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Deze bundel vormt de neerslag van de 1e Nederlandse Metaaltijdendag, 
gehouden op 18 oktober 2013. Hierbij werd een rijke doorsnede aan recent 
metaaltijdenonderzoek gepresenteerd, dat nu in schriftelijke vorm het licht 
ziet. Deze bundel bevat bijdragen over het grafritueel, de materiële cultuur, 
nederzettingspatronen en depositiepatronen van gemeenschappen uit de 
metaaltijden (brons- en ijzertijd) van Nederland.

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

Deze publicatie biedt dan ook een fraaie dwarsdoorsnede van wat de Nederlandse 
brons- en ijzertijd te bieden heeft. Zowel recente ontdekkingen komen aan bod, 
als ook oude vondstmeldingen die – wanneer ze in een landschappelijke context 
worden geplaatst – verrassende inzichten bieden in de wereld van 3500 jaar 
geleden.
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Samengesmolten en onbruikbaar
Een depositie van de resten van een productieproces 
te Deventer-Brinkgreven?

Simone Bloo & Roy van Mousch

Trefwoorden: vroege ijzertijd, versinterd aardewerk, rituele depositie, Deventer, 
Overijssel

Keywords: Early Iron Age, burnt pottery, ritual deposition, Deventer, Overijssel

Inleiding

In het voorjaar van 2012 heeft BAAC bv in het plangebied Deventer-Brinkgreven 
een proefsleuvenonderzoek en een opgraving verricht.1 Hierbij zijn op een rivier-
duin aan de oostzijde van Deventer resten opgegraven van nederzettingen uit de 
late bronstijd, de vroege en midden-ijzertijd, de middeleeuwen en nieuwe tijd. 

De aandacht gaat in deze bijdrage uit naar een bijzonder vondstcomplex uit 
een aantal kuilen uit de tweede helft van de vroege ijzertijd. Uit de opgraving en 
proefsleuven is gebleken dat zich op deze specifieke locatie in de late bronstijd een 
erf met een woonstalhuis heeft bevonden. Uit de vroege ijzertijd zijn binnen het 
onderzoeksterrein geen bijbehorende huisplattegronden herkend. Wel zijn op het 
terrein spiekers, silo’s en kuilen rijkelijk aanwezig. Het vondstcomplex bestaat uit 
fragmenten van grote potten, waarvan enkele sterk versinterd zijn, een groot brok 
leem, fragmenten van steen van graniet en een platte zandsteen. Is de inhoud van 
de kuil te beschouwen als huishoudelijk afval? Is dit het resultaat van een mislukt 
bakproces, een foutje van de pottenbakker? Of is het materiaal bewust vernietigd, 
onbruikbaar gemaakt met een bepaald doel? In dit artikel zoeken we naar een 
antwoord op deze vragen.

Beschrijving en datering van het vondstcomplex

Op een gedeelte van de vindplaats Deventer-Brinkgreven zijn vijf kuilen uit de 
vroege ijzertijd aangetroffen die aan elkaar gerelateerd lijken te zijn. De kuilen 
bevatten onder meer veel versinterd aardewerk, waarbij scherven uit verschillende 

1 Tijdens het schrijven van dit artikel was de uitwerking van het onderzoek nog in gang (Van Mousch 
& Bloo in voorbereiding).



110 bijdragen in de studie van de metaaltijden 1

kuilen aan elkaar passen. Het lijkt erop dat de fragmenten in één van de grotere, 
diepe kuilen (spoor 30445) bewust zijn gedeponeerd en dat enkele fragmenten in 
de nabij gelegen kuilen (secundair) zijn terecht gekomen. 

Kuil 30445 meet 90 cm in diameter, is 40 cm diep en zou qua vorm en afme-
tingen een silo kunnen zijn geweest voor de opslag van graan. In een grondmonster 
genomen uit de onderzijde van de kuil, zijn enkele fragmenten van verbrand bot, 
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Afbeelding 1 Locatie onderzoeksterrein (bron: BAAC bv).

Figure 1 Location of the excavation site (source: BAAC bv).
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houtskool en verbrande graankorrels aangetroffen.2 Vooral de verbrande graankor-
rels duiden erop dat de kuil ooit is gebruikt als voorraadkuil. Het idee bestaat dat 
silo’s na gebruik werden schoongebrand tegen ongedierte (Hermsen & Haverman 
2009, 29-30) en waarschijnlijk zijn zo de graankorrels verbrand en in de kuil 
achtergebleven.

