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R E D A C T I O N E E L

Na een lange tijd van stilte sinds het verschijnen van Archeologie No. 9 doet het de redac-
tie, evenals het bestuur van de Stichting Archeologie, veel genoegen het tiende deel in de 
reeks te kunnen laten verschijnen. Om diverse redenen betrof het een lange 'bevalling', 
maar het belangrijkste is dat No. 10 nu gereed is en daarmee willen we tegelijkertijd ons 
jubileum vieren. Met 176 pagina's is het meteen ook het dikste deel dat tot dusver tot 
stand is gekomen. 

Zoals de meeste lezers zal opvallen, is het blad ook in een nieuw jasje gestoken. 
Ook Archeologie vernieuwt zich in de vaart der moderne technologie. Waar het blad bij 
aanvang in 1989 nog op de electronische typemachine werd gemaakt en afbeeldingen 
handmatig werden ingeplakt, wordt de opmaak nu geheel met de computer verzorgd. 
Het volledig digitale productieproces bevordert de exibiliteit aanzienlijk, maar brengt ook 
lagere drukkosten met zich mee.

Stichting en redactie hebben ervoor gekozen deze kostenbesparing te investeren in 
een zwaardere kwaliteit papier. Het belangrijkste voordeel hiervan is een betere opaci-
teit, zodat onderliggende pagina's minder door de bovenliggende pagina schijnen. Het 
voornemen is om in de toekomst ook de mogelijkheid voor de opname van een kleuren-
katern open te houden, zeker waar dat relevant is voor de onderwerpen die in de artikelen 
worden behandelt. In tegenstelling tot wat er met de introductie van de euro op de markt 
gebeurt, streven wij naar de verbetering van de kwaliteit zonder dat dit tot prijsstijging 
leidt.

Tijdens de productie van dit tiende deel van Archeologie is de samenstelling van de 
redactie gewijzigd. Igor Zevenbergen heeft als mede-hoofdredacteur afscheid genomen. 
Wij zijn hem erkentelijk voor zijn inzet om de nummers 4 t/m 9 mee te helpen realiseren. 
De redactie kon echter worden versterkt met twee nieuwe leden: Cyriel Verbeek en Fred 
Brounen. Met deze vernieuwde redactie vertrouwen we erop Archeologie te kunnen conti-
nueren en met een grotere regelmaat te kunnen laten verschijnen.

Het stichtingsbestuur en de redactie hopen dat u in dit deel van Archeologie opnieuw 
voldoende stof naar uw gading aantreft. De inhoud lijkt ons in ieder geval divers genoeg. 
Graag willen wij erop wijzen dat vondstmeldingen, en kortere of langere artikel welkom 
zijn, en dat de redactieleden graag bereid zijn te assisteren bij de realisatie. Hoewel de 
redactie inmiddels voor een belangrijk deel uit professionele archeologen bestaat, blijft het 
motto dat Archeologie een blad is en blijft voor en door amateurs en beroepsarcheologen 
die met name geïnteresseerd zijn in de Steentijd.

De redactie
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In het verleden zijn in het dekzandgebied van Zuid-Nederland op sommige sites uit het 
Laat-Paleolithicum en Mesolithicum geringe hoeveelheden gecalcineerd bot aangetroffen. 
Veelal waren de fragmenten zo klein dat de bepaling van de diersoort niet meer mogelijk 
was, zodat het bot ook nauwelijks een rol speelde in de analyse van de sites. Hierin is sinds 
kort verandering gekomen door de ontwikkeling van een nieuwe techniek die het mogelijk 
maakt kleine hoeveelheden gecalcineerd bot te dateren (Aerts-Bijma et al. 1999; Lanting 
& Brindley 2000). Aldus kunnen sites uit de steentijd gedateerd worden waar ander orga-
nisch materiaal (veelal houtskool) ontbreekt of waar de context van het materiaal ondui-
delijk is waardoor de site niet gedateerd is of waardoor de datering niet overeenkomt met 
de verwachte ouderdom. In het kader van een onderzoek naar de bewoning tijdens de 
overgang van het Paleolithicum naar het Mesolithicum in Zuid-Nederland zijn vijf monsters 
gecalcineerd bot uit vier sites gedateerd. De sites zijn gelegen in Geldrop en in Eersel, 
beide in de provincie Noord-Brabant ( g. 1). In deze bijdrage willen we de dateringen en 
de archeologische context presenteren.

De gedateerde sites uit Geldrop[1] behoren tot de bekende sites die in de jaren 1950 en 
1960 zijn onderzocht door amateur-archeologen en het Biologisch Archaeologisch Insti-
tuut (BAI)[2] van de Rijksuniversiteit Groningen (Bohmers & Wouters 1961; Rozoy 1978; 
Taute 1968; Wouters 1957). In de jaren 1980 en 1990 zijn de sites Geldrop 1, 2, 3-0, 3-1, 
3-2 (West en Oost), 3-3 en 3-4 opnieuw geanalyseerd (Deeben 1988, 1994, 1995, 1996, 
1997, 1999).[3] In 1985 zijn door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) en het Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC)[4] in de directe omgeving twee 
nieuwe sites onderzocht: Geldrop/Aalsterhut/1985 en Geldrop/Mie Peels/1985 (Deeben 
1990). In 1986 is een gedeelte van de opgravingen uit de jaren 1950 en 1960 opnieuw 
opengelegd om aanvullende informatie te verkrijgen over bijv. de stratigra e, de nauw-
keurigheid van de gebruikte methode van opgraven en om gedeeltelijk onderzochte 
vondstverspreidingen te completeren (Deeben 1994, 22-23). Tijdens het onderzoek in 
1985 en 1986 is het uitgegraven zand gezeefd over een maaswijdte van 2 x 2 mm; bij de 
opgravingen in de jaren 1950 en 1960 is niet gezeefd.

Tot nu toe zijn er elf sites bekend, verspreid over een oppervlak van ca. 2 ha. Het 
nederzettingsterrein ligt aan de zuidkant van een dekzandplateau en grenst daar aan een 
voormalig meer dat thans ontgonnen is.

Het gedateerde botmateriaal is afkomstig van de sites Geldrop 1, Geldrop 3-1 en Gel-
drop 3-2. Daarbij zijn er nog twee dateringen verricht aan houtskool uit twee haarden van 
de site Geldrop/Mie Peels/1985.

Deze site van de Ahrensburg-cultuur werd in 1954 ontdekt door A. Wouters bij de recon-
structie van een weg (Wouters 1957, 3). Tijdens een opgraving door hem in 1955 werden 
onder een laag stuifzand in het Jong Dekzand II vuurstenen artefacten in situ aangetroffen 

NIEUWE 14C-DATERINGEN VAN DE AHRENSBURG-CULTUUR IN ZUID-
NEDERLAND

Jos Deeben
Pieter Dijkstra
Piet van Gisbergen

Samenvatting - De laatste paar jaar heeft de ontwikkeling van een methode om gecalcineerd bot met behulp van 14C-analyse te 
dateren op diverse fronten al voor de nodige nieuwe inzichten gezorgd. In dit artikel worden recent verkregen dateringen voor een 
aantal vindplaatsen (Geldrop en Eersel) van de Ahrensburg-cultuur besproken. Tot voor kort waren betrouwbare dateringen nauwe-
lijks voor handen. De nieuwe dateringen wijzen op de continue aanwezigheid van de Ahrensburg-cultuur in Zuid-Nederland sinds de 
Dryas 3 tot in het Preboreaal. Geconstateerd wordt dat voor de vuursteenindustrie een ontwikkeling plaatsvindt, waarbij steelspitsen 
geleidelijk verdwijnen ten gunste van microlithische spitsen.

INLEIDING

GELDROP

[1] Tegenwoordig liggen de sites in de gemeente Heeze-
Leende, maar omdat de sites in de literatuur bekend staan 
onder de naam Geldrop wordt deze benaming gehand-
haafd.

[2] Tegenwoordig Groninger Instituut voor Archeologie 
(GIA).

[3] Bij de analyse zijn de sites omgenummerd in Arabi-
sche cijfers: Geldrop I = Geldrop 1, Geldrop III-1 = Gel-
drop 3-1 enz.

[4] Het voormalige Instituut voor Pre- en Protohistorie van 
de Universiteit van Amsterdam (IPP).

Geldrop 1
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alsmede een kuilhaard die tot in de Usselo-bodem was ingegraven (Wouters 1957, g. II 
A; 1983). In de kuilhaard werden verbrande vuurstenen artefacten, gecalcineerd bot en 
enkele stukken oölithische oker aangetroffen. Houtskool uit de Usselo-bodem die onder 
het Jong Dekzand II lag, werd gedateerd op 11.020 BP  230 BP (GrN-603) (Lanting & 
Mook 1977, 26; Lanting & Van der Plicht 1995/1996,114). 

In 1956 startte het GIA op de door recente verstoringen sterk gehavende site een 
tweede onderzoek. Op een oppervlakte van ca. 10 x 10 meter werden naast enkele 
concentraties vuursteen en houtskool brokjes en vlekken rode oker gevonden (Wouters 
1957; 1983). Een concentratie houtskool (Wouters 1957, g. II B), in het pro el zichtbaar 
als een ca. 5 cm dikke laag, werd geïnterpreteerd als een vuurhaard en 14C-gedateerd 
op 10.960  85 BP (GrN-1059) (Lanting & Mook 1977, 26; Lanting & Van der Plicht 
1995/1996; 114). Over de omvang van de site en ruimtelijke verspreiding van de vonds-
ten is verder geen informatie voorhanden omdat de plattegrond van de opgraving niet 
meer beschikbaar is.

In 1986 is een gedeelte van Geldrop 1 door het AAC opnieuw opengelegd en is de 
omgeving van de site door grondboringen onderzocht (Deeben 1994). Op basis van het 
verloop van de Usselo-bodem kon worden vastgesteld dat de site op een helling of op een 
verhoging in het landschap heeft gelegen. Opvallend is het hoogteverschil in het verloop 
van de Usselo-bodem. Over een afstand van 36 m bedraagt het verschil in hoogte 1 m. 
Ter hoogte van de site is de Usselo-bodem plaatselijk geërodeerd. De erosie is niet van 
recente datum, omdat in het bovenliggende stuifzand bodemvorming is waargenomen. 
Een gelijkaardige erosie is vastgesteld voor het Jong Dekzand II. In 1986 zijn artefacten 
aangetroffen onder in het stuifzand, het Jong Dekzand II en op de Usselo-bodem. Een 
analyse van de verticale vondstspreiding laat zien dat de stratigra sche positie van de 
vondsten sterk is beinvloed door de erosie die na de bewoning van de site heeft plaats-
gevonden. Op sommige plaatsen liggen de artefacten als een soort desert-pavement op 
de Usselo-bodem (Deeben 1994, 30). Een vergelijking van de stratigra sche gegevens 
uit 1986 met tekeningen en foto s uit 1956 wijst erop dat de houtskoolrijke laag die is 
geïnterpreteerd als vuurhaard en gedateerd is op 10.960  85 BP (tabel 1) is afgezet op 
een dunne laag stuifzand. Hoogstwaarschijnlijk lag de gedateerde houtskool oorspronke-
lijk in de Usselo-bodem die in de directe omgeving van de site is geërodeerd en lokaal in 
de site is afgezet (Deeben 1994, 31). Dit betekent dat de houtskool uit de zogenaamde 
vuurhaard  (tabel 1) geen datering voor de Ahrensburg-cultuur heeft opgeleverd.[5]

Door de complexe formatieprocessen van de ondergrond blijkt houtskool dus niet 
geschikt voor de datering van Geldrop 1. Uitkomst bracht de mogelijkheid om gecalcineerd 
bot te dateren (Aerts-Bijma et al. 1999; Lanting & Brindley 2000). Hiervoor zijn vier frag-

Figuur 1  Locatie van Geldrop (1) en 
Eersel (2) in Nederland.

[5] Lanting & Van der Plicht (1995/1996, 114) menen dat 
de datering van 10.960  85 BP juist kan zijn omdat de 

datering binnen twee sigma s van de verwachte ouderdom 
van ca. 10.800 BP ligt.
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menten (totaal 2 gr) wit gecalcineerd bot, waarvan een met sporen van rode oker, gebruikt 
die in 1955 in de haardkuil zijn aangetroffen. De uitkomst van deze 14C-datering is 10.500 

 70 BP (GrA-15177) (tabel 1).

 Tijdens het onderzoek in 1986 zijn 170 vuurstenen artefacten aangetroffen. De 101 
artefacten groter dan 10 mm zijn opgeteld bij de nog beschikbare vondsten die in de peri-
ode 1954-1956 op de site Geldrop 1 zijn verzameld (tabel 2). De gemodi ceerde artefac-
ten worden gedomineerd door spitsen (49,3%). Naast twee steil geretoucheerde spitsen 
(een Gravette en een Tjonger spits) en steelspitsen (n=16) bestaat het merendeel van 
de microlithische spitsen uit b-spitsen (67,3%). De andere determineerbare microlithische 
spitsen zijn a-spitsen (16,3%), een asymmetrische vierhoek (2%) en een rhombisch tra-
pezium (2%). Bij de overige gemodi ceerde artefacten overheersen respectievelijk de 
schrabbers en stekers (tabel 2).[6]

De site van de Ahrenburg-cultuur Geldrop 3-1 ligt 100 meter ten zuiden van Geldrop 1 
en werd in 1957 ontdekt door A. Wouters. Het gedeelte van de site dat direct gevaar 
liep door grondwerkzaamheden werd opgegraven ( g. 2). Mede naar aanleiding van de 
vondst van een in steen gegraveerde vrouwen guur in 1961 (Bohmers & Wouters 1962) in 
de omgeving van Geldrop 3-1 werd het resterende gedeelte van de site opgegraven door 
het GIA. In de periode tussen 1957 en 1961 zijn delen van de site verstoord door illegale 
opgravingen. Dit bleek in 1986 toen een gedeelte van Geldrop 3-1 opnieuw werd onder-
zocht. Tijdens deze campagne is een steekproef van 8,8 m3 stort uit de oude opgraving 
gezeefd over een maaswijdte van 2 x 2 mm met als resultaat 1267 vuurstenen artefacten 
en vier brokken oker (Deeben 1995, 23).

De vondsten zijn aangetroffen in de B-, B/C- en de bovenkant van de C-horizont van 
een humuspodsol die is gevormd in Jong Dekzand II. Aanwijzingen voor een Usselo-
bodem zijn op deze site niet aangetroffen.

Tabel 1  Geldrop 1: een overzicht van de 
dateringen.

[6] De typologische indeling van de artefacten in dit arti-
kel is gebaseerd op een typenlijst van Deeben & Schreurs 
(1997). De typen artefacten van de Ahrensburg-cultuur in 

Tabel 2 Geldrop 1: vereenvoudigde 
typologische samenstelling van de 
assemblage (naar: Deeben 1994: 34).

Geldrop 3-1

die lijst zijn ontleend aan Arts & Deeben (1981), Newell & 
Vroomans (1972) en Taute (1968).

Gemodificeerde artefacten  n % Ongemodificeerde artefacten n %

spits    brok 11 1,9

 steil geretoucheerd  2 1,5 decortificatie artefact 33 5,6

 steelspits 16 11,8 kern 7 1,2

 microlithische 49 36,0 kernvernieuwingsstuk 17 2,9

steil geretoucheerde kling  2 1,5 afslag 407 68,5

boor  1 0,7 kling 90 15,2

steker  15 11,0 stekerafslag 29 4,9

combinatie werktuig  4 2,9 Totaal 594 100,2

schrabber  22 16,2

afgeknot artefact  8 5,9 Overig materiaal

geretoucheerd artefact  7 5,1 gecalcineerd bot 4

gekerfd artefact  6 4,4 brok oker 33

oker met slijpsporen  3 2,2

doorboord hangertje  1 0,7

Totaal  136 99,9 Totaal assemblage 767

Naam lab. no. Datering BP gedateerd materiaal

Geldrop 1-’vuurhaard’ GrN-1059 10.960 ± 85 houtskool

Geldrop 1-Usselo-bodem GrN-603 11.020 ± 230 houtskool

Geldrop 1-kuilhaard GrA-15177 10.500 ± 70 gecalcineerd bot
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De oppervlakte van de site binnen het areaal van 5 vondsten per m2 bedraagt 51,97 m2 
(Deeben 1995, 47). Binnen dat areaal zijn drie clusters gemodi ceerde artefacten aanwe-
zig die alle min of meer cirkelvormig van vorm zijn met een doorsnede van ca. 1,5 m.

Behalve een grote diversiteit aan gemodi ceerde artefacten (tabel 3) is er een top van 
een benen spits of priem aanwezig (Deeben 1995). Deze werd volgens A. Wouters aan-
getroffen in een kluit zand die door ijzervorming sterk verkit was. Dezelfde conservering 
geldt voor 44 fragmenten verbrand bot die zijn gevonden in een van de verzameleenhe-
den, gridcel 508-118 ( g. 2). De fragmenten, waarvan de doorsnede veelal minder dan 
1 cm is, zijn ingekapseld in een dikke korst ijzerhoudend bruin zand. Het ijzerhoudende 
zand is vermoedelijk door bodemvorming op het bot afgezet. Omdat voor de site Geldrop 
3-1 nog geen absolute datering voorhanden was, is de ijzerhoudende korst van het bot 
verwijderd en daarna 14C gedateerd met als resultaat 10.190  60 BP (GrA-15181).[7]

Uit het opgegraven gedeelte van Geldrop 3-1 zijn 1038 vondsten bekend (tabel 3). 
De 1267 vondsten die tijdens het onderzoek uit 1986 zijn verzameld, zijn niet in de tabel 
opgenomen, omdat het niet zeker is dat alle uitgezeefde artefacten tot de site Geldrop 
3-1 hebben behoord. Eveneens is de in steen gegraveerde vrouwen guur (Bohmers & 
Wouters 1962) niet in de tabel opgenomen, omdat die zeer waarschijnlijk niet afkomstig 
is uit Geldrop 3-1. Het relatief hoge percentage gemodi ceerde artefacten (33,4%) wordt 
veroorzaakt, omdat niet alle ongemodi ceerde artefacten na de opgraving bewaard zijn 
gebleven. Opmerkelijk is de aanwezigheid van vier doorboorde hangertjes, waaronder een 
versierd exemplaar, en twee versierde stenen. Een van de versierde stenen is mogelijk 
gebruikt als retouchoir (Deeben 1995, 42-3). Op 1,6% van de artefacten zijn sporen van 
rode oker aanwezig.

Onder de gemodi ceerde artefacten uit vuursteen overheersen de spitsen (24,8%). 
Bij de microlithische spitsen overheersen ook in deze site de b-spitsen (60,9%). Andere 
aanwezige microlithische spitsen zijn gekerfde spitsen of elongated trapezes[8](4,7%), 
asymmetrische vierhoeken (4,7%), een rhombisch trapezium (1,6%), een gelijkbenige 

Figuur 2  Geldrop 3-1: frequentielijnen 
van het totaal aantal vondsten per vier-
kante meter (uit Deeben 1995, 48).

[7] Lanting en Van der Plicht (1995/1996, 115-116) 
noemen voor Geldrop 3-1 (Geldrop III-1) een datering 
van 8055  75 BP (GrN-6841). De gedateerde houtskool 
is niet uit deze site afkomstig, zie hiervoor de opmerkin-
gen bij de site Geldrop 3-2.

[8] Vergelijk Clark 1954, 102, g 35 no. 44 en 45. 
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driehoek (1,6%) en ongelijkbenige driehoeken (6,3%). De overige gemodi ceerde arte-
facten bestaan vooral uit schrabbers en stekers. Opvallend is het relatief hoge percentage 
(14,9%) afgeknotte artefacten (tabel 3).

Deze site ligt op een afstand van ca. 10 m ten zuidoosten van Geldrop 3-1 en is in 1961 
opgegraven door het GIA. Op grond van de verspreiding van de vondsten, de gebruikte 
vuursteensoorten en het patroon van de op- en aan elkaar passende artefacten kan de 
site in twee delen worden opgesplitst: Geldrop 3-2 West en Geldrop 3-2 Oost (Deeben 
1996).[9] De site Geldrop 3-2 West is relatief klein; het areaal met vijf vondsten per m2 
beslaat 15.66 m2. Op de site zijn 141 vuurstenen artefacten aangetroffen. Op typologische 
gronden kan Geldrop 3-2 West in het Vroeg-Mesolithicum gedateerd worden.

Het gedateerde botmateriaal is afkomstig uit Geldrop 3-2 Oost. De vondsten in deze 
site liggen in diepte verspreid over een traject van 40 cm in de B-, B/C- en de C-horizont 
van een humuspodsol. Deze podsol is gevormd in het leemarme Jong Dekzand II. Op ca. 
20 cm onder het vondstniveau is een Usselo-bodem vastgesteld (Deeben 1996, 24).

De oppervlakte van de vondstverspreiding ( g. 3) binnen de frequentielijn van vijf 
vondsten per m2 bedraagt 65,9 m2. In relatie tot deze verspreiding zijn zes concentraties 
houtskool, twee dichte concentraties vuursteen en twee grote blokken kwartsiet aange-
troffen ( g. 3). Het verbrande botmateriaal uit Geldrop 3-2 Oost is omgeven door sterk 
verkit ijzerhoudend zand en is in het voorkomen identiek aan het botmateriaal uit Geldrop 
3-1. Van het verbrande bot zijn twee monsters gedateerd die ruimtelijk gescheiden zijn 
aangetroffen. Een monster van 2,8 gram verbrand bot (Geldrop 3-2/1) is afkomstig uit 
het gebied met de grootste vondstdichtheid (gridcel 517-107 en omgeving, g. 3) en 
14C-gedateerd op 9770  60 BP (GrA-15182). Het tweede monster (Geldrop 3-2/2) van 
1,7 gram gecalcineerd bot is aangetroffen in het zuidelijke gedeelte van de site (gridcel 
517-103 en omgeving, g. 3) en gedateerd op 8800  60 BP (GrA-15183). Omdat de 
dateringen bij twee sigma s geen overlap vertonen, wordt aangenomen dat ze signi cant 
verschillen. Dit verschil werd niet verwacht omdat op basis van de samenstelling van de 
assemblage en het ruimtelijke patroon van de passende artefacten werd verondersteld 
dat de site een eenheid vormde. In de ruimtelijke analyse van de site werd het zuidelijke 

Gemodificeerde artefacten  n % Ongemodificeerde artefacten n %

spits    brok 3 0,5

 steil geretoucheerd  2 0,7 decortificatie artefact 4 0,7

 steelspits 19 6,3 kern 25 4,1

 microlithische 64 21,1 kernvernieuwingsstuk 58 9,5

steil geretoucheerde kling  11 3,6 afslag 117 19,3

boor  1 0,3 kling 383 63,3

steker  32 10,6 stekerafslag 15 2,5

combinatie werktuig  7 2,3 Totaal 605 99,9

schrabber  69 22,8

afgeknot artefact  45 14,9 Overig materiaal n

geretoucheerd artefact  23 7,6 gecalcineerd bot 46

gekerfd artefact  9 3,0 brok oker 75

klopsteen  1 0,3 brok kwartsiet 1

retouchoir  2 0,7 brok zandsteen 8

zandsteen met groef  4 1,3

oker met slijpsporen  8 2,6

doorboord hangertje  4 1,3

versierde steen  1 0,3

benen spits  1 0,3

Totaal  303 100,0 Totaal assemblage 1038

Tabel 3 Geldrop 3-1: vereenvoudigde 
typologische samenstelling van de  
assemblage (naar: Deeben 1995: 28).

Geldrop 3-2

[9] De verspreidingsplattegrond is in 1962 gepubliceerd 
(Bohmers & Wouters 1962). Tijdens het onderzoek in 

1986 is aan de zuidzijde het ontbrekende gedeelte van 
site opgegraven.
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gedeelte geïnterpreteerd als een gebied waar vuurstenen artefacten en bot is gedumpt 
dat afkomstig is uit het gebied met de grootste vondsdichtheid (Deeben 1996, g. 111). 
Het enige diagnostische artefact dat in de site is aangetroffen en geassocieerd kan worden 
met een datering van 8800  60 BP is een c-spits ( g. 4, no. 44). Andere typen microli-
thische spitsen, steil geretoucheerde klingetjes en aanwijzingen voor de toepassing van de 
kerf(microburijn)techniek die regelmatig in assemblages uit deze periode voorkomen ont-
breken (Crombé 1995). Het is dus mogelijk dat de site in het Vroeg-Mesolithicum opnieuw 
gebruikt is. Als het aantal diagnostische artefacten een indicator is voor de duur en de 

Figuur 3  Geldrop 3-2 Oost: frequentie-
lijnen van het totaal aantal vondsten per 
vierkante meter in relatie tot de grond-
sporen met houtskool, opeenhopingen 
van vuursteen en blokken kwartsiet (uit: 
Deeben 1996, 50).

Gemodificeerde artefacten  n % Ongemodificeerde artefacten n %

spits    brok 96 1,7

 steil geretoucheerd  1 0,3 decortificatie artefact 337 6,0

 atypische steelspits 1 0,3 kern 45 0,8

 microlithische 135 33,8 kernvernieuwingsstuk 346 6,2

boor  4 1,0 afslag 3471 61,9

steker  31 7,8 kling 1268 22,6

combinatie werktuig  1 0,3 stekerafslag 44 0,8

schrabber  54 13,5 Totaal 5607 100,0

afgeknot artefact  62 15,5

geretoucheerd artefact  92 23,1 Overig materiaal n

gekerfd artefact  11 2,8 gecalcineerd bot 96

klopsteen  3 0,8 brok oker 1

zandsteen met groef  3 0,8 blok kwartsiet 2

slijpsteen  1 0,3 brok zandsteen 11

Totaal  399 100,3 brok kwarts 2

Totaal assemblage 6118

Tabel 4 Geldrop 3-2 Oost: vereenvou-
digde typologische samenstelling van 
de assemblage (naar: Deeben 1996: 
26-27).
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omvang van het hergebruik dan is die beperkt. Het overgrote deel van de assemblage 
(tabel 4) komt overeen met de samenstelling die verwacht mag worden bij een datering 
van 9770  60 BP (tabel 4). Bij de microlithische spitsen overheersen de b-spitsen 
(63,7%) ( g. 4, no  s 1-34, 37-40) gevolgd door gekerfde spitsen of elongated trapezes 
(7,4%) ( g. 4, no  s 41, 49-52), a-spitsen (6,7%) ( g. 4, no. 34), rhombische trapezia 
(2,2%) ( g. 4, no s 46-47), gelijkbenige driehoeken (1,5%) ( g. 4, no. 48) en een asym-
metrisch vierhoek (0,7%) ( g. 4, no. 45). Bij de overige gemodi ceerde artefacten is het 
hoge aandeel (15,5%) van afgeknotte artefacten ( g. 5, no s 11-15) opvallend. 

