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Het urnengrafveld van Meerhout-Galgenheide (prov. Antwerpen, België)

1. Inleiding

De gemeente Meerhout is gelegen in het zuiden van de Ant-
werpse Kempen in een regio waar vanaf de 19de eeuw door 
het werk van lokale onderzoekers talrijke urnengrafvelden 
worden vermeld (fi g. 1). De gemeente bevindt zich in het 
bekken van de Grote Gete. In de archeologische repertoria is 
er sprake van vijf tot zes sites: Voddenberg, Windmolenblok 
en Galgenheide in Meerhout zelf en Alvinnenberg, Heiblok-
ken en Theunishei in het gehucht Zittaart.

2. Archeologische historiek

De vroegste archeologische funeraire informatie gaat terug tot 
de tweede helft van de 19de en de vroege 20ste eeuw. In de 19de 
eeuw was vooral jonkheer Paul de Roye de Wichen actief in 
de regio rond Meerhout (de Roye de Wichen 1898/1899). Na 
een korte politieke carrière op het provinciale vlak had hij de 
functie van onbezoldigd buurtwegenopzichter op zich geno-
men, waardoor hij belast was met het toezicht op de wegen-
werken binnen zijn werkgebied (Grietens 1921). Vanuit een 
hedendaags perspectief lijkt het niet uit te sluiten dat hij bij 
de controles van de wegenwerken op de sites stootte, die door 
hem zijn gedocumenteerd. Of we hier met een vroege vorm 
van ‘noodarcheologie’ te maken hebben, kan echter niet uit zijn 
summiere beschrijvingen worden opgemaakt. Een andere optie 
dient eveneens te worden overwogen; namelijk dat hij door zijn 
beroepsactiviteiten gemakkelijk toegang had tot informatie over 
de archeologische vondsten die in de regio werden gedaan. Een 
andere archeologische informatiebron waren waarschijnlijk de 
ontginningen op zijn privé-domein van grote weidecomplexen 
tussen Meerhout en Geel (Heylen 2004). De collectie van de 
Roye de Wichen werd na zijn overlijden in het Taxandriamu-
seum te Turnhout gedeponeerd (Marynissen 1983).

Louis Grietens, schoolmeester te Meerhout, was als heem-
kundige eveneens geïnteresseerd in de archeologie en ge-
schiedenis van de Kempen. Drie potten worden bewaard in 
de collectie van de Heemkundige Kring Meerhouts Patrimo-
nium, die tot zijn verzameling behoorden. Volgens het ar-
chief van de kring waren deze drie vondsten afkomstig van 
de site Galgenheide. De site kan nu niet meer exact gelokali-
seerd worden, maar enkel op basis van het toponiem langs de 
weg naar Olmen worden gesitueerd.
               
Slechts één vindplaats was het onderwerp van een we-
tenschappelijke opgraving door de voormalige Nationale 

- 71 -

Dienst voor Opgravingen. In 1971 werd de site van Zit-
taart/Heiblokken onderzocht nadat in 1968 crematieresten 
en fragmenten van urnen waren bovengeploegd. Slechts een 
areaal van ca. 2800 m² werd opgegraven waarbij 14 cre-
matiegraven en enkele kuilen met houtskoolresten aan het 
licht waren. De functie en ouderdom van deze kuilen waren 
moeilijk te bepalen, maar de afwezigheid van gecremeerd 
bot in de vulling lijkt een graffunctie uit te sluiten (Roosens 
& Meex 1975).
         
3. Beschrijving en typochronologische datering 
van de archaeologica

Urne 1. Grove klei. Donkerzwarte kern, eerder grove scher-
vengruisverschraling. Matig goede bakking. Afwerking van 
de binnenzijde: geëffend, bruingrijze kleur. Afwerking van de 
buitenzijde: ruw tot licht geëffend, bruine tot bruingele kleur. 
De urne is bewaard tot de aanzet van de schouder, die licht is 
afgerond (fi g. 2.1).

Urne 2. Fijne klei. Zwartbruine kern die overgaat naar bruin 
aan de buiten- en binnenwand. Fijne schervengruisverschra-
ling. Harde bakking. Afwerking van de binnenzijde: goed ge-
effend, beigebruine tot lichtbruine kleur. Afwerking van de 
buitenzijde: goed geglad tot licht gepolijst. Wandkleur vari-
eert van volbruine kleur tot bruingrijs en bruinzwarte zones. 
Sporadisch roodbruine vlekken, waarschijnlijk ten gevolge 
van contact met vuur. Potje met een afgerond, breed lichaam 
en korte rechtstaande hals met platte rand. Op de overgang 
van schouder naar hals is een ondiepe brede groef zichtbaar 
(fi g. 2.2).