In de kuil zijn de resten van minimaal acht potten aangetroffen (376 scherven, 
14,7 kg). De scherven zijn opgestapeld neergelegd én rechtop tegen de wand gezet. 
Eén van de potten is versinterd en volledig vervormd. Delen van de wand zijn 
omgevouwen en opgeblazen. Een andere pot toont eveneens brandschade waarbij 
schilfers van de wand zijn gesprongen. Deze pot is op de overgang van de schouder 
naar de buik op een kleirol gespleten en daar afgebroken.

De potten kunnen getypeerd worden als grote Rauhtöpfe, waaronder een 
Harpstedt-type met vingertopindrukken op de rand, een haakrand-schaal en een 
vermoedelijke Schräghals-pot of cilinderhalspot.3 Ook is er een fragment van een 
tweetoppig doorboord knobbeloor aangetroffen.

Zeven potten zijn gemaakt van klei met een toevoeging van grof zand. Eén 
pot is gemaakt van klei met granietgruis. Enkele potten zijn aan de buitenzijde 
gepolijst op de schouder en besmeten op de buik. De diameters van de potten lig-

2 De graankorrels en het houtskool zijn op moment van schrijven nog niet onderzocht.
3 Zie voor een omschrijving en de typologie van dit soort potten Verlinde 1987 en Verlinde & Hulst 

2010.

Afbeelding 2 Overzichtskaart van de locatie van de vijf sporen met bijzondere inhoud (bron: 
BAAC bv).

Figure 2 Location of five pits with burnt pottery (source: BAAC bv).
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Afbeelding 3 Het spoor 30445 met het verbrande aardewerk (bron: BAAC bv).

Figure 3 Pit 30445 with concentrating burnt pottery (source: BAAC bv).
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gen rond de 30-37 cm. Dit geeft aan dat het om grote potten gaat met een grote 
opening zoals bij voorraadpotten.

Voor een datering van het aardewerk in de kuil zijn we aangewezen op twee 
gidsartefacten.4 Het type knobbeloor is eerder aangetroffen in Colmschate in een 
kuil die in de late fase van de vroege ijzertijd is te dateren (zesde eeuw voor Chr.).5 
Ook is het aangetroffen in Epse in een graf uit de vroege ijzertijd (Hermsen 2012, 
158-159). De haakrand-schaal komt in de regio voor in de vroege ijzertijd tot de 
vijfde eeuw, mogelijk nog tot vierde eeuw voor Chr.6 De inhoud van de kuil is 
daarmee in de tweede helft van de vroege ijzertijd te dateren.

Verder zijn in de kuil nog verschillende stenen en een groot brok verbrande 
leem aangetroffen. Een van de stenen uit kuil 30445 is een kwartsitische zandsteen, 
ook wel schuifgrind genaamd door de platte en vierkante vorm (16 g). Eén van de 
hoeken is afgebroken. Op twee randen zijn gebruikssporen zichtbaar. De andere 
natuursteenfragmenten zijn afkomstig van een steen van graniet (9 stuks, 42 g).7 
De in stukken gebroken graniet vertoont sporen van verhitting zoals ook vaak te 
zien is bij kookstenen. Door het verhitten is de steen makkelijker te vergruizen. 
Het gruis kan dan vervolgens als verschraling aan klei worden toegevoegd. Eén van 
de potten uit de kuil is met een dergelijke verschraling gemaakt.

Het leem heeft een blokvorm en een gewicht van bijna 5 kg. Het blok toont 
brandsporen op enkele vlakken aan de buitenzijde waar het plaatselijk een rode 
kleur heeft gekregen en waarbij de kern bruin is gebleven. Het blok is gevormd van 
onverschraalde klei en heeft de vorm van een broodje klei zoals wij die nu ook nog 
kennen. Het zou blok zou het basismateriaal voor het vormen van potten kunnen 
zijn. Is het mogelijk dat de potten in de kuil afkomstig zijn uit dezelfde kleibron of 
zelfs van dezelfde klei als het broodje leem? Om hier achter te komen zijn scherven 
en een stuk leem opgebakken op verschillende temperaturen. Op deze wijze is in-
zichtelijk gemaakt of de objecten gelijk reageren, wat het waarschijnlijk maakt dat 
ze van dezelfde kleibron zijn gemaakt. Dit onderzoek is verricht door A. Nijboer en 
G. van Oortmerssen van LCM8 en uit de eerste resultaten blijkt dat het zeer aanne-
melijk is dat het leem van dezelfde (lokale) bron afkomstig is als enkele potten uit 
de kuil. Fragmenten van vijf potten reageerden tijdens het opbakken vergelijkbaar 
met het leem. Het leem is voor deze potten dan wel geschoond van onder andere de 
ferromangaan-achtige bolvormige concreties. Vervolgens zijn minerale bestandde-
len toegevoegd. Het onderzoek wordt voorgezet middels een slijpplatenonderzoek 
om met zekerheid de overeenkomst op minerale samenstelling te bepalen.

