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Samenvatting

d i e r e n  i n  r i t u e e l  e n  e c o n o m i e  i n  e e n  r o m e i n s e 
f r o n t i e r g e m e e n s c h a p  o p g r av i n g e n  i n  t i e l - p a s s e wa a i j 1

i n l e i d i n g :  wat  k a n  d i e r l i j k  b o t  o n s  v e r t e l l e n ?

De agrarische economie van locale gemeenschappen uit de Romeinse tijd wordt gekenmerkt door het 
gemengde bedrijf. De productie van voedselgewassen, vooral graan, wordt gecombineerd met het hou-
den van vee. Wat we in archeologische opgravingen terugvinden van dit vee zijn hun botten. Van het 
grote aantal botfragmenten dat in Tiel-Passewaaij is gevonden kon voor iets minder dan een derde de 
diersoort worden vastgesteld. Het grootste deel blijkt afkomstig van gedomesticeerde dieren: rund, schaap, 
varken, paard en hond. Het meeste botmateriaal bestaat uit slachtafval en etensresten, maar diergraven en 
bijzondere begravingen worden ook regelmatig aangetroffen. De conservering van het botmateriaal in 
Tiel-Passewaaij is over het algemeen goed tot zeer goed. Dit is een gevolg van de kleibodem en de hoge 
grondwaterspiegel. Het best bewaarde bot is afkomstig uit waterputten of diepe kuilen, waar de botten 
beneden de waterspiegel lagen. 

Het analyseren van dierenbotten uit archeologische opgravingen kan informatie leveren over wat er 
vroeger gegeten werd, hoe de veestapel van een boerenbedrijf was opgebouwd, hoe de nabije omgeving 
eruitzag, en hoe de relatie mens-dier in het verleden was. De analyse van dierlijk bot kan ook aanwij-
zingen geven over een mogelijke surplusproductie voor de stedelijke markt, en over veranderingen in 
veehouderij en consumptiepatronen in de loop van de Romeinse tijd. 

Het potentieel van het dierlijk bot uit Tiel-Passewaaij ligt voornamelijk in de mogelijkheid om 
dierlijk bot uit zowel een Romeins grafveld als de twee bijbehorende nederzettingen te onderzoeken 
(fig. 1.2). Deze mogelijkheid is nog niet eerder in Nederland voorgekomen. Als gevolg hiervan kunnen 
we nu voor het eerst de rol van dieren in verschillende contexten met elkaar vergelijken: het dagelijks 
leven met de noodzaak om voedsel te produceren, het grafritueel, en als laatste het gebruik van dieren 
in rituele praktijken binnen de nederzetting. Hoewel al eerder gegevens zijn gepubliceerd over dierlijk 
bot in inheems-Romeinse nederzettingen, ging het vaak om kleine gegevensbestanden, materiaal uit 
nederzettingen met slechts één of twee bewoningsfases, of gegevens die uit slechts een klein deel van een 
nederzetting afkomstig waren.2 In Tiel-Passewaaij is een groot deel van beide nederzettingen opgegraven, 
en zoals eerder vermeld heeft dit een aanzienlijke hoeveelheid dierlijk bot opgeleverd. De verschillende 
periodes waarin de Romeinse tijd is onderverdeeld zijn in Tiel-Passewaaij vertegenwoordigd, zodat ver-
anderingen door de tijd goed kunnen worden waargenomen. 

Niet alleen levert Tiel-Passewaaij een bijdrage aan een regionaal beeld van veeteelt in de Romeinse 
tijd, maar de gegevens voor de twee nabijgelegen nederzettingen bieden de kans om locale verschillen 
vast te stellen. Hoewel er voor het Rivierengebied bepaalde algemene patronen gelden, neemt dit niet 
weg dat nederzettingen een afwijkende exploitatie van vee konden hebben. In sommige gevallen kunnen 
we zelfs verschillen in bedrijfsvoering tussen individuele families ontdekken. 



1  Deze tekst is in een iets andere vorm in een populair-

wetenschappelijk boek over de opgravingen in Tiel-Pas-

sewaaij verschenen. Zie Groot 2007. 

2 Lauwerier 1988, 90, 92; Zeiler 2001.





m e t h o d e n  va n  z o ö a r c h e o l o g i s c h  o n d e r z o e k

De zoöarcheoloog, een archeoloog die is gespecialiseerd in het onderzoeken van dierlijke botten, stelt 
voor elk botfragment waar mogelijk vast van welk skeletelement het een fragment is, en van welke 
diersoort het afkomstig is. Een vergelijkingscollectie is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Een zoöar-
cheologische vergelijkingscollectie bestaat uit een verzameling skeletten of losse botten van moderne 
dieren waarvan de leeftijd en het geslacht bekend is. De botten zijn per skeletelement gegroepeerd, 
zodat gemakkelijk is op te zoeken van welke diersoort een bot afkomstig is.3 Botten van schaap en geit 
zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Bij sommige skeletelementen kan het onderscheid echter wel 
gemaakt worden. Schapen komen in Romeins Tiel-Passewaaij veel meer voor dan geiten. Daarom zal er 
in de rest van dit hoofdstuk over schapen gesproken worden. 

Behalve soort en skeletelement willen we ook weten hoe oud dieren geworden zijn. De leeftijds-
samenstelling van een kudde weerspiegelt het doel waarvoor de dieren gehouden werden. Dieren die 
voornamelijk voor vlees worden gehouden zullen worden geslacht op hun “optimale slachtleeftijd”. Na 
deze leeftijd neemt het gewicht van het dier nog maar langzaam toe, terwijl het wel gevoerd moet wor-
den. Naast deze jong-volwassen dieren vinden we ook resten van het fokbestand: oudere vrouwtjes en 
slechts een enkel mannetje. Een kudde runderen of schapen die voor melk wordt gehouden heeft een 
andere leeftijdssamenstelling. De kudde zal voornamelijk uit volwassen vrouwtjes bestaan. Deze volwas-
sen dieren zullen elk jaar een jong hebben gekregen omdat ze anders geen melk geven. Bij moderne 
dieren worden de jonge dieren op jonge leeftijd geslacht zodat alle melk door de mens benut kan wor-
den. Enkele jonge vrouwtjes zullen in leven worden gehouden om de kudde in stand te houden. Bij 
primitievere huisdierrassen zal de aanwezigheid van het jonge dier nodig zijn geweest als stimulans om de 
moeder melk te laten geven. De jonge dieren werden in leven gehouden tot de melkvoorraad van de koe 
terugliep, na zo’n 6 tot 9 maanden. In de praktijk vindt er vaak een compromis plaats tussen verschillende 
strategieën. Vee wordt zelden voor slechts één product geëxploiteerd. Andere producten naast vlees en 
melk zijn wol, mest, en trekkracht. Uit bot en gewei kunnen bovendien voorwerpen gemaakt worden.

