas the
Echteld phase II channel only reached depths up to 2-2.5 m below ground level.
These new insights also have a wider significance. The interpretation and dating of the Echteld phase
II channel appear to be representative for the entire Echteld channel belt. The known archaeological sites
along the reconstructed residual gully all date to the Early Roman period (sites 2, 4, 6, 9/R1, the cemetery
of Medel 1A), and based on earlier core surveys, a soft clayey fill of the Ooijsche Wetering can be interpreted
as a residual gully of the Echteld phase II channel.1232 During the reactivation phase of the channel in the
second half of the 1st century BC, new channels were formed (such as the crevasse or failed avulsion in the
study area) alongside the reactivation of the existing Echteld phase I channel. Even the much older Ochten
channel belt was briefly reactivated during this event, as was found at sites 9/R1 and 6.
An additional new discovery is a crevasse channel that departs from the most northern part of the
large meander bend in the Echteld channel. The modern Bredesteeg follows the course of this crevasse
channel.The similarity between the channel fill of this crevasse and the fill of the Echteld phase I channel
may indicate that this crevasse was already present prior to 50 BC. This channel has subsequently been
reactivated twice, in the Early Medieval Period and in the High or Late Medieval Period. However, it
remains unclear whether this crevasse channel was still open in the Roman period.
Grasslands and groves
What the landscape around the Hazenkamp and De Reth looked like during the initial occupation phase
in the Late Iron Age is unclear. In the Middle Roman Period, the landscape was found to be open and
characterised by yellow-hued grasslands due to the presence of flowers of the composite family. Parts
of these grasslands were nutrient-rich and were used for the grazing of cattle, while other parts were
only moderately nutrient-rich. The landscape will have been sporadingly interrupted by the presence
of woods and groves, as an analysis on the charcoal recovered from the burials shows, for example. Trees
such as the alder and willow will have grown in the lower and wetter parts of the landscape, whereas the
ash, elm, Sorbus-type and apple-like trees will have grown on the slightly wet parts of the natural levee.
The higher and drier parts of the levees will have allowed for oak, beech, elm and heath-like species. The
open landscape of Medel in the Roman period is very similar to the landscape surrounding the Roman
settlement at Geldermalsen-Hondsgemet.1233
The landscape was still open and characterised by grasslands in the Late Roman period. In contrast, in
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the Late Medieval Period the landscape was more forested with small woods or groves on both the wetter
and drier parts. However, over the course of this period the landscape quickly became more open, with
indications of felling practices. During this time, the grasslands will have been submerged in the winter
due to high ground water levels, and will have dried up again in the summer.
An attractive landscape
The fluvial landscape of Medel described above provided attractive conditions for human occupation,
although there was also a constant danger for flooding, such as the floods described above. The fields and
houses were usually located on the higher and drier parts of the landscape, such as the natural levees and
the channel belts, although there are also indications at Medel for fields located in lower and wetter areas
(see section 17.6.2). However, the lower parts of the landscape will mainly have been used as pasture or
hayland. The residual gullies provided the inhabitants with fresh water, fish and opportunities for transport. Remains of a braided fish trap have been found in at least one location in a residual gully. Over
the course of the past decades, research on settlement sites in the Dutch river area has shown that such
inactive channels were attractive places for habitation. In the Iron Age and Roman period, people have
intentionally established their homesteads along the banks of residual gullies, as was shown at the wellexcavated sites of Geldermalsen-Hondsgemet,1234 Tiel-Passewaaij,1235 Houten-Castellum,1236 Utrecht-De
Meern-De Woerd,1237 and Nijmegen-Van Boetzelaerstraat.1238

1 9 . 2 t h e e a r l i e s t h a b i tat i o n
The earliest inhabitants of the De Reth site arrived in the Late Iron Age.1239 Some finds from the Middle
Iron Age – including the bronze brooch of the early La Tène construction1240 – cannot be associated with
a habitation phase. That the surrounding area was already inhabited in this period is evident from the
discovery of some shards that were carried along by the river.1241 Nevertheless, hardly any traces from the
Middle Iron Age have been found in the many studies that have taken place in recent years.
The earliest occupation features date to the middle of the 2nd century BC. The metal finds and the La
Tène glass date from around 150 BC. Some objects may occur a little earlier, but the lack of earlier brooches and glass bracelet types is an indication that habitation started only around 150 BC.The handformed
pottery fits well within this date. Further refinement based on this material is not possible, however, as the
chronology of the pottery is too inaccurate for that.
The dating of the habitation could still be refined on the basis of the brooch spectrum. For example,
Heeren argues that the starting date of Late Iron Age sites can be determined based on the relationship
between the ‘classic’ wire brooches of the middle La Tène construction (the older variant) and the Empel
variant (the younger variant).1242 In this way, the 9/57 settlement site near Lent was dated in the early 1st
century BC.1243 No fewer than eleven specimens of the younger Empel type were found in Tiel-Medel,
compared to only three specimens of older brooch types. Based on this ratio, it can be suggested that the
occupation in Tiel-Medel only started around 100 BC, although a starting date around 150 BC cannot
be excluded. However, in order to substantiate this suggested date and the dating method further, more
research is required.
Neolithic, as shown at the neighbouring Roeskamp site.
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The character of the earliest habitation (around 150-70/50 BC)
Between approximately 150 and 70/50 BC, the first inhabitants of De Reth built their houses along
the Echteld phase I channel, which was only a shallow depression during this period. These homesteads
probably did not exist side by side simultaneously, but moved along the channel over time. Unfortunately,
it is not possible to more accurately reconstruct the developments within this occupation phase based on
the find material. Radiocarbon dating also does not provide more accurate dates.
The Iron Age landscape has not been fully preserved due to the erosive activities of the younger Echteld phase II channel. It is therefore likely that the Iron Age settlement was originally larger than could
be determined on the basis of the excavation. For example, handformed Late Iron Age pottery and a
fragment of La Tène glass at the Hazenkamp site could indicate that the settlement extended to this site.
In addition, habitation from this period can also be expected to the east of the research area, along the
further course of the Echteld phase I channel (fig. 19.1). The Iron Age settlement of Medel probably
consisted of two or three simultaneous homesteads. These homesteads were repeatedly re-erected at a
different location along the channel over time, but can be considered as a single settlement.
Two of the excavated homesteads, those of houses 8001 and 8005, are notable for their similarity.
House 8001 is north of a shallow depression, which is a remnant of the Echteld phase I channel. House
8005 is south of this shallow depression (fig. 19.1). Both houses are small and measure 6.2×5.5 m and
7.1×4.7 m, respectively. These are variants of the Haps building type (Oss type 4a) that appear to occur
mainly in the Dutch river area.1244 Furthermore, there is a large pit immediately to the northeast of both
buildings (pits 25002 and 25004 respectively). There are also two smaller pits and an outbuilding in the
yard of house 8001. However, features of ditches, pile racks and water pits are missing.
The third homestead, that of house 8006, is located north of the other two homesteads and is wedged
between two shallow branches of the Echteld phase I channel. In the yard there are also two granaries
(13004 and 13013), an outbuilding (14010), a pit (25031) and some ditches (6017).This homestead seems
to be larger than the other two homesteads, although still modest in size. Also notable is the defined
position between the two shallow natural depressions.
Furthermore, two ditch strucutures (14009 and 14014) can also be counted as part of the Late Iron
Age settlement.
The material culture (figs. 19.2 and 19.3)
The find material that can be associated with the three homesteads described above shows a uniform picture. Most noteworthy are the metal and glass objects. The metal items mainly consist of bronze objects.
Iron objects are scarce, although this image may be distorted due to the generally poor preservation of
this type of metal. Unfortunately, deep channel fills from the Late Iron Age, which can offer the best
preservation conditions for iron objects, were missing.
The most important group of metal finds, both in size and value for dating purposes, consists of brooches. A total of 31 brooches were found that certainly belong to this period (fig. 19.2).The most common
types of brooch are the wire brooches of the middle La Tène construction and the late La Tène brooch
of the Nauheim type. Fifteen copies of the first type were found and fourteen of the second type, including the Nauheim derivatives. In addition, two late La Tène brooches with a triangular solid bow have
been found. To date, no complete specimens of this type of brooch were known, and exact information
about the dating was lacking. Because the brooch from Medel (V2622, fig. 9.7, 1) is almost complete, the
construction can be understood for the first time. In addition, this object comes from a Late Iron Age
context (around 150 and 70/50 before Chr.), so that the dating of this type is finally certain. Other metal
objects from this period are scarce. There are hardly any parallels from the Late Iron Age for two bronze
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hair or clothing needles (V2895 and V3925, fig. 9.13, 1-2), although these objects have been around since
the Bronze Age. One of the few comparable needles was recently found in a study at Lent, although this
piece can only be dated generally in the Late Iron Age or Early Roman period.1245 Other metal finds are
beads made of lead or tin and a fragment of a silver bracelet (V4036, fig. 9.13, 3). However, most bracelets
from this period are made of glass. No fewer than 63 fragments of such glass bracelets have been found in
Medel. Most bracelets are made of blue or purple glass, have a D-shaped cross-section and are decorated
with zigzag patterns of yellow glass paste. The recovered spectrum can be dated between approximately
130 and 70/50 BC, although some pieces may be slightly older. In addition to glass, ceramic objects were
also found on and near the homesteads. It concerns fragments of loom weights (seven pieces), spindles
(five pieces), disks (ten pieces) and a fragment of hearth lining. Loom weights and spindles indicate that
the home industry will have consisted of manufacturing clothing and fabrics. However, what the ceramic
disks were used for is unclear. Natural stone objects include some whetstones – for the grinding of tools
–, a piece of a sandstone anvil and various fragments of querns. There is no evidence for metal production
or processing, the production of artifacts from animal bone or antlers, or the production of handformed
pottery. The (handformed) pottery, finally, comprises a fairly extensive assemblage that mainly comes
from the Echteld phase I residual gully and the nearby cultural layer. The spectrum of shapes and decorative pattern of the pottery corresponds well with that of the pottery of the Late Iron Age settlement of
Geldermalsen-Hondsgemet.1246 Briquetage material is also present in almost all Late Iron Age contexts. In
these typical ceramic containers, salt was transported from the coastal area to the interior. No weapons or
parts thereof were found. Even ceramic sling stones are missing during this period, while these are fairly
common at comparable sites.
The organic find material
The organic find material mainly consists of animal bone and botanical remains. These materials give an
impression of the food economy at the Late Iron Age settlement of Medel. What was produced and what
was consumed? Based on the study of animal bone, the composition of the herd appears to fit well into
the regional trend. The inhabitants of these self-sufficient settlements mainly kept cattle (49-74%) and
sheep (12-33%) during this period.1247 For the cattle of Medel, the slaughter peak is between 18 months
and 3 years, which indicates that they were mainly kept for meat. It is notable that with other settlements
in the region the emphasis was more on secondary products. Despite the limited data on ages, the presence of both young and older sheep suggests that they are kept for both meat and wool. Pig and horse
will only have played a limited role in the Iron Age settlement. However, it is striking that the horse
bones show many slaughter tracks. Given the location of the site in a landscape that is rich in water, it is
also remarkable that there are hardly any indications of the consumption of fish. Finally, it can be noted
that there are hardly any indications that non-domestic animals (game) were an integral part of the diet.
The botanical research shows that the inhabitants had various crops at their disposal. This concerns
grains, such as covered barley, emmer wheat, spelt, cultivated oats and common millet, but also oil suppliers, such as camelina and possibly turnip rape. This spectrum corresponds well with that of other sites
in the Dutch river area.1248 The analysis shows that the residents baked bread or cake from emmer wheat.
The residents of the Late Iron Age settlement of Medel practiced both arable farming and animal
husbandry. In general, the drier parts of the landscape, such as the natural levees and stream ridges, will
have been used for arable farming. The lower areas, such as the floodplains, could serve as hayland or
pastures for cattle. However, botanical research shows some nuance in this image, showing for example
that the environmental conditions on the fields varied. This seems to indicate that in the Late Iron Age
the fields were not only limited to the higher parts of the landscape, but also occurred on the somewhat
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lower parts, which were subjected to water fluctuations. The fact that these lower parts were also used
as fields may have been caused by a slightly higher population pressure or a shortage of higher grounds.