Om het gebruik van de kwartsitische zandsteen te bepalen is deze onderzocht 
door A. Verbaas van Stichting LAB.9 Het onderzoek toont aan dat de gebruiks-
sporen wijzen op het bewerken van middelzachte stenen en niet voor het polijsten 
van aardewerk. De hoek is afgebroken voordat de steen in gebruik werd genomen. 

4 14C-dateringen zijn op moment van schrijven nog niet binnen.
5 Hermsen & Haverman 2009, 199 afb. 6.20 pot 13. 
6 Van den Broeke 2012, pg. 49, fig. 3.5 en pg. 263 voor noot 67 met de opmerking van I. Hermsen 

wat betreft de datering.
7 Determinatie D. Voeten (BAAC bv).
8 Laboratorium voor Conservatie en Materiaalkennis verbonden aan de Universiteit van Groningen.
9 Stichting Leids Archeospecialistisch Bureau, Leiden.
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Een directe relatie tussen het vlakke steentje en de potten lijkt er dus niet te zijn op 
basis van het gebruikssporenonderzoek. Het is wel een gebruiksvoorwerp geweest, 
maar de functie ervan is helaas onbekend.

Afval, mislukt bakproces of een rituele depositie?

Voor de stelling dat de inhoud van een kuil een overblijfsel is van ofwel een verla-
ten oven van een pottenbakker, ofwel het afval dat afkomstig is van een oven uit 
de buurt ervan, verwacht men houtskool, delen van ovenroosters, brokken leem 
van de constructie en sterk verglaasd aardewerk.10 In het geval van een kuiloven 
verwacht men ook een roodkleuring in de grond te zien. Terwijl mensen in de 
gehele prehistorie vooral open vuren gebruikten voor het bakken van aardewerk, 
gebruikten ze in de ijzertijd soms afgesloten ovens zoals koepelovens.11 In zulke 
ovens is het goed mogelijk dat een enkele pot of slechts delen van de gebakken 
potten oververhit raken en verglazen. Dit verglazen gebeurt pas bij temperaturen 
boven de 900°C terwijl in open vuren maar temperaturen van rond de 600-700°C 
worden gehaald.12 Dat het aardewerk van Deventer sterk verglaasd is, is een aan-
wijzing dat het of in een koepeloven moet zijn gebakken, waarbij het bakproces is 
mislukt, of dat het aardewerk secundair verbrand is.

Volgens Van Hoof (2007, 24) levert een koepeloven een hoefijzervormig spoor 
op. Dit is op de locatie Deventer-Brinkgreven niet aangetroffen. Evenmin zijn 
bij het materiaal van Deventer-Brinkgreven delen van een ovenrooster of van de 
ovenwand aangetroffen. Wel zijn in kuil 30445 verbrande en onverbrande stenen, 
verbrande graankorrels, houtskool en een blok verbrand leem terecht gekomen. 
Dat dit een aanwijzing zou zijn dat de kuilen van Brinkgreven gevuld zijn met 
materiaal uit een pottenbakkersoven is onwaarschijnlijk, want het houtskool kan 
samen met de verbrande graankorrels een restant zijn van het eerdere gebruik van 
de kuil als silo. De pottenbakker is daarom waarschijnlijk niet in de fout gegaan en 
is er een andere reden dat het aardewerk sterk versinterd is en met de stenen en het 
leem in de kuil is gestopt. Een derde mogelijkheid blijft dan over, namelijk dat het 
materiaal ritueel gedeponeerd is.