Een methodisch probleem treedt op wanneer een deel van de kudde verhandeld wordt naar stad, 
markt of legerplaats. Vee werd vrijwel zeker levend vervoerd, aangezien dit de meest efficiënte manier van 
transport is. Als gevolg daarvan werd het vee elders geslacht en laat dus geen sporen achter in de neder-
zetting (de productieplaats) maar wel in de consumptieplaats. Bij de bestudering van de leeftijdsopbouw 
van huisdieren moeten we er rekening mee houden dat deze leeftijdsopbouw vertekend kan zijn door 
handel in vee. Een oplossing is om de leeftijdsopbouw van vee in Tiel-Passewaaij te vergelijken met de 
leeftijdsopbouw als aangetroffen in de stad of in de legerplaatsen. Bij systematische productie van vlees 
voor een markt zullen vooral jong-volwassen dieren worden verkocht. Wanneer deze categorie is over-
vertegenwoordigd in de potentiële markten, kan dit wijzen op verhandeling van een surplus, en moeten 
we deze categorie dieren in onze leeftijdsopbouw voor de nederzetting in acht nemen. 

Om de leeftijd van een dier te bepalen maken we gebruik van het feit dat de vergroeiing van de uit-
einden van verschillende botten en de doorbraak en slijtage van het gebit op bepaalde, bekende leeftijden 
plaatsvindt. Verschillende onderzoekers hebben tabellen opgesteld waarin de leeftijden staan waarop dit 
gebeurt.

In uitzonderlijke gevallen kan het geslacht van een dier worden bepaald. Ook de aanwezigheid van 
slachtsporen en vraatsporen wordt genoteerd. Vraatsporen kunnen informatie verschaffen over de depo-
sitie van afval. De aanwezigheid van vraatsporen toont bijvoorbeeld aan dat honden toegang hadden tot 
de botten en dat ze dus op of dicht bij het toenmalige oppervlak hebben gelegen. Van complete botten 

3  Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de ver-

gelijkingscollectie van het Amsterdams Archeologisch 

Centrum aan de Universiteit van Amsterdam.





uit de ledematen zijn lengtematen genomen om de schofthoogte van het dier te kunnen berekenen. Een 
enkele keer kunnen sporen van ziektes of botbreuken worden herkend. 

v r a a g s t e l l i n g e n

Vee speelt een belangrijke rol in een kleinschalige agrarische economie. Door naar de leeftijdssamen-
stelling te kijken, hopen we erachter te komen welke producten van het vee belangrijk waren voor de 
bewoners van de twee nederzettingen in Tiel-Passewaaij. Indien er meer geproduceerd werd dan nodig 
was, kan een surplus verhandeld zijn. Het is mogelijk dat in Tiel-Passewaaij paarden gefokt werden voor 
het Romeinse leger. Een nauwkeurig onderzoek van de aanwezige paardenbotten kan ons vertellen of 
dit inderdaad het geval was. Een andere vraag is of er verschillen in de agrarische economie zichtbaar 
zijn tussen de twee nederzettingen. Daarnaast kunnen we kijken naar veranderingen door de tijd. Vooral 
Passewaaijse Hogeweg, met een continue bewoning in de Romeinse tijd, leent zich hier goed voor. 

Tiel-Passewaaij biedt de unieke mogelijkheid om een complex van twee nederzettingen en een bijbe-
horend grafveld te onderzoeken. In het grafveld hebben we te maken met een bijzondere context en we 
kunnen dan ook verwachten dat de soortensamenstelling zal afwijken van die in de nederzettingen. Het 
dierlijk bot in een nederzetting bestaat voornamelijk uit alledaags slacht- en consumptieafval, terwijl voor 
het grafritueel waarschijnlijk specifieke diersoorten werden geselecteerd. Het onderzoek van het dierlijk 
bot uit het grafveld kan ons vertellen wat voor rol dieren speelden binnen het Bataafse grafritueel.

Buiten het grafveld zijn er ook aanwijzingen voor rituele praktijken binnen de nederzettingen. Ook 
hier speelden dieren een belangrijke rol. Speciale deposities met dierenresten in de nederzetting Passe-
waaijse Hogeweg vertellen ons over de symbolische rol van dieren binnen deze gemeenschap. 

De Bataven staan bekend om hun goede ruiters. Paarden moeten een belangrijke rol hebben gespeeld 
in de Bataafse maatschappij. Het symbolisch belang van het paard kan zijn weerspiegeling hebben gevon-
den in rituelen. Er zijn aanwijzingen dat het paard inderdaad een belangrijk onderdeel uitmaakte van 
bepaalde rituele praktijken. De rol van het paard vormt derhalve een belangrijk deel van het onderzoek 
van het dierlijk bot.

We zullen ook kijken hoe belangrijk wild was voor de gemeenschap in Tiel-Passewaaij, en hoe inten-
sief de omgeving werd benut. De aanwezigheid van wild toont aan dat niet al het land in de omgeving 
van de nederzettingen gecultiveerd was. Behalve een bijdrage aan het voedsel, kunnen wilde dieren ook 
een symbolische functie gehad hebben of om andere redenen gejaagd zijn. 

e c o n o m i e :  d a g e l i j k s e  b e h o e f t e n  e n  p r o d u c t i e  v o o r  e e n  m a r k t

Het grootste deel van het voedsel in de Romeinse tijd in Nederland bestond uit graangewassen. Vlees 
was waarschijnlijk geen alledaags voedsel. Toch speelde de veeteelt een belangrijke rol. Vóór het bestaan 
van kunstmest was bemesting van het land door dieren een noodzaak. Vee werd waarschijnlijk na de 
oogst op de stoppelvelden losgelaten. Behalve bemesting had dit nog een voordeel: het vee voedde zich 
met afvalproducten van de landbouw. Daarnaast leverden runderen trekkracht die noodzakelijk was om 
het land te bewerken. Ook al werd vlees misschien niet elke dag gegeten, het vormde een belangrijke 
bron van eiwitten en een welkome aanvulling op de maaltijd. Andere producten die dieren leverden 
zijn melk, wol, huiden en als laatste bot en hoorn, wat als grondstof diende voor het vervaardigen van 
bepaalde voorwerpen. 