1 9 . 3 t h e e a s t e r n r i v e r a r e a i n t h e l at e i r o n ag e
The Late Iron Age settlement of Tiel-Medel is characterised by its small scale and homogeneity. There
are no discernible differences between the various documented homesteads or the associated material
culture. In recent years, various other settlements from the Late Iron Age have been excavated in the
region. To be able to shed more light on society in the Late Iron Age, it is interesting to briefly discuss
the results of these excavations here and then compare them to arrive at a synthesis.
Geldermalsen-Hondsgemet
The Geldermalsen-Hondsgemet site is about 14 km southwest of Medel and is very comparable, although the size is slightly larger and the period of use is slightly longer.1249 Two sites (sites 1 and 3, fig.
19.4A) were distinguished in this settlement, which was also located along a residual gully.The settlement
features include postholes, ditches and pits. Just like in Medel, wells and water pits were missing. At site
1 (fig. 19.4A), three houses are distinguished, two of which are small buildings (houses 8 and 13) that are
comparable to those in Medel. A large number of granaries was also found. A concentration of find material from the period between about 150 and 100 BC was present in the residual gully.1250 The homesteads
were not in use simultaneously. Site 3 of Hondsgemet was located along the same residual gully (fig.
19.4A). Although house plans could not be recognised in the features present, two house locations were
reconstructed on the basis of ditches. Furthermore, this site comprises 25 granaries, some of which are
located within a round ditch. No wells or water pits were found at this location either.
Despite some differences – the settlement(s) of Hondsgemet is/are slightly larger, the habitation is
more concentrated, and more ditches have been found – the settlements of Medel and Hondsgemet are
quite comparable. Both settlements consist of no more than a few simultaneous homesteads, and structuring elements such as larger ditch systems, fencing or roads are missing. The material culture also shows
great similarities (see fig. 19.3). Similarly, wire brooches from the middle La Tène construction (fourteen
objects) and Nauheim brooches (no less than 33 objects) were predominantly found in Hondsgemet. Of
the three multi-part brooches, two are of the same type as in Medel. Although hair or clothing pins are
missing, seventeen bronze bracelet fragments and 47 fragments of glass bracelets have been found. The
glass bracelets are also mainly blue and purple in color and the profile is predominantly D-shaped. The
large number of bronze bracelets is noteworthy, since only one metal bracelet has been found in Medel,
which was a silver one. Furthermore, small, round and flat beads are found in both Medel and Hondsgemet. Just like in Medel, weapons or parts of weapons are missing, with the sole exception of the foot
of an iron lance. Again, sling stones do not occur in contexts from the period between 150 and 70 BC.
They mainly date from the last half of the 1st century BC or the beginning of the Early Roman period.
The food economy of both settlements is also comparable. Mixed farming practices are also the norm
in Hondsgemet, although it appears that, in addition to arable farming and livestock farming, there has
also been home industry, such as the fabrication of clothing and cloth, and small-scale bronze and iron
processing.1251 Furthermore, briquetage material points to the import of sea salt from the coastal areas.1252
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Velddriel
A homestead from the Late Iron Age (approximately 150-70/50 BC) was also excavated in this still
unpublished excavation, in addition to features from the Roman period.1253 The homestead consists of a
small main building and some granaries. Ditches are missing. The homestead is situated along a shallow
depression and has certainly not been enclosed by ditches. The material culture is characterised by a wire
brooch of the middle La Tène construction, a fragment of a blue five-ribbed glass bracelet, a large amount
of handformed pottery, briquetage material, fragments of loom weights and a spindle. The most striking
find is an iron spearhead.
Lent-site 9/57
Settlement features from the Late Iron Age were also found at the Lent-site 9/57.1254 Although habitation starts earlier here, the period between approximately 150 and 50 BC is also well represented. This
settlement has similarities with those of Tiel-Medel, Geldermalsen-Hondsgemet and Velddriel, but there
are also differences. For example, at site 9/57 a ditch with an associated row of posts, two large pits and a
well were found.1255 These features hardly ever occur in the settlements described earlier. Additionally, five
metal slags and seven glass slags were found in one of the pits, which, according to the researchers, point to
artisanal metal and glass production.1256 Nevertheless, in the same publication Van den Broeke concludes
that it is unlikely that glass production or the production of bracelets from rough glass bars took place
within the settlement.1257 It is striking that only a few younger types of glass bracelets are present, while
the spectrum of brooches actually points to a date in the early 1st century BC.1258
Nijmegen-Oosterhout, Van Boetzelaerstraat (Bo5)
This settlement was mainly intensively inhabited in the La Tène D2 period.1259 Based on the occurrence
of fourteen wire brooches from the middle La Tène construction and thirteen Nauheim brooches (and
derivatives), however, an initial date in the La Tène D1 period can be assumed.1260 Furthermore, the large
number of La Tène bracelet fragments stands out. It concerns 64 pieces of both early and late types.1261
Since the reconstructed structures only date from the middle of the 1st century BC onward, it is not clear
what the settlement structure looked like in the preceding period.1262 However, it appears that large ditch
systems are missing here too in the period before approximately 50 BC.
Settlement structure, society and exchange
The results of the excavations described above show that, based on the lay-out of homesteads, settlement
structure and material culture, there are no or hardly any discernable social differences within the settlements. In this way, the image of an egalitarian Late Iron Age society seems to arise. However, that does
not mean that there will have been no differences at all. For example, the silver bracelet from Medel could
indicate some form of social differentiation.
The small-scale settlements described above often lay along residual gullies and consisted of no more
than two or three simultaneous homesteads. Where good documentation of the homesteads was possible,
such as in Tiel-Medel and Geldermalsen-Hondsgemet, it is noticeable that they consist of small houses
with a few granaries and sometimes also outbuildings. The number of pits and ditches in all settlements
appears to be low. Wells, water pits and larger ditch systems are often missing. The habitation model of
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the ‘zwervende erven’ (‘roaming homesteads’: homesteads being relocated within a territory over time),
as was customary in the Brabantian Maaskant region and the area to the south thereof,1263 also partially
applied to the Eastern River Area.1264 However, the area within which the homesteads were relocated
seemed to be smaller than in the southern Netherlands.1265 A recently published synthesis on location
choice and occupational dynamics in eastern North Brabant concluded that there were no ‘zwervende
erven’, but rather that homesteads were relocated after one or more generations.1266 This new vision for
the Iron Age habitation in North Brabant corresponds well with habitation in the Eastern River Area.
Here too, the homesteads were moved after one or more generations over a distance of no more than a
few tens of metres to a maximum of 100 metres. The old house place, which was probably very fertile
due to years of accumulation of manure and waste, could then have been used as a vegetable garden or
field.
The spectrum of finds shows that the Iron Age settlements participated in long-distance exchange
networks. Especially brooches, glass bracelets, querns and briquetage material were not produced within the settlements, but were obtained from elsewhere. The metal production or processing observed
in Geldermalsen-Hondsgemet and Lent-site 9/57 only concerns small-scale activities. Wool or textile
production should also probably be considered as self-sufficient household practices.
This image of small agricultural settlements fits in well with the envisionment of Roymans in his
thirty-year-old but still relevant dissertation.1267 According to Roymans, the southern Netherlands, Belgium, and the Germanic Lower Rhine region were characterised by small, scattered agricultural settlements. In the northern border area, the settlements had an irregular layout and the place of habitation
changed repeatedly. There are hardly any indications of status differences between the settlements, nor
is there evidence for larger, specialised settlements. Due to the absence of regional centers, Roymans
concludes that artisanal production was completely decentralised and took place in the small agricultural settlements.1268 This did not change until the Augusteian-Tiberian period. In a more recent study,
however, Roymans states that based on new research it may be assumed that the settlement pattern in
the Lower Rhine region has been more complex and differentiated than has been assumed to date.1269
He suspects the presence of a large central settlement or settlement cluster on the southern bank of the
Meuse. Such a central place may have served as an important cultural, artisanal and political center for a
larger community.1270
The question now arises as to whether other types of settlements can be expected in the Dutch river
area in addition to small settlements and central places. In this light, it is interesting that in all small settlements from the La Tenè C2 and D1 periods (about 200/150-70 BC) import products of metal, glass,
natural stone and briquetage are found.1271 Glass bracelets were found in large numbers in the Eastern
River Area, according to an inventory of these finds.1272 Although it is more difficult to prove, metal
objects such as brooches can also be expected to have occurred en masse.1273 Both the glass bracelet frag	Schinkel 1994.
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ments and the brooch fragments concern discarded pieces that have ended up in the settlement waste.
Glass and metal seems to have been only occasionally reused as raw material for new products.1274 From
this it can be concluded that there was a sufficient supply of new products.
The general appearance of imported objects shows that there was an extensive and well-functioning
exchange network, of which the settlements discussed above were a part. Research at Houten-Castellun
has shown that this network dates back to at least the Middle Iron Age. That study revealed that imported
metal objects, including brooches, were already available in the course of the Middle Iron Age and were
more common than previously thought.1275 It is generally believed that these brooches came from the
Celtic tribe regions, probably from the oppida located there.They were then distributed via exchange networks along the rivers.1276 A recent chemical analysis of glass bracelets has shown that the raw glass came
from the Eastern Mediterranean region, and was transported from there to Western and Central Europe.
The western supply route to the Lower Rhine area, of which Medel is a part, probably went through the
Upper and Middle Rhine region.1277
It seems unlikely that the small agricultural settlements, such as those of Tiel-Medel and Geldermalsen-Hondsgemet, played an important role in the production and distribution of glass bracelets. Roymans
and Verniers, however, certainly assume that glass bracelets were manufactured in the Dutch river area.
They argue that decentralised production took place in several small, open settlements, and not in central
settlements like the oppida.1278 Roymans and Verniers name Beuningen-De Heuve and Werkhoven-De
Klaproos as settlements in the Dutch river area that may have played a role in the production of glass
bracelets, based on the large quantities of fragments of La Tenè glass found there.1279 However, it should
be noted immediately that the glass fragments in question were recovered as surface finds by amateur
archaeologists who searched these fields for years for the specific purpose of finding Iron Age glass material. As a result, we must take into account the possibility that the numbers of finds in these fields give a
strongly distorted picture in comparison to excavated sites or other fields that were visited less intensively
by amateur archaeologists. In addition, we do not know what the settlements where these quantities of
glass come from have looked like. Finally, we should ask ourselves why such large quantities of glass are
found on sites where they supposedly produced bracelets from semi-finished products. Considering that
these semi-finished products must be imported, it would be imaginable that broken fragments were first
reused at production sites. Any crucibles or glass bars would also belong to the find spectrum, and this is
not the case with these sites, as far as is known. It is therefore very questionable whether the sites designated by Roymans and Verniers have produced glass. This does not alter the fact that there must certainly
be places in the Dutch river area where people have specialised themselves in the manufacture of bracelets
from semi-finished products, and then distributed them over the rural settlements in the river area.
A different type of settlement in the Dutch river area?
In the past thirty years, some atypical settlements have been found during archaeological research in the
Dutch river area. This concerns settlements that are demarcated from their surroundings by means of a
ditch system. In addition, indications have been found in these types of settlements for artisanal production of which the scale and size exceed those of the previously described small-scale settlements. Such
settlements are seen as a new phenomenon that developed during the Iron Age south of the Meuse river,
yet only a few examples are known in the Netherlands.1280
A first example of such a settlement was found in Oss-Ussen. This settlement, Schalkskamp (fig.
19.4B), consists of a few main buildings surrounded by a ditch system and dates between around 150 and
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75 BC.1281 The ditch is 2 m wide and 1 m in depth, and on the northwestern side there is an entrance
consisting of two parallel ditches.1282 In addition to a large quantity of pottery, remarkable finds have been
collected from the enclosing ditch: loom weights, spindles, fragments of glass bracelets, a depot of 210
sling stones and tens of kilos of metal slag.
Northwest of Medel is the Odijk-Singel West/Schoudermantel site (fig. 19.4C). The potential and
possible significance of this site has not been recognised by the researchers and in the literature to date.1283
Although many habitation features were found, no main buildings could be reconstructed at this site.
However, seven granaries are attributed to the Iron Age. Most noteworthy, however, is a large ditch that
can be considered as the boundary of the settlement. This ditch has a width that varies between 2.2 and
4.5 m and the depth is approximately 1 m.1284 Two radiocarbon dated samples revealed that this ditch
dates to Late Iron Age.1285 The total area of the circular or oval-shaped enclosed terrain can be estimated
at approximately 2.5 ha.1286 Only a limited part of this was investigated. Remarkable finds from the Late
Iron Age (around 200-30 BC) include a wire brooch from the middle La Tène construction and three
pieces of La Tène glass.1287 In addition, there is a purple glass bar on this site that is believed to have served
as a semi-finished product for the manufacture of glass bracelets. This is the only known example of this
glass bar in the Netherlands.1288 Another special find is an almond-shaped hilt ring that was attached to
the handle of an iron late La Tène sword of the Kessel type, dating between around 50 and 15 BC.1289 To
date, only one similar hilt ring has been found in a settlement context, namely at the Tiel-Oude Tielseweg site.1290 On the basis of the layout and the find material, the Late Iron Age settlement of Odijk may
possibly be regarded as a special settlement.
In view of the above, it cannot be excluded that, in addition to the well-known small agricultural
settlements from the Late Iron Age (around 150-70 BC), other types of settlements existed in the Eastern
River Area. This does not necessarily mean that these settlements were larger in size by definition. It
can be expected that they were more structured in the spatial sense, demarcated from their surroundings
by a ditch. Furthermore, there will have been more intensive artisanal production and greater storage
capacity for agricultural products (for example in granaries). It is not inconceivable that such settlements
were inhabited by (local) elite figures who controlled the exchange networks in the region. These places
then served as a connection between the central places (as assumed on the southern bank of the Meuse)
and the small self-sufficient settlements, such as Tiel-Medel and Geldermalsen-Hondsgemet. Imported
products such as metal, glass, natural stone and salt found their way further into the region through these
settlements. All in all, it can be suggested that society and the settlement structure in the Late Iron Age
must have been less egalitarian than we have been able to extract from the archaeological record to date.
This hypothesis needs to be tested further in future research.
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1 9 . 4 a b r e a k i n h a b i tat i o n ?
Around the middle of the 1st century BC, the De Reth and Hazenkamp sites seem to have no longer
been intensively used. The Echteld phase I channel system became active again at least twice during this
period. It is possible that this renewed fluvial activity played a role in the temporary lack of human activities. On the other hand, there are also indications of a gap in habitation activities at many other sites.
This situation could possibly be linked to the first Roman military activities in the region (see also the
paragraph below).1291
A break in habitation around 70/50 BC appears in the find material. Characteristic finds from La Tène
D1, such as wire brooches from the middle La Tène construction, Nauheim brooches and glass bracelets,
were mainly found on the homesteads from around 150 to 70/50 BC (see above). However, they are
lacking in and along the younger Echteld phase II channel (fig. 19.3), which was formed sometime in
the second half of the 1st century BC.
No traces have been found from this last phase of the Late Iron Age that indicate that the Hazenkamp
or De Reth sites were inhabited during this period. This corresponds to various other sites in the Dutch
river area. Few settlements are known that have been demonstrably continuously inhabited during this
period.1292 At the well-researched Geldermalsen-Hondsgemet site, it appears that there is continuity of
habitation on the basis of the find material, although it cannot be excluded that there has been a short
period of discontinuity.1293 At site 3 of Hondsgemet (fig. 19.4A) habitation breaks around 70 BC, just
like in Medel. Here too, a breakthrough of the river through its bank may possibly be designated as the
cause.1294 At site 1 of Hondsgemet (fig. 19.4A), however, there are several homesteads from the second
half of the 1st century BC. This location was probably inhabited continuously between the Late Iron Age
and Roman period.
This period is difficult to grasp, and its problems have been studied in detail by Roymans.1295 Five
regions are investigated in his study, including the Eastern River Area. There is a substantial abandonment of settlements and depopulation in all five regions.1296 This situation is explained on the basis of the
historically documented military activities of Julius Caesar in the Lower German area, although there is
no concrete archaeological evidence for this. In Tiel-Medel there is also a break in habitation. However,
strong indications of acts of war were not found. The most plausible reason for a break in the habitation
of Medel is therefore the reactivation of the channel system.

19 . 5 th e ear l i e st roman pe ri od
New activities along a new channel
It was already clear above that a new, broad channel was formed in the research area in the second half
of the 1st century BC: the Echteld phase II channel. Not long after the formation of this new channel,
people started using the eastern banks of the channel again, just south of the area that was inhabited in
the Late Iron Age. The earliest activities are no older than from the last three decades before the start of
the common era and possibly extend into the Tiberian period. The earliest features included a complex
of ditches, ditch structures and pits on the bank, near a natural shallow in the channel, where the channel
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could be crossed.The enclosed terrain 14005 can probably be regarded as the oldest core of this complex.
However, the precise interpretation of this structure is problematic and is discussed in detail below. Is it a
ritual place with special significance for a group of migrants? Or is it the first home of this same group
of people, of which few traces have been preserved? A homestead was set up in the southernmost part of
the site, possibly a little later, consisting of a wooden farmhouse, an outbuilding, a few ditches and pits.
Extensive feature and find complexes from this earliest phase of the Roman period are only rarely
found. The features and finds from the reign of emperors Augustus and Tiberius in Medel are special,
both in terms of their quantity and their conservation condition. The excavation results can shed light
on the earliest developments on the edges of the Roman Empire, which was still developing at that time.
A dynamic period
The earliest phase of the Roman period is both very interesting and archaeologically difficult to grasp.
During this period, radical changes took place in the Dutch river area that would form the basis for
the further development of the Roman border region. In this early period, it was not yet clear exactly
where the border of the Roman Empire would lie and what it would look like; the empire was still in
full development.
Around the middle of the 1st century BC, Julius Caesar’s campaigns certainly reached as far as the
Rhine and had a disruptive effect on the existing tribal societies in this area.1297 We know about the events
in this period through the writings of various Roman authors, including Caesar himself.1298 Through
this way we know that tribes disappeared and moved during this period. At the same time, new tribal
relationships seem to have formed. In the second half of the 1st century BC, radical changes took place
in the composition and (geographical) structure of the tribal society as it existed at the end of the Late
Iron Age.1299
For the Dutch area south of the major rivers, the tribe of the Eburones is particularly relevant.1300
This tribe is known to have been defeated by Caesar, with great losses or even practical destruction as a
result.1301 In any case, the Eburones then disappeared from the written sources. For the Dutch river area,
the arrival of the Batavians (somewhere between around 51 and 15 BC) is well known from historical
sources.1302 The Batavians were originally part of the Chatti, a tribe from the Middle Rhine area, nowadays German Hesse. Such movements of (parts of) tribes were at least partly controlled by the Roman
government.1303 It should be noted immediately that the historical reality is probably more complex
than we can reconstruct based on historical and archaeological sources. Roymans describes this phase in
this region as a process of ethnogenesis with a multi-ethnic origin, in which new groups were formed,
sometimes through the merging of local groups and sometimes through the relocation of groups to new
areas. He links this process with a Roman strategy to gain more control over the Gallic frontier.1304
The hold on the territories conquered by Caesar was further strengthened under emperor Augustus
(27 BC-AD 14). During his reign, a first structure of military bases was created in the Dutch river area.
From this phase we know at least the legionary camp in Nijmegen-Hunerberg (from around 19 BC)
and the army camp in Vechten (from around AD 5).1305 The first roads were also built during this period,
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and the first civilian centers arised.1306 From the Rhine area, the Roman generals Drusus, Tiberius and
Germanicus undertook various military campaigns to the areas north of the Rhine.1307 Due to revolts and
heavy losses (including the loss of no less than three legions in AD 9; a battle also known as the ‘Varian
Disaster’), the area north of the Rhine was eventually abandoned and the Roman border was established
along the Rhine.
In recent years, archaeological sources can sometimes shed more light on the complex multi-ethnic
reality in the earliest Roman phase. In the Kromme Rijn area, for example, indications have been found
for the presence of people who appear to come from the region north of the major rivers: the Frisians
and Chauci in the north of the Netherlands and northwest Germany.1308 The research at Medel can also
contribute to a better understanding of this interesting and often difficult to grasp period.
A remarkable ditch complex from the beginning of the common era
In the period around the beginning of the common era, various ditches and ditch structures were dug
on the east bank of the new channel. Some ditches and ditch structures (such as 14004 and 14015) seem
to be related to the storage of agricultural products (see also the associated granaries) or the keeping of
livestock. Similar ditch structures have also been found at the nearby Tiel-Passewaaij and GeldermalsenHondsgemet sites.1309 The ditch 14006 runs partly parallel to and partly perpendicular to the channel.
Together with the ditches 6016, 6031 and 6032 running parallel to the channel, this ditch demarcates
a terrain on the channel bank. No definitive statements can be made about the function of this terrain.
However, it is quite possible that agriculture-related activities were undertaken here.
The most striking ditch structure on the channel bank, however, is the enclosed terrain 14002/14005,
with the U-shaped ditch 14003 directly to the east. Based on the associated find material, it is difficult to
reconstruct a definitive chronology. Nevertheless, at least part of the development can be recreated. The
earliest development phase includes the construction of a rectangular, enclosed terrain of approximately
21.5×10.8 m that is oriented more or less perpendicular to the channel (14005). There was a central opening on both long sides, resulting in a symmetrical layout. No remains of structures or activities that left
traces in the soil were found in the inner area of this terrain. In a second phase, the existing terrain was
expanded on the east side by approximately 7 m. A small wooden building (9001) of approximately 4×4
m was built on this new, enclosed part. Buildings such as these are often referred to as outbuildings based
on their size and construction, which were used for example for storing crops, goods or tools. Unfortunately, it is not possible to determine the function of building 9001. The construction of the eastern ditch
14003 possibly belongs to the same development phase. This U-shaped ditch has the same orientation as
the terrain 14002/14005 and is located along the same axis. A part of a ditch has also been documented
on the western side, which is also in line with the northern long side of the enclosed terrain. All in all, a
layout of at least 65 m in length could be reconstructed in this way.
There is still uncertainty about the function of the ditch complex and the respective structures within
it.Various (ditch) structures and finds seem to indicate that agriculture-related activities are involved: the
granaries, the possible lifestock pens and remains of threshing waste.There are also indications for artisanal
Haalebos 1995. Voor Vechten, see Hessing et al. 1997;
Zandstra/Polak 2012; Polak 2014.

ning of the common era (Van Enckevort/Thijssen 2001).
	These campaigns are described by the Roman historian

1307

Tacitus (Tacitus, Annales I).

	Tacitus describes the construction of a road by (then still

1306

general) Tiberius that served for the movement of the

	See, among others, Taayke 2002 (Wijk bij Duurstede-De

1308

military troops, probably around AD 5 (Tacitus, Annales I,

Horden); Den Hartog 2009 (Leische Rijn-Sportpark

50). The aforementioned civilian centers relate to the vici

Terweide); Van Renswoude/Habermehl 2017 (HoutenCastellum).