Kuilen met sterk verbrand, vervormd aardewerk zijn vaker in de (ruime) regio 
van Deventer aangetroffen. Op de vindplaats Lievelde zijn twee kuilen aangetrof-
fen, waarvan er bij één behalve het aardewerk, bestaand uit negen of tien potten, 

10 Delen van ovenroosters in de vorm van brokken verbrande klei met grote gaten, komen maar zeer 
beperkt voor in sporen die als oven zijn geïnterpreteerd. Een goed voorbeeld is Maastricht-Randwyck 
(Dijkman 1989) of Maasland-Foppenpolder, Bemmel en Horst. Van menig exemplaar is het maar de 
vraag of de doorboorde fragmenten keramiek, die afkomstig zouden zijn van een ovenrooster, in een 
oven zijn gebruikt. Zie gegevens Van den Broeke 2012, 214; Van Hoof 2007; Van Impe 1997, 141.

11 Flamman 1996.
12 Rye 1988.

Afbeelding 4 (links) Vondsten uit kuil 30445, tweede helft vroege ijzertijd (bron: BAAC bv, 
tekeningen door R. Timmermans).

Figure 4 (left) The pottery and other objects of pit 30445, Early Iron Age (source: BAAC bv, 
drawings by R. Timmermans).
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ook houtskool aanwezig was (Weiβ-König 2012, 24). De tweede kuil bevat bo-
venin verbrand en versinterd aardewerk maar onderin onverbrande scherven. In de 
bodem onder en langs de kuil zijn geen aanwijzingen voor verhitting (roodkleuring 
van de grond), waardoor de onderzoekers concluderen dat de inhoud niet in de 
kuil is verhit. De potten zijn vermoedelijk bij het eerste bakproces verbrand en ver-
vormd volgens de onderzoekers. Waarschijnlijk betreft het dan ook productieafval 
van een pottenbakker. De opgraving heeft geen overblijfselen van een oven aan het 
licht gebracht. Al het aardewerk van deze vindplaats is verschraald met gebroken 
kwarts. Versiering komt amper voor, maar net als in Deventer zijn vingertopin-
drukken op de rand aangebracht. In de kuilen zijn cilinder- of kegelhalspotten, 
schalen, kommen en grote voorraadpotten (Harpstedt-type) aangetroffen die in de 
vroege ijzertijd kunnen worden gedateerd.13 Op de locatie Colmschate-De Scheg is 
ook een kuil met verbrand en versinterd aardewerk aangetroffen (Hermsen 2001). 
De kuil bevatte geen houtskool en er was evenmin sprake van roodkleuring van de 
bodem. Eerder moet dan aan een functie als afvalkuil worden gedacht, wellicht van 
een pottenbakker, maar het kan ook huishoudelijk afval zijn. Op basis van nieuwe 
inzichten gaat Hermsen er echter van uit dat het de resten zijn van een verlatingsri-
tueel.14 Ten slotte is in Colmschate-Holterweg (Hermsen & Haverman 2009, 82), 
net als mogelijk in Deventer-Brinkgreven, een silokuil hergebruikt als plaats voor 
zeer waarschijnlijk een rituele depositie. 

Voorbeelden van rituele deposities waarbij leem is aangetroffen zijn in Nijmegen 
te vinden. In een paalkuil aangetroffen op de locatie Nijmegen-Noord was on-
derin een groot, gedeeltelijk verbrand leembrok van maar liefst 3,2 kg geplaatst 
(Daniël & Van den Broeke 2012, 64). Dit brok leem bevat echter wel verschraling, 
namelijk enkele kwartskorrels. In eerste instantie is door de auteurs gedacht aan 
het ondersteunen, het stutten van de paal. Dergelijke vondsten op cruciale plek-
ken binnen een structuur, zoals een ingangspartij, leverden regelmatig verbrand 
aardewerk op. Van den Broeke schrijft deze kuilen met opmerkelijk veel verbrand 
aardewerk, en vaak ook andere vondsten als natuursteen en keramische objecten, 
toe aan verlatingsrituelen van een nederzetting (Van den Broeke 2002).