Als we kijken naar veranderingen in de samenstelling van de veestapel door de tijd heen, kunnen we 
het volgende waarnemen (fig. 2.1 en 2.2). In de IJzertijd (fase 1) bestaat de veestapel voornamelijk uit 
runderen en schapen. Varken is de derde diersoort in Passewaaijse Hogeweg, terwijl paard deze rol vervult 







in Oude Tielseweg. In de vroeg-Romeinse tijd (fase 2) komen in beide nederzettingen rund en schaap 
in ongeveer gelijke aantallen voor. Varken en paard spelen een minder belangrijke rol, met percentages 
lager dan 10 %. In het tweede deel van de vroeg-Romeinse tijd (fase 3.1, 50-100 na Chr.) vindt in de 
nederzetting Passewaaijse Hogeweg een toename van het aandeel schapen plaats. In Oude Tielseweg is 
deze toename niet zichtbaar; het percentage schaap neemt hier zelfs af. In fase 3.2 (100-140 na Chr.) 
neemt het percentage schaap weer af in Passewaaijse Hogeweg, terwijl rund en paard beide sterk toe-
nemen. Deze trend zet door in fase 4, nu ook in Oude Tielseweg. Het percentage paard blijft wel lager 
in Oude Tielseweg: 13 % in vergelijking met 23 % in Passewaaijse Hogeweg. Dit zou een verschil in 
specialisatie tussen de twee nederzettingen kunnen weerspiegelen. Fase 5-6 (210-270 na Chr.) ontbreekt 
in Oude Tielseweg. In Passewaaijse Hogeweg verandert er weinig in deze fase. Alleen varken neemt aan-
zienlijk toe: het percentage verdubbelt. Hoewel de nederzetting Passewaaijse Hogeweg in fase 7 (270-350 
na Chr.) waarschijnlijk door andere mensen bewoond wordt dan in de voorgaande fasen, vertoont de 
samenstelling van de veestapel continuïteit. Het percentage hond blijft in beide nederzettingen vrijwel 
gelijk door de tijd, meestal 1-2 %, met een enkele uitschieter naar 4 %. Afgezien van de diersoorten die 
tot nu toe genoemd zijn, worden in elke fase in Passewaaijse Hogeweg wel enkele resten van kip gevon-
den. Ook botten van wilde diersoorten komen voor, maar in zeer kleine aantallen. 

We weten nu in welke verhouding de verschillende huisdieren in Tiel-Passewaaij voorkomen, maar 
we weten nog niets over het gebruik ervan. Daarvoor moeten we naar de leeftijdsopbouw kijken. Omdat 
we betere gegevens hebben voor Passewaaijse Hogeweg, kijken we alleen naar de resultaten van deze 
nederzetting. Zoals te verwachten is werden varkens op jong-volwassen leeftijd geslacht. Aanwijzingen 
voor de consumptie van speenvarkens – een typisch Romeins verschijnsel – vinden we echter niet. Een 
kwart wordt in het eerste levensjaar geslacht, terwijl meer dan de helft in het tweede jaar wordt geslacht. 
Slechts een klein aantal varkens leeft langer dan twee jaar. Behalve vlees leveren varkens geen andere nut-
tige producten. Een klein aantal zeugen en een beer zullen als fokdier gebruikt zijn en dus een oudere 
leeftijd hebben bereikt.

Wat schapen betreft verandert de exploitatie door de tijd. In de eerste twee fasen worden schapen 
al op jonge leeftijd geslacht: tussen de 6 en 12 maanden (fig. 2.3 en 2.4). Als we ervan uitgaan dat lam-
meren in de lente werden geboren, werden ze in het najaar of de winter geslacht. Aangezien schapen op 
deze leeftijd nog niet de optimale slachtleeftijd hadden bereikt, zullen andere factoren zwaarder hebben 
gewogen. Het is mogelijk dat melk in deze tijd een belangrijk product was. De lammeren werden in 
leven gehouden zolang de moeder melk gaf, omdat de schapen in die tijd waarschijnlijk alleen melk 
gaven wanneer ze hun lam konden zien en ruiken. Na ongeveer 9 maanden liep de melkproductie terug, 
en werden de lammeren geslacht en opgegeten. Een andere mogelijkheid is dat er een tekort was aan 
wintervoeding voor vee. Door zwakkere of overbodige dieren (denk aan het overschot aan mannetjes) 
te selecteren voor de slacht was er meer voer beschikbaar voor de overige dieren, en hadden deze een 
betere kans om de winter te overleven. In fase 3 verandert het slachtpatroon (fig. 2.7). Schapen worden 
nu in elk levensjaar in ongeveer gelijke hoeveelheden geslacht, tot de leeftijd van 6 jaar. De relatieve 
ondervertegenwoordiging van lammeren geeft aan dat melk in deze fase minder belangrijk is; wol daar-
entegen speelde een belangrijkere rol, evenals vlees. Blijkbaar was er in deze periode geen gebrek aan 
wintervoeding. Vanaf fase 4 worden schapen voornamelijk in de eerste vier levensjaren geslacht. Dat wol 
in deze en de volgende fases in belang afneemt, blijkt uit de afname van het percentage schapen. De 
afwezigheid van de jongste leeftijdscategorie kan erop wijzen dat schapen in elk geval tijdens de lente 
buiten de nederzetting werden gehouden. 

De exploitatie van runderen toont ook veranderingen door de tijd. In fase 1 worden runderen voor-
namelijk geslacht tussen 30 en 36 maanden. Op deze leeftijd zal slacht het meest efficiënt geweest zijn. 
Weinig runderen bereiken een hoge leeftijd. In fase 2 en 3 ligt de slachtpiek vroeger: tussen 18 en 30 
maanden (fig. 2.5 en 2.8). Afgezien van deze piek worden runderen op alle leeftijden geslacht, en bereikt 
een goed aantal een hoge leeftijd. In fase 4 verschuift de piek weer naar 30 tot 36 maanden. In deze fase 







zien we een toename in het aantal oude runderen (fig. 2.9). Hetzelfde beeld zien we terug in fase 5-6, 
hoewel de slachtpiek voor vlees hier weer tussen de 18 en 30 maanden ligt. In fase 7 zien we een piek 
tussen 8 en 30 maanden, en een piek in de oudste leeftijdscategorie (fig. 2.10). In alle fases vinden we ook 
bewijs voor slacht van jonge kalveren, wat aantoont dat runderen in de nederzetting gehouden werden. 