Figuur 4  Geldrop 3-2 Oost: vuurstenen 
artefacten.
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Soms wordt voor de site Geldrop 3-2 Oost ook wel eens een 14C-datering genoemd 
van 8055  75 BP (GrN-6841).[10] Deze datering van houtskool hangt niet samen met 
deze site, maar verwijst naar de ouderdom van een concentratie houtskool die is geas-
socieerd met een aan het oppervlak geretoucheerd bladspits uit de site Geldrop 3-3 die in 
het oosten grenst aan Geldrop 3-2 Oost (Deeben 1997).[11]

Deze site is in het voorjaar van 1985 gedeeltelijk onderzocht. Toen de site werd aange-
troffen was deze al gedeeltelijk verstoord door de wielen van een graafmachine (Deeben 
1990).

De site was afgedekt door een pakket stuifzand met een dikte van 40 tot 60 cm. Oor-
spronkelijk is dit pakket dikker geweest, de bovenste laag was al machinaal verwijderd bij 
de egalisatie van het terrein. Onder het stuifzand bevond zich een laag Jong Dekzand II 
met daarin de vondsten. Een Usselo-bodem werd aangetroffen op 20 cm onder het Jong 
Dekzand II. Behalve een groot aantal vuurstenen artefacten werd over een afstand van 
ca. 12 m een vijftiental ronde en langwerpige rode vlekken aangetroffen. De vlekken, die 
min of meer in een rij lagen, bestonden uit een mengsel van rode oker en dekzand. 
De diepte van de onderzochte vlekken bedroeg maximaal 5 cm. Er zijn geen aanwijzin-
gen dat het gegraven kuilen zijn. Twee andere grondsporen bestonden uit concentraties 
houtskool die op een onderlinge afstand van 5 meter lagen. De houtskool van dennen-
hout uit beide concentraties is gedateerd: Geldrop/Mie Peels/1985-1 10.090  110 BP 
(GrN-16507) en Geldrop/Mie Peels/1985-2 10.610  100 BP (OxA-2563) (Lanting & Van 
der Plicht 1995/1996, 114). Beide dateringen verschillen signi cant van elkaar omdat ze 
bij twee sigma s niet overlappen. Klaarblijkelijk is de locatie op twee verschillende tijdstip-
pen bewoond geweest. De site is nog niet geheel geanalyseerd. Zo is het nog onduidelijk 
of het verschil in ouderdom zich ook toont als een verschil in de stratigra sche positie van 
de artefacten.

De site Geldrop/Mie Peels/1985, waarvan de stratigra e een sterke overeenkomst ver-
toont met de site Geldrop 1, is slechts gedeeltelijk opgegraven. Door een gebrek aan tijd 
was het niet mogelijk om de unieke sporen op een verantwoorde manier te documenteren, 
daarom is de site afgedekt in afwachting van een vervolgonderzoek. 

De verzamelde vondsten (tabel 5) zijn een steekproef. Opmerkelijk is dat steelspitsen 
ontbreken. De determineerbare microlithische spitsen (n=27) bestaan uit b-spitsen 
(92,6%) en twee rhombische trapezia (7,4%).

Gemodificeerde artefacten  n % Ongemodificeerde artefacten n %

spits    brok 77 4,0

 microlithische 31 44,3 decortificatie artefact 121 6,3

steker  6 8,6 kern 17 0,9

combinatie werktuig  2 2,9 kernvernieuwingsstuk 100 5,2

schrabber  4 5,7 afslag 1298 67,9

afgeknot artefact  8 11,4 kling 287 15,0

geretoucheerd artefact  18 25,7 stekerafslag 13 0,7

gekerfd artefact  1 0,9 Totaal 1913 100,0

Totaal  70 100,0

Overig materiaal n 

gecalcineerd bot 1

brok oker 81

brok kwartsiet 4

brok zandsteen 2 Totaal assemblage 2071 Tabel 5 Geldrop/Mie Peels/1985: voor-
lopige en vereenvoudigde typologische 
samenstelling van de assemblage

Geldrop/Mie Peels/1985

[10] Dit is dezelfde datering die door Lanting en Mook 
(1977, 26) voor Geldrop 3 (III) en door Lanting en Van 
der Plicht (1995/1996,115-116) voor Geldrop 3-1 (III-1) 
wordt genoemd.

[11] De datering van 8055  75 BP (GrN-6841) is op 
typologische gronden ook te jong voor Geldrop 3-3. Waar-
schijnlijk vertegenwoordigen de concentratie houtskool en 
de spits met oppervlakte-retouche een later gebruik van 
het terrein.

Figuur 5  Pagina 13. Geldrop 3-2 Oost: 
vuurstenen artefacten.
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De site Panberg is gelegen in de gemeente Eersel ( g. 1) op een dekzandrug ten zuidwes-
ten van een laagte. In de laagte lag voor de ontginning een aantal vennen, de Rooten 
genaamd.

Op een gedeelte van de dekzandrug werden in de periode 1993-1996 een booronder-
zoek en een opgraving uitgevoerd (Van Gisbergen 1993; Van Gisbergen et al. 1997). Het 
onderzoek werd uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de zgn. megaboor-methode  te 
testen. In Nederland wordt sinds 1988 getracht om archeologische sites op te sporen door 

EERSEL-PANBERG
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middel van een boor met een doorsnede van 20 cm (Groenewoudt 1994). Afhankelijk 
van het type site en de periode worden de boringen geplaatst met een tussenafstand van 
5 tot 20 m in een verspringend grid. Het opgeboorde sediment wordt gezeefd over een 
maaswijdte van 2 x 2 mm tot 4 x 4 mm. 

Op de dekzandrug in Eersel werden boringen gezet op afstanden van 5 tot 10 m. Rond 
boringen met stenen artefacten werden extra boringen geplaatst op 2,5 m om de omvang 
van de concentraties beter af te kunnen bakenen. Op deze wijze werd de aanwezigheid 
van tenminste vijf concentraties vuurstenen artefacten vastgesteld (Van Gisbergen 1993, 
8). Een van deze concentraties (no. III) is later door Vereniging Archeologische Werkgroep 
t Oude Slot (VAW) uit Veldhoven onder auspiciën van het AAC en ROB opgegraven. Tij-
dens de opgraving bleek er inderdaad een site in de ondergrond aanwezig. De opgraving 
is troffelend uitgevoerd, waarbij de vondsten driedimensionaal zijn ingemeten. Het uitge-
graven zand is gezeefd over een maaswijdte van 4 x 4 mm.

Uit de verticale verspreiding van de vondsten blijken twee vondstniveaus aanwezig. 
Het bovenste is grotendeels verstoord. In het verstoorde zand zijn onder andere 56 arte-
facten van Wommersom-kwartsiet opgegraven waarbij vier bladspitsen met oppervlakte-
retouche, vier steil geretoucheerde microklingen en een steil geretoucheerde microkling 
van vuursteen. Deze vondsten (niet opgenomen in tabel 6) dateren vermoedelijk uit het 
Midden-Mesolithicum.

Circa 85% van de vondsten uit het tweede niveau lagen verpreid over een diepte van 
30 cm. Deze vondsten lagen in de B/C- en C-horizont van een humuspodsol die in dekzand 
is gevormd ( g. 6). De 2568 vondsten (tabel 6) werden over een oppervlakte van 76 
m2 aangetroffen. In het centrum van de site werden op een oppervlak van 1 m2 52 frag-
menten wit gecalcineerd bot aangetroffen, waarvan 50 in de C-horizont. Van twee grotere 
fragmenten kon de diersoort worden bepaald (det. drs. Theo de Jong, Aarle-Rixtel). Het 
eerste is een distaal fragment tarsometatarsus van een rietgans (Anser fabalis) of van 
een koolgans (Anser albifrons). Het tweede fragment is afkomstig van een metacarpus 
diafyse van een ree (Capreolus capreolus). Van niet nader te bepalen diersoorten zijn twee 
fragmenten van een pijpbeen en stuk van een rib aanwezig. Twee stukken bot vertonen 
sporen van snijden en/of de inslag van een spits.

Van het ongedetermineerde gecalcineerde bot werd een monster van 4.6 gram (Eer-
sel-Panberg 436-107) gebruikt voor een 14C-datering met als resultaat 9810  70 BP 
(GrA-15175).

Slechts 2,9% van de vuurstenen artefacten is gemodi ceerd (tabel 6). De spitsen zijn 
alle microlithische spitsen en die behoren vrijwel uitsluitend tot het type b-spits ( g. 7, 
no s. 1-5, 24). Opmerkelijk is dat het aandeel van de spitsen in deze site lager is dan 
dat van de schrabbers ( g. 7, 9-14). Afgeknotte artefacten komen vaker voor dan stekers 

Figuur 6  Eersel-Panberg: proelbeschrij-
ving zuidwand van vak 436-209.

Legenda:
1. verstoord
2. A2-horizont
3. B-horizont
4. B/C-horizont
5. C-horizont
6. oranjebruine bers
7. dekzand met een zekere gelaagdheid
8. Pleniglaciaal dekzand

Figuur 7  Pagina 15. Eersel-Panberg 
concentratie III: vuurstenen artefacten.
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(tabel 6). Bij de ongemodi ceerde artefacten is een kerfrest van het Krukowski type aan-
wezig.

In de site Eersel-Panberg komen ook een aantal lange klingen (met een lengte tot 14,5 
cm) voor. Een aantal van die klingen kon aan- en op elkaar gepast worden ( g. 8).

De mogelijkheid om verbrand bot te dateren heeft enkele belangrijke dateringen opgele-
verd. Door deze dateringen kan de bewoning van Zuid-Nederland en directe omgeving op 
het einde van het Laat Glaciaal en het begin van het Holoceen beter begrepen worden. 
Vooral de dateringen van bot uit Geldrop 3-1, Geldrop 3-2(Oost)/1, Eersel-Panberg en 
van houtskool uit Geldrop/Mie Peels/1985-1 (tabel 7) dragen bij aan de invulling van een 
lacune in de chronologie tussen ca. 10.300 en 9700 BP. De beschikbare dateringen wijzen 
op een continue aanwezigheid van de Ahrensburg-cultuur in Zuid-Nederland die begint in 
Dryas 3 en zich voortzet in het Preboreaal.

In de vuursteenindustrie van de Ahrensburg-cultuur is in deze periode een evolutie 
waarneembaar; steelspitsen verdwijnen geleidelijk en microlithische spitsen worden steeds 
belangrijker voor de pijlbewapening. De microlithische spitsen zijn voornamelijk b-spitsen, 
maar ook een breed scala aan andere typen zoals a-spitsen, gekerfde spitsen, driehoeken 
en trapezia. Daarnaast komen in de assemblages met een jongere datering steeds vaker 
afgeknotte artefacten voor. Mogelijk neemt dit type artefact in toenemende mate de func-
tie van stekers over die in aantal afnemen.[12] De toegepaste klingtechnologie lijkt een 
continuïteit te vertonen die vooral gericht is op de productie van lange klingen met een 
regelmatige vorm. Deze laatpaleolithische  klingtechnologie (Niekus & Stapert 1994, 19; 
Street 1991) is ook aanwezig op de site Geldrop 3-2 Oost (Deeben 1996) en Eersel-
Panberg ( g. 8).

Er moet echter rekening mee worden gehouden dat in de waargenomen ontwikkeling 
een variatie aanwezig kan zijn die gerelateerd is aan de speci eke functie van een site 
(Arts & Deeben 1981; Veil 1987). Het is bijvoorbeeld opvallend dat in de gedeeltelijk 
opgegraven site van Geldrop/Mie Peels/1985-2 met een datering van 10.610  100 BP 
geen steelspitsen aanwezig zijn, terwijl in Geldrop 3-1 (10.190  60 BP) steelspitsen en 
een breed scala aan microlithische spitsen (tabel 3) voorkomen. In de site Eersel-Panberg 
(9810  70 BP) is de diversiteit beperkt omdat er vrijwel uitsluitend b-spitsen voorko-
men.

Figuur 8  Pagina 17. Eersel-Panberg 
concentratie III: vuurstenen artefacten.

Gemodificeerde artefacten  n % Ongemodificeerde artefacten n %

spits    brok 7 0,3

 microlithische 16 22,2 decortificatie artefact 4 0,2

steker  7 9,7 kern 5 0,2

combinatie werktuig  1 1,4 kernvernieuwingsstuk 20 0,8

schrabber  20 27,8 afslag 2074 85,4

afgeknot artefact  10 13,9 kling 295 12,1

geretoucheerd artefact  9 12,5 stekerafslag 22 0,9

gekerfd artefact  7 9,7 kerfrest 1 0,1

getand artefact  2 2,8 Totaal 2428 100,0

Totaal  72 100,0

Overig materiaal n

gecalcineerd bot 52 

brok oker 9 

overige steensoorten 7 Totaal assemblage 2568

Tabel 6 Eersel-Panberg: voorlopige en 
vereenvoudigde typologische samen-
stelling van de assemblage (naar: Van 
Gisbergen et al. 1997)

DISCUSSIE

[12] De afgeknotte artefacten van Geldrop 3-2 Oost zijn 
uitgaande van deze hypothese onderzocht door Dr. A. 
van Gijn (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden). 

Helaas vertonen de artefacten door post-depositionele 
processen geen interpreteerbare sporen meer.
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Een bron voor de waargenomen ontwikkeling is waarschijnlijk gelegen in de veran-
deringen van de benutte voedselbronnen. Helaas zijn in Zuid-Nederland en het aangren-
zende gebied de gegevens daarover schaars (Baales 1996). De spaarzame gegevens die 
uit het gebied aanwezig zijn, wijzen op het gebruik van diverse bronnen die het gevolg 
zijn van een regionale en chronologische variatie (Deeben 1988). De regionale variatie uit 
zich in de diversiteit van de bewoonde landschappen, zoals de Ardennen, de rivierdalen 
van Rijn en Maas en de dekzandgebieden van Zuid-Nederland en Noord-België. Dat het 
rendier in de bestaanswijze van de Ahrensburg jagers en verzamelaars ten westen van de 
Rijn een rol heeft gespeeld staat buiten kijf, maar de specialisatie heeft waarschijnlijk nooit 
zo n grote vorm aangenomen als in het Noord-Duitse gebied. Daarbij zal het belang van 
het rendier in de loop van de tijd (bijv. in het Preboreaal) zijn afgenomen en vervangen 
door minder mobiele soorten.[13] Het is verleidelijk om veranderingen in de pijlbewape-
ning, zoals het verdwijnen van de steelspits, daarmee in verband te brengen.

De veranderingen in de natuurlijke omgeving op het einde van het Laat-Glaciaal 
hebben in Zuid-Nederland niet geleid tot een verplaatsing van het jaarlijkse territorium 
van de Ahrensburg jagers en verzamelaars, maar tot aanpassingen aan de veranderde 
omstandigheden. De aanpassingen lijken succesvol te zijn geweest, hierdoor kon een 
nederzettingsterrein als dat te Geldrop in de periode tussen ca. 10.600 en 9700 BP regel-
matig herbewoond worden. Het succes van de adaptatie is ook af te leiden uit het voor-
komen van preboreale Ahrensburg nederzettingen in gebieden die voorheen niet door de 
Ahrensburg jagers en verzamelaars bewoond werden zoals Nederland ten noorden van de 
Rijn met sites als; Gramsbergen (Stapert 1979), Oudehaske (Dijkstra, Niekus & Stapert 
1994), Oudega (Niekus & Stapert 1994) en in het noorden van België, zoals te Zonhoven-
Kapelberg (Huyge 1985; 1986) en Zonhoven-Molenheide (Vermeersch & Creemers 1994; 
Peleman, Vermeersch & Luypaert 1994).

Op deze plaats bedanken we prof. dr. Henk Kars (ROB/Vrije Universiteit, Amsterdam) die het mogelijk maakte om 

het gecalcineerde bot te laten dateren. Drs. Jan Lanting (GIA) creeërde de mogelijkheid om het houtskoolmonster uit 

Geldrop/Mie Peels/1985-2 in Oxford te laten dateren. Drs. Menne Kosian (ROB) en Henk de Kort (ROB) voor de digitale 

bewerking van de tekeningen en drs. Erik Drenth (ROB) voor het kritisch lezen van een eerdere versie. Een Engelse 

versie van dit artikel is in 2000 verschenen in de Notae Praehistoricae 20, 95-109 (Deeben, Dijkstra & Van Gisbergen). 

De inhoud van de Nederlandse versie is sinds 15 oktober 2000 niet gewijzigd.
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Naam lab. no. datering BP gedateerd materiaal

Geldrop 1-kuilhaard GrA-15177 10.500 ± 70 gecalcineerd bot

Geldrop 3-1 GrA-15181 10.190 ± 60  gecalcineerd bot
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Eersel-Panberg 436-207 GrA-15175 9810 ± 70  gecalcineerd bot

Tabel 7  Een overzicht van de daterin-
gen.
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Tijdens opgravingen van hoofdzakelijk 6e/7e eeuwse bewoningssporen op een rivierduin 
in het uitbreidingsplan Zutphen-Ooyerhoek ( g. 1) werd in de zomer van 1998 in één 
van de opgravingsputten een kleine hoeveelheid vuursteen aangetroffen. Omdat er bij 
de aanleg van het eerste vlak relatief meer vuursteen aanwezig bleek te zijn dan elders 
op het terrein werd besloten de stukken in te meten en het vlak ter plaatse niet verder te 
verdiepen. Nader onderzoek wees uit dat hier een kleine concentratie vuursteen in situ in 
het duinzand aanwezig bleek te zijn. De kenmerken van enkele afvalcategorieën (kernen, 
klingen) maakte een datering in het Mesolithicum (10.000-6.000 BP) het meest waar-
schijnlijk. Dit werd daarna bevestigd met een 14C-datering. Behalve een beperkte hoeveel-
heid vuursteenbewerkingsafval werd ook een ornamentje van natuursteen aangetroffen. 
Deze situatie gaf aanleiding voor een nader onderzoek.

In dit artikel wordt verslag gedaan van de onderzoeksresultaten (zie ook Peeters & 
Verneau 2001; Verneau 1999). Het veldwerk werd in de loop van 1998 in opdracht van 
de gemeente Zutphen uitgevoerd door BAAC, met medewerking van leden van de NJBG 
en vrijwilligers uit de gemeente Zutphen. In een later stadium werd het veldwerk begeleid 
door dr. B.J. Groenewoudt (ROB) en de tweede auteur. De uitwerking van de vondsten en 
veldgegevens is in 1998/99 uitgevoerd door de eerste auteur in opdracht van de gemeente 
Zutphen. 

Het artikel behandelt ten eerste de gevolgde opgravingsmethode en de vraagstellin-
gen die aan de uitwerking ten grondslag lagen. Vervolgens wordt een beschrijving van 
het vondstenmateriaal (vuursteen, hazelnootfragmenten, ornamentje) gegeven. Daarna 
wordt ingegaan op de horizontale en vertikale verspreidingspatronen. Het geheel wordt 
afgesloten met de uiteindelijke interpretatie en conclusies.

Sophie Verneau
Hans Peeters

Samenvatting - Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek van een kleine mesolithische vindplaats die in 1998 in het 
de Ooyerhoek te Zutphen werd opgegraven. Het betreft de resten van een relatief goed intact gebleven kampje, dat op grond van 
de artefactsamenstelling als een jachtkampje kan worden geïnterpreteerd. Het vondstenmateriaal bestaat overwegend uit vuursteen, 
dat geconcentreerd over een oppervlak van ca. 25 m2 rond een haardkuiltje is aangetroffen. Ook zijn er fragmentjes van verkoolde 
hazelnootdoppen aanwezig. Opvallend is de vondst van een doorboord rolsteentje dat als hanger kan worden geïnterpreteerd. Het 
artikel beschrijft de vondstsituatie en -context, de typologische en technologische kenmerken van de artefacten en gaat uitgebreid in 
op de ruimtelijke patronen.

INLEIDING

HET TOPJE VAN DE IJSBERG: EEN KLEIN MESOLITHISCH JACHTKAMP IN DE 
OOYERHOEK TE ZUTPHEN

Figuur 1  Locatie van de vindplaats ten 
zuidoosten van Zutphen. De site ligt op 
de zuidelijke uitloper van een trechter-
vormig rivierduin (donkergrijs) dat aan de 
oostkant begrensd wordt door het dal van 
de Ooyerhoekse Laak.
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De opgraving van deze kleine vindplaats bleek het begin van een veel omvangrijker 
onderzoek naar een hele reeks kampementen uit het Vroeg-Mesolithicum in de nabijheid 
(Groenewoudt et al. 2001; Groenewoudt & Deeben 2001). Hierbij werden niet alleen 
vuursteenconcentraties aangetroffen, maar ook goed geconserveerd botmateriaal uit het 
Vroeg-Mesolithicum en Vroeg-Neolithicum. Onlangs werd ook ten zuiden van Deventer 
een proefonderzoek uitgevoerd op een mesolithische vindplaats op een rivierterras (Ver-
neau 2001). Naar het zich laat aanzien is dit slechts het topje van de ijsberg en herbergt 
dit deel van ons land een uitzonderlijk rijk potentieel voor onderzoek naar mesolithisch en 
neolithisch landgebruik.

In de inleiding is reeds aangegeven dat de eerste vuurstenen artefacten zijn aangetroffen 
bij de aanleg van het eerste vlak van opgravingsput 39 (fase 1).[1] Dit vlak is machinaal 
aangelegd juist onder de 'mollenlaag' aan de onderkant van een ca. 80 cm dik esdek dat 
zich heeft ontwikkeld op de dekzandrug waarop de vindplaats is gelegen. Dit betekent dat 
eventuele in de mollenlaag en het esdek aanwezige vondsten niet zijn verzameld en dus 
op het stort zijn terecht gekomen. Hoeveel materiaal dit kan zijn geweest, is moeilijk te 
schatten, maar vermoed wordt dat er in dit geval niet erg veel verloren is gegaan.

Nadat de eerste vlakvondsten (n=13) individueel waren ingemeten, is binnen de 
opgravingsput een grid uitgezet van 1 x 1 m grote vakken ( g. 2). Een deel van de vakken 
is door leden van de NJBG in dambordpatroon schavenderwijs met de schop verdiept (fase 
2). Hoewel alle hierbij aangetroffen vondsten horizontaal zijn ingemeten en ingetekend, 
zijn aan de individuele objecten geen vondstnummers uitgedeeld. Dit betekent dat het 
materiaal per vak is verzameld onder één vondstnummer, zodat het achteraf niet mogelijk 
was om te bepalen welk punt op de opgravingstekening met welk object overeen kwam.

De vakken die door de NJBG-leden niet volledig waren afgewerkt, zijn later door B. 
Groenewoudt verder verdiept, waarbij het materiaal eveneens horizontaal is ingemeten en 
met de troffel per vak is verzameld. Uiteindelijk is besloten de resterende - nog niet opge-
graven - vakken nauwkeuriger te onderzoeken (fase 3). Voor deze vakken is aan ieder 
object een vondstnummer uitgedeeld, waardoor het exact op de opgravingsplattegrond 
terug kon worden gevonden. Bovendien is de diepteligging van ieder object aangegeven, 
waarbij gebruik is gemaakt van een laageenheid van 5 cm dikte; dit betekent dat de 
diepteligging van deze stukken binnen 5 cm intervallen bekend is. Het materiaal is ook in 
deze fase van het onderzoek schavenderwijs met de schop verzameld ( g. 3); er is niet 
gezeefd.

De verschillende wijze van documenteren heeft tot gevolg, dat de gegevens niet op 
een eenduidig niveau kunnen worden geanalyseerd. Op de eerste plaats is er een verschil 
in ruimtelijke resolutie, ondanks het gegeven dat alle objecten horizontaal zijn ingemeten. 
Omdat aan de, in de tweede fase van de opgraving, geregistreerde punten geen fysieke 
objecten kunnen worden gerelateerd, beperkt de informatiewaarde hiervan zich tot het 
algehele beeld van de vindplaats en de ruimtelijke relaties tussen de vakken binnen het 
grid. De individueel gedocumenteerde stukken uit de eerste en derde fase van het onder-

OPGRAVINGSMETHODE 
EN VRAAGSTELLINGEN

[1] Onder een artefact wordt hier verstaan ieder object of 
deel van een object dat door de mens aan haar natuurlijke 
omgeving is onttrokken, om in bewerkte of onbewerkte 

staat in een sociaal-culturele context te worden gebruikt. 
Het kan dus zowel werktuigen, als bewerkingsafval, als 
onbewerkte knollen vuursteen betreffen.
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Figuur 2  Het opgravingsgrid waarbinnen 
de concentratie is onderzocht. De grijs 
gerasterde vakken zijn in de fase 2 door 
de NJBG onderzocht, de witte vakken in 
fase 3.
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zoek kunnen binnen het areaal echter op puntniveau worden benaderd, waardoor inzicht 
kan worden verkregen in de ruimtelijke relaties tussen de artefacten onderling; deze infor-
matie is in ieder geval te relateren aan die van de overige vakken.