Een kuil die gebruikt is voor een rituele depositie is volgens Gerritsen (2003, 
83) op basis van drie criteria te onderscheiden van huishoudelijk afval. Ten eerste 
is een rituele depositie het resultaat van een opzettelijke handeling die vaker plaats-
vindt. Ten tweede is te verwachten dat de depositie (archeologisch) complete voor-
werpen bevat die met een zekere zorgzaamheid zijn geplaatst in een kuil, greppel 
of paalkuil. Ten slotte vinden volgens Gerritsen rituele deposities, die herkenbaar 
zijn, plaats in een publieke sfeer. Fontijn (2003, 276) geeft aan dat deze handeling 
recht doet aan de betekenis van het voorwerp tijdens het dagelijks leven en het 
afscheid hiervan. De objecten kunnen eventueel onbruikbaar zijn gemaakt, zoals 

13 De auteur geeft een periode van late bronstijd overgang vroege ijzertijd aan, maar inmiddels gaat 
Hermsen van een iets jongere periode, uitsluitend vroege ijzertijd, uit (pers.comm. I. Hermsen sep-
tember 2013). 

14 Pers. meded. I. Hermsen september 2013. Gezien de afstand van de kuil ten opzichte van de bewo-
ning denkt Hermsen nu eerder aan een verlatingsritueel van landbouwgrond. Deze hypothese wordt 
binnenkort gepubliceerd in het rapport van de opgraving Deventer-Molbergsweg.
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blijkt bij onder andere gebogen zwaarden (Fontijn et al. 2012, 209; Fontijn et al. 
2013, 311).Vooral de eerste twee criteria zijn van toepassing op het bijzondere 
vondstcomplex in Deventer-Brinkgreven. Enkele complete voorwerpen, die lijken 
te verwijzen naar het pottenbakkersproces, zijn met een zekere zorgzaamheid in de 
kuil geplaatst, eventueel nadat ze onbruikbaar zijn gemaakt. 

Conclusie

Op de vindplaats Deventer-Brinkgreven is aardewerk uit de vroege ijzertijd aan-
getroffen, vooral voorraadpotten, zoals grote Harpstedt-potten en grote drieledige 
bekers. Een enkele schaal wijst op het gebruik als servies. Een paar van deze grote 
potten zijn in een bijzondere context aangetroffen. Kuil 30445 en de vier daarom-
heen liggende kuilen bevatten de resten van minimaal acht potten, een blok leem, 
enkele stenen, houtskool, verbrand bot en verbrand graan. Kuil 30445 is eens 
gebruikt als silo, waarna hij is hergebruikt voor depositie van het materiaal met 
bijzondere betekenis. De inhoud van de kuil kan gezien worden als de basisingredi-
enten voor het maken van potten én de eindproducten, al zijn ze bijna allemaal on-
bruikbaar gemaakt. De verbrande potten kunnen niet meer gebruikt worden, maar 
ook niet meer hergebruikt als verschralingsmiddel (potgruis) omdat de eigenschap-
pen te veel afwijken van de nieuw te maken pot. Het brok leem, zeer waarschijnlijk 
van dezelfde kleibron als waarvan de potten werden gemaakt, is deels verbrand. 
Hierdoor is het niet meer bewerkbaar voor de pottenbakker. De steen van graniet 
is eveneens verbrand, al is dit juist een uitkomst om de harde graniet eenvoudiger 
te kunnen vergruizen en vervolgens te gebruiken als verschralingsmiddel. Het lijkt 
erop alsof de onderdelen van het productieproces van klei tot pot, onbruikbaar 
zijn gemaakt en in de in onbruik geraakte silo zijn gedeponeerd. Een dergelijke 
depositie kan zijn uitgevoerd in het kader van het verlaten van een nederzetting of 
een productieproces, bijvoorbeeld bij vertrek (of overlijden) van een pottenbakker. 
Over de werkelijke sociale betekenis hiervan kunnen we alleen speculeren. 

Abstract

Excavations at Deventer-Brinkgreven revealed the plans of several buildings and 
many pits. Most of them seem to have been used in the Late Bronze Age but 
some of the granaries and big pits contained pottery datable to the Early Iron 
Age. Five of these pits contained a large amount of burnt and sintered sherds of 
at least eight pots. One of the pits also contained several burnt stones, amongst 
others a fragment of granite, and a large amount of burnt clay. The combination 
of objects does not appear to be random. The burnt clay could be the raw material 
for the production of pots. The burnt stone could be the partly processed material 
for temper. The pots were terribly burnt leaving them unusable. There are some 
possible explanations for this pit with its special contents. The pottery and other 
material could be household rubbish, or, as we think, the pits contain the tools of 
a potter which were deliberately broken and made unusable. 
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