De toename in oudere runderen vanaf fase 4 kan een toename in producten die voor de landbouw 
belangrijk waren weerspiegelen: mest en trekkracht. Het is echter ook mogelijk dat een deel van de jonge 
runderen naar de markt werd afgevoerd, zodat de oudere dieren zijn oververtegenwoordigd. Om dit vast 
te kunnen stellen zullen de gegevens van Passewaaijse Hogeweg vergeleken moeten worden met die uit 
stad of legerkamp. Uit een vergelijking met gegevens uit stedelijke en militaire contexten in Nijmegen 
blijkt dat de leeftijdssamenstelling van de runderen daar overeenkomt met die in Passewaaijse Hogeweg. 
We kunnen concluderen dat er in Passewaaijse Hogeweg dus geen gespecialiseerde productie van jong 
rundvee voor de markt plaatsvond. In plaats daarvan werd het overschot van de runderen die voor eigen 
doel gehouden werden verkocht.

h e t  p a a r d  i n  t i e l - p a s s e wa a i j

Eén van de doelstellingen van dit onderzoek was vaststellen of paardenvlees in Romeins Tiel-Passewaaij 
werd gegeten of niet. We vinden slachtsporen op paardenbotten, maar dit is nog geen definitief bewijs 
voor het eten van paardenvlees. Snijporen ontstaan vaak tijdens het villen van het kadaver. Ook wan-
neer een paard niet gegeten werd, kan het in stukken gehakt zijn zodat het makkelijker was af te voeren. 
Voor beide nederzettingen geldt dat het percentage slachtsporen in de Late IJzertijd hoger is voor paard 
dan voor rund. In de Romeinse tijd daalt het percentage slachtsporen op paardenbotten. In Passewaaijse 
Hogeweg is dit percentage in de meeste fasen iets lager dan dat voor rund (met uitzondering van fase 
5-6). In Oude Tielseweg is het percentage voor paard in de meeste fasen juist hoger dan dat voor rund 
(met uitzondering van fase 4). Paardenbotten zijn minder gefragmenteerd dan runderbotten, maar niet 
heel veel minder. Lange botten van runderen worden vaak gebroken om het merg te benutten.

In de Romeinse tijd verschilt het al dan niet eten van paardenvlees per nederzetting. In nederzet-
tingen buiten de Romeinse rijksgrens is het algemener, maar ook ten zuiden van de Rijn zijn er aan-
wijzingen in sommige nederzettingen dat paard gegeten werd. Als indicaties voor het niet eten van 
paardenvlees worden aangevoerd: een lager percentage slachtsporen, meer complete botten en de vondst 
van gearticuleerde botten of hele skeletten.4 In Tiel-Passewaaij vinden we zowel factoren die voor plei-
ten als tegen. In de nederzetting Oude Tielseweg is het percentage slachtsporen op paardenbotten hoger 
dan dat op runderbotten. Aan de andere kant is de fragmentatie lager dan voor runderen (hoewel niet 
veel lager) en wijst een veel hoger percentage vraatsporen (in drie van de vier fasen) op een afwijkende 
omgang met paarden. In de nederzetting Passewaaijse Hogeweg is het percentage slachtsporen in vier van 
de vijf Romeinse fasen lager dan dat voor het rund, hoewel niet veel lager. Het percentage vraatsporen 
is in de vroeg-Romeinse tijd hoger voor paard, maar dit verandert in de laat-Romeinse tijd. Al met al is 
nog niet duidelijk of paardenvlees nu wel of niet werd gegeten. Een onderzoek naar de precieze locatie 
van slachtsporen en een vergelijking tussen de plaats van slachtsporen op runder- en paardenbotten kan 
dit misschien uitwijzen. 

De gemiddelde schofthoogte van de paarden in Tiel-Passewaaij is voor de Romeinse tijd 140 cm, 
met als minimum 120 cm en als maximum 155 cm. Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde 
schofthoogte van paarden in de Romeinse tijd ongeveer gelijk blijft.5 Wel verschilt de schofthoogte per 
nederzettingscategorie: in militaire contexten en villa’s is de schofthoogte hoger dan in inheemse neder-

4  Lauwerier/Robeerst 1998, 14-16. 5  Lauwerier/Robeerst 1998, 13.







zettingen. De gemiddelde schofthoogte in Tiel-Passewaaij is vergelijkbaar met andere inheemse neder-
zettingen ten zuiden van de Rijn. In de nederzetting Passewaaijse Hogeweg lijkt wel een toename in de 
schofthoogte van paarden zichtbaar in fase 4 tot 7. Dit kan echter ook een gevolg zijn van een beperkt 
aantal schofthoogtes uit fases 1, 2 en 3, en daarmee ook een kleinere spreiding. 

Voor een aantal inheemse nederzettingen is gesuggereerd dat er paarden werden gefokt voor een 
militaire markt.6 Als bewijs hiervoor is een hoog percentage paardenbotten en hierbinnen, een hoog 
percentage jonge paarden, genomen. Een hoog percentage paardenbotten op zich lijkt geen uitsluitsel 
te geven. Immers, wanneer de paarden aan het leger werden geleverd lieten zij geen resten achter in de 
inheemse nederzettingen. Wat we verwachten aan te treffen zijn de fokdieren, en de jonge paarden die 
een natuurlijke dood stierven of niet de juiste eigenschappen hadden. Ook hier ligt echter een probleem. 
Het fokken van primitieve paardenrassen vereist weinig ingrijpen door de mens. Het Rivierengebied 
leent zich voor een jaarronde begrazing door kuddes paarden, zoals tegenwoordig gebeurt door kuddes 
Koniks in natuurgebieden (fig. 2.25). Wanneer laaggelegen delen overstromen zoeken de dieren droge 
stukken op. Voor een groot deel van de winter is nog voedsel beschikbaar, en wanneer dit op is teren 
de paarden op hun reserves. Het ligt voor de hand dat een dergelijk scenario ook in de Romeinse tijd 
plaatsvond. Kuddes paarden leefden in de komgronden en eenmaal per jaar werden ze samengedreven 
om een aantal jonge dieren te selecteren voor verkoop. Dit betekent dat de paarden voor een groot deel 
van het jaar, of zelfs hun leven, buiten de nederzetting leefden en ook stierven. Alleen de paarden voor 
eigen gebruik en mogelijk jonge paarden die een eerste training ondergingen leefden in of dichtbij de 
nederzetting. De paardenbotten die we in de nederzetting aantreffen vormen in dat geval geen weerspie-
geling van de samenstelling van de hele kudde. We zijn dus toch afhankelijk van het percentage paard, 
en vooral veranderingen daarin, om paardenfok aan te tonen. 