Ten tweede is alleen tijdens de derde onderzoeksfase informatie verzameld over de 
diepteligging van het materiaal. Omdat de vakken in het grid volgens een dambordpatroon 
zijn opgegraven, kan echter aangenomen worden dat voor de diepteligging een represen-
tatieve steekproef beschikbaar is om uitspraken te kunnen doen over het verticale gedrag 
van vondstenmateriaal in de bodem. De mate van detaillering wordt hier beperkt door de 
gehanteerde interval van 5 cm voor de documentatie van de diepteligging.

Een derde beperking staat in verband met het gegeven dat er geen grond is gezeefd 
en er geen inzicht is of, en hoeveel materiaal in het esdek aanwezig was. Omdat er niet is 
gezeefd, mag verondersteld worden dat een deel (mogelijk 50%) van het oorspronkelijk 
aanwezig aantal stukken niet is geborgen. Het gaat hierbij om het jnere bewerkingsafval 
dat niet snel met de schop wordt gevonden. Het aantal stukken kleiner dan 5 mm zal 
waarschijnlijk zeer beperkt zijn.

Bij de aanvang van het onderzoek zijn een aantal vragen geformuleerd, die hier kort zullen 
worden beschreven.
Wat is de ouderdom van het complex? Op grond van typologische en technologische gege-
vens is geprobeerd de ouderdom, cq. de archeologische/chronologische positie van het 
vondstcomplex vast te stellen. Een dergelijke positionering in tijd kon ook dienen als indi-
catie voor een te verwachte 14C-datering. Hoewel de verkoolde hazelnootfragmenten die 
in de concentratie vuursteen zijn aangetroffen hiermee ook geassocieerd leken te kunnen 
worden, was het is geenszins zeker of het materiaal daadwerkelijk bij elkaar behoorde.
Wat was de aard van de activiteiten? De beperkte hoeveelheid materiaal en de vondstom-
standigheden maakten het aannemelijk dat het vondstcomplex redelijk gaaf was en de 
neerslag vormde van een beperkt activiteitenpakket. Op grond van de karakteristieken 
van het materiaal en de stratigra sche verspreiding is onderzocht of, en in welke mate 
verstoring van de vindplaats is opgetreden.
Wat kan worden gezegd over ruimtelijke formatieprocessen? In principe richtte de ruim-
telijke analyse zich op twee aspecten:

1) hoe heeft het materiaal zich in de bodem verplaatst (postdepositionele processen)?
2) welke ruimtelijke patronen kunnen verklaard worden in termen van menselijk 
gedrag (depositionele processen)?

De mogelijkheden voor een ruimtelijke analyse werden enigszins gefrustreerd door de 
wijze waarop het materiaal is opgegraven. Om inzicht te krijgen in de verticale verplaat-
sing van materiaal in de bodem kon alleen gebruik worden gemaakt van de vakken waar-
voor ook diepteregistratie heeft plaatsgevonden; dit was ongeveer 50% van het areaal. 
Voor dit areaal kon ook meer gedetailleerde informatie worden onderzocht voor het vast-
stellen van activiteitszones. Voor de vakken waarvoor alleen X en Y-coördinaten bekend 

Figuur 3  Sfeerbeeld van de opgraving in 
fase 2, waarbij de vakken schavenderwijs 
met de schop zijn verdiept.
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waren zonder referentie naar een speci ek object was uitsluitend een analyse op vakni-
veau mogelijk. Omdat in dambordpatroon is opgegraven, werden vakken zonder detai-
linformatie altijd omsloten/begrensd door vakken met detailinformatie. Hierdoor kon 
uiteindelijk een vrij goed inzicht verkregen worden in de ruimtelijke structuur van de 
nederzetting, temeer omdat het een kleine nederzetting met weinig bewoningsafval 
betreft.
Hoe kan de vindplaats geïnterpreteerd worden? Door het complex integraal (typologie, 
technologie en ruimtelijke analyse) te benaderen, is een beeld gevormd van de ouderdom, 
functie en ruimtelijke organisatie van de nederzetting.

De vindplaats is gesitueerd op een rivierduin dat zich in het Weichselien/vroeg-Holoceen 
langs de stroomgordel van de IJssel heeft gevormd ( g. 1). De concentratie vuursteen 
is aangetroffen tijdens de opgraving van een nederzettingsterrein met sporen uit vooral 
de 6de eeuw AD (Bouwmeester 2000). De eerste stukken vuursteen werden in put 39 
opgemerkt tijdens de aanleg van het eerste vlak onder het esdek, dat ter plaatse ongeveer 
80 cm dik was. Direct onder dit esdek was een 15 tot 20 cm dikke 'mollenlaag' aanwezig 
( g. 4), waarin de eerste vondsten zijn gedaan. Het vlak lag hier ongeveer op 8,20 m 
+NAP.

De vuursteenconcentratie bleek gesitueerd in een deel waar weinig grondsporen (zoals 
paalgaten) zijn aangetroffen. Afgezien van enkele kleine sporen in het zuidoostelijke deel 
van de concentratie, zijn alleen aan de noordoostelijke begrenzing van de concentratie 
grotere grondsporen waargenomen. Blijkbaar heeft de vuursteenconcentratie toevallig in 
een areaal gelegen waar in latere tijden weinig verstorende activiteiten hebben plaatsge-
vonden. Hierdoor is de vuursteenconcentratie waarschijnlijk vrij gaaf gebleven.

Zoals gezegd, werden de eerste stukken vuursteen in de aan de onderkant van het 
esdek hangende 'mollenlaag' aangetroffen. Het ontstaan van deze 15 tot 20 cm dikke 
horizont hangt samen met het ontstaan van het esdek. Met de verrijking van de grond 
door plaggenbemesting moet ook de populatie insecten en wormen in de ondergrond sterk 
zijn toegenomen, wat vervolgens weer een toename van mollenactiviteit tot gevolg had. 
De graafactiviteiten van de mollen hebben geleid tot de verstoring van het bovenste deel 
van het bodempro el (moderpodzol) en vermenging met materiaal uit de onderkant van 
het esdek, zodat vondsten uit de 'mollenlaag' niet meer op de plaats liggen waar ze ooit 
zijn achtergelaten. De ervaring leert echter dat verplaatsing van materiaal vooral in verti-
cale zin optrad, en minder in het horizontale vlak. Dit betekent dan ook dat horizontale 
verspreidingspatronen in grote lijnen redelijk goed intact kunnen zijn gebleven.

Tijdens de opgraving van de vuursteenconcentratie zijn enkele zeer vage grondsporen 
waargenomen. Het eerste spoor werd in het centrum van de concentratie waargenomen 
(vakken B4 en C4). Het betrof een moeilijk af te bakenen vlek in het dekzand met een 
iets groeniger kleur dan het omliggende zand; tevens was een zeer zwakke, grijzige waas 
zichtbaar. Bij het verdiepen bleek dat de vondsten (verbrand vuursteen, hazelnootfrag-
menten) hier tot zo'n 20 cm dieper aanwezig waren dan de omgeving; de totale verticale 
vondstverspreiding bedroeg hier ongeveer 40 cm, terwijl dat voor de omgeving 20 cm 
was. Hoewel geen houtskoolbrokjes zijn aangetroffen, is het spoor door de opgravers op 
basis van het verbrande vuursteen en de verkoolde hazelnootfragmenten geïnterpreteerd 
als een haardkuil.

In de randzone van de concentratie zijn drie andere, al even vage vlekken waargeno-
men. Bij verdieping van deze vlekken bleek enig jn houtskoolstof aanwezig, maar de 
sporen liepen naar beneden toe enigszins spits toe. Het is onduidelijk of deze vlekken 
geïnterpreteerd moeten worden als antropogene sporen, of van natuurlijke origine zijn.

LIGGING EN CONTEXT

Figuur 4  Proelfoto waarop van boven 
naar beneden zichtbaar zijn: de bouw-
voor, het esdek (donkergrijs), de ‘mol-
lenlaag’ (middelgrijs) en de c-horizont 
(lichtgrijs).
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Vuursteen is de belangrijkste vondstcategorie, met in totaal 371 stuks. Daarnaast is er één 
doorboord rolsteentje gevonden van een siltig soort gesteente. Tenslotte is een beperkte 
hoeveelheid (1 gr) verbrande hazelnootfragmenten verzameld.

Andere vondstcategorieën die geassocieerd zouden kunnen worden met het vuursteen, 
het doorboorde rolsteentje en de verbrande hazelnootdoppen zijn niet aangetroffen. Er 
zijn geen kooksteenfragmenten of ander stenen aangetroffen. Evenmin zijn er scherven 
van prehistorisch aardewerk aangetroffen. Tenslotte moet worden vermeld dat er ook 
geen bot en houtskool is gevonden. Daar verbrand bot vrij resistent is, had het theoretisch 
aangetroffen kunnen worden. Indien verbrand bot aanwezig is geweest, is het door che-
mische processen volledig opgelost, of dermate gefragmenteerd geraakt, dat het niet is 
opgemerkt tijdens de opgraving. Maar mogelijk is er in het geheel geen bot op deze locatie 
achtergelaten.

Opvallend is de afwezigheid van houtskool, terwijl er wel verbrande fragmentjes van 
hazelnootdoppen zijn gevonden in een context die de aanwezigheid van een haard zeer 
plausibel maakt. Het is waarschijnlijk, dat eventueel aanwezig houtskool door bodempro-
cessen dusdanig is afgebroken en verspreid, dat er niets van is teruggevonden. Hierbij is 
het van belang op te merken dat bepaalde houtsoorten (zoals berkenhout) zeer snel en 
volledig verbranden en slechts houtskoolstof opleveren. Dit jne stof kan door in de bodem 
percolerend regenwater gemakkelijk worden verplaatst, en is misschien alleen chemisch, 
of in slijpplaten herkenbaar. 

In totaal zijn er 371 stuks vuursteen groter dan ca. 5 mm aangetroffen. Zoals gezegd 
vormt het voor deze vindplaats de belangrijkste vondstgroep.

Van de 371 stukken vuursteen is ruim 88% (n=328) gebroken, cq. gefragmenteerd. 
Er zijn verschillende oorzaken te noemen die tot deze fragmentatie hebben geleid. Zo 
kunnen breuken ontstaan tijdens de vuursteenbewerking (productiefouten). Soms levert 
dit karakteristieke breuken op, zoals S-vormige breuken, step-fractures en nacelles (Eloy 
1975; Roche & Tixier 1982); dergelijke breuken zijn in het complex echter niet aangetrof-
fen. In de meeste gevallen betreft het rechte breukvlakken die kunnen zijn ontstaan tij-
dens de vuursteenbewerking, maar ook het gevolg kunnen zijn van betreding/vertrapping 
(trampling). De breuken wekken echter de indruk oudtijds te zijn ontstaan; 'verse' vlak-
ken komen niet voor.

Een andere oorzaak voor fragmentatie is verbranding; dit is het geval voor 35% 
(n=130) van de totale hoeveelheid vuursteen. Het totale aantal verbrande stukken is 132 
(ca. 35%); dit betekent dat vrijwel alle verbrande stukken ook gefragmenteerd zijn. Het 
percentage verbrand materiaal is vrij hoog. Het verbrande vuursteen is vooral geconcen-
treerd in het centrale deel van de concentratie, op en nabij de plaats waar een vaag grond-
spoor is gedocumenteerd en waar bovendien verkoolde fragmenten van hazelnootdoppen 
zijn aangetroffen; het is waarschijnlijk dat hier een haardplaats aanwezig was en dat de 
verbranding van het vuursteen hiermee in verband moet worden gebracht.

Onder het materiaal zijn secundaire oppervlakteveranderingen alleen aangetroffen in 
de vorm van kleurpatina. De patina bestaat uit een oppervlakkige, melkwitte verkleuring 
van een deel van, of het gehele oppervlak. In totaal bezit 7,5% (n=27) van het vuursteen 
deze kleurpatina. Overigens is niet duidelijk waardoor de wittige kleurpatina is ontstaan.

De korrelgrootte van het meeste vuursteen is jn tot matig jn. Het materiaal is zonder 
uitzondering translucide en beslaat een kleurenscala van lichtgrijs (blond) tot donkergrijs. 
In enkele gevallen is er sprake van een zekere bruinkleuring, die is ontstaan door chemi-
sche processen nabij het natuurlijke oppervlak van de oorspronkelijke knol(len). Grofkor-
relige vuursteen komt weinig (n=7) voor; dit vuursteen is bovendien opaak en bruin van 
kleur. In tegenstelling tot de doorschijnende varianten zijn in de grofkorrelige variant bry-
ozoën aanwezig.

Bij de beschrijving van het materiaal is opgemerkt dat natuurlijke scheuren regelmatig 
voorkomen. Sommige stukken - vooral de onduidbare brokken - zijn volledig onbruikbaar 
gebleken voor de productie van halffabricaten en werktuigen door de aanwezigheid van 
tot in de kern van de knol doorgedrongen vorstscheuren. Overigens betreft het hier zelfs 
de grootste op de vindplaats gevonden stukken vuursteen. Dit lijkt er op te wijzen dat de 
knollen niet zijn getest op de locatie waar ze werden verzameld.

Het overgrote deel (n=117) van de aangetroffen natuurlijke oppervlakken bestaat 
echter uit sterk verweerde, natuurlijke splijtvlakken met afgeronde ribben en uitsteeksels, 
en zware kleur- en glanspatina. Hieruit wordt afgeleid dat de knollen over grote afstand 

VONDSTENMATERIAAL

Het vuursteen

Conservering

Aard en herkomst van de 

grondstof
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door rivieren en/of smeltwaterstromen zijn verplaatst. Vermoedelijk is de grondstof in de 
vorm van kleine knollen verzameld uit grindrijke afzettingen van de midden-pleistocene 
Formatie van Urk, die in Oost-Nederland door het Saalien-landijs is opgestuwd en plaat-
selijk dagzoomt, of uit de Formatie van Kreftenheye, waarvan afzettingen in het IJsseldal 
voorkomen.

In algemene zin wordt in relatie tot halffabricaten onderscheid gemaakt tussen de produc-
tie van klingen en afslagen. Het concept van klingproductie is geënt op de seriële vervaar-
diging van spanen waarvan de lengte minstens twee maal de breedte meet en waarbij 
voor het afslaan van iedere volgende kling gebruik wordt gemaakt van de centrale 'kam' 
die is ontstaan door het afslaan van voorafgaande klingen. Klingproductie is als het ware 
een iteratief proces, waarbij het resultaat van de ene stap de input vormt voor de volgende 
stap.

In het  algemeen geldt dit voor de productie van afslagen niet. Dit betekent niet dat 
afslagen niet volgens een bepaald concept geproduceerd kunnen zijn, want daar zijn wel 
degelijk voorbeelden van (bijv. bij het Levallois-concept). De kans is echter groot dat 
eventueel aanwezige afslagproductieconcepten in bijvoorbeeld de mesolithische afslag-
productie ondersneeuwen in de grote variatie binnen de groep afslagen. Vooralsnog zijn in 
de literatuur geen uitgesproken ideeën geformuleerd over hoe deze variatie betekenisvol 
te interpreteren.

De 371 artefacten zijn te klassi ceren als afslagen (n=202), klingen (n=87), kernen 
(n=8), brokken (n=5) en niet nader determineerbare stukken (n=69). Deze categorieën 
zullen hieronder afzonderlijk worden beschreven.

Kernen[2]

Van de 8 kernen ( g. 5) kunnen er 3 worden beschreven als klingkernen. Bij de kling-
kernen is in 2 gevallen sprake van bipolaire klingproductie met één productievlak. Bij de 
derde klingkern zijn de klingen eveneens vanaf twee tegenover elkaar liggende slagvlak-
ken geslagen, maar er is van twee productievlakken gebruik gemaakt (er is dus sprake van 
een unidirectionele klingproductie). De overige 5 kernen zijn te omschrijven als afslagker-

Productie van halffabricaten

[2] Tot de kernen is ook een zogenaamde kernvoetafslag 
gerekend. In dit speci eke geval is tijdens de productie de 
voet van de kern met de afslag weggeslagen, waardoor 

de afslag zelf ongeveer 3/4 van de oorspronkelijke kern 
vormt.

Figuur 5  Opgebruikte kerntjes van vuur-
steen.
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nen. De afslagproductie is in 3 gevallen unidirectioneel en in 2 gevallen bidirectioneel. De 
kernen zijn doorgaans aan twee zijden afgebouwd; het is echter niet duidelijk of we hier 
steeds met twee productievlakken te maken hebben, of met een productievlak en een 
soort kernpreparatievlak.

De mate waarin het slagvlak van de kernen  tijdens de kling- en afslagproductie is 
onderhouden, is beperkt. In één geval is er een gefacetteerd restslagvlak waargenomen, 
dat is ontstaan door het bijwerken van het vlak. In de andere gevallen wordt het slagvlak 
gevormd door een enkel afslagnegatief (glad slagvlak), of een natuurlijk oppervlak. Wel 
is in de helf van de gevallen de slagvlakrand iets bijgeretoucheerd ter correctie van de 
slaghoek. Deze slaghoek ( de hoek tussen het slagvlak en het productievlak) meet tussen 
de 65 en 80 . Mogelijk was deze hoek iets te scherp om zonder problemen klingen en 
afslagen te produceren, getuige de observatie dat de laatst afgeslagen producten eindigen 
als zogenaamde scharnierbreuken (hinge fracture). Deze laatste 'mislukte' producten zijn 
slechts 10 mm lang, terwijl de daaraan voorafgaande 'succesvolle' producten nog tot 20 
mm meten.

Het resterende volume voor de kling- en afslagkernen is bijzonder klein. De kern met 
het grootste volume (22,05 cm3) vormt een uitzondering op het geheel; het betreft een 
gebroken kern die in een vroeg stadium van de productie is 'geëxplodeerd' op een groot 
aantal vorstscheuren. De volumes van de overige gebroken en complete kernen liggen 
tussen de 5,37 en 11,05 cm3.

Naar het zich laat aanzien, zijn alle kernen opgebruikt en afgedankt. De kernen hadden 
niet voldoende volume meer om op een effectieve manier de ontstane problemen (te 
scherpe slaghoek,  scharnierbreuken) te kunnen corrigeren. Bovendien was het resterende 
volume waarschijnlijk niet meer afdoende om de gewenste uitgangsvormen nog te kunnen 
leveren.

Afslagen
Afslagen komen tot stand bij alle vormen van vuursteenbewerking. Of het nu om de opzet-
telijke productie van afslagen als uitgangsvorm voor werktuigen gaat, of om de productie 
van klingen, bijlen en andere werktuigen, altijd zullen stukken ontstaan die archeologisch 
als 'afslagen' worden geklassi ceerd. Het betreft dus een verzamelnaam voor een uiterst 
heterogene groep materiaal.

In guur 6 is de lengte van de afslagen tegen de breedte uitgezet. Het scatterdiagram 
laat zien dat de lengte:breedte-verhouding tussen de 2:1 en 1:2 ligt, waar het bij een 2:1 
ratio om lange, vrij smalle afslagen gaat en bij een 1:2 ratio om korte, brede afslagen. 
De gra ek laat ook zien dat er vrij veel afslagen zijn die minstens twee maal langer zijn 
dan de breedte; dergelijke stukken worden dikwijls als klingen geklassi ceerd. Daar er in 

Figuur 6  Lengte/breedte diagram van de 
afslagen.
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deze gevallen geen indicaties zijn voor hun ontstaan in de loop van een duidelijk seriële 
productie van relatief lange spanen, zijn ze als afslagen opgevat en verdienen hooguit het 
predikaat 'klingvormige' afslag.

Van de 202 afslagen bezit 56% (n=114) resten van het natuurlijk knoloppervlak. Op 
10 afslagen is 100% natuurlijk oppervlak aanwezig; de overige stukken bezitten tussen 
de 95% en 5% natuurlijk oppervlak, waarbij dit voor 26 stukken meer dan 50% is. Dit 
betekent dat ongeveer 1/3 van de afslagen met cortexresten voor meer dan de helft met 
natuurlijk oppervlak bedekt is. Doorgaans kunnen dergelijke afslagen in een vroeg sta-
dium van de kernreductie worden geplaatst. In het geval van Ooyerhoek moet er echter 
rekening mee worden gehouden dat het beeld beïnvloed is door de beperkte grootte van 
de gebruikte knollen; een knol is na verwijdering van een beperkt aantal afslagen en/of 
klingen al vrij snel 'op', zodat er relatief veel stukken met (relatief veel) natuurlijk opper-
vlak zijn. Daarnaast zijn er echter ook veel afslagen zonder, of met weinig resten van het 
natuurlijke oppervlak; deze afslagen zijn waarschijnlijk in een verder gevorderd stadium 
van kernreductie ontstaan. Vastgesteld kon worden dat er geen de nieerbaar verband 
bestaat tussen het percentage resterend natuurlijk oppervlak en het (rest)oppervlak van 
de afslagen.

Het overgrote deel van de restslagvlakken is niet of nauwelijks gefacetteerd; in slechts 
negen gevallen gaat het om een gefacetteerd restslagvlak. Meestal bestaat het slagvlak 
uit een natuurlijk oppervlak/cortex, of wordt het gevormd door een enkel afslagnegatief. 
Puntvormige en lineaire restslagvlakken zijn te klein om eventuele facettering vast te 
kunnen stellen. Blijkens dit beeld heeft regelmatig onderhoud van het slagvlak tijdens de 
kernreductie nauwelijks plaatsgevonden; was dit wel het geval geweest dan zouden gefa-

Figuur 7  Verhouding tussen de 
breedte:dikte-ratio en de lengte van afsla-
gen in relatie tot het type slagvlak.

 1 2 3 4 5 6 7 Totaal

1 5 0 0 0 0 0 0 5

2 7 0 0 0 0 0 0 7

3 12 1 1 0 0 0 0 14

4 10 8 2 0 0 0 0 20

5 8 8 1 0 0 0 0 17

6 9 6 3 1 0 0 0 19

7 0 9 1 3 1 0 0 14

8 1 1 0 1 1 0 0 4

9 1 1 3 2 0 0 0 7

10 0 0 1 0 0 0 0 1

12 0 0 1 0 0 0 0 1

13 0 0 0 0 1 0 0 1

17 0 0 0 0 0 1 0 1

22 0 0 0 0 0 0 1 1

Totaal 53 34 13 7 3 1 1 112
Tabel 1  Frequentietabel van de relatie 
tussen de slagvlaklengte (rijen) en de 
slagvlakbreedte (kolommen) van de afsla-
gen (millimeters).
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cetteerde restslagvlakken vaker voorkomen. Wel moet er rekening mee worden gehouden 
dat producten met goed geprepareerde slagvlakken naar elders zijn meegenomen, zodat 
we hier met een vertekend beeld te maken hebben.

In ongeveer 40% van de gevallen heeft bijwerking van de slagvlakrand plaatsgevon-
den door abrasie (afschuring) of retouche. Hierbij valt op dat vooral bij de gefacetteerde 
en lineaire restslagvlakken retouchering en (vooral) abrasie relatief veelvuldig is gebruikt 
tijdens het preparatieproces. Dit duidt erop dat de nodige zorg is besteed aan de prepara-
tie van de hoek tussen het slagvlak en het productievlak.

In tabel 1 is voor alle afslagen, onafhankelijk van restslagvlaktype, de frequentie weer-
gegeven van de slagvlaklengte ten opzichte van de slagvlakbreedte. Hieruit komt een dui-
delijke trend naar voren, waarbij de toename van de slagvlaklengte een toename van de 
slagvlakbreedte betekent. Deze trend gaat echter niet op voor de puntvormige en lineaire 
restslagvlakken; hiervoor blijft de slagvlakdikte onder de 2 mm.

Geconstateerd kon worden dat de lineaire restslagvlakken hoog scoren onder de 
incomplete afslagen (tabel 2), hoewel dit ook het geval lijkt voor de gefacetteerde rest-
slagvlakken (door het lage aantal van dit type is de betekenis van deze constatering moei-
lijker te schatten). Vermoedelijk houdt het hoge aandeel incomplete afslagen onder de 
lineaire - en mogelijk de gefacetteerde - restslagvlakken verband met de relatieve dikte 
van deze afslagen. Naarmate dichter bij de slagvlakrand geslagen wordt (en het restslag-
vlak dus dunner wordt) is de kans groter dat de spanning nabij het productieoppervlak te 
groot wordt, waardoor de kans op breukvorming toeneemt.

In guur 7 is de relatie tussen de lengte en de breedte/dikte-verhouding voor de ver-
schillende restslagvlaktypen weergegeven. De gra ek laat enkele interessante observaties 
toe. Zo blijken de afslagen met een puntvormig restslagvlak een breedte/dikte-verhouding 
te hebben die tussen de 1 en 3 ligt; dit betekent dat de breedte één tot drie maal de dikte 
meet. De breedte/dikte-verhouding van afslagen met een lineair restslagvlak beweegt zich 
tussen de 3 en 7, waarbij het bereik in de richting van de minimumwaarde afneemt naar-
mate de lente van de afslag toeneemt. Een enigszins vergelijkbaar beeld tekent zich af 
voor de overige restslagvlaktypen, hoewel de breedte/dikte-verhouding tussen de 2 en 11 
beweegt; het bereik is hier in eerste instantie dus groter. Deze gegevens lijken te wijzen 
op de ontwikkeling van een zekere balans tussen de breedte/dikte-verhouding in relatie 
tot de lengte van de afslag en de aard van het slagvlak. De aard van het slagvlak moet in 
dit verband waarschijnlijk worden vertaald in de toepassing van verschillende percussie-
technieken. De sterkste balans lijkt aanwezig bij de toepassing van de techniek (indirecte 
percussie?) waarbij puntvormige restslagvlakken zijn ontstaan.