(camp villages) that formed at military camps, but also
to Oppidum Batavorum, the capital of the Batavians in
present-day Nijmegen that developed around the begin-

	Heeren 2006, section 17.3; Van Renswoude/Roessingh

1309

2009, section 17.3.



activities. For example, in ditch 14002, metal splashes were found that could possibly be associated with
metalworking, and in ditch 14011, both a fragment of an oven air inlet and a briquetage tripod came
out. In different ditches and a pit, special, sometimes remarkably structured pottery complexes have been
found that can probably be associated with ritual activities. The interpretation of the enclosed terrain
14002/14005 is particularly challenging. For that reason, different interpretations for this terrain will be
discussed and argued below. Three scenarios are discussed: the site as a house place, the site as a ritual
enclosure and the site as a ditch structure with an economic function.
Two early homesteads
But first we focus on two homesteads from the Early Roman period. To the south of the ditch complex
described above, a homestead was laid out, also in the early phase of the Roman period. The construction
of this homestead may date a little later than the earliest ditch structures, but it is difficult to substantiate
that on the basis of the find material. For example, the pottery shows similarities with the material from the
ditches and in the house ditch 14001 a brooch has been found that can be dated between about 25 BC and
AD 25. The coin distribution image (see chapter 10) may suggest a phase difference. Both triquetrum coins
and AVAUCIA coins are missing on and around the homestead, while these do occur at the ditch complex.
The southern homestead consists of a house (8002), some pits and ditches. It is possible that the outbuilding 9002, a little more to the north, can also be included in this homestead. The homestead seems
to have been expanded once over the course of time, so that it ultimately covered a rectangular area of
approximately 34×29 m. The yard and house have a slightly different orientation than the enclosed terrain 14002/14005, but the course of the channel may also play a role in this.
Similar early homesteads are also known from the region, such as in Tiel-Passewaaij, GeldermalsenHondsgemet, Kesteren-De Woerd, Houten-Castellum and Wijk bij Duurstede-De Horden. Just like in
Medel, these houses are often equipped with house ditches and sometimes with yard ditches. House
8002 in Medel is two-aisled and the walls are constructed with double wall posts without a wall ditch.
Such houses are referred to as Oss type 5 and are categorisd at De Horden as De Horden type 1d.1310
The house of Medel displays the greatest similarities with houses 17 and 26 of Wijk bij Duurstede-De
Horden.1311 These houses are also characterised by double wall posts and, according to Vos, date between
the first and third quarters of the 1st century AD. Similar houses in Tiel-Passewaaij (houses 16 and 23)
are somewhat older and, according to Heeren, date entirely at the end of the Late Iron Age or in the
Augusteian period.1312 Just like the house of Medel, this house is also flanked by house ditches, which
divert away from the house at the entrance. The houses 11 and 21 of Geldermalsen-Hondsgemet are also
classified as Oss type 5 and date between the middle of the 1st century BC and the first decades AD.1313
Buildings of this type occur from the end of the Middle Iron Age but mainly belong to the Late Iron
Age. Some buildings are dated in the Roman period. The house of Medel thus appears to belong to
an existing house-building tradition and fits in well with various other Early Roman houses that were
excavated in the region.
The outbuilding 9002 is located just north of the house 8002 and may well have belonged to this
homestead.Various gray slags originate from ditch 14011 located near this building, which can probably
be determined as manure slag based on chemical analysis. The use of manure as fuel is a practice that
is mainly known from the Frisian-Groningen coastal area.1314 After all, wood was sparse in the brackish
coastal area, so that alternative fuel was needed. In view of the fact that there was enough wood available
in the Dutch river area that could be used as firewood, the use of manure as a fuel may here be regarded
as a cultural practice that could possibly say something about the origin of (some of) the inhabitants.
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In this light, the above-mentioned briquetage tripod and the so-called tuyere (the air inlet of an oven)
from the nearby ditch 6019 are also interesting. Both pieces fit well in a context of artisanal activities.
What kind of artisanal activities are involved, or to which type of oven the tuyere has belonged, can
unfortunately not be determined. The briquetage tripod may have played a role in the (further) processing of salt that had been imported from the coastal areas.
Only a limited number of features of a second early homestead were found. This homestead was
more to the north and (largely) outside the research area, so that it could not be fully investigated. The
homestead was enclosed with a ditch and contained a granary and a rectangular ditch structure, which
could possibly be interpreted as livestock pen based on parallels with other sites. A house was not found
here; that is probably located outside the bounds of the current excavation.
Remarkable finds, special depositions
Various remarkable depositions of objects have been found both within the ditch complex and around
the homestead. The finds and the way in which they were deposited may inform us about the function
of the structures found, the rituals of the inhabitants and possibly even about the origins of the people
who settled on the banks of the channel of Medel in the earliest Roman period.
A first concentration of remarkable depositions has been found is the house ditch (14001) of the house
8002, where the northern entrance of the house can be expected. Various objects have been deposited
in a single ditch section: four complete earthenware pots, including two pots that can be considered as
(northern) imports based on shape type, a fabric study and XRF analysis (see also section 7.3.3.3.3), a
miniature pot, four ceramic disks, a complete spoon-bow brooch, two fragments of two sling stones and
one triangular loom weight. A light brown-white stain has been observed in one of the pots, which may
possibly be interpreted as bone ash.1315
A second concentration of special depositions is associated with the enclosed terrain 14002/14005
and the nearby ditch 14003 that could possibly be seen as part of the same complex. Most depositions are
concentrated around the (presumed) southern entrance of the symmetrical enclosed terrain 14005. Here,
three earthenware pots are deliberately and completely placed in the ditch. Next to one of the pots, an
inverted pot bottom is placed over a fragment of a loom weight (see fig. 19.5). A few complete pots were
also found in the other parts of the enclosed terrain, as well as a loom weight and a fragment of a ceramic
lid. The ditch 14003 also contains a large amount of pottery, among which the fragments of remarkably
large pots are most noteworthy (rim diameter up to approximately 45 cm).Their shape is unknown in the
Betuwe; only on the Hunerberg in Nijmegen are similar pots found, which are interpreted there as large
storage vessels.1316 Remarkably, large shards of the same type of large pots were also found in pit 25008,
not far from the yard of house 8002. In the latter pit, in addition to the burnt shards of these large pots,
shards of small (drinking) cups were also found, which were also burned. Nieuwhof has made it plausible
for the Frisian region that such large storage vessels have been used for drinking beer in ritual affairs.1317
The large storage jars of ditch structure 14003 and pit 25008 could also be associated with such practices.
The cups from pit 25008 further support this idea.
A third concentration of depositions is not found on the channel bank, but in the channel itself (channel fills 11020 and 11021). Approximately at the location of the enclosed terrain 14002/14005 and the
ditch structures 14004 and 14015, a concentration of find material was found along the bank.This mainly
concerns pottery – including certainly a few complete specimens – and loom weights. The characteristics
of the pottery show great similarities with those of the assemblage from the ditch complex located on
the bank. Furthermore, the red-brown and black residues that are observed on the outside and inside
of a few pots are particularly noteworthy. A chemical study has shown that the residue is probably the
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remains of (animal) blood (see section 18.4). It is possible that animal blood was collected or processed
in the pots in question.
A fourth concentration comprises a cluster of coins: six bronze triquetrum coins, a Celtic quinarius
and two republican quinarii, found around and near the enclosed terrain 14002/14005. Given the early
dating of these coins (probably between approximately 30 and 15 BC), they can probably be associated
with the earliest development phase of the enclosure (14005). A concentration of these types of coins
can be described as exceptional and cannot simply be explained by normal coin loss. How they must be
explained, however, cannot be determined definitively. Can they be associated with ritual practices or is
this perhaps a scattered hoard, or a combination of the two options?
Two special ‘isolated finds’ were found in the vicinity of the enclosed terrain 14002/14005. They
are an iron signet ring (V3205, fig. 9.23, 1) with a red stone in which a hunting scene has been cut,
and a special opened-up applique plate brooch made of gilt mild bronze (V3181, fig. 9.15, 21.) (see fig.
19.15B for the location of these objects). This latter brooch may already be dated in the period between
around 10 BC and AD 30 and is a special piece that is not found often.1318 The ring also belongs in the
Augusteian or Tiberian period. This type of ring is also found in the early army camps from the decades
before and around the beginning of the common era. Both pieces fit well into a Roman-Mediterranean
tradition and are therefore probably the earliest ‘romanised’ pieces of this site.The question is who already
had access to such luxury Roman products in this early phase of the Roman period. Can a relationship
with the army perhaps be established here? It is precisely in this early period that new products, forms
and ideas will have entered the region mainly through the army. ‘Local’ men who (temporarily) enlisted
in this army may have encountered such pieces early on. Whether this can also apply to Medel cannot be
proven, but it seems at least to be a good option. The coins could also fit into such a scenario, in which
case soldiers may have received them as pay (albeit in a slightly earlier period).
Another question relates to the interpretation of the structured pottery depositions and what they
can tell us about the structures in (the vicinity of) which they were found. It is generally assumed that
such special depositions constitute the archaeologically observable material impact of rituals performed
by the users of these places.1319 We are, however, still in the dark about the precise background of these
depositions. In the following, this discussion about the (archaeological) concept of ‘ritual’ and the interpretation of ritual depositions is further elaborated.
The interpretation of the enclosed terrain 14002/14005
It was already clear above that the interpretation of the enclosed terrain 14002/14005 (and the possibly
associated ditch structure 14003) in particular poses the necessary challenges. This has led to interesting
discussions within the research team, but also with the people involved from the client and the relevant
authorities. For this reason, it has been decided not to opt for a single interpretation in this synthesis, but to
present different but plausible options for interpretations, or in other words, to present different scenarios.
The reasoning is that in this way a broad and critical perspective is outlined that offers both scope and guidelines for future research, interpretations and visions. At the same time an attempt is made to discuss the
interpretation of this kind of offsite phenomena and the interpretation of rituals and (possible) ritual places.
A house place?
The first scenario concerns the interpretation of the enclosed terrain 14002/14005 (and 14003) as a
house place. This possibility of interpretation is firstly based on the shape of the earliest enclosed terrain 14005 (fig. 19.6). This earliest rectangular area measures approximately 21.5×10.8 m and has two
central entrances in the form of openings in the ditch. The enclosure thus has a structure that is known
from many houses from the Iron Age and Roman period: rectangular, with two entrances, one in each
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long side.1320 However, the ditches of 14005 cannot be considered as wall ditches. Firstly, no postholes
have been observed in the ditches, so that a function as a wall can be considered unlikely. Secondly, the
distance between the ditches is too large to be considered as walls of a house from this period. It could,
however, be a house ditch that has been laid entirely around the house.1321 In that case, the house should
have been inside the enclosed terrain.
No postholes were found within the enclosed terrain 14005. It seems that the lack of these features
cannot be explained by poor preservation conditions or subsequent removal of the topsoil. After all, both
the ditches and the features of the (later) building 9001 have been well preserved. A possible explanation
can be found in the hypothesis that the structure located within the terrain 14005 was originally situated
on an elevation, as a result of which the features were more easily disturbed. On the other hand, it is possible that the house had only a light structure and that the shallow features have been lost. This scenario
could possibly be related to the idea that the inhabitants of the earliest Roman Medel were migrants
(see below). These first settlers built their first housing with light materials and and a relatively simple
construction method. In this scenario, house 8002 could possibly be regarded as the more monumental
successor to this first house, built in accordance with regional traditions and techniques.
A first possible parallel for enclosed house places where postholes have not been recovered can be
found at the Utrecht-Sportpark Terweide 2 site.1322 Around 25 BC the first residents settled here on the
banks of a newly created crevasse channel. Although granaries and small outbuildings have been found,
features of houses from this earliest period are missing. However, for several ditch structures the researchers suspect an association with house places.1323 This means that the situation at this site may well correspond to that on the banks of the residual gully of Medel. A second possible parallel is found in the
Assendelver Polder in North Holland. For example, the ditch structures of sites D and P interpreted as
house places correspond fairly well with the enclosed terrain of Medel, although the dimensions (15×5.5
m and 22.5×8.25 m respectively) differ slightly (see fig. 19.6).1324 Postholes have hardly been observed
within the enclosed terrains. There seems to be at least one entrance into the ditch structures, with two
complete pots buried in the ditch of site D.1325 Somewhat problematic is the fact that these ditch structures are interpreted as so-called ‘wall ditch dwellings’. Such houses are built with sod walls that are founded
in ditches. In North Holland they date back to the Roman Iron Age, especially in the 1st century AD.1326
Of these structures, only the ditches have generally been preserved. The ditches of the enclosed terrain
of Medel, however, do not seem to have been part of a wall ditch dwelling. After all, no sods have been
observed in this ditch, the ditch contains a relatively large number of finds (unlike the wall ditch dwellings
in North Holland) and the ditches are too far apart.1327
Another indication can be found in the botanical material from the channel fill 11021, which is the
oldest fill of the Echteld phase II channel that can probably be dated contemporary to the enclosed terrain 14005 (and possibly also 14002). This fill is rich in macroremains from crops and plants that occur in
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anthropogenic vegetation. This mainly concerns threshing waste and household waste. This finding could
confirm the presumption that this part of the channel bank was indeed inhabitated in this early period.
In relation to the interpretation as a house place, the extension of the terrain with the ditch 14002
and the construction of the building 9001 are also interesting. How can the presence of this relatively
small building be regarded if there was indeed a house within the 14005 enclosure? Unfortunately, this
question cannot be answered with certainty. We can, however, point to a possible parallel at the KesterenDe Woerd site. For example, a small building (structure 18) was added to one of the short sides of house
1.1328 Whether this is a separate (out)building or an extension of the house itself is not clear. For Medel,
it would certainly be a separate (out)building, possibly intended for the storage of crops or goods. In
that light, the three granaries can also be mentioned, directly north of the terrain 14005. They can be
considered part of the (hypothetical) yard of this house place.
The special depositions at the entrances to the enclosed terrain (see above) fit well with an interpretation as a house place, although they cannot be considered as an exclusive argument in favour of this interpretation. The deposition of a complete Frisian pot in the entrance of a house from Tiel-Passewaaij, the
two complete pots from the entrance to the ditch structure from the Assendelver Polder discussed above,
and the depositions near the entrance to house 8002 at Medel can be considered as parallels here.1329
A terrain with an economic function?
A second scenario concerns the interpretation of the enclosed terrain as an area with an (indeterminable)
economic function. This could, for example, concern a place where crops or food were processed or prepared, where cattle were kept (or slaughtered), or where artisanal activities were undertaken.This possible
interpretation is based, on the one hand, on the location of the terrain amidst the parcellation ditches
14006, 6010, 6031/6032, the ditch structures 14004, 14015 and the granaries 13006, 13011 and 13012.
An agriculture-related function can be assumed for all these structures. On the other hand, the botanical
results also fit into this line of interpretation. For example, in the ditches and the contemporary channel
fill 11021, threshing waste was found, as well as charred food waste (see also paragraph 17.4.2.1). Ditch
14002 also contained metal splashes, which can probably be associated with metalworking.
The small building 9001 also fits well into this scenario. Such buildings are usually regarded as outbuildings with agriculture-related functions.Were the crops processed on the terrain perhaps stored here?
The many depositions in the ditches of the enclosed terrain 14002/14005, on the other hand, seem to
fit less well into this scenario.
A ritual enclosure?
A third scenario described assumes an interpretation as a ritual enclosure for the terrain 14002/14005
(and 14003) (fig. 19.6).1330 This possible interpretation surmises that the enclosed terrain has had a certain
‘ritual function’. That is, it served as a demarcated place where rituals were performed, or where a socalled ritual focus was present, around which rituals were performed. Exactly how we should view this
ritual functioning cannot be reconstructed. However, some suggestions will be made below.
This line of interpretation is prompted on the one hand by the fact that the enclosed terrain does not
allow a clear interpretation as a house place or other recognisable structure (see discussion above). The lack
of parallels that fully fit the enclosed terrain as found at Medel plays a significant role in this. On the other
hand, especially the remarkable finds and special depositions that can be associated with the terrain are
important. Finally, the location of the terrain, at the shallow crossing through the channel, can be mentioned.
	Siemons 2001, 94, structure 18.
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son, ‘enclosure’ is also used in the Dutch terminology in
this report.