Het percentage paard stijgt in Passewaaijse Hogeweg vanaf fase 3.2, rond circa 100 na Chr., tot het een 
maximum van 31 % bereikt in fase 5-6. In Oude Tielseweg blijft het percentage paard ongeveer gelijk. 
De resten die we aantreffen zijn afkomstig van jonge dieren die niet geschikt waren voor verkoop en 
oudere dieren die aan het einde van hun nuttige leven gedood zijn en waarvan de huiden en mogelijk 
het vlees zijn gebruikt. Alles wijst erop dat in Passewaaijse Hogeweg inderdaad paarden gefokt werden 
en verkocht werden buiten de nederzetting, maar op wat voor schaal dat gebeurde is nog niet duidelijk. 
Het zou interessant zijn om nog eens te kijken of bepaalde erven hogere percentages paardenbotten 
laten zien dan andere erven. Dat zou kunnen betekenen dat bepaalde families gespecialiseerd waren in 
het fokken van paarden. 

w i l d e  d i e r e n

Wild was geen belangrijke voedselbron in de Romeinse tijd in Tiel-Passewaaij. Er werd wel gejaagd, 
maar slechts sporadisch. De wilde dieren waar we resten van aantreffen zijn wild zwijn, edelhert, ree, 
wilde kat, otter, bever en hermelijn. Deze dieren leefden waarschijnlijk in de niet ontgonnen beboste 
gebieden langs de rivier. Behalve wilde zoogdieren zijn ook wilde vogels gevonden. In het geval van 
eend en gans kunnen we niet met zekerheid zeggen of het wilde of tamme vogels zijn. Wilde soorten 
die we in Tiel-Passewaaij hebben aangetroffen zijn: kraai, raaf, ekster, zwaan, reiger, kraanvogel, zeearend, 
monniksgier, watersnip, en waterral. De vondst van een botje van de monniksgier is bijzonder (fig. 2.13a). 
Deze vogelsoort is tegenwoordig een zeldzame gast in Nederland. In 2005 verbleef een monniksgier 
enkele maanden in de Oostvaardersplassen en haalde de pers door haar noodlottig einde: een botsing met 
een trein (fig. 2.13b). Ook in archeologische opgravingen is de soort zeldzaam. Er is slechts één andere 
vondst bekend, uit Romeins Valkenburg.7

6  Lauwerier/Robeerst 1998, 13-14, 17. 7  Verhagen 1991.







Hoewel wild slechts een kleine bijdrage leverde aan de voedselvoorziening, is het goed mogelijk dat 
sommige wilde dieren een symbolische rol vervulden en daarom bejaagd werden. Een aanwijzing hier-
voor vinden we in dierbegravingen van twee edelherten en een kraai, die hierboven al genoemd zijn. 
Wilde dieren zoals herten en wild zwijn kunnen ook gezien zijn als een bedreiging voor de verbouwde 
gewassen en daarom bejaagd zijn. Vooral otter, bever en wilde kat kunnen voor hun vacht bejaagd zijn. 
Tussen de botten in Tiel-Passewaaij bevond zich verder een tand van een bruine beer. Dit is echter geen 
bewijs voor de aanwezigheid van bruine beer in de omgeving van Tiel-Passewaaij. Pelzen werden ver-
handeld en het is mogelijk dat de schedel nog aan de huid vast zat.

r i t u e l e  p r a k t i j k e n  b i n n e n  d e  n e d e r z e t t i n g

Niet al het botmateriaal dat we bij nederzettingsopgravingen vinden is afval. In Passewaaijse Hogeweg 
werden regelmatig ‘bijzondere’ vondsten met dierenresten aangetroffen, zogenoemde speciale deposities. 
Hieronder verstaan we begravingen van complete skeletten, losse schedels, ledematen of grote concen-
traties botten. Niet alleen de samenstelling van het materiaal (diersoort, element, compleetheid) is bij-
zonder, maar ook de locatie of de manier waarop het bot in de grond was geplaatst. Tijdens de opgraving 
is extra aandacht aan deze sporen besteed. Binnen deze bijzondere vondsten kunnen we verschillende 
categorieën onderscheiden:

1. Losse schedel.
2. Dierbegraving. Een compleet skelet in anatomisch verband, zonder slachtsporen of vraatsporen. 
3. Een gearticuleerd deel van een skelet, bijvoorbeeld een poot.
4. Combinaties van de bovengenoemde categorieën. 
5. Botconcentratie. Deze bestaat uit een kuil of greppel met een grote hoeveelheid goed bewaarde, 

losse botten. Wat de botconcentratie onderscheidt van gewoon afval is de afwijkende samenstelling.

Bij moeilijk te verklaren vondsten of spoorvullingen wordt al snel gezegd dat deze in een rituele context 
zijn ontstaan. Maar alleen het afwijkende karakter ten opzichte van alledaags slachtafval is in dit geval niet 
genoeg voor een rituele interpretatie. Er zijn ook andere verklaringen mogelijk. Dierbegravingen zijn 
in het verleden vaak gezien als het simpele ‘opruimen’ van kadavers van zieke dieren of dieren die niet 
gegeten werden. Gearticuleerde onderpoten en schedels worden vaak als slachtafval beschouwd. Deze 
verklaringen zijn echter te simpel voor veel van de speciale deposities in Tiel-Passewaaij. 

We kunnen verschillende criteria gebruiken om onderscheid te maken tussen afval en speciale 
begravingen of deposities. Ten eerste kijken we naar de diersoorten die in speciale deposities gevonden 
worden. Als de dierbegravingen zieke dieren zouden zijn, is het te verwachten dat de soortenverdeling 
van de dierbegravingen de soortenverdeling voor de hele nederzetting weerspiegelt. Dit is niet het geval. 
Een andere verklaring is dat bepaalde soorten niet gegeten werden en daarom in zijn geheel zijn begra-
ven. Maar hoewel we inderdaad veel hondenbegravingen vinden, vinden we ook complete skeletten 
van dieren die wel gegeten werden. De functionele interpretatie wordt nog problematischer wanneer 
we ook wilde dieren vinden, of meerdere individuen bij elkaar. De kans dat deze toevallig op hetzelfde 
moment een natuurlijke dood zijn gestorven is klein. Een voorbeeld hiervan is een hondenskelet dat 
naast een paardenschedel is begraven (fig. 9). Een tweede criterium betreft de manier waarop de resten 
in een kuil of greppel zijn geplaatst. Hoewel schedels en onderpoten als slachtafval kunnen worden 
beschouwd, spreekt de zorgvuldige manier waarop ze in een spoor zijn geplaatst dit vaak tegen. In één 
geval waren twee paardenschedels bijvoorbeeld netjes naast elkaar neergelegd. Met een skelet van een 
schaap bleek iets vreemds aan de hand te zijn. De schedel was van het lichaam gescheiden en achter het 
schaap neergelegd. Op de plaats waar de kop zat lagen stukken van een runderschedel. Een derde crite-







rium voor het onderscheiden tussen afval en speciale depositie is de goede conditie van het materiaal en 
een lage fragmentatiegraad. Dit toont aan dat de dierenresten in verse toestand begraven zijn. Een vierde 
criterium is de associatie met andere bijzondere vondsten. Tweemaal werd een hondenskelet aangetroffen 
bovenop of naast grote stukken aardewerk (fig. 3.4 en 3.11). Als laatste kan de locatie van de depositie 
een rol spelen bij de interpretatie. Speciale deposities worden bijvoorbeeld regelmatig aangetroffen in 
huisgreppels (fig. 3.5 en 3.13). 