Klingen
Zoals eerder aangegeven, zijn klingen het resultaat van een systematische, seriële pro-
ductie van regelmatige spanen, waarvan de lengte in principe minimaal het dubbele van 
de breedte meet. Het totaal aantal klingen van de Ooyerhoek is met 87 exemplaren 
beperkt. Het overgrote deel (n=81) is gebroken, zodat de informatie over gebruikte kling-
concepten en productiemethoden beperkt zal zijn.

Figuur 8 laat een scatterdiagram van de lengte ten opzichte van de breedte zien. Dui-
delijk is dat de complete klingen ruim twee maal langer zijn dan breed, en er eerder sprake 
is van een 3:1 of 4:1 ratio; het betreft dus relatief smalle klingen. Ook een groot deel van 
de gebroken exemplaren ligt in dit bereik.

Type restslagvlak compleet incompleet Totaal

cortex 2 3 5

natuurlijk oppervlak 6 4 10

glad 18 29 47

tweevlak 3 10 13

gefacetteerd 1 8 9

puntvormig 2 5 7

lineair 1 17 18

indet. 0 4 4

Totaal 33 80 113

Tabel 2  Frequentietabel van het rest-
slagvlaktype in relatie tot de volledigheid 
van een afslag.
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In de meeste gevallen is het niet mogelijk om uit een knol direct klingen te produceren 
zonder enige voorbewerking, cq. preparatie van een centrale kam waarlangs de eerste 
kling kan worden geleid. Dit betekent dat in het geval van preparatie een zekere hoeveel-
heid van het natuurlijke oppervlak wordt verwijderd door het afslaan van de afslagen 
(decorticatie). Afhankelijk van de mate waarin preparatie plaats heeft gevonden, kunnen 
op de klingen zelf in mindere of meerdere mate nog restanten van het natuurlijk oppervlak 
aanwezig zijn. Dit percentage wordt uiteraard weer bepaald door de plaats van een kling 
binnen de kern.

Op de klingen van de Ooyerhoek is maximaal 50-55% natuurlijk oppervlak aanwezig; 
het overgote deel (n=58) bezit echter 0% natuurlijk oppervlak. Bij slechts 16 klingen ligt 
dit percentage boven de tien. Er bleek geen de neerbaar verband te bestaan tussen het 
percentage natuurlijk oppervlak en de totale oppervlakte van de kling; zowel grote als 
kleine klingen bezitten hoge en lage percentages natuurlijk oppervlak.

De klingen met restanten natuurlijk oppervlak kunnen in de buitenste schil van de 
klingsequentie worden geplaatst. Waarschijnlijk behoren de hoogste percentages natuur-
lijk oppervlak thuis in de eerste serie klingen. De klingen zonder restanten natuurlijk 
oppervlak komen daarentegen uit het midden van van de kern. Het gegeven dat ook gro-
tere klingen in deze groep aanwezig zijn, geeft aan dat de gebruikte knollen toch redelijke 
afmetingen moeten hebben gehad. Hierbij kan aan volumes van zo'n 200 cm3 (bijv. 8 x 5 x 
5 cm) worden gedacht. Dit zal waarschijnlijk echter eerder uitzondering dan regel geweest 
zijn, hoewel er rekening mee moet worden gehouden dat het beeld sterk beïnvloed kan 
zijn door het opdelen van grotere klingen in kleine elementen (bijv. bij de productie van 
microlithische pijlspitsen). Daarnaast kunnen grotere klingen naar elders zijn meegeno-
men en is het kleinere, niet geselecteerde afval blijven liggen.

Net als voor de afslagen kan voor het achterhalen van de toegepaste technieken voor 
de productie van klingen slechts gekeken worden naar de stukken waarvan het proxi-
male uiteinde met het restslagvlak bewaard is gebleven. Het betreft 36 exemplaren. 

Figuur 8  Lengte/breedte plot voor de 
klingen.

 1 2 3 4 Totaal

1 1 0 0 0 1

2 4 0 0 0 4

3 2 0 0 0 2

4 7 2 1 1 11

5 3 1 2 0 6

6 1 1 3 0 5

7 2 1 2 1 6

9 0 1 0 0 1

Totaal 20 6 8 2 36
Tabel 3  Frequentie tabel van de relatie 
tussen de slagvlaklengte (rijen) en de 
slagvlakbreedte (kolommen) van de klin-
gen (millimeters).
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Gladde (n=13) en lineaire (n=10) restslagvlakken komen het meest voor; ook tweevlak-
kige (n=8) restslagvlakken zijn redelijk vertegenwoordigd. Het merendeel (n=23) van de 
slagvlakranden is door abrasie of retouche onderhouden.

De lengte/breedte-verhouding van het restslagvlak is bij de klingen vrij variabel (tabel 
3). De maximale lengte bedraagt 9 mm en de maximale breedte 4 mm. Een uitgespro-
ken verband zoals bij de afslagen kon worden geconstateerd, lijkt bij de klingen minder 
expliciet. Hoewel in grote lijnen de restslagvlakbreedte toeneemt naarmate de restslag-
vlaklengte toeneemt, is er wat meer variatie.

In guur 9 is de lengte van de klingen tegen de breedte/dikte-verhouding uitgezet voor 
de verschillende restslagvlaktypen. In vergelijking met de afslagen is de breedte/dikte-
ratio van de klingen gemiddeld lager. De algemene trends zijn echter goed vergelijkbaar, 
waarbij de afslagen neigen naar een breedte/dikte-verhouding tussen de 2 en de 4 naar-
mate de lengte toeneemt, en de klingen naar een verhouding om en nabij de 2. Bij 
de klingen vertonen de exemplaren met een puntvormig restslagvlak een vrij constante 
breedte/dikte-verhouding (om en nabij de 2).

Werktuigen
Onder de 371 artefacten bevinden zich slechts 5 stukken die als werktuig kunnen worden 
beschouwd. Het betreft 4 microlithische spitsen en 1 gebruikte kling ( g. 10). Daarnaast 
zijn er 2 stuks afval aangetroffen die direct met de productie van werktuigen in verband 
staan: 1 micro- of pseudo-burijn en een retouchesplinter die met de productie van spitsen 
in verband kan worden gebracht.

Microlithen Eén exemplaar kan worden geklassi ceerd als een ongelijkbenige driehoek. 
Een tweede exemplaar is mogelijk een onvoltooide vierhoek (trapezium), waarvan één uit-
einde geretoucheerd is en het andere uiteinde wordt gevormd door een rechte breuk. De 
derde spits is eveneens niet geheel duidelijk of het een onaf exemplaar is of een gebroken 
spits. Aan de onderzijde is van een breukvlak sprake, dat aan de rechterzijde echter wordt 

Figuur 9  Verhouding tussen de 
breedte:dikte-ratio en de lengte van klin-
gen in relatie tot het type slagvlak.

Figuur 10  De werktuigen van de Ooyer-
hoek.
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ge ankeerd door enige retouche; mogelijk gaat het hier om een rest van de microburijn-
methode, maar het is ook mogelijk dat het in combinatie met de breuk wijst op een 
mislukte poging de onderzijde te retoucheren. Dit exemplaar is daarom niet eenduidig 
klassi ceerbaar (onaffe c-spits, gebroken asymmetrisch trapezium). Van het vierde exem-
plaar is onzeker of het een werktuig is; mogelijk betreft het een op een afslag vervaar-
digde b-spits, maar het is niet zeker of de wat marginale en onregelmatige retouche 
intentioneel is, of spontaal is ontstaan, bijvoorbeeld tijdens de afslagproductie. Alle micro-
lithen zijn vervaardigd van vrij lichtgrijze vuursteen.
Gebruikte kling Het betreft de grootste (gebroken) kling die in het complex is aangetrof-
fen. De rechter laterale boord vertoont op de ventrale zijde een smalle zone met jne 
versplinteringen en glans. De rand is hier licht concaaf en vrij stevig. Waarschijnlijk zijn de 
sporen ontstaan als gevolg van gebruik. De kling van Ooyerhoek is van opake, roodbruine 
vuursteen. Voor de gebruikte kling dient zich enige overeenkomst aan met gebruikte klin-
gen van de vroeg-neolithische vindplaats Hoge Vaart. Onderzoek wijst erop dat deze klin-
gen zijn gebruikt voor de transversale bewerking van vrij zacht plantaardig materiaal, 
bijvoorbeeld bij de ontschorsing van jonge twijgen (Peeters, Schreurs & Verneau 2001). 
Op de Hoge Vaart zijn aanwijzingen voor een associatie tussen dergelijke klingen met 
pijlspitsen en schrabbers gebruikt voor de verwerking van verse huiden; ze lijken deel uit 
te maken van een tool-kit die verband houdt met jacht.
Werktuigproductieafval Onder het materiaal is 1 micro- of pseudo-burijn aangetroffen 
( g. 11). Dergelijke stukken staan in verband met de productie van microlithen. Verder 
is een kleine retouchesplinter aangetroffen die zonder twijfel gerelateerd is aan de retou-
chering van microlithische spitsen; dergelijke splinters zijn veelvuldig aangetroffen op de 
vindplaats Hoge Vaart (Peeters, Schreurs & Verneau 2001). Doorgaans worden dergelijke 
splinters niet beschreven omdat deze zeer jne fractie niet wordt verzameld, of niet vol-
doende nauwkeurig wordt bekeken.
Afdanking Opvallend is dat alle werktuigen beschadigd zijn. De gebruikte kling is gebro-
ken, maar het niet kan worden vastgesteld of de breuk is ontstaan vóór, tijdens, of na het 
gebruik. De mogelijke b-spits vertoont aan de punt een longitudinale versplintering, die 
veroorzaakt kan zijn door de inslag van de pijl; desalniettemin is het niet zeker dat we hier 
met een werktuig te maken hebben. De 'beschadigingen' op de andere twee spitsen zijn 
evenmin met zekerheid te relateren aan het gebruik. Uitgesproken schoksplinters zijn niet 
aanwezig, terwijl het niet duidelijk is of de rechte breuk van twee spitsen nu een gevolg 
is van gebruik, is ontstaan bij de productie van de spits, of een 'natuurlijke' boord van de 
spits vormt, waarvoor retouchering overbodig werd geacht.

Binnen het verspreidingsgebied van het vuursteen is in de eerste fase van het onderzoek 
een klein plat rolsteentje met een doorboring aangetroffen ( g. 12). De afmetingen zijn 
19 x 13 x 3 mm (gewicht 1,1 gr). Het rolsteentje bestaat uit een gelaagd, iets groenig 
gesteente en kan het best worden omschreven als schist of siltsteen. Het steentje is aan 
het meest 'spitse' uiteinde biconisch doorboord, waarbij een klein rond gaatje is ontstaan 
met een diameter van 2 mm. In de beide holtes zijn duidelijk draairillen zichtbaar; waar-
schijnlijk heeft de doorboring met vuursteen plaatsgevonden.

Zoals eerder is aangegeven is een kleine hoeveelheid (1 gr) verkoolde fragmenten van 
hazelnootdoppen aangetroffen. Het betreft zeer kleine fragmentjes.

Een doorboord rolsteentje

Hazelnootfragmenten

Figuur 11  Microburijn (ware grootte).

Figuur 12  Het hangertje van de Ooyer-
hoek.

1 cm
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Om de 'integriteit' van het vondstcomplex en daarmee de reikwijdte van de interpretatie-
mogelijkheden te kunnen bepalen, was het noodzakelijk om te kijken naar de ruimtelijke 
verspreiding van het materiaal. De ruimtelijke patronen die zijn vastgesteld, zijn vertaald 
in termen van formatieprocessen (Schiffer 1976). Voor het complex van de Ooyerhoek zijn 
twee ingangen gebruikt om inzicht te krijgen op de processen die aan de basis hebben 
gestaan van de vorming van de ruimtelijke patronen. Ten eerste is geprobeerd om het 
vuursteen zoveel mogelijk op knolniveau te groeperen door stukken aan elkaar te passen 
(retting), of te groeperen op basis van grondstofkenmerken. Ten tweede is gekeken naar 
de verspreiding van materiaalcategorieën en speci eke kenmerken. Vervolgens zijn de 
ruimtelijke patronen geïnterpreteerd.

Hoewel aanvankelijk de indruk bestond dat een vrij groot percentage van de grotere stuk-
ken op knolniveau bij elkaar gebracht zou kunnen worden, bleek dit in de praktijk tegen 
te vallen. Het re tten van stukken vuursteen bleek belangrijk te worden belemmerd door 
de differentiële patinering van materiaal door bodemchemische processen enerzijds, en 
verbranding van een deel van het vuursteen anderzijds. Desalniettemin is het mogelijk 
geweest om enkele groepen te onderscheiden, en daadwerkelijk stukken aan elkaar te 
passen.

Door het kleine aantal pasbare stukken is het moeilijk om de informatie over pasaf-
standen en andere ruimtelijke patronen nader te analyseren en te interpreteren, zoals dat 
bijvoorbeeld door Deeben (1997) is gedaan voor de vroeg-mesolithische site Geldrop 3-3. 
Figuur 13 geeft een overzicht van de paslijnen. Hieruit blijkt dat er re ttings zijn over een 
afstand van maximaal zo'n 3 m. De kortste afstanden kunnen niet worden vastgesteld 
omdat passende stukken zich steeds in twee vakken bevinden, waarvan de exacte coördi-
naten voor slechts één vak bekend zijn.

Ondanks dat het niet mogelijk is om de resultaten te vertalen in formatieprocessen, 
moet toch worden geconstateerd dat het inzicht heeft opgeleverd in een heel speci ek 
probleem, namelijk dat van de patinering. Zoals aangegeven, is een deel van het vuur-
steen wit gepatineerd, terwijl het meeste materiaal ongepatineerd is. Ondanks dat de 
gepatineerde stukken binnen de concentratie zijn aangetroffen, was toch de vraag wat nu 
de relatie tussen het gepatineerde en ongepatineerde materiaal was. Bij het passen van 
de stukken bleek echter dat een gepatineerde kling en een deel van een kling pasten op 
een ongepatineerde kern. Het betrof een transparante, jnkorrelige vuursteen. Door deze 
aaneenpassing is duidelijk geworden dat het gepatineerde en ongepatineerde materiaal 
gelijktijdig moet zijn, maar ook dat de patinering dus ontstaan is na het achterlaten van 
het vuursteen en bovendien dat het een zeer locaal verschijnsel moet zijn. Het is echter 
geenszins duidelijk hoe het patineringsproces als dusdanig geïnterpreteerd moet worden.
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Figuur 13  Overzicht van de retlijnen.
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Zoals gezegd, heeft de manier waarop het materiaal is opgegraven en gedocumenteerd 
invloed op de mogelijkheden van ruimtelijke analyse. Er moet steeds rekening worden 
gehouden met het feit dat voor een deel van het materiaal slechts informatie op vakniveau 
beschikbaar is; dit niveau dicteert dan ook de interpretatiemogelijkheden. Voor die vakken 
waar informatie op het niveau van puntlocaties beschikbaar is, bestaat echter de mogelijk-
heid het algemenere beeld wat aan te scherpen.

Figuur 14 toont een plot van de horizontale ligging van alle ingemeten stukken vuursteen. 
Hierin tekent zich duidelijk een ronde tot ovale puntenwolk af die kan worden omsloten 
door een vierkant van ca. 5 x 5 m; het totale oppervlak van de wolk beslaat ca. 20 m2. 
Binnen deze wolk is vrijwel in het midden een dichtere clustering waarneembaar, terwijl 
verder naar de randen toe de dichtheid steeds kleiner wordt. Binnen de dichtere cluster 
kunnen twee kleinere subclusters worden onderscheiden, waarvan de ene in vak B3 ligt, 
en de andere op de grens van vak B4 en C4; deze laatste subcluster ligt op de plaats 
waar een vaag grondspoor is gedocumenteerd. In alle richtingen is van een unimodale 
frequentieverdeling sprake te zijn, met een licht scheve verdeling naar het oosten toe.

Hoewel op enkele plaatsen nabij de begrenzing van het uitgeschaafde areaal (aange-
geven door de vette lijn) nog enkele artefacten zijn aangetroffen, lijkt het erop dat de 
concentratie (zo goed als) geheel is opgegraven. Het is echter niet uitgesloten dat ten 
zuiden van dit cluster (vakken met nummer 6 meer materiaal aanwezig is. In guur 14 is 
tevens de verspreiding van de hazelnootfragmenten weergegeven.

Tabel 4 geeft de frequentie per vak voor de verdiepingslagen aan; een laag heeft een 
dikte van ongeveer 5 cm. Deze informatie is alleen beschikbaar voor de vakken die ook 
in lagen zijn opgegraven, zodat het beeld niet compleet is. Uit de gegevens blijkt dat het 
vuursteenmateriaal hoofdzakelijk in de verdiepingslagen 1 en 2 is aangetroffen, maar ook 
dat er daarnaast nog redelijk wat materiaal in de lagen 3 en 4 aanwezig is. De verticale 
verplaatsing van materiaal is in de vakken aan de oostelijke rand (A2 t/m A4, B5 en B6, 
C0) het minst; vuursteen komt hier in de lagen 1 of 1 en 2 voor. In het centrum van de 
vindplaats en naar de westelijke rand is de verticale verspreiding groter, waarbij behalve 
de vakken B4 en C4, ook de vakken D5 en D6, en E4 en E5 opvallen. In de vakken B4 
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Figuur 14  Dichtheid van het vuursteen 
binnen het grid, gecombineerd met de 
locatie van individuele objecten (links), en 
de locatie van verkoolde hazelnootresten 
(rechts).

LAAG A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C0 C2 C4 D1 D3 D5 D6 E4 E5 Totaal

1 4 0 8 2 0 19 0 2 1 2 8 8 0 3 5 0 0 1 63

2 3 1 0 2 0 39 0 1 0 1 14 4 3 3 3 0 1 0 75

3 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 5 3 1 1 5 2 0 1 26

4 0 0 0 2 1 14 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 1 0 25

5 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 14

6 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Totaal 7 1 8 7 1 81 17 3 1 3 29 19 4 7 20 3 2 2 215

Tabel 4  Frequentietabel van de 
hoeveelheid vuursteen per vak en 
laag. De vetgedrukte frequenties 
betreffen vakken die aanvankelijk 
niet in lagen zijn opgegraven (fase 
2).
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en C4 loopt de verticale verspreiding duidelijk dieper door (tot in laag 8). Deze afwijking 
wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een spoor dat in het veld is geïnterpreteerd 
als een mogelijke haardkuil. In de andere vakken zijn geen sporen waargenomen, maar 
toch komt hier vuursteen op diepere niveau's voor. Het is mogelijk dat het beeld voor de 
westelijke helft van de concentratie beïnvloed is door natuurlijke verstoringen; daar er 
geen sporen zijn waargenomen, zou het zeer oude verstoringen moeten betreffen. Een 
andere mogelijkheid is dat de grotere verticale verplaatsing hier veroorzaakt is door betre-
ding.

In guur 15 is onderzocht of er een relatie aantoonbaar is tussen de grootte van het 
materiaal en de diepteligging. In de gra ek is het grootste stuk (84 gr) uit laag 3 buiten 
het beeld gehouden om de trend duidelijker te maken. Er lijkt een duidelijke trend aan-
wezig waarbij de grootte van het vuursteen afneemt, naarmate de diepte toeneemt. Dit 
betekent dat vooral de jne fractie in diepere niveau's is doorgedrongen. De enkele gro-
tere stukken in de lagen 4 en 5 zijn afkomstig uit de mogelijke haardkuil in de vakken B4 
en C4. Worden deze stukken buiten beschouwing gelaten, dan valt de scherpe overgang 
tussen de lagen 1 + 2 naar 3 t/m 8 op.

Ondanks dat er vuursteenmateriaal op grotere diepte is aangetroffen (mede in relatie 
tot een mogelijke haardkuil), geeft het algemene beeld de indruk dat de mate van verti-
cale verstoring beperkt moet zijn. Vooral het gegeven dat hoofdzakelijk klein materiaal 
op grotere diepte terecht is gekomen, maakt deze veronderstelling waarschijnlijk. Het is 
waarschijnlijk dat natuurlijke processen deze verplaatsing hebben veroorzaakt.

Figuur 15  Relatie tussen het gewicht van 
vuurstenen objecten en de laag (opgra-
vingseenheid).
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Figuur 16  Dichtheid van het verbrande 
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In guur 16 is de verspreiding van verbrand vuursteen afgebeeld. Duidelijk is dat de groot-
ste dichtheid zich in de vakken B3, B4 en C4 aftekent. Zoals eerder aangegeven was op de 
overgang van B4 en C4 een vaag spoor aangetroffen met verbrand vuursteen en verkoolde 
hazelnootfragmenten; een meer diffuse strooiing bleek in B3 aanwezig. De vraag is in hoe-
verre deze twee clusters met elkaar in verband staan, of kunnen worden gebracht? Was 
er in B3 bijvoorbeeld een - niet meer zichtbare - oppervlaktehaard aanwezig, of bestaat 
er een relatie tussen het cluster van B4/C4 en B3? In guur 17 is van laag 8 naar laag 
1 de verspreiding van het verbrande vuursteen afgebeeld. Op de diepste niveau's tekent 
zich duidelijk het cluster B4/C4 af. Vanaf laag 4 zien we vervolgens het cluster B3 ont-
staan, terwijl zich in B4/C4 geen cluster meer aftekent. Hieraan kan echter geen beteke-
nis worden gehecht, omdat vak B4 pas vanaf laag 5 per laag is opgegraven. Omdat de 
mogelijke haardkuil voor het grootste deel in B4 lag, is de meeste informatie om meer 
inzicht te krijgen in de gestelde vraag verloren gegaan. Vooralsnog moet daarom met de 
mogelijkheid rekening worden gehouden dat het cluster B3 niet aan B4/C4 is gerelateerd. 
Anderzijds is het zeer verleidelijk om de diffuse strooiing van B3 te zien als een uitruiming 
van B4/C4, maar dit is zonder bijvoorbeeld pasbare stukken niet hard te maken.

Voor de gepatineerde stukken is sprake van een 'toevallige' spreiding, in de zin dat de 
dichtheid aan gepatineerde stukken niet gelijk oploopt met de totale dichtheid aan materi-
aal per vak. Het gepatineerde materiaal ligt als een dunne sluier over de gehele concentra-
tie. Uit re tting bleek al dat het gepatineerde en ongepatineerde materiaal gelijktijdig is. 
Het verspreidingsbeeld geeft dan ook aan dat de patinering het gevolg moet zijn van een 
'algemeen' proces dat echter op zeer locaal niveau effect heeft. Dit is zowel in horizontale 
als in verticale zin het geval; controle heeft uitgewezen dat gepatineerde stukken door alle 
lagen met een redelijke hoeveelheid vuursteen (lagen 1 t/m 5) voorkomen.

De betekenis van de verspreidingspatronen van de onderscheiden grondstofeenheden is, 
gezien de problemen die zich voordoen met de toewijzing van artefacten aan een speci-
eke grondstofeenheid, moeilijk te schatten ( g. 18). Hoewel sommige eenheden (1, 5, 

8, 9, 10, 13 en 16) min of meer geclusterd voorkomen, is het aantal stukken per een-
heid doorgaans te beperkt om te veronderstellen dat hiermee de locatie waar bewerking 
heeft plaats gevonden af te bakenen. Juist de eenheden met de meeste stukken vuursteen 
(eenheden 2 en 3) vertonen een meer diffuse strooiing.

Het ontbreken van uitgesproken clusters kan verschillende oorzaken hebben. Ten 
eerste moet rekening worden gehouden met 'ruis' als gevolg van methodische beperkin-
gen. Ten tweede kan het ontbreken van duidelijke clusters het gevolg zijn van verstoring 
door bijvoorbeeld natuurlijke processen. In de vorige paragraaf hebben we echter moeten 
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constateren dat hiervoor nauwelijks aanwijzingen zijn. Verplaatsing lijkt vooral verticaal 
te hebben plaatsgevonden. Ten derde is het mogelijk dat het ontbreken van duidelijke 
clusters het gevolg is van de omgang met het vuursteen door de jagers-verzamelaars.

Zoals is gebleken uit de analyse van het vuursteen heeft op de vindplaats vuursteen-
bewerking plaats gevonden. Van vrij kleine vuursteenknollen van beperkte kwaliteit zijn 
klingen en afslagen geproduceerd, die in ieder geval zijn gebruikt voor de vervaardiging 
van microlithen.

In guur 19 zijn de verspreidingskaartjes voor de afslagen, klingen, kernen en spit-
sen afgebeeld. Hieruit blijkt duidelijk dat de afslagen en klingen vrijwel hetzelfde patroon 
beschrijven met een piek in het centrale deel van de concentratie en steeds lagere dicht-
heden naar de rand; de verdeling is unimodaal. Wel zien we een lichte uitloop naar het 
zuidwestelijke deel, in de vakken D4 en D5. Opvallend is de verspreiding van de kernen, 
die zich vooral in de randvakken van de concentratie bevinden. Ze beschrijven als het 
ware een cirkel die het verspreidingsgebied van de afslagen en klingen omsluit. De spitsen 
en de microsteker bevinden zich hier min of meer tussen. Een gebruikte kling, die niet is 
afgebeeld in het verspreidingskaartje, bevindt zich in vak B3.

Het patroon dat zich hier aftekent lijkt interpreteerbaar vanuit het drop and toss zone 
model, zoals dat door Binford (1983) is geformuleerd. In de drop zone komt vooral kleiner 
materiaal - zoals dat bijvoorbeeld ontstaat bij de vuursteenbewerking - terecht en deze 

Figuur 18  Voorkomen van de onder-
scheiden RMU’s binnen het grid.
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zone bevindt zich meestal dicht bij een haard. In de toss zone komen grotere stukken 
terecht die zijn weggeworpen; er wordt een achterwaardse toss zone onderscheiden, en 
een voorwaardse toss zone. Beide zones bevinden zich op enige afstand van een haard.