What is ritual?
Ritual has been a hot topic for archaeologists in recent decades.1331 Complexes or phenomena are regularly interpreted as ritual in archaeological publications, but the image of the ritual is often quite blurry
when it comes to the precise definition of what ritual actually is. Well-known definitions include those
of Richards and Thomas, who regard ritual as a highly formalised and structured behaviour.1332 Renfrew
emphasises the expressive and symbolic nature of rituals.1333 The problem with these definitions lies in the
fact that the boundary between ritual and non-ritual cannot be determined in this way; after all, nonritual activities can also be highly formalised, structured (imagine the baking of a cake) and expressive.
Ritual can be seen as a form of social practice, rather than purely symbolic behaviour, and does not have
to have a religious meaning.1334 Through social practices, and in particular through ritual practices, people
create and reproduce their place in the world, their (mythical) origins, their relationships with ancestors,
spirits and deities, or simply put, express the ideas and values that are central to their culture.1335
The ritual discussion in archaeology
In recent years there has been increasing attention for the ritual in past societies and the way in which
these rituals can be observed in the archaeological record. In relation to Medel, the category of (partially)
enclosed terrains that are interpreted as ‘(rural) cult places’, ‘open-air sanctuaries’ or ritual enclosures is
of particular interest. The most important basis for these interpretations lies in an influential article by
Slofstra and Van der Sanden from 1987.1336 In this article, the authors describe various enclosures from
the southern Netherlands and the north of Belgium and interpret these as ‘rural cult places’ that could
be associated with a cult of (mythical) ancestors at the local level.1337 Well-known ‘cult places’ described
and interpreted in this article are those at Hoogeloon-Kerkakkers, Wijshagen-De Rieten and WijnegemSteenberg.1338 In the wake of this article, many other enclosed terrains have also been interpreted as
‘cult places’ in recent decades (fig. 19.6).1339 The arguments for these interpretations are not clear and
convincing in all cases. Hiddink even states that Dutch archaeologists appear to be completely ‘under the
spell of the square’, whereby every large square is declared a cult place.1340 It is undesirable that specific
characteristics from the publication of Slofstra and Van der Sanden are used at will to demonstrate that a
square is a cult place elsewhere.1341 A critical eye is therefore required.
If we then look at the definition of cult places or ritual places, the study of Derks is relevant. He
argues that these concern places intended for the worship of one or more cosmological forces, separated
from the profane world, where the members of a community regularly gather to perform their personal
or collective rituals before a ritual focus.1342 Ritual foci can be natural phenomena in which one sees a
manifestation of the supernatural, but they can also be pits, fireplaces, posts, statues or altars.1343 On the
basis of this definition, at least the separation from the outside world and the ritual focus are important
criteria for the interpretation as a cult place. Furthermore, the rituals performed will often have left (special and probably specifically structured) find assemblages in the soil; a third criterion of importance.1344
The enclosed terrains that have been interpreted as ritual sites in Dutch and Flemish archeology are
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generally square or rectangular.1345 In some cases the demarcation is not completely closed. In many cases,
post or pit configurations occur within the enclosure that may have served as ritual foci. Regarding the
location of such special places, it can be noted that they mainly occur on the edge of recognisable structures in the landscape, such as cemeteries and watercourses.1346 Whereas in the Iron Age there is often
an association with cemeteries or burial monuments, from the Late Iron Age the first cult places appear
that lack any relationship with burial monuments or practices related to death.1347 In the Roman period,
cult places also occur within settlements, often on their outskirts.1348 Special depositions are often found
in clusters and in special places within a cult place: sometimes in deep pits, sometimes in the ditches,
sometimes near post configurations.The ritual bending or breaking of objects before deposition is a wellknown practice within cult places.1349
To the north of the sandy soils, there are also sites that are interpreted as ritual places.1350 For example,
recent research at the De Meern-Hogewoerd (LR 78) site has documented an enclosed terrain of 10×12
m (fig. 19.6).1351 The enclosure, the location near a watercourse, and two complete handformed pots that
seem to have been deliberately placed upside down in the ditch serve as the basis for an interpretation
as a possible ‘cult place’. Another remarkable element are two rows of posts that are oriented from the
outside to the northeastern corner of the ditch structure. Similar phenomena have also been found in
the enclosed terrains of Neerharen-Rekem (Belgium) and Nijmegen-Kops Plateau.1352 For the enclosed
terrain of De Meern, the researcher ultimately concludes that an interpretation as a cult place is possible,
but that it is not definitive and certain, due to the lack of specific indications for sacrificial practices and
the lack of other features in the inner area.1353 For the enclosed terrain of the Loozerlaan in The Hague,
it is mainly the handformed pottery that is important for the interpretation as a ritual enclosure. This
find group stands out for its low degree of fragmentation and its high number. Van Zoolingen suggests
that these pots may have served as a package for votive offerings, or may have served as a sacrifice themselves.1354 The low degree of fragmentation is a good indication that the pots are intentionally broken,
according to Van Zoolingen. He also mentions the enclosing ditch, the unclear interior layout, the location in a peripheral zone between other sites and the association with a watercourse as relevant criteria.
Ritual or not?
Considering the above, we again consider the arguments with which the enclosed terrain 14002/14005
may or may not be considered as a ritual enclosure. A number of elements fit in well with the usual
interpretation for ritual places. First of all, this is an enclosed terrain for which a clear and practical
(non-ritual) function cannot be determined with certainty. However, it was noted above that this line of
argument is sometimes too easily used for the interpretation of complexes or depositions as a cult site,
‘ritual’ or even as a sanctuary. Secondly, several complete pots have been placed in the ditches, especially
near the entrances to the terrain. In one case, a pot bottom is deliberately placed upside down in the
ditch, directly next to another complete pot. It is likely that these deposits have their origins in rituals.
However, the question is whether they can also serve as an indication for the use of the terrain itself.
Again, some caution is advised. After all, the special depositions in the house ditch 14001 are also no
indication that this is a ritual complex; it is convincing that this is a homestead. Thirdly, a relatively large
number of coins (ten) can be associated with the terrain, as well as a remarkable applique plate brooch
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and a signet ring (see above). Fourthly, the location at the crossing through the channel can be mentioned
here and the (assumed) peripheral location in relation to contemporary habitation.
However, there are also elements or aspects that do not by definition fit well with an interpretation of
the site as a ritual place, or which may even diminish this possibility of interpretation. The building 9001
has already been mentioned above, as well as the traces of threshing waste, household waste and the metal
splashes from the ditches. Ultimately, however, it must be concluded that the function of building 9001 simply cannot be determined. There are also no indications for a possible ritual function. The fact that wooden
structures can in some cases be associated with ritual places is evident from the Wijnegem site.1355 Secondly,
the location of the site in the midst of granaries, ditch structures and parcellation ditches is striking. With
the parallels mentioned above there is no evidence of such structures in the immediate vicinity.
Reasoned from an opposite perspective, it must be pointed out that no ritual focus can be identified
within the enclosed terrain. After all, no indications have been found for post configurations, deep pits
(with special find assemblages) or other phenomena that may have served as a ritual focus.
All in all, it must be concluded that the interpretation of the enclosed terrain 14002/14005 as a ritual
enclosure cannot be established unambiguously and definitively. There are certainly elements and aspects
that seem to lift this area above the ‘normal picture’, but how we can interpret this situation remains
unclear. We know too little about the more peripheral zones of the landscape, as well as about this early
phase in the Roman period, to come up with a conclusive interpretative model here. Future research may
make a difference in this regard (see also section 19.12).
Newcomers from the north?
Both the southern homestead with house 8002 and the enclosed terrain 14002/14005 (and various ditches of the ditch complex) are associated with striking assemblages of handformed pottery. A large part
of this pottery clearly deviates from that of the Late Iron Age. There is, therefore, a break with existing
regional pottery traditions. Based on shape, fabric, technical execution and decorative patterns, it can be
made plausible that around the start of the common era, newcomers from more northern (coastal) areas
settled on the banks of the channel at Medel.
Handformed pottery was mostly produced locally. The spectrum of shapes, the technical production
and finishing and the decoration schemes can vary considerably between (micro)regions. The handformed pottery can therefore offer interesting insights into the origin of people – or more specifically the
women who actually produced the pottery – or the exchange networks in which they operated.
To get a better grip on these interesting complexes of handformed pottery, chemical and petrographic
analysis techniques were used in addition to the traditional macroscopic and typological determination. In
this way, a better and more complete picture can be obtained of the origin of the different types of handformed pottery, and more generally of the variation within the pottery assemblages. It should be noted
in this regard that the combination of research techniques used here has only recently been employed in
this way and that further research is desirable in order to truly achieve the objectives just described. Partly
in this light, additional research has been started from Vrije Universiteit Amsterdam, in which the theme
of migration is central and in which the results of Medel play a central role.1356
In nearly all the ditches from the ditch complex (certainly in ditches 14001, 14002, 14003, 14005,
14006 in considerable quantities) and the channel fills 11020 and 11021, handformed pottery has been
	Slofstra/Van der Sanden 1987; Hiddink 2015, 254.
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found that can be attributed to different pottery traditions. The heterogeneity of these complexes is
remarkable. Different groups are distinguished on the basis of shape, finish, fabric and decoration: Frisian
imports, pottery with Frisian characteristics, Germanic pottery (from the Hesse region and the Eifel),
pottery with characteristics from the western Dutch coastal area and pottery that fits in with the existing
regional tradition (in line with the Late Iron Age pottery). In particular, the group of handformed pottery
that can be associated with the northern Netherlands region (the territory of the Frisii) has a prominent
place within the pottery spectrum. Once again, the enclosed terrain 14005 catches the eye. It is precisely
in the ditches of this structure that, in addition to a share of pottery with regional characteristics, a remarkably high proportion of Frisian imports and pottery with Frisian characteristics have been found (see
also section 7.3.3.3).1357 The pots deposited near the southern entrance can without exception be labeled
as ‘Frisian’ based on the characteristiscs of their form. In two cases, it appears that there is actually import
on the basis of the fabric. In addition, it is also interesting that some pots appear to be older than the
enclosed terrain itself. Does this perhaps concern pieces that have been kept within the family for some
time? In that light, a brooch from the Middle Iron Age and a fragment of a seven-ribbed glass bracelet
that was found close to the enclosed terrain can also be mentioned. Both pieces are unique within the
excavation and do not seem to be associated with the Late Iron Age habitation.
The combination of imports (including older items) and pottery with Frisian characteristics in local
fabric is striking. This seems to indicate that it is not so much pottery (or its content) that ended up in
Medel through exchange, but that people have indeed arrived with their own material culture and their
own pottery traditions. These newcomers brought pots from their region of origin, but subsequently
also produced new pots according to their known traditions. The striking Frisian impression of the pottery assemblage and the early dating of the enclosed terrain 14005 fit well together. This structure will
have been constructed shortly after the newcomers arrived on the channel bank of Medel. The results
of the chemical research on the pottery suggests that the newcomers are from the northern coastal areas.
Whether this concerns North Holland or the northern coastal areas of present-day Groningen and
Friesland (or even the neighbouring German area) cannot be determined at this time. It is also not clear
how exactly we should see those newcomers. Does it concern entire families who migrated, women
who married into new communities, or even entire groups that may have moved to the Dutch river area
under Roman control? Unfortunately, these interesting questions cannot be answered based on this study.
Future research could perhaps provide more clarity on this (see also section 19.12).
The composition of the assemblage of handformed pottery at Medel clearly differs from the other
well-researched complexes in the region, such as Geldermalsen-Hondsgemet and Tiel-Passewaaij. The
pottery with regional characteristics dominates the assemblages at these sites, although there are also
some ‘Frisian’ pots. It is noticeable that two of the few Frisian pots at both sites have been deliberately
deposited intact.1358 However, how this situation can be explained remains unclear.
Aside from the handformed pottery, there are also other finds that can tell us something about the
possible origin of the newcomers. First, the gray slag material is interesting, which was found on and
near the yard of house 8002. Based on chemical analysis, it appears to be so-called manure slag that formed during the burning of manure. We know the use of manure as fuel from the northern Netherlands,
especially from West-Friesland and the terpen area (see appendix 8).1359 It is possible that the burning of
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manure can be regarded as a cultural tradition that migrants have brought from the north. Only recently
have manure slags been recognised for the first time in the Dutch river area, namely at the UtrechtHogeweide/Verlengde Vleutenseweg (Sportpark-Terweide) site.1360 Precisely for this latter settlement
there are strong indications that the inhabitants were from the area of the Chauci, in the northeast of the
Netherlands and the neighbouring northwest German area.
Of the ceramic objects, a ceramic lid with finger imprints from the ditch of the enclosed terrain 14005
is notable. Similar lids are known from the De Horden site,1361 as well as in North Holland1362 and possibly
also in the Frisian-Groningen coastal area.1363 It seems that this lid can be considered as non-local, just
like a substantial part of the pottery from these ditches (see above). It is also notable that different loom
weights are characterised by central imprints (small depressions). This type of loom weight does not seem
to fit well with the common trend in the Dutch river area, where mostly only weights without imprints
are found. It is interesting to note that it is precisely at the De Horden site that weights with imprints are
used, since it is precisely this site that is characterised by an early Roman pottery spectrum with Frisian
characteristics.1364 However, in the absence of sufficient data, it cannot ultimately be proven that we are
dealing with a non-local, exotic phenomenon.
Finally, the red-brown traces that have been found on different pots of handformed pottery, especially
in channel fill 11021, can be mentioned here (see chapter 18). Chemical analysis shows that it is probably
(animal) blood. It is not clear whether it is a substance that has been applied deliberately or rather traces
of use. The literature sometimes refers to ‘paint’ traces for similar features. Based on the analysis, it appears
rather that the pots in question have been used for the collection or processing of (animal) blood, which
can subsequently be used for all kinds of purposes. In light of the discussion here, it is particularly interesting to look at the occurrence of such traces. Van den Broeke places pots with similar traces mainly
in the northern and western coastal provinces, as well as the province of Utrecht.1365 A recently found
‘Frisian’ ear pot is also interesting in this respect. This pot with reddish-brown traces was deposited intact
in a water pit at the Nieuwegein-Blokhoeve site. These traces of reddish-brown colour also appeared to
be recognisable as animal blood after chemical analysis.1366 Another example concerns pottery with traces
of paint on a homestead within the Blerick-Heierhoeve settlement, which according to Van den Broeke
was inhabited by a Frisian family of migrants.1367 Although there is a need for further study, an association
of such red-brown traces with the (northern) coastal area seems to be possible.
All in all, the strong ‘Frisian’ signature of the pottery seems to indicate that in the earliest Roman period migrants from the north settled on the channel banks of Medel. However, the variation in the handformed pottery spectrum also seems to suggest that the composition of the population was considerably
diverse during this period, or that contacts existed with various other regions. For a better understanding
of this situation, future research into this early period requires explicit attention to the composition of and
variation within assemblages of handformed pottery. It is precisely this find category that has the potential
to provide more insight into the social and ethnic complexity of the earliest Roman period.
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19.6 me de l in the hinte rland of the lime s
In the second half of the Early Roman period and in the Middle Roman period, the Hazenkamp and
De Reth sites were located in the periphery of two Roman settlements: Hoge Hof and De Wilmert (fig.
19.7). Within the research area investigated by VUhbs archeologie, habitation was no longer present in
this period. During this period, however, the two cemeteries on either side of the residual gully were
founded (see section 19.7). In addition, various indications have been found that several temporary army
camps have been situated in the eastern part of De Reth and the adjacent parts that were not part of
this research.
Features and finds have been recovered at the Hoge Hof site that point to settlement activities from
the Early, Middle and Late Roman period.1368 There was possibly a stone building on the highest part
of this site; a rare feature in this part of the Roman provinces. In the immediate vicinity there are a
few other sites with indications for Roman stone construction, such as Medel-Rotonde (site 6) and
Zennewijnen-Hoge Kamp, but in none of these cases has a stone building actually been excavated.1369
The character of these sites with stone construction therefore remains unclear.
The De Wilmert site is located to the east of the research area, along the Echteld I channel. Only
surface finds from the Late Iron Age and Early Roman period are known from this site.1370 An excavation
has not taken place here. The homesteads that can be expected here would form one settlement with
the homesteads of De Reth. This would then form a linear settlement along the residual gully. Finds
from the Middle Roman period, however, were mainly found on the site at lake Lingemeer further to
the northeast.1371
Despite the fact that the Hazenkamp and De Reth sites were in the periphery of one or more settlements during this period, the features and finds tell us an interesting story about the use of the site.
This research, for example, has provided important insights into the areas outside the settlements. These
zones are often not investigated because they are very difficult to detect through core surveys. In the case
of De Reth, the area where the levee deposits of the Echteld system were no longer present as a result
of erosion or arable activity had already been deselected on the basis of the coring investigation. In the
adjacent zone where a thin layer of levee deposits was still present, a less intensive trial trench investigation was carried out. This lower coverage was a direct result of the archaeological expectations from the
core survey. If the ditches of the edge structure 2058 were not recognised in trench 141 from the trial
trench investigation, the entire zone in which the cemetery was located would have been deselected. The
excavation would then have been limited to roughly the southern half of De Reth and these interesting
new insights would have been lost.
Agricultural use of the eastern channel bank
After the earliest Roman complexes – the ditch complex and the yard of house 8002 – fell into disuse,
the land on the east bank of the residual gully was probably used as a field. During this period, two long
ditches (6009 and 6036) border a half-oval area of approximately 9700 m² directly along the residual
gully. On the enclosed area, apart from a simple horreum (13003) and a four-posted granary (13008), no
notable features or structures were found. It is therefore conceivable that this area, situated on the slightly
higher bank, was suitable for arable farming and was used as such in this phase. Other agricultural activities may also have taken placeThis may constitute an increase of the area previously demarcated by
ditches 14006 and 6032 (around 5000 m²), which after all has more or less the same shape. Also in that
earlier phase, this part of the terrain seems to have been at least partly used for agricultural activities.
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Also during this period, the shallows in the southern part of De Reth almost certainly remained in
use as a crossing point of the water, according to the concentration of finds particularly on the east side
of the channel. These finds were found both on the bank and in channel fills.
Transport and transfer on the western channel bank
Features and finds have also been found on the western channel bank. The earliest features belong in the
period after around AD 40. However, these do not appear to be settlement features, but mainly ditches
and pits for which a logistical background is suspected.1372 An important role is attributed to the importance of the channel as a means of transport.The fact that in the channel fills associated with these features
several large ship nails are found that we also know from other Roman ships, makes it clear that there is
a certain amount of shipping here. This is confirmed by the physical geographic study, which shows that
the channel must have been navigable during the 1st century AD.The physical geographical and botanical
analyses show that the water depth will certainly have been between 50 and 100 cm, possibly depending
on the season. A lead flake of a Tiberius coin (AD 14-37) and a complete omega brooch from the period
between around AD 40 and 70 were recovered from the primary, sandy channel fills on the west bank.
These findings also indicate that the channel must have been deep and therefore navigable in this period.
The younger deposits show that the channel silted rapidly from the end of the 1st century AD, so that
from the 2nd century AD shipping was only possible in exceptional circumstances, such as at high water.
During the post-excavation processing, the hypothesis arose that in the Roman period, the area that
roughly covers the sites of Hoge Hof, Hazenkamp, De Reth and De Wilmert was located on a transport
corridor that ran from the south towards the limes. The Echteld phase II channel was one of the routes
herein over which goods were transported. The channel was undoubtedly connected with the more
southern situated Linge river. This river was certainly an important transport artery, according to the discovery of a 30 m long Roman pram at Kapel-Avezaath.1373 From this main artery, because the Linge can
certainly be seen as such, lower quantities of goods will have been transported via smaller waterways (like
the channel) and roads towards the limes. It is assumed that these goods, consisting of building materials,
but also foodstuffs and the like, were (un)loaded at Hoge Hof. Given the general consensus that there
was a stone building at Hoge Hof, a certain amount of shipping traffic is certainly not unthinkable here.
The materials from which the stone building or buildings were built and maintained would have been
most easily transported over water. In addition, Hoge Hof could also have partly functioned as a transfer
station. From here, the goods were transported via pulled vessels and towpaths over the channel north
of the ford. It is thought that the parallel ditches found near the location of the ford, but also near the
Hazenkamp cemetery, should be seen as lateral ditches of a towpath that ran along the channel. The vessels that were pulled here had a lesser draft than the ships that moored at Hoge Hof, so that they, at least
until the channel silted in the 2nd century AD, could be used as a means of transport.
The ships that moored at Hoge Hof had to be turned in order to make the return journey. Pit 25026
appears to have played a role in this as a small dug-out harbour. This pit of 6.5 m wide and at least 3 m
long has been dug in the bank at the edge of the channel. Remarkable about this feature was the flat
bottom.The dimensions and shape have led to an interpretation for this pit being used for vessels to enter.
By making use of this pit, these smaller ships could be turned in a relatively simple way in the relatively
narrow channel. It is important to realise that this does not entail large ships such as those found at De
Meern, but rather smaller boats.
The idea that the research area and the surrounding areas played a role in a Roman transport network
is also in line with the results of a recent study into local transport systems in the Dutch river area. This
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study shows that Medel had a strategic logistical position for the transport of goods and people towards
the forts of Maurik and Kesteren.1374 A place like Medel may well have served as an intermediary between
the rural settlements and the limes forts, according to Groenhuijzen’s research. Both the location along a
navigable channel and the land transport routes (over old stream ridges and natural levees) made the sites
in Medel an important natural node within the transport routes (see fig. 19.8 for a graphical representation of the transport analysis).1375 Groenhuijzen concludes that Medel could have been an efficient local
centre for transporting goods from the local population to the military apparatus along the Rhine. In that
role, Medel’s location in the landscape is significantly better than that of other nearby settlements. The
stone construction at Hoge Hof, the function of which has been unclear so far, may also have worked
well within this model. In this case, the first option is a mansio or inn where the traders and travelers who
travelled along the transport route could spend the night. An interesting find that illustrates the logistical
importance of Medel is a bronze strap guide of a luxury Roman carriage. Apparently, such carriages
could also use the local roads that ran along Medel.
Another possibility that has been taken into account so far is that the stone construction at Hoge Hof
should be considered as part of a villa. The finds made at site 9 during the excavation, as well as the discovery of the strap guide, can also be seen in this context. It is remarkable in this respect that the burials
of the villa residents were not found, while on the Hazenkamp there is a cemetery of which the burial
community is placed at Hoge Hof (see below). One would expect that with a villa, even one in a rural
setting, remarkable and/or exceptionally rich burials would appear. Examples of such burials elsewhere
are those found in Esch or Hoogeloon in Brabant.1376
Military presence
In the Roman period, the involvement of the army is required to set up and maintain a transport route.
Based on the find spectrum from the period between around AD 40 and 70, it can be suspected that
there were also Roman soldiers present in Medel. However, this does not just concern militaria, which
are also found in other rural settlements, such as Medel-Rotonde (site 6), Tiel-Passewaaij and Geldermalsen-Hondsgemet.1377 More characteristic are the Aucissa brooch and the omega brooch, which can
be regarded as part of the military dress. In view of the relatively large number of brooches – around
twenty – it is less likely in this case that they are discarded pieces from military veterans who returned
to their places of residence after their service. It is more likely that there was a semi-permanent military presence in Medel around the middle of the 1st century AD. It is not clear how we should see this
presence during this period or where the soldiers were housed. Here too, Hoge Hof can be seen as a
place of residence, but it is equally possible that the military stayed in temporary camps in the immediate
vicinity of the excavated areas.
Also in the following phase, roughly the first half of the Middle Roman period, there were military
activities in Medel. This is found in the remarkable ditch system 6008. This multi-phased ditch system
dates, as far as this could be established, around the beginning of the 2nd century AD. Both inside and
outside the region, large ditch systems often occur during this period.1378 However, the Medel system
differs on several points from the ditch systems found on other sites. The ditch systems in the Dutch
river area, for example, seem to develop more or less organically from the settlement. We see this reflected in, among others, Tiel-Passewaaij and Geldermalsen-Hondsgemet, but also in Oss.1379 People started
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with the construction of the ditch system at the location of the settlement, from which the surrounding
landscape was then organised further. The parcellation system in the Kromme Rijn area also developed
from the existing settlement, according to a study by Vos.1380
Van Londen assumes that the ditch systems in the west of the Netherlands were developed at the
initiative of the Roman government to divide the countryside in order to make taxation possible.1381
Such an explanation may also be possible for the region in question, although the zones outside the settlements, where these systems are often found in the western Netherlands, are not often investigated. We
can, however, conclude that these systems were all developed around the first half of the 2nd century AD.
For example, the ditch system of Tiel-Passewaaij was created between around AD 90 and 120.1382 The
oldest enclosing ditch system of the Hondsgemet settlement dates approximately at the same time, but
here the surrounding landscape does not become parcellated until around AD 150.1383 In Oss-Westerveld,
too, the ditch that encloses the settlement is dated in the Middle Roman period.1384 Although we cannot therefore state with certainty that these systems were dug as an administrative tool for the Roman
government, we must conclude that the landscape was given a more structured appearance in the first
half of the Middle Roman period.
Up to this point it can be argued that the ditch system 6008 fits well in these developments. The
system is large and was dug in the same period. It is true that a relationship with an existing settlement
cannot be properly established, since a contemporary settlement was not excavated. It is therefore not
possible to make statements with certainty about the origin of this system. It remains possible, in theory,
that it originates from a settlement such as De Wilmert or the supposed settlement east of the research
area at lake Lingemeer. The assumed sites on these two locations are currently only known from amateur
finds, making it difficult to explain their nature. It is true that mainly Early Roman finds were recovered
at De Wilmert, while from the eastern site also Middle Roman finds are known. In theory, the system
could have been expanded from one of these two sites. When this was done, however, it was not done in
the organic way that is customary for the region. Given the shape and dimensions of the system, there is
a systematic layout here, whereby the pre-existing elements in the landscape were not taken into account.
For example, the ditch system is clearly not oriented towards the Echteld phase II channel, nor was it
created from the cemetery at De Reth. In addition, the other investigations in Medel have provided no
evidence for a largely parcellated landscape in the Middle Roman period, something that could have been
expected when the ditches have served as parcellation ditches. No parcellation features were found at the
nearby sites, with the exception of the large ditch that runs from Hazenkamp to Hoge Hof.1385 The two
extensive trial trench investigations, too, have not produced any Roman (parcellation) ditches outside the
ditches of the De Reth site.1386 From this it must be concluded that only part of the landscape has been
parcellated. However, the question here is to what extent the ditches of structure 6008 should be seen as
features of such parcellation.
The planned layout of the system is a cautious indication that the army was involved in the construction of the system. This military involvement becomes even clearer when we look at the cross-section
of the ditch feature, which is V-shaped. There is also a narrow, rectangular cut on the underside of the
ditch of Medel, which can be regarded as a so-called ‘ankle breaker’. Both the V-shape and the ankle
breaker are strongly reminiscent of the ditches dug by the Roman army. Although it cannot be excluded
that the ditch system was constructed by veterans who had returned from the Roman army, there are
arguments to assume a more active involvement of the military. In the Lower Rhine region, ditches with
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such a cross-section are only known from military contexts.This usually involves ditches or moats around
the well-known army camps. A recent study at Till in Germany, however, has shown that a number of
temporary army camps have been located a short distance from these well-known, permanent army
camps.1387 These camps are characterised by a surrounding ditch with a cross-section similar to that of
structure 6008. The ditches were quickly closed after the soldiers’ departure, which is also apparent from
the cross-sections in Medel. In addition, the length of the various branches of the Medel system of several
hundred metres fits in well with the image of the camps mapped by the German researchers. A final but
very important characteristic of the temporary camps from Germany is that they are often laid out in
the same place or close to the location of another temporary camp (fig. 19.9). This is also reflected in
the system of Medel, in which several phases can be distinguished, all of which were equipped with an
ankle breaker. In addition, in the development of the system we can also find arguments for the presence
of several camps in the area that are not laid out in the same place, but are located here in the vicinity.
If we look at structure 6008, we see in segment A a two-phased ditch. These two phases, together with
segment B, can belong to one camp. Segment F will have belonged to one of these phases. However,
more phases are visible in the cross-section over segment B that was documented at De Roeskamp. It is
assumed that a ditch from another temporary camp is visible herein. The similarly multi-phased ditches
of this camp are formed by the segments B, C, D and possibly also E. Figure 19.10 shows the options for
the army camps mentioned here. It is important to emphasise that this is a hypothetical situation. The
shape of the army camps shown in figure 19.10 is determined by placing different rectangles over the
observed parts of the ditch with the ankle breaker. Since army camps were not built according to fixed
proportions, it is acceptable that the sizes of these rectangles differ. The circumference of the army camps
has always been drawn outside the boundaries of the research area of De Roeskamp. The reason for this
is that almost all trenches have been studied with cross-sections over their lengths. If the ditch was not
recognised within the trench itself, it would certainly have been seen in these cross-sections. Since that
is not the case, the ditches will therefore have continued outside the excavated area.1388
As long as the layout of the ditches is not yet known, there is still a hypothetical situation in which
several temporary army camps have been placed at different times at more or less the same location. As
said, Medel is not unique in this. In addition to Till, a similar situation also appears to exist in Herwen.
The data from this site is, however, still far from complete, as the research is no further than the trial
trench stage. However, several ditch structures with a military signature have been found here, whereby
a clear military component is also evident from the find material.1389
It is unclear how long the temporary camps themselves have been in use or until when the army was
present in the research area. The ditch structure itself has yielded very few finds that can shed light on
the dating. A complete smooth-walled jug in the ankle breaker in segment A provides a date around the
beginning of the 2nd century AD. A date in the Middle Roman period is also supported by the findings
from the cemetery at De Reth, part of which is clearly oriented to this ditch structure (see section 19.7).
However, because of the above arguments, it is very unlikely, if not excluded, that these ditches are laid
out as a boundary of the cemetery. Not much is known about the end of this area as a zone with temporary army camps. Perhaps it continued until the 3rd century AD. A 3rd-century pelta-shaped buckle
with a chape was found from this period. The buckle derives from a military hip belt. The chape has the
shape of the letter X and was originally part of a belt with the adage VTERE FELIX.
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Medel and the limes
The Hazenkamp and De Reth sites are located in an intensively inhabited and cultivated landscape. This
area actually forms the direct hinterland of the Roman limes, the militarily guarded border of the Roman
Empire along the Rhine. The location of Medel is interesting in this light. Given the small distance to
the system of army camps that were located along the Rhine, we can state that Medel was in the direct
sphere of influence of the imperial border. The closest castella, those of Maurik and Kesteren, are located
about 7 km to the north, along the Rhine.1390
It is generally believed that the settlements in the limes zone of the Dutch river area played a role in
supplying the camps along the imperial border. In the thesis of Groenhuijzen, it was argued through a
thorough spatial analysis that the goods that were transported to the limes came from rural settlements.1391
They were brought from these settlements to a central settlement and then transported to the army
camps. As stated, the research by Groenhuijzen has shown that Medel, with various positive landscape
factors, is found on such a favourable location that such an intermediate station can be expected here.1392
During the investigation by VUhbs archeologie several indications were found that support the results of
the model by Groenhuijzen. For example, it has been shown that the channel was navigable up to the
ford, and both the finds made by BAAC/ADC at site 9 and those from the present study leave room for
a hypothesis in which Hoge Hof was a settlement that played a central role in a network. The spectrum
of finds transcends that of a regular rural settlement. The supposed stone building can be assigned to a
villa or a different type of building, such as a mansio. For both types of constructions it can be argued that
they played a role in a transport network.1393 Goods such as grain, wool and other items made at local
rural sites will have been transported to Hoge Hof via the channel, to be transported from there to the
army camps. In addition to these goods, building materials such as tuff, limestone, slate and roof tiles will
have come to Medel via the roads and waterways. These materials were needed for the construction and
maintenance of the stone building that was present on Hoge Hof.
However, even before the erection of the stone building at Hoge Hof, this area seems to have had the
interest of the army. This is particularly evident from the brooch finds of De Reth and Hoge Hof. The
number of brooches of military origin exceeds the quantities found in other, contemporary rural settlements. The focal point of this presence is between AD 40 and 70, based on the available datings. This is
also the period in which the limes is given its definitive structure. The stone construction that is assumed
on Hoge Hof will only have been erected at this location in the course of the Middle Roman period.
From a landscape perspective, however, the area will certainly have attracted the attention of the Romans
already at the time of the building of the limes. From a military perspective, the Echteld phase II channel,
but also the higher position of Hoge Hof in the landscape, would have been a reason to develop activities
in this area. It is not clear what these activities looked like.
It is interesting that even after the construction phase of the limes, the military presence in Medel is
maintained. In this period, which roughly coincides with the Middle Roman period, the settlement on
Hoge Hof will have reached the form that fits the central role in the transport network. However, the military presence was also very clearly present on the eastern channel bank in the form of temporary army
camps. Although it may appear obvious to see these temporary army camps in relation to the activities at
Hoge Hof and the associated distribution network, no further indications were found for this. However,
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the picture that emerges when looking at comparable sites is interesting. The sites Till in Germany1394
and those in Herwen1395 have already been mentioned here. A third site that is important in this respect
is Heteren-Uilenberg.1396 Here, part of a large double ditch structure was found during an excavation.1397
The ditch is very similar to that of Medel. The ditch features are 2 m wide, more than 1 m deep and
have a very clean fill. They also have a very clear V-shape in cross-section. The characteristic at which the
features deviate is the ankle breaker; it was not found in Heteren. Blom and Roessingh link this structure to the army, partly on the basis of the discovery of a lance tip and other finds, but then explain the
results from Heteren through a veteran hypothesis.1398 A veteran, from his military background, would be
responsible for the construction of the ditch system.1399 Given the amount of work and the organisation
that lies behind such a well-executed ditch system, another possibility, namely that of a temporary army
camp, may be more likely.
Especially when one looks at the similarities between this site and the other sites in terms of the distance to known army camps, a more military interpretation for this settlement is definitely possible. The
demonstrated temporary army camps of Till are located at a distance of respectively 3 and 4 km from
the castella of Qualburg and Kalkar. The supposed temporary camps in Herwen are 1 to 2 km away from
the castellum of Carvium and the ditches in Medel that are thought to have belonged to temporary army
camps are only 5 to 6 km away from the army camps in Maurik and Kesteren. The Uilenburg excavation
is no more than 2 km west of an army camp known as ‘Baarskamp’ in Driel.1400 In addition, at a similar
distance, a little further to the northwest, a Late Roman army camp is suspected that is referred to with
the toponym Oldenhof.1401 Roessingh and Blom also place another march camp on their overview map
in the report near the two castella mentioned. However, no further mention is made of this. Given the
similarities between Heteren-Uilenburg and the other sites, an explanation that this is a (multi-phased)
temporary army camp is certainly not impossible.
When we list the similarities between these sites, a picture emerges of the limes in which the permanent forts were close to the Rhine, and temporary army camps were set up at different times in the
immediate hinterland. For the time being and to the extent that this can be determined, these army
camps seem to date back to the period after the limes reached its definitive form in the Lower Rhine
area. It is generally assumed that this period is characterised by relative tranquility on the borders of the
Roman Empire. It is not clear, then, what the purpose of these camps was. Perhaps it is a clear manifestation of the presence of the army in the surrounding areas, but a designation as a ‘training camp’ is also
possible. In this scenario, the soldiers left from a permanent army camp or the castra near Nijmegen on
an expedition, to subsequently set up a temporary camp as part of the exercise. The temporary camps
may also have served to change legions in the army camps or in certain exercises where more men were
required than the group that was present in a castellum at that time.