In de speciale deposities in de nederzetting Passewaaijse Hogeweg vinden we alle soorten huisdieren 
terug, evenals enkele wilde diersoorten. Een voorbeeld is een hondenskelet dat samen met delen van een 
edelhert in een kuil gevonden werd. Wild wordt normaal gesproken slechts in kleine aantallen gevonden, 
dus dit is een bijzondere vondst. In de zomer van 2000 werd een skelet van een kraai opgegraven. Op 
zich al bijzonder, maar in dezelfde kuil bevond zich ook een paardenschedel en een ijzeren mes. 

Diergraven en losse schedels worden in veel opgravingen aangetroffen. Een meer bijzondere maar 
problematische categorie is de botconcentratie. Deze categorie is problematisch omdat men hier juist 
typisch slachtafval zou verwachten: een kuil vol met losse botten. Er zijn echter verschillende punten 
waarop de botconcentraties in Tiel-Passewaaij afwijken van ‘normaal’ slachtafval. In eerste instantie val-
len ze op door hun grote hoeveelheid botten en ten tweede zijn paardenbotten oververtegenwoordigd. 
We zullen verderop zien dat het paard een rol speelde in het grafritueel. Het lijkt erop alsof paard ook 
een rol speelde bij rituelen die zich in de nederzetting afspeelden. Eén botconcentratie bevatte, behalve 
botten uit de ledematen, een aantal complete schedels en onderkaken en een achterpoot van een paard 
(fig. 3.21). In de botconcentratie bevonden zich botten van tenminste tien individuen: vijf paarden en vijf 
runderen. Van beide soorten zijn zowel jonge als oudere dieren vertegenwoordigd. Het lijkt erop dat een 
aantal dieren tegelijk is geslacht. Schedels en onderkaken werden apart gehouden voor begraving, evenals 
een complete achterpoot van een paard. Het vlees van de paarden en runderen werd misschien tijdens 
een feestmaaltijd genuttigd. Een deel van de resten van de maaltijd werd eveneens in de kuil geplaatst. 
Sommige van de botten hebben vraatsporen. Die moeten ontstaan zijn tijdens de korte periode tussen 
slacht en begraving. Slachtsporen komen voor op botten van beide soorten. 

Speciale deposities worden in alle nederzettingsfases aangetroffen. Wanneer we het aantal speciale 
deposities per fase vergelijken met het totale aantal fragmenten dierlijk bot dat voor die fase is geanaly-
seerd, zien we dat voor fase 3 en 5-6 relatief meer speciale deposities zijn opgegraven. Het is moeilijk om 
iets te zeggen over het voorkomen van de verschillende types depositie door de tijd, omdat de aantallen 
daarvoor te laag zijn. Bovendien bestaat er een relatie tussen type depositie en diersoort, en zijn deze twee 
moeilijk te scheiden. Over de diersoort kunnen we wel iets zeggen, omdat we dit kunnen vergelijken 
met het totale aantal fragmenten voor een bepaalde soort per fase. Zo komen hondenbegravingen vaker 
voor in fase 4 en 5-6. Hoewel het percentage paardenbotten toeneemt vanaf fase 3, komt paard dan in 
de nederzetting relatief minder vaak voor in speciale deposities. In het begrafenisritueel blijft paard echter 
een rol spelen. Voor de overige soorten zijn geen duidelijke trends zichtbaar. 

Wat is nu de betekenis van dit soort speciale deposities? Ze zijn vrijwel zeker ontstaan tijdens rituele 
handelingen. Deze rituelen hadden verschillende functies. De locatie van speciale deposities in huisgrep-
pels wijst op een interpretatie als bouw- of verlatingsoffer van een huis. Deposities in omheiningsgrep-
pels rond het erf kunnen als bescherming voor het erf hebben gediend, maar tevens om de grenzen van 
het erf te markeren. Een relatie met vruchtbaarheid, voor zowel vee als gewassen, ligt voor tenminste 
een deel van de overige deposities voor de hand gezien het belang van de landbouw en het veelvuldig 
voorkomen van vruchtbaarheidsrituelen in samenlevingen over de hele wereld. In het geval van de grote 
botconcentraties moeten we eerder aan de restanten van een feestmaaltijd denken. 
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d i e r e n  i n  h e t  g r a f r i t u e e l

Dieren speelden ook een belangrijke rol in het Bataafse grafritueel. Het grafritueel zit complex in elkaar 
en daarom is het belangrijk om botmateriaal uit verschillende soorten sporen binnen het grafveld afzon-
derlijk te bestuderen. Dit leverde verrassende resultaten op. We onderscheiden vijf categorieën contexten: 
grafkuilen, randgreppels rond grafkuilen, ceremoniële kuilen, dierbegravingen in aparte kuilen en mate-
riaal dat op het toenmalige oppervlak is gedeponeerd (fig. 4.1). 

Tussen de menselijke crematieresten uit de grafkuilen binnen het grafveld bevinden zich ook ver-
brande dierresten. De meest voorkomende diersoorten in graven zijn varken, schaap en kip. Dit wijkt 
sterk af van het beeld in de nederzettingen, waar rund en schaap het meest algemeen zijn. Rund speelt 
slechts een kleine rol in het grafveld. Omdat we in het grafveld te maken hebben met de resten van een 
ritueel, is het niet verwonderlijk dat de samenstelling van het bot afwijkend is van normaal slachtafval. 
Verschillende interpretaties van de verbrande dierlijke resten zijn mogelijk. Een eerste verklaring is dat 
stukken vlees op de brandstapel werden geplaatst voordat de crematie plaatsvond, zodat de dierenbot-
ten met de overledene werden verbrand. Een andere verklaring voor de verbrande dierenbotten is dat 
de nabestaanden een maaltijd hielden rond de brandstapel, en de resten hiervan in het vuur wierpen. 
Onverbrande vleesbouten werden soms als bijgift in graven meegegeven. We kunnen hierbij denken aan 
een maaltijd voor de overledene. 