Guy DE MULDER1
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Fig. 1. Lokalisatie van de gemeente Meerhout.
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Goed gecremeerd botmateriaal bewaard in de urne, dat bruik-
baar is voor een 14C-datering.

Beker 3. Fijne klei. Donkergrijze kern. Verschraling van fi jn 
schervengruis, een weinig mica, sporadisch natuurlijke ver-
schraling. Zeer harde bakking. Afwerking binnenzijde: geëf-
fend, donkerbruingrijze kleur. Afwerking van de buitenzijde: 
zeer goed geglad tot gepolijst. Geelbruine tot volbruine kleur, 
plaatselijk donderbruine vlekken. Schouderbeker met om-
phalosbodem en een onregelmatig lichaam. De overgang tus-
sen schouder en hals wordt geaccentueerd door een ondiepe, 
onregelmatige groef (fi g. 2.3).

De urne zelf is moeilijk te dateren (fi g. 2.1). Deze lijkt eerder 
een eivormig lichaam te vertonen, maar aangezien de urne 
boven de aanzet van de schouder niet bewaard is, kan er geen 
defi nitieve uitspraak over het profi el worden gedaan. Bijge-
volg is er ook geen typochronologische datering mogelijk.

De tweede urne heeft een afgerond lichaam met een korte 
quasi rechtopstaande hals, benadrukt door een groef op de 
overgang van schouder naar hals. Een verwante vorm is 
bekend in het late bronstijd urnengrafveld van Noville-sur-
Mehaigne (de Loë  1913). Andere parallelle vormen zijn af-
komstig uit het urnengrafveld van Neerharen-Rekem, maar 
beide vondsten werden niet specifi ek gedateerd binnen de site 
(Temmerman 2006/2007). Daarnaast zijn er nog verscheide-
ne voorbeelden bekend uit Zuid-Nederlandse urnengrafvel-
den als Meerlo (Verwers 1966a), de Heibloem tussen Veldho-
ven en Steensel (Modderman & Louwe Kooijmans 1966) en 
 Goirle (Verwers 1966b).

Tenslotte is er nog de beker, die een onregelmatige opbouw 
vertoont, maar toch in de groep A van Desittere kan worden 
geplaatst als een lokale variante. Dit type wordt vooral in de 
late bronstijd gedateerd (Desittere 1968). Als type is het heel 
frequent en komt het voor in het grafveld van Biez (Skin-
kel 2004/2005), het grafveld van Donk te Herk-de-Stad (Van 

Impe 1980) alsook in Nederland, o.a. in het urnengrafveld 
van Someren-Waterdael (Kortlang 1999).

Typologisch lijken de vormen eerder in de late bronstijd thuis 
te horen. Voor de beker en zijn varianten zijn er 14C-daterin-
gen beschikbaar op gecremeerd bot uit de site van Zittaart/
Heiblokken en Borsbeek die een datering in de late bronstijd 
ondersteunen (De Mulder 2011). Een datering op het bot uit 
het bijpotje zou de datering van deze vondsten verder kunnen 
onderbouwen.       

4. De urnengrafvelden in Meerhout

De vondst van beide urnen en een beker bevestigen de aan-
wezigheid van een urnengrafveld in de omgeving van het to-
poniem Galgenheide. Er was enkel gecremeerd bot bewaard 
gebleven in de als urne 2 omschreven pot. Dergelijke potjes 
kunnen als urne fungeren en eveneens als bijpotje. Bij ge-
brek aan verdere documentatie kan de beker niet als grafgift  
aan één van de twee urnen worden toegewezen. Het topo-
niem Galgenheide is ook een potentiële indirecte indicator 
voor de aanwezigheid van een prehistorische begraafplaats. 
In de late middeleeuwen en het begin van de Moderne Tij-
den blijken de executieplaatsen bij voorkeur buiten de stad 
aan de rand van gemeentegrenzen langsheen de weg te wor-
den aangelegd. Daarbij werd de galg meestal bovenop een 
prehistorische grafheuvel opgetrokken (Vanhemelryck 1984: 
Meurkens 2010). De aanwezigheid van een urnenveld in de 
omgeving van het toponiem Galgenheide te Meerhout sluit 
aan bij deze vaststellingen.    
 