19.7 two cemete rie s: simi laritie s and dissimi laritie s
In the second half of the 1st century AD two sites were put into use as cemeteries on both sides of the
Echteld phase II channel (fig. 19.11). Although the cemeteries were used in the same period, they differ from each other on a large number of characteristics. These differences come to the fore in all sorts
of things, such as the choice of location, the shape and structure of the cemetery and the way in which
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certain burials have been carried out. On the other hand, there are also many similarities. The question
therefore is how we should understand those similarities and dissimilarities and to what extent they can
tell us something about the people who used the cemeteries and the people who were buried on those
cemeteries.
Choice of location
The first fundamental difference between the two burial grounds is the natural substrate.The Hazenkamp
cemetery is situated on sandy point bar deposits of the Echteld phase I channel, while the De Reth cemetery is located on a thin bank of levee deposits overlying floodplain deposits. In the northern part, these
levee deposits were, moreover, fully included in the modern plough layer and the first level with visible
features was only on the floodplain deposits. Although the sandy outcrop of the point bar deposits at the
Hazenkamp cemetery suggests that this part of the landscape was situated significantly higher than the
part that was on the opposite side of the channel in the floodplains, a higher elevaton is still doubtful. The
research has shown that the first level of features in Hazenkamp is between 4.4 and 4.6 m above AOD.
The features of the De Reth cemetery were at a slightly lower level, namely between 4.2 and 4.4 m above
AOD (fig. 19.12). In the northern part here, however, the aforementioned layer of levee deposits was missing. In addition, of the burial ditches in the northern part, often only the lowest section with a thickness
of only a few centimetres remained. This indicates that a relatively large part of the original stratigraphy
must have disappeared here. This could have been incorporated in the modern plough layer, but the fact
that evidence of erosion of the landscape due to an early medieval reactivation of the Echteld phase II
channel has also been found in the northern zone, suggests that part of this landscape was already lost in
the Medieval Period. It is true that at the time of this reactivation some of the burial mounds must have
been visible. This is evidenced by the fact that the sandy deposits of the reactivation follow the contours
of the burial ditches and/or burial mounds. In conclusion, we can therefore state that part of the eastern
cemetery must have been eroded by the end of the Early Medieval Period, while the remainder must
have been leveled, ploughed or otherwise disturbed in later periods. However, it seems that in the Roman
period the landscape on De Reth was more or less at the same elevation as the Hazenkamp cemetery.
This does not alter the fact that the choice of location for the Hazenkamp cemetery is certainly inspired
by the landscape setting there. For example, the boundary of the cemetery follows the local relief, but the
cemetery was not in a markedly higher position in the landscape.The location choice for both cemeteries
is nonetheless probably also determined by the elevation of the landscape. It is assumed that the highest
places in the area, i.e. De Hoge Hof and the southern part of De Reth, in combination with De Wilmert
(an area located southeast of De Reth) have been used for habitation. The zones that were directly outside these locations will have been used as arable land. The locations where both cemeteries were found,
however, would not have been particularly suitable as agricultural land. The Hazenkamp cemetery is on a
sandy and therefore less fertile soil and the soil on De Reth is so compact and heavy that it would have
been very difficult to cultivate. However, because the two terrains were somewhat higher than the rest of
the landscape, they were suitable as a location for the cemeteries.
In addition to this practical explanation for the choice of location for the cemeteries, the placement
of the cemeteries in the landscape also seems to reveal a view of life and death. Both cemeteries lie, as
it were, in a corner of the landscape that was used by a community. This was an ordered landscape with
settlements, fields, meadows, wild lands, roads and cemeteries. The settlements are located to the south
and southeast of the cemeteries respectively. The space between the cemeteries and the settlement was
probably used as agricultural land. The course of the Echteld phase II channel in relation to the cemeteries suggests that people wanted to place the cemeteries at some distance from the living community.
When we look at the surface area of the two cemeteries, it is immediately noticeable that the De Reth
cemetery is much larger than the Hazenkamp cemetery. The latter cemetery has an area of approximately
0.8 ha, while the De Reth cemetery is about three times as large. However, it is assumed that these dimen-