Het laat zich aanzien dat het beeld van de Ooyerhoek zich goed vanuit dit model laat 
interpreteren. Dit wordt nog duidelijker als we kijken naar het gemiddelde gewicht van 
het vuursteen per vak ( g. 20). Hieruit kan duidelijk worden afgeleid dat het gemiddelde 
gewicht in de buitenste vakken groter is dan het gemiddelde gewicht in het centrale deel 
van de concentratie. Het lijkt er dus sterk op dat de vuursteenbewerking in hoofdzaak 
in het centrale deel van de concentratie heeft plaats gehad. Hierbij is het jnere bewer-
kingsafval op de ondergrond gevallen. De grotere stukken, zoals de kernen en enkele 
grote brokken, zijn daarentegen steeds weggeworpen en zijn zo'n 2 tot 3 m verder terecht 
gekomen.

Op grond van het vuursteenmateriaal bleek al gauw dat het hier een mesolithische vind-
plaats betrof. Het kleine aantal werktuigen maakte een nauwkeuriger datering echter 
moeilijk. Ook op technologische gronden was precisering problematisch, ware het alleen 
al vanwege het feit dat er nog maar weinig onderzoek naar mesolithische vuursteen-
technologie is gedaan. Uit de ruimtelijke analyse van het vuursteen bleek evenwel dat 
de vermoedelijke haard in het centrum van de concentratie direct met het vuursteen-
cluster in verband gebracht mocht worden. Dit maakte het mogelijk de hieruit afkom-
stige hazelnootfragmentjes te gebruiken voor een ouderdomsbepaling. Het monster dat 
voor 14C-analyse is ingestuurd leverde uiteindelijk een datering op van 8840  40 BP 
(GrA-13662), wat na calibratie neerkomt op een datering tussen 7962-7734 cal. BC 
(1 sigma) of 8002-7700 cal. BC (2 sigma). Daarmee kan de vindplaats in het Boreaal 
(8000-7000 BC) worden geplaatst.

De gegevens kunnen in de context van de geformuleerde uitgangspunten redelijk goed 
worden geïnterpreteerd in termen van formatieprocessen. Enerzijds kunnen uitspraken 
worden gedaan over postdepositionele processen die invloed hebben gehad op de vorming 
van de vindplaats, terwijl anderzijds vrij expliciete uitspraken gedaan kunnen worden over 
de aard van de menselijke activiteiten die aan de basis van de vorming van de vindplaats 
hebben gestaan.
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Naar is gebleken, bevindt het meeste vuursteen zich in de eerste 20 cm onder het 
esdek. Het is aannemelijk dat een belangrijke oorzaak voor de verticale verplaatsing van 
vuursteen in de bodem gezocht moet worden in de activiteit van mollen onder het esdek. 
Deze mollenactiviteit is echter van relatief recente datum (Middeleeuwen) ten opzichte 
van de ouderdom van het vuursteenmateriaal. Het is dan ook zeer wel mogelijk dat 
ook andere - oudere - processen tot de nodige verplaatsing hebben geleid. Hierbij moet 
gedacht worden aan verplaatsing door boomwortels en activiteiten van bijvoorbeeld insec-
ten. Indicatief in dit opzicht is de grootte-sortering die is vastgesteld, waarbij vooral het 
kleinere materiaal op grotere diepte voorkomt. Ook door betreding kunnen stukken vuur-
steen in het duinzand - zeker indien hierin geen harde B-horizont tot ontwikkeling is geko-
men - tot meerdere decimeters onder het toenmalige loopvlak worden verplaatst.

Het dieper voorkomen van vuursteen en verkoolde hazelnootfragmenten in het cen-
trale deel van de concentratie is voor een deel het gevolg van de aanwezigheid van een 
40 cm diepe kuil. Deze kuil kan  zonder meer als haardkuil worden geïnterpreteerd. 
Het dieper voorkomen van materiaal in het zuidwesten van de concentratie moet echter 
andere oorzaken hebben. Hierbij moet gedacht worden aan doorworteling en/of betre-
ding.

Onduidelijk is of, en zo ja, hoeveel vuursteen opgenomen is geweest in het esdek. 
Hieruit is geen vondstenmateriaal verzameld. Dit frustreert enigszins de interpretaties in 
termen van menselijke activiteit, omdat moeilijk te schatten is hoe representatief het res-
terende beeld is voor datgene wat zich feitelijk op de locatie heeft afgespeeld. Het meeste 
vuursteen is in de eerste twee verdiepingslagen aangetroffen. Indien we kijken naar het 
verticale frequentieverloop van andere vuursteenvindplaatsen in het dekzand, dan zien we 
meestal dat bovenin het dekzand wat minder materiaal voorkomt, waarna de frequentie 
toeneemt naarmate we dieper komen, om vervolgens opnieuw af te nemen (vgl. Deeben 
1999). Dit zou kunnen betekenen dat de bovenste zone met weinig vuursteen is verdwe-
nen. Er vanuit gaande dat dit inderdaad het geval is, kan gezien de zeer beperkte omvang 
van de concentratie en de kleine hoeveelheid resterend vuursteen toch worden verwacht 
dat er maar weinig materiaal verdwenen is en dat we een redelijk betrouwbaar beeld 
kunnen schetsen van de aard van de vindplaats.

Zoals gezegd, omvat de concentratie een zeer kleine hoeveelheid vuursteen, die in hoofd-
zaak bestaat uit kernen, afslagen, klingen, brokken en enkele werktuigen. De grote 
nadruk die op het afval (kernen, brokken, afslagen, klingen) ligt in combinatie met het 
gegeven dat het merendeel van de stukken is gebroken, geeft aan dat de vuursteenbewer-
king ter plaatse heeft plaatsgevonden. Het grote aandeel stukken met resten van het oor-
spronkelijke knoloppervlak en de aanwezigheid van brokken van slechte kwaliteit, maakt 
verder duidelijk dat de verzamelde knollen in ongeteste vorm naar deze locatie zijn mee-
gebracht.
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De vuursteenbewerking heeft zich gericht op de productie van afslagen en klingen 
als uitgangsvormen voor de benodigde werktuigen. Hoewel afslagen kunnen ontstaan in 
de loop van vrijwel ieder productieproces, getuigt de aanwezigheid van afslagkernen van 
een doelgerichte afslagproductie. Zowel bij de productie van afslagen als de klingen is 
gebruik gemaakt van verschillende percussietechnieken: directe harde (en waarschijnlijk 
ook directe zachte) percussie en indirecte percussie.

Het werktuigscala van de Ooyerhoek is bijzonder smal. Behalve één gebruikte kling, 
zijn alleen enkele microlithische spitsen aangetroffen. De aanwezigheid van speci ek aan 
de spitsproductie gekoppeld bewerkingsafval maakt duidelijk dat ter plaatse spitsproduc-
tie heeft plaatsgevonden. De gebruikte kling lijkt op het eerste gezicht overeenkomsten 
te vertonen met voor de bewerking van zacht plantaardig materiaal gebruikte klingen 
(mogelijk ontbasten) van de Hoge Vaart (Peeters, Schreurs & Verneau 2001).

De totale afwezigheid van andere werktuigen op de Ooyerhoek, maakt het gezien de 
speci eke combinatie van aan jacht gerelateerde werktuigen zeer waarschijnlijk dat we te 
maken hebben met een jachtkampje. In dit kampje heeft vuursteenbewerking plaatsge-
vonden ten behoeve van de productie van voor de jacht en het onderhoud van de pijlbe-
wapening benodigde werktuigen. Ten behoeve hiervan is door de jagers-verzamelaars een 
kleine hoeveelheid vuursteen naar de locatie meegebracht.

In het kampje is een haard aangelegd, die zich ongeveer in het midden van het ver-
spreidingsgebied van het vuursteen bevindt. De vuursteenbewerking heeft waarschijnlijk 
vooral nabij deze haard plaatsgevonden. Hierbij is er vuursteenmateriaal in de haard 
terecht gekomen; dit materiaal is verbrand. Mogelijk is de haard een keer uitgeruimd, 
waardoor ook verbrande vuursteen in de zone met het meeste bewerkingsafval is terecht 
gekomen. Het is mogelijk dat deze uitruiming in verband moet worden gebracht met bij-
voorbeeld het roosteren van hazelnoten. Hiervan zijn fragmenten van verkoolde doppen 
aangetroffen zowel in de haard als daarbuiten. Het is echter ook mogelijk dat de doppen 
na het verwijderen van de noten zelf in het vuur zijn geworpen.

Figuur 21  Het model van Binford en 
de mogelijke interpretatie van de Ooyer-
hoekse vindplaats volgens dit model.
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Op de plaats waar vuursteenbewerking heeft plaatsgevonden, is het kleinere bewer-
kingsafval op de ondergrond gevallen, waar het vervolgens ook is blijven liggen. De opge-
bruikte kernen en grotere stukken bewerkingsafval zijn daarentegen weggeworpen. Ze 
zijn aan de rand van de vuursteenconcentratie terecht gekomen, en beschrijven aldus een 
cirkel die de concentratie vrijwel perfect begrensd. Dit patroon komt goed overeen met 
het door Lewis Binford (1983) geformuleerde drop and toss zone  model ( g. 21). De 
vrij strakke begrenzing van de concentratie roept de vraag op of ter plaatse een tent kan 
hebben gestaan.

Op grond van de zeer beperkte hoeveelheid vuursteen, het ontbreken van bijvoor-
beeld kooksteenfragmenten en het bijzonder smalle werktuigspectrum, lijkt de conclusie 
gerechtvaardigd dat de gebruiksduur van het kamp zeer kort moet zijn geweest. Gedacht 
moet worden aan een verblijf van een klein groepje (misschien 2 tot 5 personen) gedu-
rende één of twee dagen. We hebben hier dan te maken met een zeer gespecialiseerd 
onderdeel van het nederzettingssysteem. Hierbij is het gebruik als jachtkamp het meest 
waarschijnlijk. Gezien de situering op een duin dat in het oosten wordt ge ankeerd door 
een beekdal dat ook in het Mesolithicum water voerde (Groenewoudt et al. 2001), is dit 
ook zeer wel te verwachten. Overgangen van droge, vrijwel zeker beboste gebieden naar 
vochtige beekdalen zijn doorgaans rijk aan wild, gevogelte en vis.

Een opvallend element in het complex van de Ooyerhoek is het doorboorde steentje, 
dat moet worden gezien als een ornament. Dergelijke objecten worden niet dikwijls aan-
getroffen (voor een overzicht zie Newell et al. 1990). Het is daarom ook moeilijk om de 
betekenis van dergelijke ornamenten te schatten. Newell et al. (1990) gebruiken orna-
menten als uitgangspunt voor een studie naar de etnische resolutie van mesolithische 
regionale groepen in West-Europa. Doorboorde rolsteen-ornamenten komen vooral tussen 
7200 en 4200 BP voor. Ze zijn uit Engeland, West en Zuid-Frankrijk, Spanje en Italië 
bekend, maar in totaal staan er slechts 9 locaties op de kaart (ibid., g. 94). Op basis 
van een zeer gecompliceerde statistische analyse wordt de ruimtelijke en chronologische 
verspreiding van deze en andere ornamenttypen vertaald in sociale verbanden van jagers-
verzamelaars-groepen (stammen, taalfamilies) in het studiegebied. Het voert te ver om 
het Ooyerhoekse ornament in dit beeld te plaatsen. Per slot van rekening ligt aan de inter-
pretatie van Newell et al. een statistische procedure ten grondslag, waarop we hier niet 
nader ingaan. Wel willen we hier de opmerking maken dat afgevraagd kan worden wat 
het effect van één nieuwe vindplaats op een totaal van 9 is op de uitkomst van dit soort 
analyses. Het is zonder meer verleidelijk om ornamenten, als versieringselementen van 
het lichaam in verband te brengen met iets als sociale identiteit. Dit is immers een zeer 
menselijk en algemeen voorkomend verschijnsel, en dat zal ook in het verre verleden wel 
het geval zijn geweest. Het probleem zit echter meer in de afhankelijkheid van interpre-
taties van ingewikkelde statistische analyses in relatie tot een zeer kleine steekproef over 
een enorm gebied.

Tenslotte dient hier nog een opmerking te worden gemaakt in relatie tot de traceerbaar-
heid van dergelijke kleine sites. Het betreft duidelijk een nederzetting waar de materiële 
neerslag zeer gering is; bovendien komt het materiaal over een zeer gering oppervlak 
voor. Hoe groot is nu de kans dat dergelijke locaties bijvoorbeeld tijdens vooronderzoek 
met behulp van grondboringen getraceerd worden? Met de gangbare methodes, die ook 
in het onderhavige geval zijn toegepast (Marinelli 1998), lijkt deze kans meer op toeval 
te berusten dan op een werkelijke kans. Zelfs als een boring midden in het vak met 
de grootste dichtheid aan vondsten in de Ooyerhoek zou zijn geplaatst, zou er hooguit 
één stukje vuursteen zijn aangetroffen. Toch blijkt zo'n locatie goed bruikbare gegevens 
op te kunnen leveren, waarmee een beter inzicht ontwikkeld kan worden over jagers-
verzamelaarsgedrag. De vraag is dan ook hoe de aanwezigheid van één stukje vuursteen 
in een boring vertaald kan worden in de kans dat we met een kleine nederzetting te maken 
hebben? En hoe dient dit bijvoorbeeld te worden doorvertaald in het begroten van een 
opgraving? Dit zijn vragen die hier niet beantwoord kunnen worden, maar het 'geval Ooy-
erhoek' kan zeker een bijdrage leveren in het zoeken naar antwoorden.

Een ander punt dat in dit verband van belang is, is het gegeven dat het vuursteen 
in een vroeg stadium van de aanleg van het opgravingsvlak in put 39 is opgemerkt. Hier-
door is het vlak plaatselijk wat hoger gehouden dan gebruikelijk. Uit de verticale versprei-
ding van het vuursteen is gebleken dat veruit de meeste vondsten uit de eerste twee 
verdiepingslagen (ca. 10 cm) afkomstig zijn. Vermoedelijk zouden deze centimeters bij de 
aanleg van het eerste vlak bij het type opgraving zoals dat voor de historische perioden 
gebeurd, zijn weggegraven, en zou hooguit de laatste 'ruis' nog zijn gedocumenteerd. Zo 
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is het verspreidingsbeeld van vuursteen dat door Van der Kleij (1996) is gepresenteerd 
voor een eerder opgegraven deel van de uitbreiding in de Ooyerhoek, mogelijk enkel nog 
de 'schaduw' van een patroon dat vele malen signi canter was dan datgene wat nu res-
teert.

Al met al heeft het onderzoek van de kleine vuursteenconcentratie uit de Ooyerhoek 
een hoeveelheid informatie opgeleverd die vele malen verder gaat dan de constatering 
dat er ooit mensen zijn geweest. Ondanks dat de vindplaats op verschillende manieren 
is opgegraven, waardoor de resolutie van de informatie niet overal hetzelfde is, is het 
toch goed mogelijk gebleken een algemeen beeld uit te lteren. Vrijwel zeker heeft dit te 
maken met het gegeven dat we met een zeer klein, eenmalig gebruikt kampje te maken 
hebben waar weinig afval is achtergelaten. Bovendien is de vuursteenconcentratie niet 
noemenswaardig verstoord door latere activiteiten, wat gezien de dichtheid en intensiteit 
van sporen uit bijvoorbeeld de 6de eeuw op zijn minst een toevallige omstandigheid is.

De opgraving van de site bleek het begin van een reeks opgravingen in het gebied van 
de Gelderse IJssel. Inmiddels is duidelijk dat dit slechts het topje van de ijsberg is en deze 
regio een onverwacht hoge kwaliteit mesolithische en neolithische vindplaatsen herbergt.

Op deze plaats willen wij de gemeentelijk archeoloog van Zutphen, drs. M. Groothedde bedanken voor de toestem-

ming het oorspronkelijke onderzoeksrapport om te mogen werken tot dit artikel. Het onderzoek werd ge nancierd door 

de gemeente Zutphen en de projectontwikkelaar Van Wijnen. Verder willen wij de opgravers bedanken voor hun inzet 

tijdens het veldwerk. Bert Groenewoudt wordt bedankt voor zijn adviezen en niet a atend enthousiasme tijdens het 

veldwerk. Jeroen Bouwmeester willen we tenslotte bedanken voor het toelaten van een stel vuursteen-freaks op 'zijn' 

opgraving.
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De Westgroep van de Trechterbeker-cultuur in Nederland (verder afgekort tot TRB), die 
tussen ca. 3400-2800 v.Chr. te dateren valt (Brindley 1986b), is vooral bekend van de 
hogere en drogere pleistocene zandgronden. Hier zijn meer dan duizend sites gevonden, 
waarbij het behalve om de bekende hunebedden en steenkisten vooral gaat om neder-
zettingen en vlakgraven. Daarnaast zijn er talrijke vondsten, veelal vuurstenen bijlen en 
aardewerk, bekend uit natte context, die frequent als rituele depots worden geduid (o.a. 
Bakker 1959; Bakker & Van der Sanden 1995; Ter Wal 1996).

Tot dusver is de archeologische interesse vooral uitgegaan naar de megalithische 
monumenten en in mindere mate naar de vlakgraven, die meestal bij toeval zijn ontdekt. 
De resultaten van de opgravingen van hunebedden zijn veelal onvoldoende gedetailleerd 
uitgewerkt en gepubliceerd, ondanks verscheidene recente artikelen (Bakker 1982-83, 
Brindley 1983; 1986a; De Groot 1988; Taayke 1985). De kennis van TRB-nederzettingen 
en daarmee van het nederzettingssysteem is buitengewoon gebrekkig, aangezien er in 
de afgelopen decennia slechts een handvol nederzettingen (gedeeltelijk) opgegraven 
is. Voorbeelden zijn Anloo, gemeente Aa en Hunze (Waterbolk 1960), Beekhuizerzand, 
gemeente Harderwijk (Modderman, Bakker & Heidinga 1976), Elspeet, gemeente Nun-
speet (Bakker 1979, 188-90), Laren, gemeente Laren (Bakker 1966; 1979, 191-3) en 
Uddelermeer, gemeente Apeldoorn (Bakker 1979, 194-6). De analyse van Bakker (1982) 
van de landschappelijke ligging van TRB-nederzettingen is hoofdzakelijk gebaseerd op 
oppervlaktevondsten.

Het valt daarom te betreuren dat er tot op heden geen wetenschappelijk onderzoeks-
programma is opgesteld en uitgevoerd dat speci ek gericht is op enerzijds het opgraven 
van een aantal representatief geachte nederzettingen, en anderzijds op het (wettelijk) 
beschermen, behouden en beheren van een aantal van de nog meest gave sites.

Tot de bekende grondsporen van de TRB behoren graf- en anderssoortige kuilen, paal-
sporen en standgreppels die de resten van palissaden vertegenwoordigen. Te Emmerhout, 
gemeente Emmen, is wellicht een waterput opgegraven (Van der Waals 1998). Er zijn 
verder twee vindplaatsen waar krassen veroorzaakt door een eergetouw zijn gevonden die 
waarschijnlijk aan de TRB mogen worden toegeschreven (Drenth & Lanting 1997; Korte-
kaas 1987). 

Het was aan het Uddelermeer op de Veluwe waar Holwerda meende dat hij resten van 
TRB-hutten in de vorm van kuilen had opgegraven. Bij de reconstructie van deze hutten 
trok hij de parallel met hutten van recente houtschillers op de Veluwe ( g. 1). Holwerda 
(1912, 3) schrijft naar aanleiding van de TRB-vondsten aan het Uddelermeer:

Dit hunebeddenvolk woonde in zeer primitieve hutten, waarvan een gedeelte van den 
bodem als een rond gat dieper in den grond was uitgegraven en met hout was bekleed, 
ten einde zoo het zitten in de lage hut mogelijke te maken. Die gaten in den grond, door 
het invallen van de hut natuurlijk met allerlei resten gevuld, zijn dan ook het voornaamste 
wat wij nog van deze hutten vinden…….Zeker is het zeer merkwaardig, dat nog op het 

J.W.H. Hogestijn
E. Drenth

met een bijdrage van F.W. Schnitger

Samenvatting - In dit artikel wordt een mogelijke huisplattegrond besproken die is aangetroffen door de Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek op de vindplaats Slootdorp-Bouwlust (Noord-Holland), een nederzetting van de Trechterbeker-cultuur. 
De verspreiding van grondsporen en vondsten doet vermoeden dat ter plaatse een tweebeukig, NW-ZO gericht houten gebouw met 
maximale afmetingen van ca. 11 x 4 m heeft gestaan. Op grond van vooral de faunaresten lijkt het erop dat op de locatie herhaal-
delijk gedurende een gedeelte van het jaar, vooral in het winterhalfjaar, werd bewoond. Ter evaluatie van de reconstructie van de 
plattegrond van Slootdorp-Bouwlust, wordt een kritische beschouwing van de uit Nederland bekende (mogelijke) midden- en laat-
neolithische huis- en hutplattegronden gepresenteerd. Hieruit wordt geconcludeerd dat de `zekere’ plattegronden tweebeukig en min 
of meer rechthoekig zijn. Dit betekent dat huizen in het midden- en Laat-Neolithicum in verschillende archeologische culturen en 
diverse landschapstypen een vergelijkbaar grondplan hadden. De gereconstrueerde plattegrond van Slootdorp-Bouwlust pas goed in 
dit beeld. De vindplaats Noordwijk-Bronsgeest maakt duidelijk dat het tweebeukige huistype in Nederland in elk geval doorloopt tot 
in de Vroege Bronstijd.

IN SLOOTDORP STOND EEN TRECHTERBEKER-HUIS? OVER MIDDEN- EN 
LAAT-NEOLITHISCHE HUISPLATTEGRONDEN UIT NEDERLAND

INLEIDING
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oogenblik de houtschillers in de bosschen op de Veluwe des zomers juist zulke hutten 
bouwen. Deze tegenwoordige hutten kunnen ons dus volkomen tot voorbeeld dienen van 
de primitieve wijze waarop zulke stammen woonden.

Het idee van Holwerda dat de TRB woonde in hutkommen moet echter als achterhaald 
worden beschouwd. Het is waarschijnlijker dat de hutkommen  iets anders vertegenwoor-
digen, bijv. (afval)kuilen die behoorden bij een TRB-nederzetting (cf. Bakker 1979, 195).

Eenduidige hut- of huisplattegronden van de TRB zijn niet bekend, hoewel de opgra-
vingen te Slootdorp-Bouwlust (gem. Wieringermeer) mogelijk een dergelijke plattegrond 
hebben opgeleverd. In dit artikel, dat een geactualiseerde en enigszins gewijzigde versie 
is van een Engelstalige publicatie van beide schrijvers (Hogestijn & Drenth 2000), wordt 
nader ingegaan op de vindplaats Slootdorp-Bouwlust. Naar aanleiding van deze vindplaats 
worden aansluitend zowel duidelijke als mogelijke midden- en laat-neolithische hut- en 
huisplattegronden uit Nederland besproken. Het voortleven van midden- en laat-neolithi-
sche bouwtradities in de Bronstijd wordt vervolgens aan de orde gesteld aan de hand van 
de huisplattegrond van Noordwijk-Bronsgeest (gem. Noordwijk) ( g. 2).

Benadrukt dient te worden dat het voor deze studie niet altijd mogelijk was de veld-
tekeningen te raadplegen. Mede daardoor zijn niet in alle gevallen de afmetingen van de 
paalsporen in de tekst gegeven. Daar waar we de lengte en breedte maten weergeven, 
gaat het steeds om de maximale maten. Wanneer de in de tekst genoemde 14C-dateringen 
gegeven zijn gekalibreerd (twee sigma s), dan is dit gebeurd met het computerprogramma 
Cal25.

Figuur 1  Hutten van recente houtschil-
lers op de Veluwe waarmee Holwerda zijn 
gereconstrueerde TRB-hutkommen ver-
geleek (naar Holwerda 1912).
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Figuur 2  Geograsche locatie van de 
genoemde vindplaatsen.

1 Slootdorp-Bouwlust
2 Dalfsen-Polhaar Oost
3 Haamstede-Brabers
4 Hekelingen III
5 Slootdorp-Kreukelhof
6 Leidschendam
7 Mienakker
8 Molenaarsgraaf
9 Neer-Leudalweg
10 Noordwijk-Bronsgeest
11 Ottoland-Kromme Elleboog
12 Ottoland-Oosteinde
13 Schokland-P14
14 Sint Odiliënberg-Neliske
15 Vasse
16 Vlaardingen
17 Wateringen
18 Windesheim
19 Zeewijk-Oost
20 Geldermalsen-De Bogen
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De vindplaats Slootdorp-Bouwlust is in 1989 als TRB-site herkend door de heer drs. 
S. Jager (ROB), nadat hem door mevrouw W. Maris enkele vondsten waren gemeld 
(Hogestijn & Jager 1990). De geogra sche ligging van de vindplaats is opmerkelijk omdat 
het hier gaat om een van de slechts twee bekende TRB-nederzettingen in een voormalig 
kweldergebied (Hogestijn 1992a; Bakker 1982). Aangenomen mag worden dat oorspron-
kelijk in het kustgebied tussen Alkmaar en Esbjerg (Denemarken), een gebied waar in het 
verleden veel erosie heeft plaatsgevonden en dat thans deel uitmaakt van de Waddenzee, 
vele vindplaatsen van de Trechterbekercultuur (Noord- en Westgroep) aanwezig waren 
(mondelinge mededeling dr. J.A.Bakker).

Tijdens de opgraving van de vindplaats Slootdorp-Bouwlust in 1991 door de ROB is een 
tweede TRB-vindplaats ontdekt, Slootdorp-Kreukelhof, op een afstand van slechts enkele 
honderden meters. Een kleinschalige testopgraving op deze vindplaats maakte duidelijk 
dat hier nog intacte cultuurlagen aanwezig waren met grote hoeveelheden archeologische 
vondsten, waaronder opvallend grote hoeveelheden bot.[1] In 1991 was het de enige TRB-
site van een dergelijke uitmuntende kwaliteit. Sindsdien heeft de site net als daarvoor 
blootgestaan aan ploegen en oxidatie, omdat de noodzakelijke stappen voor het bescher-
men en behouden van deze vindplaats niet konden worden gezet (Bulten, Hogestijn & 
Koudijs 1993). 