Een probleem bij het vaststellen van de oorspronkelijke vleeshoeveelheid op de brandstapel is dat na de 
crematie doorgaans slechts een deel van de verbrande botresten werd verzameld voor begraving. Wat we in 
de grafkuil vinden is slechts een deel van wat op de brandstapel aanwezig was. Daar komt nog bij dat wan-
neer de brandstapel werd opgericht op een plaats waar eerdere crematies plaatsvonden, er een mogelijkheid 
is dat botfragmenten achtergebleven na een vorige crematie vermengd werden met de resten van de recen-
tere crematie. Het verbrande dierlijk bot bestaat vaak uit slechts een paar kleine fragmenten per graf, zodat 
resultaten snel vertekend worden. Hier is tijdens het onderzoek rekening mee gehouden, door zorgvuldig 
te kijken naar het aantal botfragmenten, de verbrandingsgraad en de grootte van de fragmenten. 

In drie graven was een achterpoot van een varken vertegenwoordigd en in twee graven een voor-
poot. Opvallend is dat bij de achterpoten niet alleen de vleesrijke delen zijn meegegeven maar ook de 
onderpoten. Bij de voorpoten zijn alleen de vleesrijke delen teruggevonden. Losse gebitselementen van 
varkens zijn vrijwel zeker afkomstig van schedels. Het lijkt erop dat een varkensbout of schedel in zijn 
geheel op de brandstapel werd geplaatst. In meerdere graven zijn ribfragmenten gevonden. Deze kunnen 
zowel van varken als schaap afkomstig zijn, maar aangezien ze verbrand zijn en varken meer voorkomt 
dan schaap, is de kans groot dat de ribben van varkens zijn. 

Ook bij de kippenbotten werden vleesarme onderdelen aangetroffen. De onderste delen van de poot 
en vleugel dragen geen vlees en worden doorgaans direct als afval verwijderd. Dit kan een aanwijzing 
zijn dat de kip niet bereid werd voor de brandstapel maar ‘rauw’ op de brandstapel werd geplaatst. Het 
kan ook een argument zijn om kip als voedsel voor de dode en niet het restant van een maaltijd van de 
levenden te beschouwen. In de meeste graven waren onderdelen van vleugel en poot aanwezig. In één 
graf was een volledig skelet van een kip in de grafkuil geplaatst. Dit graf bevatte de enige onverbrande 
resten van kip. Interessant is dat deze kip aan een botziekte leed. Deze ziekte, osteopetrose, stimuleert 
botgroei wat resulteert in sterk verdikte botten. De kip in de grafkuil was in een vergevorderd stadium 
van de ziekte. De verdikte botten in de onderpoten moeten duidelijk zichtbaar zijn geweest. De selectie 
van deze kip als grafgift is interessant. De kip werd misschien niet meer geschikt geacht voor menselijke 
consumptie, maar nog wel goed genoeg als bijgift voor een dode. Zulk rationeel gedrag in de selectie van 
dieren voor ritueel gebruik komt vaker voor.8 Wanneer het voornamelijk om de symbolische betekenis 
van een dier ging, was de kwaliteit wellicht minder belangrijk. 
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Resten van schaap komen zowel verbrand als onverbrand in graven voor. Bekkenfragmenten zijn 
opvallend vaak aangetroffen. Schaap lijkt in het grafveld van Tiel-Passewaaij vaker in graven voor te 
komen dan in andere grafvelden.9 

Runderbotten vinden we onverbrand en in de vorm van kleine fragmenten. Het is mogelijk dat deze 
per ongeluk in de grafkuil beland zijn. Rundvlees was het meest gegeten vlees in de nederzetting en 
werd mogelijk minder geschikt beschouwd voor gebruik in het grafritueel. In tegenstelling tot andere 
grafvelden vinden we in Tiel-Passewaaij slechts enkele malen onverbrand dierlijk bot op een bord in een 
grafkuil.

Naast grafkuilen vinden we ook een viertal zogenaamde ceremoniële kuilen in het grafveld. In deze 
kuilen werd wel verbrand dierlijk bot aangetroffen, maar geen menselijke crematie. In alle vier de kuilen 
bevinden zich botten van varken en kip, en in één kuil ook enkele fragmenten van een gans. Bij het 
varken lijkt er een voorkeur te bestaan voor zowel de achterpoten als de linkerkant van het lichaam. In 
totaal werden resten van zeven achterpoten aangetroffen, waarvan één rechter en vijf linker. Het aantal 
fragmenten van kip was in drie van de kuilen te laag om iets te zeggen over vleeshoeveelheden. In één 
kuil bevonden zich de resten van een linker schouder en vleugel. 

Een andere verrassende vaststelling is dat we, in tegenstelling tot de grafkuilen en ceremoniële kuilen, 
in de randgreppels rond graven vrijwel alleen onverbrande botten van paard en rund vinden (fig. 4.6). 
Voor het rund komen onderkaken en losse tanden of kiezen het meest voor. Voor zowel rund als paard 
worden delen uit heel het skelet aangetroffen, hoewel voor het paard meer botten uit de ledematen aan-
wezig zijn. In één greppel werden twee paardenschedels gevonden. 

De botvondsten die op het oorspronkelijke Romeinse oppervlak werden gevonden, worden gedomi-
neerd door onverbrande paardenbotten. Maar liefst 70 % van de botten is afkomstig van het paard en 21 
% van rund. De helft van de paardenfragmenten bestaat uit tanden en kiezen. Deze werden vaak geassoci-
eerd gevonden. Bovendien werd een groot aantal schedelfragmenten aangetroffen, die meestal niet gede-
termineerd konden worden maar duidelijk van grote dieren afkomstig waren. Schedels zijn kwetsbaar 
en het is niet verwonderlijk dat we slechts fragmenten vinden, zeker niet als de schedels oorspronkelijk 
aan het oppervlak of op de grafheuvel lagen. Schedels van paarden en misschien ook runderen speelden 
vermoedelijk een rol binnen het grafveld. De eerder beschreven vondst van de twee paardenschedels in 
een grafgreppel bevestigt dit. Het is mogelijk dat de schedels op één of andere manier tentoongesteld 
werden, bijvoorbeeld op een paal bovenop een grafheuvel (fig. 4.13). 