sions are largely dictated by the landscape factors. Where Hazenkamp follows the shape of the outcrop
of point bar deposits, De Reth appears to be bounded in the west and north by the channel. On the east
and south sides, De Reth is further bounded by a lower floodplain and the shallow depression of the
channel of Echteld phase I. This image is also confirmed by the elevation map in figure 19.12. On this
map it is clearly visible that the difference in height between the Hazenkamp and De Reth cemeteries is
very limited. Furthermore, on this map it is also clearly visible that the parts on which settlement features
have been found are actually higher than the areas where the two cemeteries were found.
Numbers
The two cemeteries differ not only in surface area, but also in the number of burials. If we assume that
all edge structures have had at least one burial, we come to a minimum number of burials of 65 for the
Hazenkamp cemetery.1402 For De Reth, the minimum number of burials is 98. In addition, given the
aforementioned post-depositional processes at De Reth, it cannot be excluded that the number of burials here was originally even higher. For both cemeteries, however, we have no idea what the settlements
from which the deceased came from looked like. It is therefore difficult to link the number of burials to
the number of settlements that buried their dead here. This is particularly problematic for De Reth and
to a lesser extent for Hazenkamp. Although it is particularly difficult for the Roman period to determine
the duration of a generation or the composition of a single homestead, the number of 65 burials does
not seem small for a settlement consisting of two or three simultaneous homesteads with a continuous
population of 5 to 10 people per homestead. Although the minimum number of burials on De Reth is
almost twice as large as that of Hazenkamp, the duration of both cemeteries is probably the same: around
175 years. This means that the settlement (or at least the burial community) that belonged to the De
Reth cemetery must have probably been twice as large as that of the Hazenkamp cemetery. Another, and
more likely, explanation for the difference in the number of burials is that the burial community of De
Reth came from two settlements. However, it is not clear where these settlements were located. At first
it was thought that De Wilmert was one of these locations. From a landscape point of view, this place is
certainly eligible. It is also known from amateur finds that there must have been a settlement site here.
It is remarkable, however, that these finds mainly indicate an Early Roman settlement. Middle Roman
finds have hardly been documented here so far. Probably only future research at De Wilmert will be able
to determine whether one of the settlements that buried its dead on De Reth has been located here. A
possible second settlement that made use of the De Reth cemetery should probably be sought more to
the northeast, near the lake Lingemeer. The fact that researchers at De Roeskamp in the east have found
a likely Roman ditch indicates that the presumed settlement could be located nearby. However, since
no evidence of Roman habitation was found at the non-excavated parts of De Roeskamp, even during
the trial trench investigation, it is likely that this location is situated further northeast. The distance from
the cemetery to the ditch in question is approximately 300 m, comparable to the distance between De
Reth and De Wilmert.
Dimensions
Another clear difference between the two cemeteries is the size of the burial monuments. The largest
circular ditches of the Hazenkamp cemetery have a diameter of approximately 10.5 m. The smallest circular ditch measures only 4.45 m in diameter. Small ones are also present among the circular ditches of
De Reth. For example, the smallest circular ditch has a diameter of only 4.5 m, which corresponds to the
smallest circular ditch on Hazenkamp. However, almost half of the round edge structures have a larger
diameter than the largest burial monument at Hazenkamp. One circular ditch even reaches a diameter
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of 23.3 m. For the rectangular burial ditches, the largest specimen at Hazenkamp measures approximately
8.65×6.85 m and the smallest approximately 4×4 m. In De Reth, an incomplete burial ditch was found
that was only 3.1 m long on one side. It is unlikely that the other side was much longer, so this can
certainly be called the smallest rectangular burial monument on De Reth. The largest rectangular edge
structure of De Reth measures more than 19.9×18.9 m. Again, almost half of the edge structures were
considerably larger than the largest rectangular burial ditches on the Hazenkamp cemetery.
Spatial organisation
The spatial structure of the cemeteries also differs considerably from each other. The Hazenkamp cemetery has a somewhat messy layout, while the De Reth cemetery looks a bit more structured. Where at
Hazenkamp the burials initially seem to be situated in the cemetery without any relation to each other,
at De Reth there is a structure in which the burial monuments are clearly oriented towards each other.
In some cases, the burial monuments were even connected, so that some kind of ‘streets of the dead’
were created.
However, the analysis showed that a certain deliberate structure can be recognised in the layout of the
Hazenkamp cemetery, albeit not as clearly and well-organised as that of De Reth. For both cemeteries it
can be stated that there are different burial clusters. Four burial clusters that are spatially distinguishable
have been recognised on the Hazenkamp cemetery. The clusters on De Reth are less well defined as a
result of the lack of (well-datable) burials. However, here the patterns that are visible in the edge structures
have been used as a distinguishing criterion.
Dating and phasing
The differences described above immediately catch the eye when you compare the two cemeteries.
However, when looking at the dating of the cemeteries, the contents of the burials, the occurrence of
certain types of burials or, for example, the burial practices, the differences are considerably smaller and
there are more similarities between the two cemeteries.
In terms of dating, the two cemeteries seem to be very similar. However, the chronological resolution
of the find material and the radiocarbon dates is often too limited for detailed dating and phasing. In
order to finally arrive at a phasing, in addition to the radiocarbon dates and the dates from the finds, the
stratigraphy, the location of the burials and the appearance of burial types were used. At least three phases
can be distinguished in this way for both cemeteries.
The first phase starts in the second half of the 1st century AD, and continues until around the beginning of the 2nd century AD. The second use phase for both cemeteries is related to the construction of
a ditch system and runs until about the middle of the 2nd century AD. In the case of the Hazenkamp
cemetery, in this phase for the first time a ditch was dug that completely encloses the cemetery. In the
case of De Reth, the large ditch system 6008 was constructed. This ditch system was probably not intended to demarcate the cemetery. The fact that the ditches were filled again shortly after they were dug
indicates that the system did not serve primarily as demarcation for the cemetery. If this were the case,
people would have ensured that the ditches remained open. However, as the orientation of different
burial monuments on this structure is apparent, it is very likely that the burial community has used the
location of the ditch as a boundary of the cemetery. Ocassionally this will have been dug out and filled
again, possibly by the army. However, the location must always have been visible in the landscape, either
by a difference in vegetation, by a depression in the landscape or a combination of these.
The last phase of the cemeteries is characterised in both cases as a period in which there are no longer
any edge structures. Type A and B burials, with a few exceptions, no longer occur. Although the burials
are still in clusters during this period, no pattern can be observed in the location of the burials. This phase
continues until the middle of the 3rd century AD at the latest.



Cremation burials and burial gifts
As is common with indigenous Roman cemeteries, the majority of the burial additions consist of cremation burials. It is true that in the case of De Reth a very large number of burials is missing due to
post-depositional processes. All the usual burial types are represented at both De Reth and Hazenkamp.
A few variations can be observed within these types, such as the occurrence of a few shallow pits with a
lot of pottery shards at Hazenkamp (1009 and 1022). A number of double cremation burials (1037/1035
and 1051/1054) were also found at Hazenkamp. No special burial types were found at De Reth.
Furthermore, the burials are not characterised by exceptional wealth and the pottery burial gifts,
when present, consist mainly of tableware, followed by vessels for transport or storage. It is remarkable
that two burials were found in both cemeteries in which glass vessels were present. Metal objects, other
than brooches, also appear to be relatively rare in the burials. Brooches are not so much regarded as a
burial gift, but rather as a functional object that was used, for example, to hold together a cloth with
cremation remains. A burial with a razor was found on both cemeteries. At Hazenkamp this was accompanied by a pair of scissors. A knife was also found in one burial on this cemetery.
In addition to material burial gifts, animal remains, probably in the form of meat, were also added
to the burials in a number of cases. In most cases, this concerns remains of pig, followed by sheep/goat
and chicken.
With regard to the relatively limited wealth in the burials, we can state that it is possible that a number
of richer burials must have been located at De Reth. The fact that some of the burials have been eroded
or otherwise disturbed in combination with some exceptionally large burial mounds, makes us wonder
whether some rich burials were included among these burial monuments. Unfortunately, this can no
longer be determined.
Inhumation burials
Inhumation burials of both adults and infants have been found on both cemeteries. In the case of the
infant burials, we can state that both cemeteries correspond well in terms of location choice within the
cemetery. On both cemeteries there is a relationship between the infant burial and an edge structure of
a burial mound. This shows that infant burials, albeit in a different way, are also clearly included in the
cemetery. However, also in both cemeteries, there is an example of an infant burial where the burial is
in a more remote position. In the case of De Reth, the burial is even just outside the boundary of the
cemetery. The remote infant burial of Hazenkamp is, as said, within the cemetery, but at a solitary location. In addition, it is part of a double burial in which the cremated remains of another individual have
also been found. The latter is probably an adult person.
Some differences were also observed in terms of the other inhumation burials. The inhumation burials of De Reth, for example, to the extent that it can be determined, seem to have been tidy burials. With
one burial only a part of the lower legs remained, so that no statements can be made about the position
of the rest of the body. In the case of three of the four adult inhumation burials, it could be determined
that the deceased were lying on their backs in a stretched position at the time of interment. The people
in the inhumation burials of Hazenkamp, on the other hand, were positioned on their side. One of their
arms was also raised and the other was over or under the abdominal cavity. In the case of burial 1073,
the lower jaw was found a few decimetres from the skull. However, it cannot be excluded that this is
the result of later digging activities, where people were looking for buried treasures and lifted the skull
and then placed it back. Such a post-depositional explanation for the state in which the body was found
cannot be given for burial 1042. The woman who was buried here lay on a layer of charcoal and in
addition to the aforementioned position of her arms, her legs were also positioned in a curious way in
the burial pit. Interestingly, botanical research has been able to provide an addition to the way in which
these people were buried. In the case of burial 1073, the body was probably laid on a ‘bed’ of grasses
in the pit. We also know that the meal before this man’s death consisted largely of wheat, as witnessed



by the remains found around the abdominal cavity. For burial 1042, it can be concluded on the basis of
botanical research that the body was located on a pyre of pine. Moreover, no high temperatures have been
achieved as a result of an oxygen-free or low-oxygen environment. This may also be one of the reasons
why this person was not burned. Another reason for which people, in this case and in the case of burial
1042, opted for inhumation instead of cremation, may be found in the origin of this person. Indeed, the
isotope study has shown that the woman of burial 1042 does not come from the immediate surroundings
of Medel and as a child led a more nomadic life before she ended up in Medel. For the woman in burial
1089 at De Reth, it was also found that she cannot come from Medel, but will have grown up outside the
region. However, the other inhumated individuals seem to have come from the immediate environment
of Medel. It is therefore assumed that they have belonged to the local population. Although it is tempting
to relate inhumation to a geographical origin, based on the isotope study it appears that this is not viable
for all burials. Therefore, there will have been another reason for why these people were not cremated.
A possible explanation is found in historical sources. For example, in his Naturalis Historia, Pliny writes
that someone who is struck by lightning and dies with open eyes should not be cremated because he
‘burned before he died’.1403 One can imagine that in addition to this rule, other similar rules existed that
required a person not to be cremated, but to be inhumated. Incidentally, it cannot be excluded that the
deviating manner of inhumation for the woman from burial 1042 has to do with a different geographical
or cultural background. Her migration history, to the extent that it can be reconstructed, differs on more
points from the local image than the other inhumation graves.
Animal burials
Animal burials were also found on both cemeteries. In the case of Hazenkamp it is a horse burial and
an ox burial, and on De Reth it is a dog burial. In the absence of written sources that elaborate on the
background of such burials, the reasons why animal burials are found in cemeteries can only be speculated. In the case of a dog burial, one can suspect that it held a function as a vigil. However, for burials
of horses and oxen such a statement is not tenable. Why these animals have found their last resting place
within a cemetery remains unclear for the time being.
The end of the cemeteries
A clay layer was found on the Hazenkamp cemetery that was deposited after a reactivation of the river,
probably sometime in the early 3rd century AD. It seems that this renewed fluvial activity has ushered
in the end of the cemeteries. Much later, in the 4th century AD, a homestead was set up on the former
cemetery. An interesting question is to what extent the burial monuments were still visible at the time.
At De Reth it could in any case be established that the burial monuments must still have been visible as
slight elevations in the landscape in the Early Medieval Period.