De vindplaats Slootdorp-Bouwlust kon worden gelocaliseerd door een dichte concen-
tratie archeologische vondsten aan het oppervlak, die correspondeerde met een duidelijk 
zichtbare donkere verkleuring van de bouwvoor. Ditzelfde verschijnsel is eveneens goed 
bekend van verscheidene vindplaatsen van een regionale groep van de Enkelgrafcultuur 
(EGK) in de vroegere kweldergebieden in de Kop van Noord-Holland. De bouwvoor is hier 
verkleurd omdat donkere cultuurlagen, die vooral bestaan uit lagen van organisch mate-
riaal en schelplagen, zijn aangeploegd. De donkere organische lagen zijn het resultaat van 
het veelvuldig ophogen van het oppervlak vooral met riet, en de daaropvolgende oxidatie 
ervan (Exaltus 1992).[2] De oorspronkelijk verscheidene meters dikke ophogingslagen van 
de vindplaats bij Aartswoud maken duidelijk dat we hier met de oudste terpen van Neder-
land te maken hebben.[3]

Alvorens over te gaan tot de opgraving is de vindplaats Slootdorp-Bouwlust onderwor-
pen aan een veldverkenning in twee fasen. De eerste fase bestond uit een bemonstering 
van de bouwvoor in een grid van 2 x 2 m met behulp van een edelmanboor met een 
diameter van 20 cm. Tijdens de tweede fase, die vooral methodologisch van aard en opzet 
was, werd een zesvoudige Feinbegehung uitgevoerd. Tussen de zoekfasen door werd de 
grond telkens bewerkt door een zgn. spitmachine. De boringen lieten zien dat intacte cul-
tuurlagen niet meer aanwezig waren; vondsten zijn daarom in secundaire positie aange-
troffen uitgezonderd die welke in een later stadium van het onderzoek in de vulling van 
enkele kuilen zijn aangetroffen.

Het opgravingsgrid bestond uit 286 eenheden, elk 2 x 2 m. Van elk vak werd uit de 
bouwvoor een monster verzameld met een volume van 200 liter. Het monster werd nat 
gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 x 4 mm met water uit de nabij gelegen 
sloot. De zeefresidu s zijn vervolgens met de hand gesorteerd. In totaal is op deze wijze 
een steekproef van ca. 10% onderzocht van het totale volume van de bouwvoor waarin 
vondsten aanwezig waren. Hierna is de bouwvoor machinaal verwijderd om de zavelige 
ondergrond te kunnen onderzoeken op de aanwezigheid van grondsporen. Aangezien de 
analyses en interpretaties van het onderzoek op Slootdorp-Bouwlust nog niet zijn afge-
rond, hebben de hieronder gepresenteerde resultaten een voorlopig karakter.

De vondstcategorieën die zijn aangetroffen in de bouwvoor en in de vulling van de daar-
onder aangetroffen kuilen bestaan uit aardewerk, vuursteen en bot ( g. 3). Aan het bot-
materiaal zal na de korte bespreking van de andere vondstcategorieën extra aandacht 
worden besteed door F.W. Schnitger.

SLOOTDORP-BOUWLUST

[1] Een 14C-datering van een verkoolde rietstengel heeft 
als resultaat: 4570  30 BP (GrA-102). Na kalibratie zijn de 
mogelijkheden zijn 3493-3469, 3373-3325, 3319-3313, 
3233-3173, 3159-3119 of 3111-3103 v.Chr.
De datering is eerder (Hogestijn & Drenth 2000:129) abu-
sievelijk gepresenteerd als datering voor Slootdorp-Bouw-
lust.

[2] Het ophogen van het oppervlak is ook verondersteld 
voor sites van de Swifterbant-cultuur: Bergschenhoek, 
gem. Bergschenhoek (Louwe Kooijmans 1987) en S3 bij 
Swifterbant, gem. Dronten (Van Zeist & Palfenier-Vegter 

1981). Bovendien is recentelijk de inhoud herontdekt van 
een kuil opgegraven te Zandwerven. De aard van deze 
inhoud en de foto s van de pro elen maken duidelijk dat 
ook deze site, alhoewel deze was gesitueerd op een rivier-
duin, is opgehoogd met organisch materiaal.

[3] Uit de diepten van de grafkuilen aangetroffen op de 
vindplaatsen Mienakker en De Veken (Pasveer & Uytter-
schaut 1992a; 1992b) is duidelijk dat de originele dikte 
van de cultuurlagen met ca. 70% is afgenomen, waar-
schijnlijk door oxidatie en compactie.

Vondsten
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In totaal zijn 10.137 stuks vuursteen verzameld (Peeters 1992), waarvan 163 afslagker-
nen, 117 werktuigen, 3846 afslagen, en 6011 brokken. De vuurstenen werktuigen ofwel 
gemodi ceerde en macroscopisch zichtbaar gebruikte artefacten, maken slechts 1,1% uit 
van het totale assemblage. De meest frequent voorkomende voorkomende werktuigen 
zijn schrabbers, boren, becs, artefacten met encoches en afslagen met gebruiksretouche 
(tabel 1).

In totaal zijn er ca. 6500 scherven verzameld. De aardewerkfragmenten afkomstig uit de 
bouwvoor zijn bijna altijd aanzienlijk kleiner (enkele cm2) dan die afkomstig uit de vulling 
van de kuilen (tot ca. 70 cm2). Dit verschil in afmetingen is waarschijnlijk het gevolg van 
recente ploegactiviteiten.

Er zijn hoofdzakelijk scherven van trechterbekers van diverse afmetingen aangetrof-
fen, vaak met verkoolde voedselresten op het oppervlak. Verder zijn er scherven van 
kommen, emmers en bakplaten herkend (determinatie dr. J.A. Bakker).

De versiering van het aardewerk laat een typochronologische datering toe van de site 
in Horizon 4/5 volgens Brindley (1986b); volgens de indeling van Bakker (1979) gaat het 
om de overgang van Laat-Drouwen (D) naar Vroeg-Havelte (E). Naar Brindley (1986b, 
104-6, g. 10) kan het aardewerk en daarmee de vindplaats rond 3000 v.Chr. gedateerd 
worden.[4]

Op sommige aardewerkscherven zijn indrukken van naakte gerst en emmertarwe aanwe-
zig (mondelinge mededeling dr. J.Buurman, ROB). Hieruit volgt dat in elk geval op de 
locatie waar het aardewerk is gemaakt  en dat is dus niet noodzakelijkerwijs Slootdorp-
Bouwlust - granen aanwezig moeten zijn geweest. De resultaten van het onderzoek naar 
macrobotanische resten zullen in het volgende nummer van Archeologie worden gepubli-
ceerd door dr. O. Brinkkemper en R. de Man (beiden ROB)

In totaal zijn er bij het onderzoek meer dan 117.000 botfragmenten geborgen met een 
gezamenlijk gewicht van ca. 26,5 kg. De kwaliteit van het materiaal is matig en in hoge 
mate gefragmenteerd hetgeen mede samenhangt met de omstandigheid dat het leeuwen-
deel afkomstig is uit de bouwvoor waarin het door ploegen en andere recente grondbe-
werking is terecht gekomen. De meeste fragmenten zijn toe te schrijven  in min of 
meer gelijke hoeveelheden - aan zoogdieren en vogels. Resten van vis zijn maar relatief 
weinig gevonden, nl. minder dan 0,9% in aantal en minder dan 0,5% in gewicht. Er is 
één humerus gevonden van een pad (Bufo bufo). Uiteindelijk kon ca. 8,5% van het aantal 
vogelbotten, ca. 4% van de zoogdierresten en ca. 30% van de visfragmenten worden 
gedetermineerd tot op een hoger taxonomisch niveau dan klasse (tabel 2).

Vis
Van de nader gedetermineerde visresten kan ca. 30% worden toegeschreven aan de steur 
(Acipenser sturio) en ca. 10 % aan platvis (Pleuronectidae). Verder zijn nog te noemen 
7 stukjes paling (Anguilla anguilla) en een kieuwboogfragment van een schelvisachtige 

Vuursteen

Aardewerk

Botanische resten

Attribuut/type Aantal Type werktuig Aantal

onverbrand 4739 schrabber 17

verbrand 4813 boor 13

  transversale spits 7

afslagkern 163 vuurslag 1

werktuig 117 splintered piece 7

afslag 3846 getand werktuig 2

brok 6011 werktuig met encoche 21

  bec 11

Totaal 6011 bijl(fragment) 3

  steker 1

  afslag met gebruiksretouche 30

  niet te determineren 4
Tabel 1  Enkele karakteristieken van vuur-
steen afkomstig uit de grondmonsters 
(10% van de bouwvoor) en de kuilen van 
Slootdorp-Bouwlust.

Botmateriaal

[4] Zie noot 1.
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(Gadidae). Uit de relatief grote hoeveelheid steurfragmenten is zeker niet direct het vroe-
gere belang daarvan af te leiden. Het gaat meestal om kleine fragmenten van steurpla-
ten (gemiddeld gewicht ca 0,2 gram) en ook die zijn nog steeds gemakkelijk als steur te 
herkennen, terwijl heel kleine fragmenten van bijv. platviswervels meestal niet op soort 
kunnen worden gedetermineerd. Vooral uit het gegeven dat visresten slechts 0,9 % van 
de totale hoeveelheid botten uitmaken kan afgeleid worden dat het belang van de steur 
relatief zeer bescheiden is geweest (zie ook hieronder).

Vogels
Het vogelbot (tabel 2) bestaat voor meer dan 98% naar aantal uit resten van eendach-
tigen waarvan ca. 86% toegeschreven kan worden aan grote eenden (zoals bijv. Anas 
platyrhynchos) en ca. 14 % aan de zomer- en/of wintertaling (Anas querquedula/crecca). 
Verder zijn nog te noemen enkele fragmenten van snippen (Charadriidae), scholekster 

Figuur 3  Slootdorp-Bouwlust: Diverse 
(vuur)stenen artefacten en een benen 
beitel (tek. H. Peeters).
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(Haematopus ostralegus), wulp (Numenius spec.), kleine roofvogels (Falconidae en Acci-
pitridae), twee onderpootfragmenten van de zeearend (Haliaetus albicilla), en een mandi-
bula fragment van de grote zaagbek (Mergus merganser). Een duivenbotje is gezien de 
kleur en structuur vrijwel zeker recent.

Zoogdieren
Van de 878 nader gedetermineerde zoogdierbotten is de helft afkomstig van het edelhert 
(Cervus elaphus). Als daarbij de 21 botfragmenten van het ree (Capreolus capreolus) en 
de niet nader op soort gebrachte geweistukjes (N=80) worden opgeteld, dan is meer dan 
60% in aantal en meer dan 70% in gewicht van de zoogdierbotten afkomstig van hertach-
tigen.
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Bijna al het hertenbot is afkomstig van de kop (gebitselementen en gewei) en de 
onderste delen van de poten (metapodia, carpalia, tarsalia, phlanges en sesamoidia). 
Slechts ca 5% is afkomstig van de meer vleeshoudende skeletdelen (zoals femur, tibia, 
humerus, radius, vertebra). Gezien de slijtage aan de gebitselementen gaat het om dieren 
in de leeftijdcategorieën juveniel tot oud. Het meeste materiaal lijkt afkomstig van volwas-
sen individuen. 

De rest van het zoogdierbot is voor het grootste deel toe te schrijven aan huisdieren. 
Daarvan is rund het meest frequent (Bos spec.),13.5% naar aantal en 18.5% naar 
gewicht, gevolgd door schaap/geit (Ovis/Capra), 9,7% en 4,5%, varken (Sus spec.), 7.5% 
en 3,4% en hond (Canis familiaris), 4,8% en 1,3%. Het materiaal is zodanig gefragmen-
teerd dat er aan het bot geen reguliere metingen kunnen worden verricht die ons een 
antwoord zouden kunnen verschaffen op de vraag of we hier nu met huisdieren en/of ook 
met wilde dieren te maken hebben. We hebben echter de indruk dat de dimensies van de 
fragmenten er toch op wijzen dat het meeste - zo niet al het - aan Sus en Bos toegewezen 
materiaal afkomstig is van gedomesticeerde dieren. 

Ook bij de huisdieren bestaat het materiaal overwegend uit delen van de onderpoten 
en uit de gebitselementen van juveniele tot oude individuen. Slechts van de hond zijn 
resten geborgen van pasgeboren dieren. Een kwart van het geborgen hondenbot (10 frag-
menten) is foetaal/neonaat en afkomstig van minimaal 3 individuen (3x een compleet 
rechter calcaneum). Een tweede kwart is afkomstig van minstens 2 forse tot zeer forse 
individuen. 

Behalve 22 botjes van muizen zijn er fragmenten geborgen van otter (Lutra lutra), een 
marterachtige (Martes spec.), bruinvis (Phocoena phocoena) en enkele wervelfragmenten 
van (kleine) walvisachtigen (Cetacea). De aangetroffen skeletelementen van de haas en 
kat zijn gezien de structuur en kleur vrijwel zeker recent.

Er zijn 5 gebitselementen geborgen die aan de mens zijn toe te schrijven: twee snij-
tanden (van volwassen personen), een gewisselde  melkkies (dP1) en twee echte kiezen 
uit de bovenkaak (M-1 of -2 sup), waarvan de ene erg gesleten, de ander ongesleten 
(afkomstig van een persoon jonger dan ca. 14 jaar).

Representativiteit van de dataset
De botresten zijn matig van kwaliteit en sterk gefragmenteerd. Voor een belangrijk deel 
zal het materiaal al ink gefragmenteerd zijn bij de depositie, maar dynamische postdepo-
sitionele processen, zoals vertrappen en verploegen, zullen in combinatie met chemische 
verwering, zeker ook hun invloed hebben doen gelden. Deze processen werken niet in 
gelijke mate in op alle skeletelementen. Over het algemeen zal gelden dat hoe steviger het 
bot is hoe groter de overlevingskans  is. Dit kan bij zoogdierbotten leiden tot een onder-
vertegenwoordiging van relatief fragiel materiaal, zoals de hersenschedel, ten opzichte 
van het postcraniale skeletmateriaal, en tot een ondervertegenwoordiging van botten van 

Soort Poten Schedel Schouder Vleugel Wervels Totaal

havikachtigen 4 - - - - 4

wintertaling - - 12 - - 12

taling 2 - 207 37 - 246

eend - 5 1352 486 - 1843

gans - - 5 3 - 8

vogels indet 19 2 82 127 43 273

plevieren - - 9 - - 9

duif - - - 1 - 1

valkachtigen 1 - - - - 1

snip - - 2 -  2

scholekster - - 1 - - 1

zeearend 2 - - - - 2

grote vogel indet. 4 - - - - 4

grote zaagbek - 1 - - - 1

wulp - - 4 - - 4

kleine vogel indet - - - 3 - 3

Tabel 2  Overzicht van de op Slootdorp-
Bouwlust gevonden soorten vogels (deze 
pagina) en zoogdieren (p. 49).

A: bekken
B: bovenkaak
C: dijbeen
D: ellepijp
E: gewei
F: hoornpit
G: knieschijf
H: onderkaak
I: onderpoot
J: opperarmbeen
K: ribben
L: schedel
M: scheenbeen
N: schouderblad
O: spaakbeen
P: tanden
Q: wervels
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neonate of erg jonge dieren. Voor eenden zal het een sterk negatieve invloed hebben op 
de vertegenwoordiging van elementen zoals de poten. Ook visbotjes zijn relatief gevoelig, 
hetgeen zal resulteren in een algehele ondervertegenwoordiging van dergelijke faunares-
ten.

Vis is relatief weinig gevonden en het is aannemelijk dat er sprake is van een relatieve 
ondervertegenwoordiging. Bij de eenden is het materiaal van de schoudergordel (scapula, 
furcula, coracoid) en de vleugels (humerus) ruim oververtegenwoordigd. Dit verschijnsel 
doet zich echter ook voor bij vindplaatsen waar ploegen e.d. van duidelijk minder belang 
is geweest (Schnitger 1990; Zeiler 1997).

Van de koppen van de zoogdieren zijn voornamelijk de gebitselementen teruggevon-
den. Dit zou kunnen wijzen op een invloed van de genoemde processen. Aan de andere 
kant is ca. een kwart van het hondenmateriaal van neonate of erg jonge dieren, wat 
doet vermoeden dat de invloed beperkt is gebleven. Op de verdeling van de postcraniale 
skeletelementen van de grotere zoogdieren (rund en edelhert) zal de invloed niet zoda-
nig geweest zijn dat deze processen voor een belangrijk deel verantwoordelijk gehouden 
kunnen worden voor de scheve verdeling tussen de weinig vleesdragende skeletelemen-
ten (onderpoten) en de veel vleesdragende delen zoals femur, humerus, radius en tibia. 
Dit zou erop kunnen wijzen dat de invloed van postdepositionele selectiemechanismen 
(zoals vertrapping, verploeging en andere vormen van grondbewerking) relatief gering is 
geweest. Mogelijk hebben ze wel geleid tot een ondervertegenwoordiging van de kleinere 
huisdieren hoewel het hoge percentage hond hier ook wijst op een beperkte invloed. Het 
lijkt er derhalve op dat de invloed van bijv. vertrappen en verploegen relatief beperkt is 
geweest en dat de waargenomen verhoudingen zonder al te veel voorbehouden geïnter-
preteerd en gebruikt kunnen worden bij de vergelijking met andere vindplaatsen. 

Seizoensindicatoren
De aangetroffen resten van grote zaagbek en de zeearend kunnen wijzen op activiteiten 
in het winterseizoen, aangezien deze soorten tegenwoordig wel als typische wintergasten 
worden gezien (Sovon 1987). Enerzijds moet daarbij wel gerealiseerd worden dat beide 
soorten gedurende het gehele jaar wel eens een enkele keer kunnen worden waargeno-
men, maar anderzijds dat de grootste aantallen en dichtheid ervan vooral in de winter-
maanden liggen. 

Groep A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Woelrat - 1 1 - - - - - - - - - - - - - -

Rund - - - 1 - 1 - 3 18 - - 1 - - - 89 -

Hond - - 1 - - - 1 - 19 1 - - 2 - - 13 3

Ree - - - - - - 3 - 7 - - - - - - 11 -

Hertachtigen - - - - 54 - - - 1 - - - - - - 25 -

Edelhert 5 - 5 2 2 - 1 3 84 2 3 5 - 5 6 309 2

walvisachtigen - - - - - - - - - - - - - - - - 3

Kat - - - - - - - - - - - 3 - - - - -

Mens - - - - - - - - - - - - - - - 7 -

Groot Zoogdier - 1 3 - - - - 5 63 4 8 6 - 8 - 93 42

Haas - - 1 1 - - - - 3 - - - - - - - -

Otter - - - - - - - - - - - - - - - 1 -

Zoogdier - - - - 3 - - 2 6 - 8 1 - 3 - 29 61

Marterachtigen - - - - - - - - - - - - - - - 1 -

Middelgroot zoogdier - 1 2 - - - - 6 51 - 22 7 2 - - 20 78

Woelmuis - 7 1 - - - - 9 - - - - 1 - - 2 -

schaap/geit 1 - - - - - - - 13 - - - - - - 67 -

Bruinvis - - - - - - - - - - - 3 - - - - 1

klein Zoogdier - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Varken - 2 - - - - - - 15 - - - - - - 45 -

Totaal 6 12 14 4 59 1 5 28 280 7 42 26 5 16 6 712 190



50 ARCHEOLOGIE NO. 10, 2000/2001

Wulp, snip en scholekster komen gedurende het gehele jaar voor, ofwel als broedvogel 
dan wel als doortrekker. Ook de wintertaling komt, ondanks zijn naam, het gehele jaar 
voor net zoals andere genoemde eenden, maar de grootste aantallen en dichtheden zijn 
overduidelijk te vinden in het winterhalfjaar.

Ook met betrekking tot andere eendachtigen kan gesteld worden dat ze in de winter 
of winterhalfjaar (zeer) veel talrijker en geconcentreerder zijn dan in de zomer. Eenden 
uit noordelijker streken overwinteren dan in grote groepen aan de kust en op de binnen-
wateren. 

De relatief grote hoeveelheid eendenbot, die enige honderden tot enige duizenden 
individuen moet representeren, doet vermoeden dat de eenden niet op individuele basis 
zijn bejaagd bijv. met pijl en boog. Vooral de (winter)taling staat vanwege zijn onvoorspel-
bare, erratische vlucht te boek als een werkelijke uitdaging, zelfs voor ervaren jagers uit-
gerust met moderne hagelgeweren. Kortom, het bejagen van individuele exemplaren lijkt 
alleen al op grond hiervan weinig voor de hand te liggen, en de grote aantallen vogelresten 
moeten daarom wel wijzen op het vangen van vooral groepen eenden bijv. met stand- of 
werpnetten. 

Als deze gedachten correct zijn dan zou dit een ondersteuning zijn van onze gedachte 
dat de vogelvangst juist in het winterhalfjaar plaats zal hebben gevonden, aangezien de 
vogels vooral dan in grote getalen en zeer dichtbijeen voorkomen. 

De resten van neonate honden wijzen waarschijnlijk op bewoningsactiviteiten in het 
voorjaar.[5] De afmetingen van de neonate botjes wijzen op honden van verschillende leef-
tijd en/of afmetingen. 

De steur kan dan wel in het voor- en najaar in kleine aantallen aanwezig zijn, maar 
wordt over het algemeen toch vooral beschouwd als een zomerindicator, aangezien deze 
soort juist dan met grote aantallen de paaigronden opzoekt. Zoals al eerder genoemd is 
het aantal fragmenten weliswaar hoog maar gaat het om zeer kleine fragmenten. Deze 
zijn echter erg gemakkelijk herkenbaar aan hun structuur en de vraag kan gesteld worden 
of de grote hoeveelheid fragmenten (die samen nog niet een grote plaat vertegenwoordi-
gen) wel in verhouding staat met het belang van de soort in het soortenspectrum. Het 
kieuwboogfragment van een grote kabeljauwachtige wijst op het winterhalfjaar.[6]

Volwassen edelherten werpen hun gewei af in februari/maart, reeën wat eerder. Tussen 
maart en juli wordt het nieuwe gewei gevormd. Het is dan nog zacht en dus niet geschikt 
om er werktuigen van te maken. Er zijn op Slootdorp-Bouwlust geen stukken gewei 
gevonden waarvan valt af te leiden of het hier gaat om schedelvaste of afgeworpen 
einden. We mogen daarom niet uitsluiten dat een deel van de geweifragmenten afkom-
stig is van afgeworpen geweien. Als het gevonden gewei vooral afkomstig is van de op 
Slootdorp-Bouwlust geslachte dieren – waarvan we vooral onderpootelementen en tanden 
en kiezen hebben teruggevonden - dan wijst dat op activiteiten in de periode herfst/winter. 
Het ontbreken van neonaat en erg ‘jong’ materiaal ( inclusief gebitselementen) van vooral 
hert en rund (de zoogdiersoorten waarvan we verreweg de meeste resten hebben terug-
gevonden) maakt het plaatshebben van jacht- en slachtactiviteiten van hert en rund op 
het nederzettingsterrein tussen begin april en eind mei weinig waarschijnlijk.

Op grond van dit alles lijken de bewoningsactiviteiten van Slootdorp-Bouwlust zich 
vooral afgespeeld te hebben in de herfst/winter. We moeten ons hierbij wel en nadrukkelijk 
bedenken dat we te maken hebben met materiaal dat uit secundaire (verploegde) context 
afkomstig is. Wellicht zouden er, indien het materiaal opgegraven zou zijn uit nog intacte 
sedimenten, aanwijzingen zijn ontdekt voor een sporadisch anderssoortig gebruik in een 
ander seizoen, bijv. een gebruik gedurende de zomer af te leiden uit de aanwezigheid van 
steurresten. Het is dus allerminst zo dat wij hier een afwezigheid van bewijs beoordelen 
als een bewijs voor afwezigheid. Integendeel zelfs. Naar onze mening laat dit botassem-
blage een dergelijke uitspraak niet toe. Bedoeld is slechts om aan te geven dat bij het 
vroegere gebruik van deze locatie, voor zover dit überhaupt aan de hand van de archaeo-
zoologische resten valt te bepalen, vooral in het winterhalfjaar veel afval is achtergela-
ten.

[5] Bij gedomesticeerde dieren kan de spreiding van 
geboorten wat groter zijn dan bij hun wilde tegenhan-
gers.

[6] Vgl. de kabeljauw van Mienakker: Beerenhout 1991.
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Soortenspectrum
Het op Slootdorp-Bouwlust aangetroffen soortenspectrum past op hoofdlijnen goed in het  
beeld dat bekend is van andere vindplaatsen in het gebied.[7] Het soortenspectrum van 
Slootdorp-Bouwlust wijst op een vochtig, open, kleinschalig en jn versneden landschap 
met mariene invloeden. De aanwezigheid van veel materiaal van hertachtigen is duidelijk 
afwijkend, en zou kunnen wijzen op de nabijheid van wat meer dekking in de vorm van 
hogere begroeiing. 