Een vierde categorie sporen in het grafveld vormen enkele losse dierbegravingen. In de zuidelijke 
helft van het grafveld werd een kuil met een kalverskelet opgegraven. Het kalf lag in een langwerpige 
kuil zonder verdere bijgiften, en had een leeftijd jonger dan vier maanden. Niet ver van het kalverskelet 
werd een paardenskelet gevonden. De volwassen hengst lag met de poten omhoog in een diepe kuil, half 
in het grondwater (fig. 4.11). De schofthoogte van het paard was 149 cm, erg groot voor een paard in 
de Romeinse tijd in een inheemse context. Op basis van stratigrafie kunnen we zeggen dat een derde 
begraving van een jong veulen waarschijnlijk uit de periode voor het grafveld dateert. 

Eén van de vraagstellingen van het onderzoek van het dierlijk bot uit het grafveld was of het bot uit 
grafgreppels en de losse vondsten uit het grafveld afwijken van het materiaal uit de nederzettingen. Er 
blijken duidelijke verschillen te zijn. De verhouding paard:rund bij de vondsten uit grafgreppels is 1:1 
en bij de losse vondsten uit het grafveld zelfs 3:1. Voor alle fases samengevoegd is de verhouding in de 
nederzetting Oude Tielseweg 0.2:1 en in de nederzetting Passewaaijse Hogeweg 0.4:1. Botten van paard 
zijn dus veel algemener binnen het grafveld dan in de nederzettingen. De botresten van paard en rund 
in het grafveld zijn duidelijk geen gewoon slacht- en consumptieafval. Een verklaring voor losse paar-
denbotten aan het oppervlak kan zijn dat kadavers van paarden naar het grafveld werden gebracht of ter 
plekke geofferd en daar bovengronds aan hun lot werden overgelaten. Het kleine percentage vraatsporen 
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(2 %) hoeft dit niet tegen te spreken; het is goed mogelijk dat honden uit het grafveld werden geweerd. In 
een grafveld in Luxemburg vinden we een soortgelijk patroon. Paard wordt daar ook nooit in grafkuilen 
aangetroffen, maar wel aan het oppervlak.10 

De verspreiding van botten van paard en rund over het grafveld in Tiel-Passewaaij wijst erop dat het 
gebruik van deze dieren in het grafritueel geen uitzondering was, maar een standaardpraktijk. Misschien 
is de keuze van de diersoort gekoppeld aan de sexe van de overledene: man-paard en vrouw-rund bij-
voorbeeld. Het aantal botten was echter te klein om een relatie tussen diersoort en geslacht van de dode 
aan te tonen. Bovendien kon niet voor alle crematieresten het geslacht (met zekerheid) bepaald worden. 
Een verschil tussen rund en paard kan echter ook te maken hebben met een verschillend tijdstip in 
het grafritueel. Na het opwerpen van de grafheuvel kan er een schedel van een paard op een paal zijn 
gezet, en andere delen op de heuvel gelegd. Rund werd mogelijk tijdens latere maaltijden rond het graf 
geconsumeerd, en de resten achtergelaten. Eerder in het grafritueel, tijdens de crematie van de dode 
en de begraving van de crematieresten, bestond er een duidelijke voorkeur voor de soorten kip, varken 
en schaap, of het nu als voedsel voor de dode of voor de levenden was. De analyse van dierlijk bot uit 
Romeinse grafvelden kan een belangrijke bijdrage leveren aan de interpretatie van het grafritueel. Hier-
mee stijgt het belang ver uit boven het puur zoöarcheologische. 

c o n c l u s i e

Het dierlijk bot uit Tiel-Passewaaij heeft veel nieuwe informatie opgeleverd over een typische inheemse 
nederzetting in het Rivierengebied. Runderen leverden veruit het grootste deel van het vlees in Tiel-
Passewaaij, maar zijn minder talrijk dan in vergelijkbare nederzettingen. In de vroeg-Romeinse tijd is 
het schaap erg belangrijk. Paard neemt toe in de midden-Romeinse tijd en blijft talrijk tot in de laat-
Romeinse tijd. Varken neemt vooral in de laat-Romeinse tijd toe. We mogen er vanuit gaan dat niet 
alleen voor eigen consumptie werd geproduceerd, maar dat akkerbouw- en veeteeltproducten verhan-
deld werden. Het probleem hiervan is dat dieren vaak levend zullen zijn verkocht en dus geen sporen 
in de nederzettingen achterlaten. In de tweede helft van de 1e eeuw werd wol geproduceerd voor de 
markt. In de 2e  eeuw vond er in de nederzetting Passewaaijse Hogeweg een verschuiving naar het fok-
ken van paarden plaats. In Oude Tielseweg speelde het paard een minder belangrijke rol. Dit laat zien 
dat tussen twee nabijgelegen nederzettingen verschillen in agrarische productie en specialisatie kunnen 
bestaan. In de 2e eeuw werd een overschot aan runderen voor vlees verkocht. Hoewel in de omgeving 
van Tiel-Passewaaij in de Romeinse tijd wilde dieren leefden, vormden die slechts een geringe bijdrage 
aan de voedselvoorziening. De weinige wilde dieren waarop gejaagd werd, werden misschien bejaagd 
voor hun huid. 

Naast de informatie over economie heeft Tiel-Passewaaij nieuwe gegevens opgeleverd over het graf-
ritueel en rituelen binnen de nederzetting. Vooral de grote hoeveelheden onverbrande paardenbotten 
die in het grafveld werden aangetroffen zijn opmerkelijk. Verschillende contexten uit het grafveld geven 
inzicht in verschillende stadia binnen het grafritueel. Zo speelden varken en kip een rol bij de crematie, 
terwijl vlees of onderdelen van rund en paard pas in een later stadium gebruikt werden. In de nederzet-
ting Passewaaijse Hogeweg is een aantal speciale deposities aangetroffen. Speciale deposities lopen uiteen 
van schedels en gearticuleerde ledematen tot complete skeletten. Botconcentraties lijken resten van een 
grote feestmaaltijd te bevatten. Speciale deposities zijn vermoedelijk door rituele handelingen ontstaan. 
Deze rituelen hadden waarschijnlijk uiteenlopende functies, die te maken hadden met het bouwen of 
afbreken van huizen, het markeren van erfgrenzen en de vruchtbaarheid van dier en gewas. Al met al 
kunnen we zeggen dat de analyse van dierlijk bot van groot belang is bij archeologisch onderzoek. 

10 Metzler et al. 1999, 370.





Het vernieuwende van het zoöarcheologisch onderzoek in Tiel-Passewaaij zit vooral in het analyseren 
van dierlijk bot per context, het betrekken van het missende bewijs uit stad en legerplaats in het opstellen 
van leeftijdsverdelingen, en het bestuderen van rituelen die zich binnen de nederzetting afspeelden. Dit 
zijn belangrijke thema’s voor toekomstig zoöarcheologisch onderzoek in de regio. 