19.8 cemete rie s in the region
Poorly discernable cemeteries
In the past five decades, several cemeteries from the Roman period have been excavated in the Dutch
river area. The cemeteries of Medel are a welcome addition to this dataset, the more so because the number of (almost) completely excavated cemeteries in the region is actually quite low. This is partly due to
the relatively poor visibility of cemeteries in core surveys. Because the surface of a cemetery is not treaded
on much during the period of use, there is almost never a cultural layer, while it is precisely the cultural
layers that are well recognised in cores during prospection research. In those cases, a follow-up research
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is often advised. As these layers are not present at cemeteries and it is unfortunately still not customary
to include the landscape location in the advice for follow-up research, the chances are particularly high
that cemeteries have been deselected after core surveys as too few indicators were found in the cores.
Incidentally, in the Dutch river area, cultural layers are often included in the modern plough layer and as
a result are not visible in cores. However, the chance of encountering archaeological indicators is somewhat greater on a settlement terrain compared to cemeteries. In the case of the cemeteries in Medel,
the landscape location was included in the advice for follow-up research, but since the cemetery at De
Reth was in an area that was already said to be unattractive during the preliminary investigations because
of its location in a flood basin, a low archaeological expectation was expressed for this area. As a result,
the intensity of the trial trench investigation in the northern part of De Reth was lower than in the
other parts of the research area. It was also assumed that the Hazenkamp cemetery was used by both the
residents of Hoge Hof and those of De Wilmert. However, the importance of the channel as a barrier
was underestimated here. More importantly, the research history not only confirms that cemeteries are
extremely difficult to locate, but also that they can be found in places where they are not expected from a
landscape point of view. This is one of the reasons why the research in Medel is important. Furthermore,
the fact that three (partly) simultaneous cemeteries have been found within a relatively small area also
makes the research carried out here relevant for future research.
Similarities and dissimilarities in terms of burials and burial gifts
If we look at the various cemeteries in the region, they seem to have broadly the same characteristics
as those of Medel. The cemeteries consist mainly of cremation burials, sometimes surrounded by edge
structures, and the burial gifts seem to be mainly related to food and drink. If the cemeteries are studied in more detail, there are also remarkable similarities in other areas. For example, razors are found
in various burials in the region, often in combination with terra sigillata bowls. Parts of distaffs are also
found in several cemeteries. Another interesting similarity in the inventories of burials is found in the
occurrence of glass pots of type Isings 67c. These similarities are not observed in all cemeteries, which
is perhaps even more interesting. On the other hand, the fact that glass pots or razors do not occur on
all cemeteries can also be explained by the economic position of the burial community. If people had
less to spend, the burial gifts might also be simpler. An interesting question is how the communities to
which the cemeteries belonged came to the same notion with regard, for example, to the composition
of the burial gifts and what the underlying idea was.
Inhumation burials
Cremation was the norm in Roman cemeteries. Occasionally, however, inhumation burials are found.
When it comes to infant burials, this image can possibly be explained by the Naturalis Historiae, in which
Pliny reports that it is not customary for any people to cremate a deceased infant before the first teeth
have come through.1404 Although we know that infant and child mortality must have been quite high in
the Roman period, the examples of infant burials in the region are not very numerous. Only the cemeteries of Zoelen-Scharenburg1405, Zaltbommel-De Wildeman1406 and Tiel-Passewaaij1407 are known for
infant burials. As far as we know, the other cemeteries have not produced any burials of infants. However,
burials of children have been found on these cemeteries. Theoretically, this picture could be explained
by the notion that the bones of deceased infants are so brittle that they have been poorly preserved and
possibly not recognised in the field. However, Pliny’s remark regarding the cremation of infants does
not seem to be entirely valid for the Dutch river area. Inhumation burials of infants have so far only
been found in Medel and Zoelen-Scharenburg. Both in Tiel-Passewaaij and at the other two cemeteries
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mentioned, cremation burials of children younger than 1 year occur. Theoretically, it is possible that these
children were all older than 7 months and therefore have been cremated, but there is no definite answer
to this. There are no cremation burials of such young children on the Hazenkamp cemetery. They were
not found on De Reth either, but it cannot be excluded that they have been there.
The inhumation burials of older individuals are also interesting. These are, for example, absent from
the large cemetery of Tiel-Passewaaij, with the exception of a Late Roman burial.1408 Also in the smaller
burial grounds in Wijchen,Valburg, Wijk bij Duurstede and Medel 1a no inhumation burials were found.
In the case of Zoelen-Scharenburg, almost all of them are Late Roman burials.1409 These should probably,
just like at Hazenkamp, be attributed to the Late Roman habitation phase, but do not show any other
clear similarities with the burials from the Medel research. However, one burial shows many similarities
with burial 1042 of the Hazenkamp cemetery. The deceased person in burial ‘inh. 4’ from Zoelen was
situated on a charcoal-rich layer, lay on his side, had not been burned and had not received any additional
gifts. The researchers see this burial as a possible failed cremation or a case in which the burial pit was
accidentally dug exactly above an older grave.1410 In light of the findings in Medel, another explanation
may seem to fit better and this burial should be explained from the background of the deceased individual. For burial 1042 in Medel, it was established that the woman who was buried in it was from a
different region. Perhaps her origins have been a determining factor in the way in which she was buried.
For the man from Zoelen, no information is available about his origin, but if the theory about burial 1042
is correct, it is certainly not impossible, given the similarities in the burial method, that the way ‘inh. 4’
from Zoelen was buried was determined by his origin.
In another large cemetery, that of Geldermalsen-Middengebied, inhumation burials from the Middle
Roman period were also found.1411 However, little is known about the conditions in which these were
found.
Burial gifts
A common characteristic of indigenous Roman burials is that they are often accompanied by burial gifts.
This generally involves vessel objects, whether or not in complete form. These objects actually always
seem to be related to food or drink and are therefore seen as platforms or containers of food and drink
for the deceased during their journey to the afterlife. The data from Medel connect well with this image.
Several examples are known of burials in which vessels have been found. For some burials it also seems
to be possible to provide proof that there has actually been food on the plates. An example of this is the
bone of a pig in burial 1085 of the De Reth cemetery, or the knife that was on the plate in burial 1031
of the Hazenkamp cemetery. Such examples are also known from the other cemeteries in the region.
In addition to these general characteristics, certain types of objects or types of vessels also seem to be
selected more often as a burial gift. Razors are an example of this. These were found in Medel, Zoelen,1412
Huissen,1413 and possibly Tiel-Passewaaij.1414 Interesting is the combination of scissors and a razor, as found
in burial 1047. This combination is also more common, such as in the cemeteries of Zoelen1415 and Huissen.1416 Other objects that are often found in burials are glass jars of the Isings 67c type. These spherical,
ribbed pots were found in at least four of the cemeteries compared here.1417 This is very remarkable, since
people certainly had access to other forms of glass pots. However, these were not found in the cemeteries.
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It cannot be excluded, therefore, that this pot shape, for whatever reason, played a specific role in the
funeral ritual for the indigenous Roman community in the Dutch river area. Other vessel objects were
also possibly used significantly more often in cemeteries, perhaps with fixed combinations. However,
identifying this is a study on its own and falls outside the possibilities for this research. The same applies
to finding out the reasons why certain forms, objects and combinations are used more often in the burial
ritual.
Also interesting is the change in the views of the community with regard to burial practices and the
role of the burial gifts in the burial ritual. After all, it seems that initially preference is given to depositing
complete, unburned objects. In later phases, the co-burning of objects on the pyre becomes the trend,
and after the middle of the 2nd century AD, it seems that only cremation pits are added to the cemetery
in which the bone remains as well as the remains of the pyre and the burnt burial gifts are deposited.
How this pattern should be explained is unclear; perhaps it has to do with socio-political or cultural
changes in the 2nd century AD (see below).
Dating of the cemeteries
The cemeteries that were found during the excavations in Medel probably have a more or less similar
starting date, around the beginning of the Middle Roman period. Remarkably, this applies to almost all
cemeteries in the Dutch river area. There are examples of some Early Roman burials within the cemeteries, but the dating of these is mostly based on pottery or radiocarbon dates. With both dating methods,
the dates have a relatively coarse chronological resolution. As a result, it is possible that, for the few burials
with early dates in cemeteries with a large Middle Roman component, they actually date younger than
assumed at the moment. As will be argued further below, very early, uncontestably Early Roman burials
in the Dutch river area are extremely scarce or even absent. In terms of dating, the cemeteries of Medel
fit well within the existing image.
A second point regarding the dating of the cemeteries in Medel has to do with the phasing. In the
first two phases of both cemeteries, we mainly see burials of type A and B, whether or not within a burial
monument. However, from the middle of the 2nd century AD, this form of burial seems to be disregarded
and they switched to burial in cremation pits, wherein remains of the pyre, cremation remains and burnt
burial gifts are placed unsorted in a burial pit. These are graves of type C. This development also seems
to be observed in other cemeteries in the region, but here too we are confronted with the limitations of
the dating methods when it comes to the accurate placement of burials in phases. In Zoelen, for example,
such a division is possible, but the resolution of the dated burials is too coarse. Most dates cover the entire
2nd century AD, so that a distinction like the one in Medel cannot be made.1418 For Zaltbommel-De
Wildeman, a similar distinction seems to be possible, with type C graves predominating after the middle
of the 2nd century AD. However, here too, the dates are too broad and concentrate around the middle
of the 2nd century. In addition, there are also some early cremation pits here, and the image is blurred by
a fairly large number of undated burials.1419 The latter is, for example, also a problem at Tiel-Passewaaij,
where there are similarly a large number of peripheral structures without a burial and therefore without
dating. It is true that there is clearly a dominance of burials of type A and B over burials of type C in
the period from the beginning of the cemetery up to AD 150.1420 After the middle of the 2nd century
AD, the number of burials of type A and B decrease rapidly. The percentage of graves of type C (and D)
increases then, but the graph from the publication shows that particularly burials of type E/F increase in
number.1421 These are pits without cremation remains or burials that are no longer visible for another reason. The categorisation of these burials in a certain period is based on the assumption that the cemetery
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has grown chronologically, but it is not certain whether the burials actually belong in this period. Even
so, these burials also mean that for Passewaaij we cannot say with certainty that burials of type A and B
are displaced in the later phase of the Middle Roman period by burials of type C. As a result, we can now
only suspect that the situation visible in Medel, where burials of type A and B predominate in the first
half of the Middle Roman period, is representative of the region. However, concrete data is not available.
Indigenous Roman cemeteries in the Dutch river area: a model
A large part of the cemeteries discussed here were also discussed in the earlier report on the investigation
of site 1 during the Medel 1a project.1422 At the time this research was being carried out, the development
of the indigenous Roman cemetery as outlined by Aarts and Heeren was still the reigning paradigm.1423 In
this view, core cemeteries such as that of Tiel-Passewaaij and Zaltbommel-De Wildeman would become
the norm over the course of the Roman period. Aarts and Heeren see a transition from small familybound cemeteries (‘cemetery east’ and ‘cemetery south’) to the large core cemeteries. According to the
researchers, the burial ritual in which people are buried in small family clusters should be considered
traditional for the Late Iron Age and the transition to the communal burial takes place due to or under
the influence of the growing Roman presence in the Dutch river area.1424 Although a very interesting
hypothesis, based on the cemeteries discussed at the time it turned out that this idea did not apply to all
cemeteries. The analysis from 2014 showed that even at the Tiel-Passewaaij site, there were several small
cemeteries that existed simultaneously with the large cemetery.
Two of the above-mentioned small cemeteries of Passewaaij consisted of four and thirteen and two
burials respectively (fig. 19.13).1425 These cemeteries, respectively named ‘cemetery east’ and ‘cemetery
south’, are dated by Aarts and Heeren around the transition from the Late Iron Age to the Roman period.1426 With this, it seems to be assumed that these burials belong to the earliest phase of habitation in
the settlement. This implies that the transition outlined by Aarts and Heeren from small family-bound
cemeteries to large communal cemeteries took place within the same community. For ‘cemetery east’,
the dating is based on that of the find material and some assumptions regarding formation processes.1427
However, it is very likely that this cemetery must be dated in the Late Iron Age,1428 probably even
before the indigenous Roman occupation starts in Passewaaij. This means that there is no continuity in
habitation and therefore the transition in the burial ritual does not take place in the same, but in a different community with a different cultural background. ‘Cemetery south’ could not be dated due to the
complete lack of find material. The third possible cemetery included two cremation burials, but Heeren
questions an interpretation as a burial. He does not rule out the fact that this only concerns the remains
of pyres, the remains of the dead then being placed in the central cemetery.1429
The studies of Medel 1a,Wijchen-Holenbergseweg and Wijk bij Duurstede show that small cremation
cemeteries also still occur in the second half of the 2nd century AD and later. Also in this period, just like
in ‘cemetery south’ in Tiel-Passewaaij, it sometimes concerns clean additions without further burial gifts.
It cannot be excluded, therefore, that ‘cemetery south’ from Passewaaij should also be dated in the second
half of the Middle Roman period. The assumed relationship between ‘cemetery south’ and the central
cemetery also does not seem correct, since the difference in dates is probably greater than the researchers
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have suggested. This raises the question of whether there really is a transition as described by Aarts and
Heeren. After all, there are no dated cemeteries from the earliest phase of Roman times. As has been
argued, there is a possibility that the cemetery east of the small cemeteries in Tiel-Passewaaij dates much
earlier and therefore has a foundation in a different cultural tradition. For ‘cemetery south’ it cannot be
excluded that it must be dated in the Middle Roman period. For the two possible burials, it is true that
they certainly date to the Middle Roman period. This idea is also in keeping with the current image in
which such cemeteries also occur in the Middle and even Late Roman period. We must therefore conclude that the model of Aarts and Heeren in which people move to large communal cemeteries needs
some refinement. The transition seems to be made, but it is certainly not the only type of cemetery; small
family-bound cemeteries appear to occur as well.
Another interesting issue with regard to the model of Aarts and Heeren concerns the moment at
which the transition takes place. For Tiel-Passewaaij, the researchers assume that the large communal
cemetery was founded around AD 60.1430 In this regard, it was noted that older burials are to be expected
in the part of the cemetery that was not excavated at the time.1431 However, this expectation needs to
be adjusted as this zone has recently been excavated. Only Middle Roman burials were found.1432 In the
rest of the region, too, we do not yet have well-dated burials or cemeteries from the earliest phase of the
Roman period. Roughly speaking, this concerns the period from 19 BC until AD 50 We must therefore
conclude that the burial ritual is still invisible in this period. After AD 50 or perhaps at the beginning of
the Middle Roman period, the burial ritual is suddenly visible.1433 From this period onward, cemeteries
come in various forms. This is indeed a transition, but we do not know what the starting point of this
transition is. It is, of course, possible that the funeral ritual from the Late Iron Age was continued in the
Roman period, evidence for this has not yet been found. As long as no Early Roman cemeteries are
found, we can state that a large-scale change occurs around the start of the Middle Roman period, resulting in a more visible burial ritual. This burial ritual took various forms in the region. In the hypothesis,
as formulated at the time, three main forms can be distinguished in the rural cemeteries in the Dutch
river area:
1) Large cemeteries (fig. 19.14). These are the large communal central cemeteries in which the residents
of one large or more smaller settlement buried their dead. The burials themselves are almost all surrounded by edge structures and marked with a hill. The cemeteries have a chronological structure in which
the younger burials are laid around the oldest burials. The youngest burials are situated on the outer edge
of the cemetery.
2) Medium-sized cemeteries (fig. 19.15). These are cemeteries with a few dozen burials (around 50-100).
It is possible that in these cemeteries there are deceased who come from different surrounding settlements,
but it is also possible that they all come from one settlement. Because the associated settlements have not
been investigated to date, no statement can be made about this. Some burials have edge structures, but a
large part consists of only burial pits. In the case of the separate burial pits, a clustering can sometimes be
observed that can be related to one period. These clusters may represent family relationships.
3) Small cemeteries (fig. 19.16). These are cemeteries that consist of a small number of burial pits. Burial
ditches and burial monuments in the form of hills are missing. The burials are put together in small
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groups and cover a single period. It possibly concerns members of a family, but it is equally possible that
it concerns the residents of a small settlement. To date, the corresponding settlements for these cemeteries
have also not yet been investigated.
One of the research goals of the present study was to test and if necessary adjust this model. Not only do
the two cemeteries found at Hazenkamp and De Reth fit in well with this model, the two cemeteries
can be categorised differently within the model. Hazenkamp falls within the category of medium-sized
cemeteries and De Reth must be characterised as a large cemetery. There are, however, some reservations
about the definitions of the various cemeteries. The hypothetical phasing of De Reth shows that the
cemetery does not have a strict chronological structure as is assumed for Tiel-Passewaaij or ZaltbommelDe Wildeman. However, for these cemeteries, the phasing, in the absence of well-dated burials, is primarily based on hypotheses. The assumed chronological structure of a large cemetery is therefore not a ‘hard
requirement’ to qualify a cemetery as such.
The same small-scale adjustment also seems appropriate in the context of the results at Hazenkamp
when defining the medium-sized cemeteries. In Hazenkamp, both cremation pits without an edge structure and burials with an edge structure together form clusters. This means that not only ‘isolated burial
pits’ occur in clusters, but that the clusters are formed by different types of burials.
Although we know from De Reth that clusters can also occur in large cemeteries, it is remarkable that
the clusters in the medium-sized cemeteries are easier to identify than in the large cemeteries.
During the comparative analysis of the different cemeteries, arguments were found for a fourth category of cemeteries (fig. 19.16). This concerns cemeteries that, in terms of size and number of burials,
would fall into the category of large cemeteries. A notable characteristic, which has not yet been found at
other rural indigenous Roman cemeteries in the region, is the exorbitant wealth of a number of burials.
This involves burials with one or more pieces of bronze vessels in combination with glass vessels and
many complete pieces of pottery. A good example of this is the cemetery of Huissen-Loovelden (fig.
19.17A), where in one grave, ‘cr024’, in addition to bronze vessels, various metal utensils, glass vessels and
quite a lot of pottery were found.1434 The researchers found evidence that the burial was equipped with
a burial chamber in which the various burial gifts and cremation remains were placed.1435 Special or rich
find complexes have also been found in other burials.1436 The burial inventory thus deviates considerably
from that in the cemeteries in the three categories already described. If this cemetery were to stand on
its own, this is no reason to identify a new category of cemeteries. The case, however, is that, just south
of Huissen, another cemetery has been found in Bemmel in which exceptionally rich burials have been
found in what appears to be a rural area.1437 Some 40 burials have been found in the part of the cemetery that has been excavated, including a number of particularly rich burials. Some were equipped with
tuff ash boxes. However, ‘normal’ indigenous Roman burials have also been found on this cemetery. This
makes the cemetery similar to that of Huissen-Loovelden. At the time of writing, this research is still
in the analysis phase and it is therefore not possible to publish more information on this cemetery. The
qualification as a cemetery from the fourth category is therefore not entirely certain. This is slightly different for the cemetery that is known as Geldermalse-Middengebied. This cemetery has a bizarre and
sad research history that starts in the beginning of the 20th century. At the time, during a sand extraction
project, several complete pieces of vessels were found from both earthenware, glass and bronze.1438 This is
such a quantity that it is very unlikely that this material comes from one burial. So there will have been
several rich burials. This is also confirmed during a rescue excavation of the national service Rijksdienst
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in 1992-1993. During this campaign, several cremation burials
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with edge structures were found. Among these burials were also some rich ones. The composition of
the burial inventory is unknown, as the results have still not been fully analysed. There have, however,
been several separate articles.1439 In one of these, Hulst mentions a spatial dichotomy, involving ‘normal’
indigenous Roman burials from the Middle Roman period in the northern part and a number of simultaneous but very rich burials in the southern part.1440 This dichotomy would have been marked by a
Roman parcellation ditch, and the richer burials would also lie within larger edge structures.1441 However,
when we look at the drawings from the excavation, we see a ditch structure, but it runs from north to
south through the research area (fig. 19.17B). This ditch is clearly cut by a few younger burials and edge
structures. This is probably the ditch intended by Hulst, because a parcellation ditch with an east-west
orientation is not visible. Given the overcuts by the younger burials, this ditch must be older than those
burials. Probably a similar situation has occurred here as on the Hazenkamp cemetery and the cemetery
has been enlarged at some point. There does not seem to be a concrete dichotomy in the cemetery.
Hulst’s remark about the spatial distribution of the rich and ‘normal’ burials, however, indicates that there
must have been several clusters of burials in the cemetery of Geldermalsen-Middengebied. More than in
the other cemeteries, because of the difference in wealth, these clusters seem to be attributable to families
or other specific groups of the population. To gain more insight into this cemetery, however, it is very
important that it is analysed and published. Only in this way can the data of this remarkable cemetery
be made accessible and interpreted.
In conclusion, we can state that the hypothetical model as drawn up in 2014 is still sustainable with
the current data. However, it seems that there is a fourth category consisting of large and, as long as the
size of the burial ground in Bemmel is not known, perhaps also medium-sized cemeteries with a number
of exceptionally rich burials. Incidentally, it is not excluded that even more categories will be added to
this model in the future. This should be deduced from future research.
Changes through time
We have already pointed out that the three cemeteries of Medel are close to each other. The fact that
this concerns cemeteries from three different categories and the fact that the distance is very short not
only in time but also in space, raises the question of how these differences can be explained. At the
moment it is not possible to find a conclusive explanation for the occurrence of the different types of
cemeteries in the same period within the same micro-region. It is remarkable that the small cemeteries
and the associated burial method, i.e. in small groups without edge structures, seem to occur mainly in
the second half of the Middle Roman period. This also applies to the majority of cremation pits without
edge structures in the large and medium-sized cemeteries. Perhaps the assumption of Aarts and Heeren
that the method of burial is associated with a changing society is not so strange. A possible example of
this is found in the cemetery of Nijmegen-Hatert.1442 This cemetery belongs to the category of large
cemeteries where the majority of burials are equipped with a circular ditch. However, this is only the
case in the first phases of the cemetery. This suddenly changed in the second half of the Middle Roman
period. The cemetery shows two concentrations of burials during this period, which may be attributed
to two different settlements. In the eastern cluster, the burials are mainly executed in the traditional way,
while in the western cluster there are almost exclusively burials without a circular ditch.1443 In the case
of Hatert, one can therefore speak of an archaeologically visible change. We see a similar image at De
Reth, where people can be seen to move away from the practice of burial in burial mounds with edge
structures around the middle of the second century AD, and switch to burial in cremation pits. We also
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see a similar development in Hazenkamp and other cemeteries of the medium-sized category. It is certainly not inconceivable that such a pattern also occurs in the other large cemeteries, but it is true that
the publications generally assume a certain chronological structure of the cemetery, whereby the poorly
dated or difficult to date burials are placed in a phase that fits the chronological growth structure.1444 This
data is therefore difficult to compare. It is true that for Zaltbommel-De Wildeman a change is observed
in the type of burial gifts.1445 This change takes place around the middle of the 2nd century AD, and thus
coincides with the change in the method of burial as observed at the aforementioned cemeteries.
Finally, reference should be made to two early cremation pits in the Hazenkamp cemetery. Perhaps
these burials are in line with the hypothesis of Aarts and Heeren in which traditions from the Iron Age
are continued. Unfortunately, this hypothesis is difficult to further investigate without clear parallels.

1 9 . 9 h a b i tat i o n o n a f o r m e r c e m e t e ry
Somewhere in the first half of the 3rd century AD, the Hazenkamp and De Reth cemeteries were probably discontinued. The sites appear to have been temporarily abandoned in the immediately following
period. From the later 3rd century AD, however, there were again activities taking place, according to the
coin finds.1446 This concerns so-called barbarian imitations (around AD 270-300) and also some younger
coins (around AD 320-350). The late 3rd-century coin image fits well with the well-known regional
image for rural sites. However, the situation is different for 4th-century coins. Normally, rural sites hardly
yield any coins from the second and third quarters of the 4th century AD. For example, such coins are
missing in Geldermalsen-Hondsgemet and only one piece was found in Tiel-Passewaaij. The 4th-century
coin image of Medel is therefore more in line with that of military sites, where coins from the early and
mid-4th century are found. These coins may have come from the periphery of the Hoge Hof site and
this location had a military character during this period. Other remarkable finds from this period (around
AD 300-350) are three tutulus-like brooches, for which no parallels are known from the Netherlands.
Around 350 AD a homestead was erected on the disused Hazenkamp cemetery, consisting of a main
building, a horreum-like structure, a granary and some pits. The main building is a relatively small, singleaisled structure, around 9.×7.45 m. It is remarkable that the former cemetery was chosen for habitation.
The low burial mounds will certainly have been recognisable. A similar situation is known for the Middle
Roman cemetery in Valburg.Two houses were also built on this cemetery in the Late Roman period.The
researchers see this situation as an important indication of discontinuity between the use of the cemetery and the Late Roman occupation.1447 Incidentally, the Valburg house 1 is a good parallel for the Late
Roman house of Medel (8004). It is also a small, single-aisled construction of 5×8 m.1448
Considerable quantities of metal objects have been found in the Late Roman homestead of Medel,
including coins, militaria, brooches and jewelry. These objects are characteristic of this late period and
indicate that the inhabitants had a link with the Roman army. Other finds, such as pottery and animal
bone, are scarce. The animal bone mainly consists of remains of cattle, but fragments of sheep, pig and
dog have also been found. In a pit located next to house 8004, the thighbone of a beaver has been found,
which could indicate hunting practices. Unlike in the Middle Roman period, the occurrence of wild
animals fits in well with the image of the Late Roman period. There was also a human burial in the yard,
not far from the house (burial 1006). This woman between the ages of 25 and 35 was carefully buried on
her back without any burial gifts. Based on an isotope analysis of a rib fragment, it appears that the diet
	See, among others, Aarts/Heeren 2011, 25-27, plate 1-3.
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of this woman differed slightly from the earlier inhabitants of Medel. She may have eaten more freshwater fish. In the Late Roman period, people were more often buried in the yard, instead of in regular
cemeteries, as in the earlier Roman phases.
The late Roman homestead cannot be viewed separately from the Hoge Hof site, where probably
the largest concentration of habitation of this period would have been. Locations with (ruinous) stone
buildings were attractive settlement locations from the Late Roman period onward. In addition to the
habitation features, two Late Roman burials were also found at Hoge Hof. Unlike the Late Roman burial
near house 8004, burial gifts are also included in these burials. These burials may have been located along
a road that connected the Hoge Hof site – via the crossing in the channel – with De Reth. Other finds,
such as a Late Roman buckle with a rectangular decorative chape (around AD 365 and 425) can probably
be associated with this crossing.
At the end of the Late Roman period or in the Early Medieval Period, the crossing was marked with
a path of branches and twigs.1449 Along this path, poles were driven vertically into the soil. During a later
reactivation of the channel, part of the branch path was washed away and a layer of sand was deposited
on the remaining part.