De grootste overeenkomsten met botassemblages van andere neolithische vindplaat-
sen in de Kop van Noord-Holland zijn te vinden in de verhouding tussen de aantallen 
botten van zoogdieren en vogels; globaal 50:50%. Onder de vogelbotten zijn daarbij 
de resten van eenden veruit in de meerderheid. Wat aantallen betreft, vallen daarbij de 
overige vogelsoorten in het niet; ze zijn maar met hooguit enkele elementen vertegen-
woordigd. De percentages botten van wilde zoogdieren op Slootdorp-Bouwlust zijn in ver-
gelijking tot de andere vindplaatsen in het gebied afwijkend hoog: Waar de verhouding 
tussen wild en gedomesticeerd bij de vindplaatsen van de EGK Mienakker, Zeewijk, Aarts-
woud en Kolhorn[8] uiteenloopt van 27:73 tot 12:88, bedraagt die voor Slootdorp-Bouwlust 
64:36.[9]

De jacht op en de slacht van edelhert en ree, wellicht het toepassen van een of andere 
conserveringstechniek, en het vervolgens afvoeren van een belangrijk deel van de meest 
vleesrijke karkasdelen, waren voor de gebruikers van Slootdorp-Bouwlust overduidelijk 
hoofdactiviteiten. Omdat we maar weinig resten van een op zich wel vrij breed soorten-
spectrum aan hebben getroffen, lijkt het aannemelijk dat de jacht vanuit de site op andere 
diersoorten dan edelhert, ree, eendachtigen en wellicht steur vooral opportunistisch van 
aard is geweest.

De gevonden hoeveelheden vogelbotten maken het aannemelijk dat het gaat om aan-
zienlijke aantallen vogels, die, gezien de samenstelling van het materiaal en het hoge 
percentage verbrande botten, voor een belangrijk deel ook terplekke lijken te zijn gecon-
sumeerd. Het minimale aantal individuen (MAI) op basis van het voorkomen van het arti-
culerend deel van het proximale rechter coracoid van de talingen ligt al op 50, terwijl 
voor de grotere eenden op basis van het proximale linker coracoid een MAI kan worden 
vastgesteld van 261. Als het nu berekende MAI ca. 5% van het oorspronkelijke MAI zou 
vertegenwoordigen dan betekent dat er in de nu geborgen steekproef van ca. 10 % oor-
spronkelijk de restanten van minstens 6000 eenden aanwezig zullen zijn geweest, en in de 
complete vondstlaag ca. 60.000 stuks! Bij dergelijke grote aantallen kan gesteld worden 
dat de bijdrage van eenden aan het voedselpakket van de gebruikers van Slootdorp-
Bouwlust het economisch belang van varken en schaap/geit overvleugeld kan hebben[10] 
en zelfs de bijdrage van het rund naar de kroon kan hebben gestoken.[11]

Het valt daarom niet uit te sluiten dat de eendenvangst (en de hertenjacht) bij Sloot-
dorp-Bouwlust dé belangrijkste activiteiten waren en dat de vertegenwoordiging van huis-
dierbot (ook van runderen) voor een belangrijk deel bestaat uit ‘ruis’ in de zin dat het 
materiaal is van dieren die niet primair voor consumptie of verwerking op de vindplaats 
aanwezig waren maar die daar uiteindelijk wel zijn verwerkt. Te denken valt aan dieren 
die zijn meegenomen om in de nabijheid van de vindplaats te weiden, maar in de loop van 
het verblijf zijn gestorven en om die reden ter plekke zijn geslacht.

Het rund neemt de eerste plaats in onder het materiaal van de huisdieren. Net als bij 
het edelhert is er vooral sprake van gebitselementen en onderpoten. Ook hier kan gesteld 
worden dat de invloed van taphonomische processen niet zodanig groot kan zijn geweest 
dat de sterk scheve verdeling van vleesarme en vleesrijke skeletdelen daarop in overwe-
gende mate valt terug te voeren. De aanwezigheid van ook die vleesarme skeletelementen 
duidt er op dat koeien ‘op de hoef’ op deze locatie zijn geweest, hetgeen misschien kan 
duiden op veeweiderij activiteiten. Naar het seizoen waarin dit dan zou hebben plaatsge-
vonden kunnen wij slechts gissen.

[7] Vgl . de vindplaatsen zoals Molenkolk, Mienakker, 
Maantjesland, Portelwoid (allen gem. Opmeer): Schnitger, 
1990; Kolhorn: Zeiler, 1997. Deze vindplaatsen behoren 
overigens niet toe aan de TRB, maar aan de (late) EGK.

[8] Zeiler 1997, 207.

[9] Het wel of niet meetellen van de gebitselementen 
heeft hoegenaamd geen invloed op deze verhouding.

[10] Bij alle neolithische vindplaatsen van Noord-Holland 

geldt dat de bijdrage van varken en schaap/geit aan het 
voedselpakket bescheiden is geweest.

[11] Een vergelijking van de verhouding wild : huisdier 
van verschillende neolithische vindplaatsen op basis van 
zoogdierbotten alleen (zoals door Zeiler 1997, 88 & tabel-
len 79 en 80), doet dan ook geen recht aan het belang van 
onder meer de botten van andere diergroepen (vgl. ook 
de grote hoeveelheid vis die gevonden is op de vindplaats 
Mienakker).
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Opvallend is het hoge percentage hond binnen het botmateriaal van de huisdieren, 
nl ca. 17%; bij Mienakker en Kolhorn bedragen deze percentages resp. 4% en 27%. We 
nemen aan dat honden werden gegeten[12], maar of zij vooral ten behoeve van die con-
sumptie zijn gehouden en gefokt (zoals dat voor varken en schaap/geit aannemelijk is) is 
niet zo maar uit de hoge percentages af te leiden. Wellicht zijn er immers in verband met 
de hertenjacht, of eendenvangst relatief veel honden aanwezig geweest op deze sites.

Een aspect dat ook een rol speelt bij deze hoge percentages hond is de aard van 
het ‘slachtgedrag’ van de bewoners van Slootdorp-Bouwlust. Als er inderdaad sprake 
is geweest van een locatie waar op grote schaal eendenvlees werd ‘geoogst’, dan ligt 
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625.00 Figuur 4  Slootdorp-Bouwlust: (van boven 
naar beneden) horizontale dichtheden 
van het totaal aan vondsten, de aantallen 
natuursteen en bot verzameld uit grond-
monsters. De coördinaten verwijzen naar 
een locaal meetsysteem.

[12] Aanwijzingen daarvoor zijn gevonden op de vind-
plaatsen Mienakker & Zeewijk-Oost (gem. Niedorp), beide 

behorend tot de EGK, in de vorm van snijsporen op hon-
denbot.[
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het voor de hand dat er relatief maar weinig aanleiding zal zijn geweest om huisdieren 
‘gewoon zo maar’ louter voor de consumptie ter plekke te slachten. Het lijkt dan aanne-
melijk dat het nu geborgen materiaal vooral een slacht representeert die samenhangt met 
een ‘natuurlijke’ uitval van een relatief kleine populatie van rund, schaap/geit en varken. 
Helaas kunnen we deze hypothese niet onderbouwen met een leeftijdscurve, aangezien 
het gebitsmateriaal vooral bestaat uit losse elementen waardoor het samenstellen daar-
van niet mogelijk is.

Conclusies
Het botassemblage van Slootdorp-Bouwlust wordt gedomineerd door eendenbot en resten 
van hertachtigen. Er zijn relatief weinig resten herkend van rund, schaap/geit en varken 
en vis. De vleesrijke skeletdelen van de hertachtigen en de huisdieren zijn sterk onder-
vertegenwoordigd ten opzichte van de vleesarme delen. Hoewel het voor de hand ligt om 
postdepositionele processen hierbij (vooral vertrapping en verploegen) een aanzienlijke 
rol toe te dichten, zijn we toch van mening dat de samenstelling van het bottenassemblage 
en de aanwezigheid van de overblijfselen van neonate honden aangeven dat deze invloe-
den toch beperkt van omvang zullen zijn gebleven.

De nadruk van de activiteiten heeft gelegen op de vangst van groepen vogels en op 
de jacht van vooral edelherten en reeën. De meest vleesrijke karkasdelen van de wilde 
en gedomesticeerde zoogdieren zijn frequent afgevoerd voor consumptie elders op een 
later tijdstip. De resten van huisdieren mogen verklaard worden vanuit een slacht van 
huisdieren die door ziekte of gebrek aan hun einde kwamen. Het is evenmin helder of de 
aanwezigheid van resten van steur ook duidt op een bescheiden want kennelijk weinig fre-
quente aanwezigheid van (veeweidende?) groepjes gedurende (een deel van) de zomer. 

Op grond van de archeozoölogische resten van Slootdorp-Bouwlust en de vergelijking 
hiervan met botassemblages van andere neolithische vindplaatsen in de regio, mag de site 
worden opgevat als een herhaaldelijk maar tijdelijk gebruikte kampplaats. Het leeuwen-
deel van die bewoningsmomenten heeft zich in het winterhalfjaar voltrokken. 

De verspreiding van de vondsten overlapt grotendeels met die van antropogene grondspo-
ren; de eerstgenoemde heeft een iets grotere omvang (g. 4). Al met al zijn 535 paal- en 
staaksporen (gem. diameter ca. 9 cm) en 14 kuilen van de TRB ontdekt. De kuilen blijken 
vooral in de periferie van de site aanwezig, dat wil zeggen vooral buiten de concentratie 
van paal- en staaksporen en vondsten (g. 5).

Er kunnen drie hoofdgroepen paal- en staaksporen worden onderscheiden: sporen met 
een puntige, ronde of vlakke onderzijde. Het ziet er naar uit dat spitse staken dieper in de 
ondergrond reiken dan bij de twee andere typen (2-42 cm, gem. 12 cm; 1-43 cm, gem. 8 
cm; 1-30 cm, gem. 9 cm). We hebben hiervoor op dit moment geen verklaring. 

Min of meer in het midden van de totale verspreiding van alle paal- en staaksporen 
(g. 6) is vaag een omtrek van een of andere structuur zichtbaar, met afmetingen van ca. 
11 x 4 m (g. 7). De lengteas is min of meer NW-ZO en vooral in het zuidwestelijke deel 
van de ‘plattegrond’ lijken we een centrale rij palen aan te kunnen wijzen, hetgeen zou 

Grondsporen en 
vondstverspreiding

Figuur 5  Slootdorp-Bouwlust: overzicht 
van alle grondsporen (schaal ca. 1:345).
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kunnen wijzen op een tweebeukige (d.w.z. tweeschepige) structuur. De vage contouren 
tekenen zich overigens het beste af, wanneer uitsluitend de paal- en staaksporen met een 
vlakke onderzijde worden afgebeeld (g. 8).

Wij nemen aan dat deze conguratie de overblijfselen representeert van een eenvou-
dige houten constructie, die verscheidene keren is gerepareerd en herbouwd. Het laatste 
valt vooral af te leiden uit de noord- en zuidwestelijke zijden waar relatief veel paal- en 
staaksporen aanwezig zijn.

De horizontale verspreiding van vondsten afkomstig uit de bouwvoor is vervolgens 
geanalyseerd teneinde deze veronderstelling te testen. Het blijkt dat het merendeel van 
de vondsten juist naast de veronderstelde hut- of huisplattegrond was gelegen (cf. Schnit-
ger 1991a; Peeters 1992). De geringere vondstdichtheid in het centrale gebied zou erop 
kunnen duiden dat de cultuurlagen – als die al ter plaatse aanwezig zijn geweest – reeds 
waren verdwenen voordat het terrein vanaf 1930 geploegd werd. Er zijn echter tijdens de 
opgraving vier recente drainagegreppels aangetroffen, waarvan er een juist het centrale 
deel van de site doorsneed. De vulling van deze greppels bestond gedeeltelijk uit brokken 
cultuurlaag van verschillende afmetingen, de grootste met een doorsnede van net 10 cm. 
Uit de afmetingen van de brokken in de greppelvulling kon niet worden afgeleid dat de 
cultuurlaag in het centrale deel dunner was dan die daar direct buiten, zodat deze dus 
waarschijnlijk (minimaal) van dezelfde dikte zal zijn geweest op het moment waarop na 
de drooglegging de eerste grondbewerking plaatsvond. De conclusie moet daarom ook 
zijn dat de geringe dichtheid van vondsten in het centrale deel van de vindplaats niet 
uitsluitend geweten kan worden aan postdepositionele processen sinds 1930, maar toch 

Figuur 6  Slootdorp-Bouwlust: 3D weer-
gave van de paal- en staaksporen.

Figuur 7  Slootdorp-Bouwlust: veronder-
stelde locatie van het huis (schaal ca. 
1:345).
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vooral een weerspiegeling is van de oorspronkelijke horizontale vondstverspreiding in de 
vroegere ophogingslagen, ondanks dat die door recente ploegactiviteiten volledig in de 
bouwvoor zijn opgenomen.

In sommige brokken cultuurlaag aangetroffen in de greppelvullingen, zijn verschil-
lende kleine microstratigrasche eenheden waargenomen, o.a. dunne lagen van mossel-
schelpen en klei. Deze microstratigrae is zeer bekend van nederzettingsterreinen van de 
EGK in de regio en moet beschouwd worden als het resultaat van een onbekend aantal 
gebeurtenissen die geassocieerd zijn met sedimentatie van zowel culturele als natuurlijke 
aard. Hoewel de duur van die verschillende gebeurtenissen ons ontgaat, indiceren zowel 
de aard van de stratigrae van de cultuurlaag, de grote hoeveelheid vondsten alsook het 
mogelijk seizoensmatige karakter van de site een gebruik van deze locatie gedurende 
verscheidene jaren.

De verspreiding van de vondsten doet vermoeden dat het ruimtelijk gebruik van vooral 
het centrale deel van de vindplaats en de directe omgeving daarvan tamelijk continu is 
geweest. Deze gedachte wordt ondersteund door de aanwezigheid van een dichte concen-
tratie paal- en staaksporen aan de noord- en zuidwestelijke zijde van de veronderstelde 
hutplaats. Zoals gezegd wijst dit waarschijnlijk op verscheidene reparaties en vernieuwin-
gen. Dit patroon behoeft geen verbazing, aangezien het waarschijnlijk is dat vooral deze 
zijden blootstonden aan de overheersend westelijke winden en dus aan cycli van natte en 
droge condities. De andere wanden zijn veel minder duidelijk zijn aan te geven. Vermoe-
delijk is dit zo, omdat de paal- en staaksporen behoren tot enkele, elkaar deels overlap-
pende structuren.

Samenvattend willlen we benadrukken dat de analyse van paal- en staaksporen niet 
heeft geleid tot de herkenning van een evidente, eenduidige plattegrond. Desalniettemin 
doet de verspreiding van de genoemde sporen vermoeden dat op Slootdorp-Bouwlust 
een mogelijk tweebeukig, NW-ZO gericht meermalen gerepareerd houten gebouw heeft 
gestaan, dat als maximale afmetingen 11 x 4 m had. Het is onduidelijk waar een ingang 
is geweest, hoewel naar ons idee de zuid- en noordoostelijke wanden daarvoor eerder in 
aanmerking komen dan de andere.[13] Gelet op de andere archeologische resten die zijn 
aangetroffen en gezien de min of meer centrale positie binnen de site veronderstellen wij 
dat de constructie een huis- of hutplattegrond is.

De betrouwbaarheid van de reconstructie van de plattegrond van Slootdorp-Bouwlust kan 
tot op zekere hoogte getoetst worden door andere midden- en laat-neolithische `huisplat-
tegronden’ uit Nederland kritisch te beschouwen.[14]

Figuur 8  Slootdorp-Bouwlust: overzicht 
van de paal- en staaksporen met vlakke 
onderzijde (schaal ca. 1:345).

SLOOTDORP IN EEN 
BREDERE CONTEXT

[13] Bij de meest duidelijke midden- en laat-neolithische 
plattegronden is de ingang telkens in een van de korte 
zijden aanwezig. Voor de ‘plattegrond’ van Slootdorp-
Bouwlust zou dat betekenen dat de ingang in de zuidoos-
telijke korte wand mag worden verondersteld, al levert de 
verspreiding en aard van de paal- en staaksporen daar 
geen enkele overtuigende indicatie voor.

[14] De termen ‘hutplattegrond’ of ‘huisplattegrond’ zijn 
hier gebruikt ter aanduiding van resten van structuren 
of constructies die in het verleden door de mens zijn 
gebruikt voor bewoning, in tegenstelling tot constructies 
voor andere doeleinden, zoals spiekers, stallen of Toten-
hütten.
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Kortgeleden zijn door Ten Anscher (2000; zie ook elders in deze bundel) enkele plat-
tegronden gepubliceerd, gereconstrueerd op basis van zijn opgravingen op de grote dek-
zandrug van de vindplaats Schokland-P14 te Ens (gem. Noordoostpolder) gelegen juist 
ten oosten van het vroegere eiland Schokland. Volgens Ten Anscher gaat het om minstens 
twee en mogelijk zelfs om vier huisplattegronden (g. 9). 

De plattegrond van ‘huis I’ is het meest compleet; volgens de reconstructie zijn in het 
veld slechts twee paalsporen niet ontdekt. Beide zouden deel uitmaken van de noordelijke 
lange wand, waaronder een hoekpaal. De afmetingen van de plattegrond zijn ca. 12 x 6 
m, de oriëntatie NO-ZW. Zowel de lange als korte wanden zijn licht gebogen; een ingang 
kan niet worden vastgesteld. ‘Huis II’ is vrijwel identiek aan huisplattegrond I met zijn 
afmetingen van ca. 13 x 5-6 m; de NO-ZW-oriëntatie, en licht gebogen lange en korte 
wanden. Wel dient opgemerkt te worden dat volgens de reconstructie drie van de vier 
hoekpalen in het veld niet gevonden zijn. Mogelijk is er in de noordwestelijke palenrij een 
ingang geweest. 

Volgens Ten Anscher (2000, 159) duidt de aanwezigheid in beide plattegronden van 
palen die niet aan de korte dan wel de lange wand kunnen worden toegeschreven moge-
lijkerwijs op een tweedeling van de binnenruimte. Ook hier geldt dat in deze interpretatie 
meer paalsporen verondersteld worden dan het aantal dat daadwerkelijk in het veld gere-
gistreerd is. 

Op basis van de zojuist genoemde plattegronden heeft Ten Anscher nog twee huisplat-
tegronden gereconstrueerd: de ‘huizen’ III en IV. In beide gevallen wordt verondersteld 
dat een relatief groot aantal paalsporen is verdwenen (bijv. door bodemvorming). Volgens 
de reconstructies van Ten Anscher zouden de lange wanden van deze huizen bestaan 
hebben uit elk vier dus tezamen acht paalsporen, waarvan er in het geval van ‘huis III’ in 
totaal slechts twee en bij ‘huis IV’ slechts één gevonden zijn. 

De plattegronden van de ‘huizen’ I en II maken op ons de meest betrouwbare indruk, 
omdat hiervan in vergelijking met de ‘huizen’ III en IV maar relatief weinig paalsporen 
ontbreken. 

De plattegronden worden door Ten Anscher (2000, 160-1) gedateerd in een late fase 
van de Swifterbant-cultuur dan wel vroege Trechterbeker-cultuur (pre-Drouwen-fase), dat 
wil zeggen ca. 4000-3400 v.Chr. Hij geeft als argumenten voor deze datering het voorko-
men in de vulling van de paalsporen van aardewerkscherven die overwegend verschraald 
zijn met steengruis of organisch materiaal, het feit dat een aantal paalsporen oversneden 
is door laat-neolithische krassen veroorzaakt door een eergetouw, de mate waarin de 
paalsporen door bodemvorming en bioturbatie zijn aangetast, en de gelijkenis tussen de 
plattegronden van P14 en die afkomstig van Wateringen 4 (zie hieronder).

De Swifterbant-cultuur
Schokland-P14

Figuur 9  Schokland-P14: veronderstelde 
huisplattegronden van de late Swifter-
bant-cultuur of vroege Trechterbeker-cul-
tuur. Van links naar rechts: ‘huis’ II, I, III 
en IV (naar Ten Anscher 2000).
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Bij opgravingen van de site Wateringen 4 (gem. Wateringen) zijn de resten aangetroffen 
van een tweebeukig gebouw (g. 10) (Raemakers et al: 1997). Deze site, gelegen op een 
duin, is 14C-gedateerd tussen 3625-3400 v.Chr. De min of meer rechthoekige plattegrond 
is O-W georiënteerd, de lange wanden zijn nagenoeg recht, de korte wanden zijn mis-
schien licht gebogen. De lengte van de plattegrond bedraagt ca. 11 x 4 m (Raemakers 
et al. 1997, 149). Er zijn geen aanwijzingen voor een ingang noch voor een ruimtelijke 
onderverdeling. De diameter van de paalgaten varieert van ca. 16 tot 40 cm. Opmerkelijk 
is dat in de paalsporen nog resten van de houten palen aanwezig waren. Paleobotanisch 
onderzoek leert dat voor de centrale palenrij elzenhout gebruikt was; voor de wandpalen 
hout van jeneverbes.

Bij de opgravingen op de eponieme site Vlaardingen (gem. Vlaardingen) zijn twee plat-
tegronden van de Vlaardingen-cultuur aangetroffen (Van Beek 1990; Glasbergen, Groen-
man-van Waateringe 1966, g. 31; Verhart 1992, 89-91). De site was gelegen op een 
oeverwal langs een kreek. Beide plattegronden kunnen worden toegewezen aan fase 
Vlaardingen 1b (Lanting & Mook 1977), die hier gedateerd is tussen 4420 ±120 BP 
(GrN-4114) en 4250 ± 75 BP (GrN-2304), dus waarschijnlijk tussen ca. 3100 en 2800 
v.Chr. Plattegrond 1 (g. 11a), ontdekt in opgravingsput 15, is rechthoekig, NO-ZW 
georiënteerd, tweebeukig en meet ca. 9,5 x 5,5 m. De houten palen of staken waren 
bewaard gebleven; de diameters ervan varieerden van 6 tot 25 cm. Aanwijzingen voor een 
ingang of voor een duidelijke ruimtelijke interne indeling van het huis zijn niet gevonden.

Figuur 10  Wateringen 4:  plattegrond 
van de Hazendonk 3-groep. Boven: hori-
zontaal overzicht, beneden: overzicht van 
(rest)diepten van de paalsporen (naar 
Raemaekers et al. 1997).

De Vlaardingen-cultuur
Vlaardingen

De Hazendonk 3-groep
Wateringen 4
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Plattegrond 2 (g. 11b en 12) is rechthoekig, ONO-ZWZ gericht, tweebeukig en heeft 
als afmetingen ca. 9,5 x 3 m. De palen in de centrale rij waren op onregelmatige afstanden 
van elkaar geplaatst, zodanig dat deze plattegrond in feite uit twee zeshoekige congura-
ties lijkt te bestaan. Aanwijzingen voor een ingang of een interne ruimtelijke verdeling 
ontbreken.

De site Haamstede-Brabers (gem. Schouwen-Duiveland) is gelegen op een zandonder-
grond (Verhart 1992). Het daar gevonden aardewerk is toegeschreven aan de Vlaardin-
gencultuur, fase 2a.[15] Er is een 14C-datering voorhanden, 4410 ± 60 BP (GrN-1577),[16] 
maar die lijkt ons wat te oud, omdat een dergelijke datering eerder past bij de voorgaande 
fase Vlaardingen 1b. Er zijn bij de opgraving drie clusters van grondsporen ontdekt, waar-
van er twee door Verhart als huisplattegrond zijn gepresenteerd.

Huisplattegrond 1 uit cluster 1 (g. 13), is rechthoekig tot licht trapezoïdaal en ONO-
WZW georiënteerd. De lange wanden zijn recht, maar de oostelijke korte wand is licht naar 
binnen gebogen. De plattegrond is tweebeukig, met een lengte van ca. 9 meter en een 
breedte tussen 3,5 m (westzijde) en 4 m (oostzijde). De diameter van de palen varieert 
van ongeveer 10 tot 20 cm. Gezien de afstanden tussen de wandpalen lijken één of twee 
ingangen aanwezig geweest in de noordelijke lange wand. Verder lijkt de aanwezigheid 
van talrijke staaksporen en van een langgerekte depressie of verkleuring in het westelijke 
deel van de plattegrond juist naast een haard, te wijzen op een ruimtelijke tweedeling, al 
is de functie van het oostelijke deel volstrekt onduidelijk.

De tweede plattegrond (g. 14) uit cluster 2, is vermoedelijk tweebeukig geweest 
gezien de aanwezigheid van een relatief groot paalspoor min of meer gelegen op de cen-
trale lengteas. De afmetingen van de plattegrond zijn ca. 7,5 x 4 m; de oriëntatie is onge-
veer NW-ZO. De plattegrond is tamelijk rechthoekig, de lange wanden zijn recht, de korte 
wanden zijn licht gebogen en zijn wellicht gerepareerd. De positie van de ingang is niet 
duidelijk. Het is mogelijk dat de plattegrond in compartimenten verdeeld is geweest; de 
onregelmatige paalzetting in het noordelijke deel wijst daar misschien op. De diameters 
van de paalsporen zijn opvallend groot: ca. 20 tot 50 cm.

De plattegrond van cluster 4 (g. 15) is zeer onregelmatig en vertegenwoordigt moge-
lijk een tweebeukig gebouw. De oriëntatie ervan is NW-ZO, de grootste lengte bedraagt 
ca. 6 m, en de grootste breedte ca. 3,5 meter. De diameter van de palen bedraagt onge-
veer 10 tot 45 cm, waarbij de noordoostelijke wand heeft bestaan uit dikkere palen. De 
lange wanden lijken tamelijk recht, maar de westelijke korte wand is naar buiten gebogen. 

Figuur 11a (links)  Vlaardingen: huisplat-
tegrond 1.

Figuur 11b (midden en rechts)  Vlaardin-
gen: huisplattegrond 2 (respectievelijk 1e 
en 2e vlak) (naar Verhart 1992).

[15] Onversierd aardewerk met duidelijke bekervormen 
wordt in de Rijn-Maas-delta, indien gevonden met ver-
sierde scherven EGK-aardewerk, frequent toegeschreven 
aan fase 2b van de Vlaardingen-cultuur. Een toewijzing 
van dergelijke complexen aan de (late) EGK ligt evenwel 
voor de hand. De karakteristieken van dergelijke com-
plexen kunnen geïnterpreteerd worden als een uiting van 

regionale identiteit binnen de EGK. Deze regionale groep 
is wel aangeduid als de Rijn-Maasgroep (Hogestijn 1997: 
45, noot 16; Van Ginkel & Hogestijn 1997).