Ondanks de verscheidene vermeldingen over funeraire sites 
in de gemeente Meerhout zijn er toch twijfels over enkele 
van deze opgesomde urnengrafvelden (tabel 1). Zoals reeds 
vermeld is het grafveld van Zittaart/Heiblokken het enige 
wetenschappelijk onderzochte site. Op basis van de typo-
logische datering van het schaarse vondstenmateriaal werd 
een ouderdom in de late bronstijd voorgesteld (Roosens & 

Fig. 2. Het bewaarde aardewerk van de site Galgenheide in de collectie van de Heemkundige Kring Meerhouts Patrimonium.
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Meex 1975). Een reeks 14C-dateringen op het bewaarde bot-
materiaal bevestigde de toewijzing aan de late bronstijd van 
het crematiegrafveld (De Mulder 2011). Ten oosten van deze 
opgraving is het toponiem Alvinnenberg gelokaliseerd. De 
Roye de Wichen vermeldt in zijn publicatie de vondst van 
urnen op de plaats van dit toponiem. In het museum Taxan-
dria bevinden zich nog enkele fragmenten aardewerk uit de 
collectie van de Roye de Wichen. Het betreft een kleine kom 
en een buikige pot die als een vermoedelijke urne kan wor-
den geïnterpreteerd. Deze laatste mag in de late bronstijd 
worden gedateerd (Marynissen 1983). Kenmerkend voor de 
19de-eeuwse vondstmeldingen is het gebrek aan exacte loka-
lisatiegegevens. Voor de site Alvinnenberg stelt dit probleem 
zich eveneens. Daardoor zijn twee opties mogelijk voor de 
funeraire sites van Heiblokken en Alvinnenberg: ofwel vor-
men beide vindplaatsen twee aparte kleine grafvelden ofwel 
behoren ze tot één groter funerair areaal.

De vindplaats Theunishei te Zittaart werd beschreven als 
fragmenten van aardewerk en gecalcineerde menselijke been-
deren (de Roye de Wichen 1898/1899). In de collectie van 
Taxandria bevinden zich enkel losse scherven. Het beender-
materiaal is niet bewaard (Marynissen 1983). Bovendien is dit 
beendermateriaal vroeger bij de ontdekking nooit bestudeerd 
geweest door een specialist zodat de toewijzing als mense-
lijk voorbarig is. Niets sluit een mogelijke interpretatie als 
afvalkuil uit. Van de zogenaamde grafvelden te Voddenberg 
en Windmolenblok is geen enkel archeologisch materiaal be-
waard gebleven. Hun toewijzing is dus zeker twijfelachtig bij 
gebrek aan controlemogelijkheden. In zijn beschrijving van 
de vondst te Voddenberg vermeldt de Roye de Wichen ‘frag-
ments d’une sorte de terrine à couverte jaune décorée d’une 
combinaison de chevrons’ (de Roye de Wichen 1898/1899). 
Deze beschrijving lijkt eerder te wijzen op de ontdekking van 
een zogenaamde Romeinse gratenbeker. Het lijkt er dus op 
dat deze site verkeerd werd gedateerd op basis van de toen-
malige archeologische kennis.

5. Besluit

In de verzameling van de lokale heemkundige kring van 
Meerhout zijn drie late bronstijd potjes bewaard, die volgens 
de beschikbare documentatie aan de vindplaats Galgenheide 
kunnen worden toegeschreven. Deze vondst confi rmeert de 
effectieve toewijzing van de site als een urnengrafveld. De 
vindplaatsen, die in de 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse 
bronnen worden beschreven, zijn niet altijd meer te contro-
leren bij gebrek aan bewaarde archaeologica. In sommige 

gevallen kan de omschrijving als urnengrafveld terecht in 
vraag gesteld worden. Dit is zeker het geval in de provincie 
Antwerpen waar naast de Roye de Wichen ook L. Stroobant 
heel actief was als amateur-archeoloog. Door een combinatie 
van summiere beschrijvingen van sites en verloren gegane 
archaeologica zijn verscheidene van hun sites niet meer te 
controleren.

In een van de urnen te Meerhout-Galgenheide is het gecre-
meerde botmateriaal bewaard gebleven. Mits de noodzake-
lijke fi nanciële middelen beschikbaar zijn, biedt dit nog de 
mogelijkheid voor fysisch-antropologisch onderzoek en een 
14C-datering op een fragment gecremeerd bot.     
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