1 9 . 1 0  m e d e l a f t e r t h e r o m a n p e r i o d
The crossing and the branch path through the channel will certainly have been in use until the Early
Medieval Period (see previous section). During this period, however, the channel was also reactivated,
causing part of the path to be washed away. Other features from this period are missing. However, isolated finds have been recovered, including a 7th-century golden tremissis from the Frisian region and a
fragment of a gilt silver bow brooch from the period between AD 480 and 550.
From the slightly later Carolingian period, an almost complete relief-band amphora of Badorf earthenware was found in a deep channel fill, just north of the Hazenkamp cemetery. A few silver coins
also date to this period, one of which was minted during Charlemagne’s reign. A final, remarkable find
is an opened-up golden bead, decorated with filigree. Some silver parallels date from the Viking age (late
Carolingian period) and are known from the Scandinavian region. So it could well be that it is a piece
imported from the north. A large pit that also seems to belong to this period could indicate, together
with the findings described here, that an Early Medieval settlement can be expected near the Hazenkamp
and De Reth sites.
Only isolated finds from the High Medieval Period have been recovered, including two disc brooches
and a few silver pennies. From the Late Medieval Period onward, however, the area was inhabited again,
as is apparent from a large number of pits and the circular ditch of a haystack. Complete earthenware
pots were dug into the ditch at four places around this haystack. They will have served as mousetrapes.
Another remarkable find concerns a part of a pilgrim insignia on which Saint Cunera of Rhenen is
depicted. Such insignia were taken on pilgrimages as a kind of souvenir. The Late Medieval features and
finds were situated in the backyard of a farmhouse along the Bredesteeg. The farm itself was just outside
the borders of the Hazenkamp site and has not been investigated. The successor of this farm was still
	A radiocarbon date was taken from both the twigs and
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standing here until shortly before the start of the excavations.
The most recent features encountered in the excavation consist of a large-scale parcellation system.
From the structure of this system it can be concluded that the Echteld phase II residual gully, certainly
up to the land consolidation (mid-20th century), was decisive for the structuring of the landscape. The
channel must have been present in the landscape as a slightly wetter depression. Although the parcellation
ditches have a different direction per plot, near the residual gully they have all been dug in the longitudinal direction of this channel. The ditches even bend off from right angles to the channel to parallel
along the channel.

1 9 . 11 r e f l e c t i o n o n t h e r e s e a r c h
In the above, the story of Tiel-Medel was told based on the archaeological investigation that took place
here in 2016 and 2017. In conclusion, it is important to reflect on the research and to evaluate the chosen approach. After all, the excavation at Tiel-Medel is a large-scale and complex research project with
a specific approach and design (see chapter 4). Looking back on the research, what experiences do the
researchers have with the chosen approach?
In the following, attention is first given to the preliminary investigations in relation to the definitive
research. The attention then shifts to the design and approach of the definitive archaeological research, of
which this report is the result.

1 9 . 1 1 . 1  t h e p r e l i m i n a r y i n v e s t i g a t i o n s i n r e l a t i o n t o t h e e x c ava t i o n

The strategy of the definitive excavation is at least partly based on the results of the preliminary investigations and the insights derived from them. The central question here is whether the preliminary investigations formed a good basis for the definitive research and whether significant discrepancies between the
preliminary investigations and the results of the excavation can be identified.1450
In general, it can be concluded that the preliminary investigations provided a good basis for further
excavation. However, two important discrepancies can be identified between the preliminary investigations and the results of the excavation. Firstly, this concerns the absence of the expected settlement
remains from the Middle Iron Age and the Middle Roman period, and secondly, the presence of a second
cemetery (De Reth).
The expectation for encountering settlement remains from the Middle Iron Age was mainly based
on the presence of well-preserved shards of handformed pottery from an old phase of the residual gully.1451 In addition, features on the channel bank for which a date in the Middle Iron Age was suspected
were documented during the preliminary investigation.1452 These features were (in part) at a level that
was stratigraphically lower than the levels at which features from the Late Iron Age and Roman period
were found. The researchers concluded that a significant portion of the Middle Iron Age settlement was
eroded by younger reactivations of the Echteld Phase II channel.The definitive excavation has shown that
the Middle Iron Age pottery from the channel can be considered as washed-up material. Incidentally, this
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material was not encountered during the excavation. Furthermore, based on the excavation, the dating
of the supposed Middle Iron Age features on the channel bank is questionable. After all, during the
excavation it turned out that these features were in a shallow depression of the Echteld phase I channel
and were covered by a find layer. All discernable levels were found to date from the Late Iron Age or
the Roman period. This discrepancy has not had any negative consequences for the excavation strategy.
A second important discrepancy concerns the discovery of a cemetery on (the northern part of)
the De Reth site, where a settlement from the Middle Roman period was expected on the basis of the
preliminary investigations. The reason that this cemetery did not come to the fore in the trial trench
investigation is twofold. A first reason has to do with the current state of knowledge about Roman
cemeteries. For example, a communal cemetery situated centrally between the settlements of Hoge Hof
and De Wilmert was expected on the basis of the core survey.1453 This idea of a collective cemetery is
based, among other things, on the research of Tiel-Passewaaij, where it has been shown that several settlements made use of the same, centrally located cemetery.1454 For Medel, the assumption was that this
cemetery could be expected directly to the east of the Hoge Hof site and directly to the west of the De
Wilmert site. However, no cemetery was found here during the trial trench investigation. When a burial
site was unexpectedly discovered at the Hazenkamp site, to the north of Hoge Hof, the idea of a centrally located collective cemetery was abandoned. After all, the Hazenkamp cemetery was not centrally
located between the two aforementioned settlements. On the other side of the residual gully, east of the
Hazenkamp site, featured were encountered at the De Reth site that were considered as part of Middle
Roman homesteads. During the trial trench investigation at this site, it was found that the features and
finds extended far beyond the settlement that was mapped in the core survey. For that reason, additional
trial trenches were conducted, albeit according to a rather diffuse strategy.1455 This diffuse strategy may
have led to missing cremation burials. It also appears that the trial trenches were located directly along
the channel, where the density of burial monuments was low. Cremation burials were not found in any
of the trenches. However, ditches were found and isolated finds were recovered, such as a wax seal box
and a brooch. In the end, the ditches were interpreted as yard ditches within a Middle Roman settlement,
whose inhabitants buried their dead in the Hazenkamp cemetery. That there could still be a cemetery
in the ground on this side of the residual gully, direcly opposite the Hazenkamp cemetery, was not in
line with expectations. However, during the definitive excavation it appeared that there was no Middle
Roman settlement in the northern part of De Reth, but a middle Roman cemetery. The features interpreted as yard ditches were in fact found to be part of burial monuments.
The definitive excavation has generated new insights into cemeteries. For example, it has become
clear that collective cemeteries were not always in the ‘logical’ locations that we expected. It is not easy
to predict cemetery locations. It has also become clear that core surveys cannot identify cemeteries. It
has therefore been a good choice to invest in trial trenches during the preliminary investigations in parts
of the plan area where different sites were suspected based on the landscape location, despite the lack of
archaeological indicators. However, the definitive excavation has also made it clear that the trial trench
study was not yet extensive enough to be able to reliably interpret the character of the archaeological
complexes.

1 9 . 11 . 2 r e f l e c t i o n o n t h e r e s e a r c h d e s i g n

The definitive excavation has a specific approach and structure, which will be discussed and evaluated in
the following section.
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First of all, the researchers at VUhbs archeology were co-authors of the Program of Requirements
that formed the basis for the excavation. In this way the excavators were (co-)designers of the research
strategy used, including excavation techniques to be used, methods, phasing of the excavation, research
questions and the plan for the subsequent analysis. This method has improved the quality of the research.
After all, the plan and implementation thereof were closely connected and well coordinated. Furthermore,
the strengths of the conductor of the research could be used efficiently in this way (among other things,
surface-covering excavation, manual ‘schaven’ (removing a thin layer from the surface of the trench to
create a level surface that allows archaeological features to be read) of the cemetery trenches, the collection strategy, the layout of the trench profiles, the sieving strategy and the deployment of specialists).
With regard to the direction of the scientific contents of the research, current and relevant themes could
be properly integrated. In addition, close cooperation with the scientific committee had an important
quality-enhancing effect in this phase.
A second important aspect of current research concerns the phased and flexible execution of the
fieldwork. After completing a field work phase, it was always evaluated, whereby it was possible to make
adjustments to the research strategy if necessary, always in good and constructive consultation with the
relevant authorities. In this way it was decided to fully investigate the unexpectedly discovered cemetery
at De Reth, to abandon a number of trial trenches through the channel zone and to follow the branch
path thas was found in the channel, whereby the adjacent western bank zone was also excavated. To
make this flexible approach possible, there was weekly consultation during the fieldwork between the
excavators and the representatives of the relevant authorities (municipality and province). In this way, the
province was also always aware of the amount and nature of the find material. In consultation with the
depot manager of the province of Gelderland (S.Weiss-König), a substantiated selection of the metal finds,
among other things, could already be made during the fieldwork phase.
A third point concerns the involvement of a scientific committee (prof.dr. N.G.A.M. Roymans and dr.
S. Heeren). This committee played a role as a substantive sparring partner, sounding board and editorial
team in the design of the excavation strategy, during fieldwork, analysis and in compiling the synthesis.
The committee members visited the excavation several times, during which discussions were held about
the interpretation of the excavated archaeological remains and the possible follow-up of the excavation
(for example, regarding the strategy of the investigation into the ditch complex 6008). During the analysis phase, issues related to the interpretation of features and finds and the dating of metal finds were
discussed with the committee. Period-specific knowledge from the committee was also used for analysis
and synthesis. The committee was directly involved in writing the chapter on coins and in compiling
the synthesis, albeit not in an active role as authors. After all, due to time constraints as a result of the
approaching two-year deadline, it was not possible to organise the writing process in such a way that
the committee could also play a role. For this reason, it was decided to involve the committee through
a substantive editorial role, as a source of information and for providing specific knowledge and ideas.
Furthermore, in collaboration with this committee and the process coordinator of the excavation at the
neighbouring Hoge Hof site (dr. H. van der Velde), a research application was accepted at NWO, whereby
part of the results of the excavation (from both the De Reth and Hoge Hof sites) are further analysed
and presented on an international academic platform.1456
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As a fourth point, the intended collaboration with the PAN-project (Portable Antiquities of the
Netherlands) can be mentioned, as described in the Program of Requirements. The idea was that finds
recovered by (detector) amateur archaeologists on the fields at the locations of the investigated sites could
contribute to the analysis and interpretation of the excavation results. In the end, this idea proved to
be difficult to implement in practice, as finds are not accessible at site level. However, the many (metal
detector) amateur archaeologists who visited the excavation were referred to the PAN-project to register
their finds.
The fifth point is the optimal use of specialist research, as described in the Program of Requirements.
On the one hand, the various find categories have been extensively analysed (large numbers), always on
the basis of proper selections on substantive grounds, and linked to research questions. These selections
were expressed in the evaluation report that has been compiled after completion of the fieldwork. On the
other hand, specialist studies have been conducted that are not considered as regular within the cycle of
Dutch commercial archaeological research, such as isotope analysis, DNA analysis, XRF analysis, thin section analysis and residue analysis. The integrated way in which these studies were conducted on the basis
of a solid strategy (described in the evaluation report) has yielded many new insights that would not be
not achieved using only the more common analytical methods. The good integration has been achieved
through good communication and consultation, cooperation and the interim exchange of results. The
deployment of a process coordinator, responsible for supervising the process in both the fieldwork and
the analysis phase, played an important role in this. This coordinator maintained close contacts with all
specialists, so that the process could be properly monitored, both organisationally and in terms of content.
It should be noted that the management of, in particular, external specialists has not always been easy.
In some cases, the delivered product deviated from expectations or the deadlines were amply exceeded,
which jeopardised the planning of the analysis process.1457 The two-year period within which archaeological research must be completed after completion of the fieldwork can be a limiting factor in this,
which may even have a negative effect on the quality of research. After all, when this deadline is approaching, there may be an undesirable pressure on the synthesis, while the synthesis should be the proper
connecting piece of the analysis phase. Many specialist investigations require a lot of time, consultation
and management and due to the pressure of work on the tight market for specialists (at least at the time
of writing), deadlines can come under pressure. For large-scale, complex projects such as Tiel-Medel, this
two-year deadline should ideally not be taken as the standard.

1 9 . 1 2 r e c o m m e n dat i o n s f o r f u t u r e r e s e a r c h
The definitive excavation has yielded a great deal of knowledge about the habitation of Tiel-Medel in
the Late Iron Age and Roman period, as well as about these periods in a more general sense. However,
new results and insights also raise new research questions. These new research questions are discussed in
this section. They can serve as recommendations and inspiration for future research.
A first recommendation relates to preliminary archaeological investigations. From the excavation
results, and in particular the relationship between these results and the insights generated on the basis of
the preliminary investigations, some recommendations for future preliminary investigations can be deduced. For example, core surveys focus primarily on settlement sites (archaeological indicators), whereby
other types of archaeological complex types, such as cemeteries or large-scale parcellation systems, are
not recognised (as is also the case in Tiel-Medel). This was partly, but not completely, remedied during
the trial trench investigation. The recommendation is therefore to be careful with the deselection of sites
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based on core surveys in the Dutch river area. Furthermore, during trial trench investigations, a larger
surface area must be reserved for expansions of trial trenches, so that archaeological complexes can be
better defined and understood. Ideally, a supplementary trial trench investigation is carried out for this,
whereby the preliminary results of the trial trenches can first be evaluated and a proper, coherent strategy
for supplementary research can be designed.
A second recommendation relates to the Late Iron Age habitation of the Dutch river area. After
Geldermalsen-Hondsgemet and the research in Nijmegen-Lent, Tiel-Medel offered a unique opportunity to get a better grip on the habitation of the Late Iron Age, and specifically the 2nd and 1st century
BC. From both the metal finds (brooches) and the fragments of glass bracelets, no social differentiation of
inhabitants or hierarchical inequality between settlements can be deduced. The research seems to indicate
that these type of objects were accessible to almost everyone. However, there is still insufficient insight
into how metal and glass, but also salt, natural stone and the like ended up in the numerous settlements
in the Dutch river area and which mechanisms, transport routes and contacts played a role. It is possible
that a well-organised network existed within which these imported products found their way to the
various settlements, but travelling traders may also have played a role in this. One of the ideas suggested
in this synthesis concerns the existence of settlements that played a central or intermediate role in the
Late Iron Age exchange networks in the Dutch river area. The people who managed and controlled this
distribution probably belonged to a hierarchical upper layer of the population. Testing this hypothesis
and tracing and investigating these intermediate settlements is an important challenge for future research.
Thirdly, the problem of burial practices remains topical, both for the Late Iron Age and the beginning
of the Early Roman period. For example, no burials or cemeteries from this period were found in TielMedel, while homesteads were investigated. Previous research in Tiel-Passewaaij has shown that the dead
in the 1st century BC and the early 1st century AD were buried in small family-bound cemeteries, or
rather burial clusters. Only around the middle of the 1st century AD, larger collective cemeteries were
founded.1458 For future research it is important to get a better picture of these more small-scale burial clusters from this earlier period, in order to better understand their relationship to contemporary habitation.
For the cemeteries it is also important that more research is done into the choice of location for cemeteries and their relations to settlements. In the Medel area, for example, several simultaneous cemeteries
have been documented with different sizes and different spatial structures. However, we still know very
little about the relationship of these cemeteries with settlements, the communities that lived there and
the territories of these settlements. It is possible that cemeteries can also be regarded as territorial markers
along roads, waterways and on the borders of the settlement terrains in the Roman period.
Furthermore, the research into the cemeteries of Medel has made it clear that it is also necessary to
use non-traditional research methods if we want to deduce more information from the cemetery research.
More extensive DNA and isotope analysis are possibilities in this respect. The potential of such analyses
will increase as more reference data become available. Work is currently underway on new methods to
be able to subject cremation remains to DNA analysis.1459
Other specialist research with a natural scientific background concerns XRF analysis. For Medel, this
analysis has been applied to both pottery and a specific category of gray slags. For both, it can be said
that more research is desirable. Only in this way will it become increasingly possible to clarify the results,
improve the research methodology and be better able to answer research questions about provenance,
for example. For the gray slags interpreted as manure slags, is it important to investigate at which other
sites similar slags can be recognised; can an association with northern influences be suspected here too?
For pottery, the challenge is to be able to determine the provenance more precisely and with certainty.
How foreign pottery ended up in the Dutch river area in the earliest Roman period remains a
question that is difficult to answer with certainty. For Medel, a case can actually be made for the arrival
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of newcomers. However, exactly how we should view the influx of newcomers is not yet clear. Does
it entail the migration of entire families, women who married into new communities, or even entire
groups that might have moved to the Dutch river area under Roman control? These questions should
play an important role in future (synthesising) research. More specific attention should also be paid to
the variation within the assemblages of handformed pottery from the Early Roman period. It is precisely
this find category that has the potential to provide more insight into this complex and dynamic period.
Another recommendation relates to the investigation of offsite phenomena in the periphery of and
outside settlement terrains. The definitive excavation in Medel has shown that it is precisely the research
into these areas that can yield interesting new results. For example, the Augusteian ditch system, the
enclosed terrain 14002/14005, the crossing in the channel and the small dug-out harbour were discovered on the periphery of a homestead (assuming the scenario that 14001/14005 itself cannot be interpreted as a house place). In the absence of good parallels, these features and structures were not always
easy to interpret. More attention to such offsite phenomena could provide new insights into the use of
these areas. Important questions for future research therefore relate to the layout and use of the landscape
around and between the settlements.
In line with the foregoing: for the larger ditch systems it is necessary to further investigate to what
extent and in what way the Roman government played a role in the construction of these systems, as
suggested earlier for sites such as Tiel-Passewaaij and Geldermalsen-Hondsgemet in the Betuwe and
other locations in the Kromme Rijn area and Midden Delfland. How can irregular ditches, such as those
with the V-shaped cross-section and ankle breakers in Medel, be explained within the context of a rural
settlement? Further investigation into possible temporary military camps or military involvement and
presence is desirable here.