[16] Gekalibreerd 3333-3211, 3191-3155, 3135-3131 of 
3125-2903 v.Chr.

Haamstede-Brabers
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Er zijn geen aanwijzingen voor een onderverdeling van de binnenruimte, al zijn er in het 
westelijke deel van de plattegrond wat meer dunne paaltjes aanwezig dan in het oostelijke 
deel. We sluiten ons aan bij Verhart (1992) die stelt dat het hier waarschijnlijk niet gaat 
om de resten van een huis.

Figuur 12  Vlaardingen: reconstructie van 
huis 2 (naar Verhart 1992)

Figuur 13  Haamstede-Brabers: huisplat-
tegrond 1 van de Vlaardingen-cultuur en 
de reconstructie van het huis (naar Ver-
hart 1992).
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Figuur 15  Haamstede-Brabers: platte-
grond 3 van de Vlaardingen-cultuur (naar 
Verhart 1992).

Figuur 14  Haamstede-Brabers: huisplat-
tegrond 2 van de Vlaardingen-cultuur en 
de reconstructie van het huis (naar Ver-
hart 1992).
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De vindplaats Mienakker (gem. Opmeer) een vindplaats die wordt gezien als een seizoens-
matig gebruikt extractiekampement (jacht, vis- en vogelvangst, en veeweiderij) (Schnit-
ger 1991b; Hogestijn 1997). De volgende 14C-dateringen zijn voor Mienakker beschikbaar: 
4130 ± 40 BP (GrA-108), 4100 ± 30 BP (GrA-109) en 4120 ± 30 BP (GrA-110).[17] Het 
gaat telkens om verbrand riet dat gedateerd is; de monsters zijn afkomstig uit verschil-
lende ophogingslagen. Een eerste analyse van de grondsporen heeft geleid tot de herken-
ning van een vrij kleine rechthoekige en tweebeukige plattegrond, NO-ZW gericht, met 
een lengte van ca. 6 m en een breedte van ca. 3,5 m (g. 16). De meest noordelijke hoek 
van de hutplattegrond is niet aangetroffen. Deze is in de Middeleeuwen bij het graven van 
een greppel verstoord. De ingang lag waarschijnlijk in de noordoostelijke korte wand. De 
paaltjes waren vrij dun: ca. 8-20 cm. Duidelijke aanwijzingen voor een onderverdeling van 
de ruimte zijn niet aangetroffen, hoewel in het noordoostelijke deel van de plattegrond 
meer staken gevonden zijn dan in het zuidwestelijke deel.

De tweede site waarvan een plattegrond bekend is, is Zeewijk-Oost (gem. Niedorp) 
(Hogestijn 1997). Deze is gesitueerd op een oeverwal en moet waarschijnlijk worden 
opgevat als een (vrijwel) permanent bewoonde residentiële nederzetting. Een spectacu-
laire ontdekking bij het onderzoek, is een zeer regelmatige tweebeukige, NO-ZW gerichte 
plattegrond, met afmetingen van ca. 22 x 7 meter (g. 17). De constructie zelf heeft 
bestaan uit zeer dikke palen met diameters van ongeveer 30 tot 50 cm. Van de nokdra-
gers van eikenhout waren nog de stompen in de ondergrond aanwezig. Van de buitenste 
drie jaarringen van een van deze stompen is een datering voorhanden: 3910 ± 50 BP 
(GrN-18488).[18] De plattegrond bestaat feitelijk uit twee gekoppelde trapezoïdale delen, 
waarbij een duidelijke knik aanwezig is in de lange wanden. De zuidwestelijke korte wand 
is recht, de noordoostelijke wand is licht naar binnen gebogen. Er zijn geen duidelijke 
aanwijzingen voor een onderverdeling van de ruimte, zij het dat in het zuidelijke deel van 
de plattegrond een vierkante conguratie aanwezig is van ondiep ingegraven palen zonder 
duidelijk structurele functie. De ingang heeft zich bevonden in de noordoostelijke korte 
wand.

De Enkelgraf-cultuur
Mienakker

Figuur 16  Mienakker: huisplattegrond 
van de EGK (schaal ruim 1:50).

[17] De gekalibreerde uitkomsten liggen in de eerste helft 
van het derde millennium v.Chr.

[18] Gekalibreerd: 2557-2537, 2495-2275, 2253-2229 of 
2221-2205 v.Chr.

Zeewijk-Oost
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Het gebouw van Zeewijk-Oost is geen normaal woonhuis geweest en zeker ook geen 
stal (cf. Hogestijn 1997 voor een uitgebreide discussie hieromtrent). De afwezigheid van 
huishoudelijk afval, de afwezigheid van enige relevante fosfaataanrijking, de situering in 
de periferie van de site alsmede de uitzonderlijke omvang (zie ook hieronder) en de regel-
matige bouwwijze duiden hierop. We weten dus vooral wat het niet is. Heeft het gebouw 
dan wellicht een rituele of ceremoniële functie gehad? 

In opgravingsput 15 van Vlaardingen zijn 17 houten staken aangetroffen op de oeverwal 
van een kreek, die (een deel van?) een plattegrond vormden van een rechthoekige, twee-
beukige constructie met een NNO-ZZW-oriëntatie en afmetingen van ca. 6 x 3 m (g. 
18). De diameter van de paaltjes uit de centrale rij bedroeg ca. 8 cm, en die van de wand-
paaltjes ca. 4 cm (Bakker in: Van Regteren-Altena et al. 1962, 232-5; Lanting & Mook 
1977, 89; Van Beek 1990, 172 en g. 98). De paaltjes zijn, voor zover af te leiden uit de 
studie van Van Beek (1990, 184), vervaardigd van hout van es, els en hazelaar,. Het is 
onduidelijk waar de ingang heeft gezeten en of er een ruimtelijke indeling is geweest. Deze 
structuur is geassocieerd met een aantal versierde scherven van de Klokbekercultuur, 

De Klokbeker-cultuur
Vlaardingen

Figuur 17  Zeewijk-Oost: plattegrond van 
een groot tweebeukig gebouw.
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meer precies van maritieme klokbekers, en onversierde scherven.[19] De 14C-dateringen 
die gemaakt zijn van de genoemde staken lopen uiteen van 3910 ± 30 BP (GrN-2158; 
2467-2305 v.Chr.) tot 3850 ± 50 BP (GrN-3097; 2463-2199 of 2163-2145 v.Chr.). Gezien 
de diameters van de gebruikte houten paaltjes en daarmee wankele constructie en het 
geringe aantal geassocieerde vondsten lijkt het ons te gaan om een tijdelijk gebruikte en 
niet gerepareerde constructie en dienovereenkomstig een zeer kortstondig gebruik van 
deze site (cf. Bakker, in: Van Regteren Altena et al. 1962, 234; Louwe Kooijmans 1974, 
282). In de vondstlaag van de Klokbekercultuur aangetroffen in opgravingsput 9 te Vlaar-
dingen zijn nog zeven houten staken aangetroffen (diameter tussen 6 en 9 cm) in een 
gebogen conguratie (Van Beek 1990, 112 en g. 95). Dit zou de conguratie kunnen zijn 
die door Van Der Waals (1984, 10) geïnterpreteerd worden als de overblijfselen van een 
tweede Klokbeker-hut. De vorm hiervan pleit echter tegen deze interpretatie. Misschien 
gaat het hier wel om een windscherm, zoals Van Beek oppert (1990, 113). 

De staken in kwestie zijn gevonden in en juist naast het zuidelijke proel van de 
opgravingsput. Volgens dr. J.A. Bakker (mondelinge mededeling juli 1999), een van de 
toenmalige opgravingsleiders, is het goed mogelijk dat staken ten noorden van deze 
opgravingsput weggegraven zijn zonder dat ze zijn opgemerkt.

Recentelijk zijn verschillende andere ‘huis-’ en ‘hutplattegronden’ uit het midden- of Laat-
Neolithicum in Nederland ontdekt. In deze paragraaf zullen we deze ‘plattegronden’ kri-
tisch onder de loep nemen. Zoals uit het onderstaande zal blijken, doen zich hierbij in 
hoofdzaak twee problemen voor: sommige plattegronden zijn niet overtuigend en/of de 
datering is soms onzeker.

Bij een opgraving op de vindplaats Sint Odiliënberg-Neliske (gem. Ambt-Montfort) zijn 
twee parallelle rijen paalgaten ontdekt, tezamen ca. 24 x 2 m metend en NW-ZO georiën-
teerd (g. 19). Volgens Wansleeben & Verhart (1993) zijn het de resten van een huis van 
de Michelsberg-cultuur, omdat ter plaatse scherven en vuurstenen werktuigen van deze 
cultuur zijn aangetroffen. Onlangs heeft Verhart (2000, 203-24) zich opnieuw voor een 
dergelijke interpretatie uitgesproken, zij het dat hij nu iets meer terughoudendheid toont. 
Wij zijn verre van overtuigd van de bovenstaande interpretatie. Het blijkt dat houtskool 
uit twee van de sporen die behoren tot de ‘conguratie’ 14C-gedateerd is: 3650 ± 50 BP 

Figuur 18  Vlaardingen: huisplattegrond 
van de Klokbekercultuur (naar Van Beek 
1990; schaal ca. 1:95).

Mogelijke midden- en 
laat-neolithische 
plattegronden

Sint Odiliënberg-Neliske

[19] Opvallend is dat Van Beek (1990, 173) deze onver-
sierde scherven toeschrijft aan de Vlaardingen-cultuur, 

terwijl het meer voor de hand ligt deze te beschouwen als 
onversierd klokbekeraardewerk.
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(UtC-2641) en op 3270 ± 60 BP (UtC-2642). Deze uitkomsten wijzen achtereenvolgens op 
activiteiten in respectievelijk het Laat-Neolithicum of de Vroege Bronstijd en de Midden-
Bronstijd. Een scherf met visgraatmotief die ter plaatse maar voorafgaande aan de opgra-
vingen werd verzameld door een amateur-archeoloog in het begin van de jarig negentig, 
blijkt goed bij de eerstgenoemde 14C-datering te passen. Bij bestudering door de tweede 
auteur van de vondsten van Sint Odiliënberg-Neliske bleek dat deze scherf waarschijnlijk 
met een getande spatel is versierd en niet met een gladde spatel.[20] Daarmee behoort 
de scherf waarschijnlijk tot de Klokbekercultuur en niet tot de EGK zoals Verhart (2000, 
216) beweert. Een aantal kwartsverschraalde scherven zou naar het idee van de tweede 
auteur wel eens tot de Midden-Bronstijd kunnen behoren en daarom in verband gebracht 
mogen worden met de tweede genoemde 14C-datering. Verhart (2000, 212) noemt nog 
vijf 14C-dateringen, die ter controle en als aanvulling op de zojuist vermelde dateringen 
zijn gemaakt. Opmerkelijk is dat geen van deze ‘nieuwe’ dateringen in de richting van 
de Michelsberg-cultuur wijst. Twee ervan vallen in de periode van het Midden-Neolithicum 
B, twee in de Midden-Bronstijd en één op de overgang van Late Bronstijd naar vroege 
IJzertijd. Verder willen wij erop wijzen dat op slechts ca. 10 meter ten oosten van de 
‘plattegrond’ een crematiegraf uit de late IJzertijd of het begin van de Romeinse Tijd is 
aangetroffen met een 14C-datering van 1980 ± 50 BP (UtC-2640). 

Een datering en culturele duiding van de paalconguratie louter en alleen op grond 
van een ruimtelijke associatie daarvan met artefacten van de Michelsberg-cultuur (Ver-
hart 2000, 213) lijkt ons te eenvoudig. Het argument dat er nauwelijks andere archeolo-
gische resten dan die van de Michelsberg-cultuur aanwezig zijn (ibid.) overtuigd ons in 
onvoldoende mate. De tijdens de opgravingen aangetroffen archeologische resten en de 
vondsten die voorafgaande daaraan zijn verzameld in combinatie met de uitkomsten van 
de genoemde 14C-dateringen geven duidelijk aan dat de locatie in verschillende perioden 
is bezocht. Er zijn in elk geval resten aangetroffen uit zowel het Mesolithicum, Midden-
Neolithicum, Laat-Neolithicum, Bronstijd en IJzertijd. De afmetingen van de conguratie, 
24 x 2 m, komen overigens sterk overeen met de afmetingen van het middenschip van 
de driebeukige plattegronden uit de Midden-Bronstijd (Theunissen 1999). Echter de plat-
tegrond als geheel, de lichte kromming van de paalrijen, en de tussenafstanden van de 
palen binnen een rij, maken de plattegrond van Sint Odiliënberg-Neliske onregelmatiger 
dan die uit de Midden-Bronstijd.

[20] Volgens de afbeelding van Verhart (2000, g. 4.13,  
nr. 2) is een gladde spatel gebruikt.

Figuur 19  Sint-Odiliënberg-Neliske: 
veronderstelde huisplattegrond van de 
Michelsberg-cultuur (naar Wansleeben & 
Verhart 1993).
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De vindplaats Hekelingen III (gem. Spijkenisse) bestaat uit verschillende concentraties 
archeologische vondsten, waarvan verscheidene gegroepeerd lagen rondom een of meer 
haarden (Verhart 1990). De clusters van de paal- of staaksporen ( g. 20) op de onder-
scheiden sites D, E en F zouden restanten kunnen zijn van hutten (Verhart 1990, 575). 
Opmerkelijk is evenwel dat hieruit geen eenvormige plattegronden zijn af te leiden. Mede 
daarom kan het toch niet worden uitgesloten dat het gaat om plattegronden van ander-
soortige bouwsels, zoals windschermen.

Op de vindplaats Leidschendam (gem. Leidschendam) zijn drie concentraties paalsporen 
opgegraven die elk geassocieerd waren met aardewerk van de EGK en onversierd aarde-
werk (Glasbergen, Groenman-Van Waateringe & Hardenberg-Mulder 1967). Uit verschil-
lende concentraties zijn mogelijke huisplattegronden af te leiden, waarvan het meest 
duidelijke exemplaar, gevonden in werkput 4, ca. 17 x 5 m meet en NNO-ZZW gericht is 
( g. 21)

De aanwezigheid van huisplaatsen ter 
plekke is recentelijk in twijfel getrokken 
door Van Gijn (1990), omdat er geen haar-
den aanwezig zijn en ingangen ontbreken. 
Aangezien haarden in vrijwel geen van 
de uit ons land bekende huisplattegronden 
bekend zijn, kan aan de afwezigheid ervan 
in Leidschendam weinig tot geen waarde 
worden gehecht. Gelet op het aantal palen 
is het niet verwonderlijk dat ingangen niet 
herkend zijn. Naar onze mening vertegen-
woordigen beide concentraties wel degelijk 
huisplaatsen. Omdat in beide gevallen ter 
plaatse vermoedelijk verscheidene elkaar 
opvolgende huizen hebben gestaan is het 
echter problematisch de individuele huis-
plattegronden en de omvang ervan exact 
aan te geven (Glasbergen, Groenman-Van 
Waateringe & Hardenberg 1967, 100).

Hekelingen III

Figuur 20  Hekelingen III: horizontale ver-
spreiding van palen en paalsporen toe-
geschreven aan de Vlaardingen-cultuur 
(naar Verhart 1990) (schaal ca. 1:250).

Leidschendam

Figuur 21  Leischendam: horizontale ver-
spreiding van palen en paalsporen toe-
geschreven aan de Vlaardingen-cultuur 
(naar Glasbergen, Groenman-Van Waate-
ringe & Hardenberg-Mulder 1967) (schaal 
ca. 1:600).
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Bij Neer-Leudalweg (gem. Roggel en Neer) is in een proefsleuf een deel opgegraven van 
een structuur ( g. 22) die gepubliceerd is als een laat-neolithische, driebeukige huisplat-
tegrond (Jaarverslag ROB 1982, 62-3). De veldtekening leert dat de plattegrond niet drie- 
maar tweebeukig is. Bovendien is een exacte datering ervan onmogelijk door een gebrek 
aan diagnostische vondsten en de kleinschaligheid van de opgraving.

Bij Vasse (gem. Tubbergen) zijn twee twee-
beukige plattegronden opgegraven. Volgens 
Verlinde (1984) dateert huis I , ca. 30 x 
8 m, uit het Laat-Neolithicum vanwege de 
tweebeukige con guratie ( g. 23). Thans 
schrijft Verlinde (mondelinge mededeling 
23-08-1999) deze plattegrond toe aan de 
EGK vanwege de gelijkenis met de platte-
grond van Zeewijk-Oost (zie boven). Wij 
betwijfelen echter het belang van de over-
eenkomsten tussen beide plattegronden. 
Huis I  van Vasse wijkt overigens af van 
de plattegrond van Zeewijk-Oost door de 
enorme breedte en lengte en daarmee het 
grote vloeroppervlak (>240m2), door de 
onregelmatigheden in de lay-out, in het 
bijzonder wat de noordelijke korte wand 
betreft, en de grote afstand (meer dan 8 
m) tussen de korte wanden en de meest 
dichtbij gelegen nokdragende palen. Aan-
gezien deze paalcon guratie volledig vrij in 
het vlak lag, behoeft aan de samenhang 
van de aangetroffen grondsporen overigens 
niet getwijfeld te worden. Maar of we hier 
werkelijk met een huisplattegrond te maken 
hebben? 

Bij Dalfsen-Polhaar-Oost (gem. Dalfsen) is een rechthoekige structuur opgegraven 
bestaande uit twee rijen van elk zeker drie of mogelijk vier palen, met een afmeting van 
ongeveer 5 x 3 m en een NO-ZW-oriëntatie ( g. 24). Goutbeek (1979) wijst de plat-
tegrond aan de Klokbekercultuur toe, omdat de vulling van enkele paalsporen wat scher-
ven Klokbekeraardewerk bevatte. Deze toewijzing lijkt ons niet volstrekt zeker, omdat ter 
plaatse ook archeologische resten uit andere perioden, o.a. de IJzertijd, zijn aangetrof-
fen. 

De beroemde opgraving te Molenaarsgraaf (gem. Graafstroom) heeft verscheidene paal-
sporen aan het licht gebracht, waaruit door Louwe Kooijmans (1974) aanvankelijk twee 
huisplattegronden zijn afgeleid ( g. 25). Huis I , dat aanvankelijk aan de Klokbekercultuur 
is toegeschreven, werd gereconstrueerd als een wellicht tweebeukig, O-W georiënteerd, 

Neer-Leudalweg

Figuur 22  Neer-Leudalweg: deel van 
een tweebeukige plattegrond.

Vasse

Figuur 23  Vasse: huis I, veronderstelde 
plattegrond van de EGK (naar Verlinde 
1984) (schaal ca. 1:300).

Dalfsen Polhaar-Oost

Molenaarsgraaf
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tamelijk onregelmatig gebouw van 17,5-19 m lang en maximaal ca. 6 m breed ( g. 26). 
Een ingang kon niet getraceerd worden; evenmin werden aanwijzingen voor een onder-
verdeling van de binnenruimte ontdekt.

Huis I  van Molenaarsgraaf illustreert de aan het begin van deze paragraaf gesigna-
leerde problemen zowel wat betreft de reconstructie als ook de datering. Wij kunnen ons 
op zich vinden in de kritische beschouwing van Van Der Waals (1984, 10) die stelt dat de 
veelheid van palen een aantal andere reconstructies mogelijk maakt. Maar aangezien de 
door Louwe Kooijmans gehanteerde methoden ons tamelijk solide en overtuigend lijken, 
vragen wij ons toch af of het nu werkelijk een toeval is dat de gereconstrueerde plat-
tegrond tweebeukig is? De datering van deze plattegrond  staat overigens ook ter dis-
cussie. Louwe Kooijmans (1993, 85) schrijft in een latere publicatie deze plattegrond 
aan de Vroege Bronstijd toe. De afmetingen van de slechts gedeeltelijk opgegraven vier-
beukige plattegrond van huis II  bedragen minimaal 18,80 m (lengte) bij ca. 5-5,6 m 
(breedte) (Louwe Kooijmans 1974, 198-200). Volgens Louwe Kooijmans (1974, 202) is dit 
vermeende huis later gebouwd dan huis I , dat, zoals gezegd, aldus voornoemde tot de 
Vroege Bronstijd behoort.

Figuur 24  Dalfsen-Polhaar-Oost: plat-
tegrond van een rechthoekige structuur 
toegeschreven aan de Klokbeker-cultuur 
(naar Goutbeek 1979).

Figuur 25  Molenaarsgraaf: alle-sporen-
kaart met daarop aangegeven de plat-
tegronden van de huizen I en II (naar 
Louwe Kooijmans 1974).
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In de wirwar van grondsporen van Molenaarsgraaf heeft Louwe Kooijmans (1993, 
84-5, 88) onlangs drie structuren gemeend te herkennen, die tot dusver onopgemerkt 
waren gebleven ( g. 27). De con guraties worden met bewoning uit de Klokbekercultuur 
of Vroege Bronstijd in verband gebracht. Een ervan is volgens hem wellicht driebeukig 
(ibid., 88). Ook hier geldt dat alternatieve interpretaties mogelijk zijn.

Opgravingen op de stroomrug bij Ottoland-Kromme Elleboog (gem. Graafstroom) hebben 
een tweebeukige plattegrond opgeleverd. Vermoedelijk gaat het om het grondplan van 
een NW-ZO gericht huis met afmetingen van minimaal ongeveer 7,5 x 4,5 m. Waar de 
ingang lag, is onduidelijk (Louwe Kooijmans 1993, 84; Wassink 1981) ( g. 28). Er zijn 
geen aanwijzingen dat het huis in verschillende aparte ruimten was ingedeeld. Wel zou in 
het westelijke deel een haard aanwezig geweest kunnen zijn. Direct ten westen van de 
genoemde structuur is een deel van een tweede plattegrond gevonden. Door Hogestijn 
& Drenth (2000, 144) is deze geduid als afkomstig van een huis, maar een alternatieve 
verklaring als bijgebouw of iets dergelijks kan niet worden uitgesloten. De exacte datering 
van beide plattegronden is problematisch, al schrijft Wassink (1981) beide toe aan de 
Klokbekercultuur. Behalve artefacten van deze cultuur is ter plaatse materiaal gevonden 
uit de vroege- en Midden-Bronstijd, zodat wat ons betreft de datering van de grondsporen 
niet zeker is.

Deunhouwer (1986, 27-42) claimt dat te Ottoland-Oosteind (gem. Graafstroom) een 
deel (ca. 8 x 6 m) van een huisplattegrond van de Klokbekercultuur is opgegraven ( g. 
29). Deze interpretatie is weinig overtuigend, want de paalsporen liggen uitermate onre-
gelmatig ten opzichte van elkaar en andere con guraties kunnen moeiteloos worden 
aangegeven. Zelfs wanneer we zouden accepteren dat we hier met een deel van een huis-

Figuur 26  Molenaarsgraaf: veron-
derstelde huisplattegrond, waarschijnlijk 
Vroege Bronstijd (naar Louwe Kooijmans 
1993) (schaal ca. 1:165).

Figuur 27  Molenaarsgraaf: veronder-
stelde structuren van de Klokbekercultuur 
of uit de Vroege Bronstijd )naar Louwe 
Kooijmans 1993) (schaal ca. 1:165).

Ottoland-Kromme Elleboog

Ottoland-Oosteind
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plattegrond te maken hebben, dan nog blijft de kwestie van de ouderdom ervan over. De 
locatie heeft nl. niet alleen artefacten van de laat-neolithische Klokbekercultuur opgele-
verd, maar ook uit de Vroege- en Midden-Bronstijd.

Figuur 28  Ottoland-Kromme Elleboog: 
tweebeukige huisplattegrond en mogelijk 
een deel van een tweede exemplaar 
(naar Wassink 1981) (schaalverdeling in 
meters).

Figuur 29  Ottoland-Oosteind: veronder-
steld deel van een huisplattegrond (naar 
Deunhouwer 1987) (schaalverdeling in 
meters).
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Tijdens een opgraving op een rivierduin te Windesheim (gem. Zwolle) kwam een vrijwel 
volledige driebeukige huisplattegrond te voorschijn (Van Beek & Wevers 1995). De plat-
tegrond is rechthoekig en vrijwel N-Z gericht. De afmetingen zijn ca. 18 x 4,5 m; min of 
meer in het midden van de lange wanden bevonden zich twee ingangen (Van Beek, Clevis 
& Verlinde 1988) ( g. 30). Het merendeel van de bij de opgraving verzamelde scherven 
behoort tot de Klokbekercultuur/Vroege Bronstijd, waaronder een potbekerscherf in een 
van de paalsporen van de plattegrond. Daarnaast zijn aardewerkfragmenten van de TRB 
en de EGK aangetroffen. Van Beek & Wevers (1995) menen dat de plattegrond tot de 
Klokbekercultuur/Vroege Bronstijd behoort. 

De argumenten van Van Beek & Wevers voor de datering van deze plattegrond over-
tuigen ons niet volledig. De aanwezigheid van de potbekersscherf in de vulling van een 
paalspoor kan als indicatie worden opgevat voor de aanwezigheid van die scherf in de 
bodem alvorens er ter plaatse een paalkuil werd aangelegd. Alhoewel het geen doorslag-
gevend argument is, wijst de driebeukigheid van de plattegrond eerder op een datering 
in de Midden-Bronstijd (Van Beek, Clevis & Verlinde 1988; cf. Roymans & Fokkens 1991, 
4). Het ontbreken van aardewerkscherven uit deze periode zou een gevolg van postdepo-
sitionele processen kunnen zijn. Scherven uit de Midden-Bronstijd hebben een geringere 
verticale verspreiding in de bodem gehad dan ouder materiaal, in het bijzonder resten 
van de TRB, de EGK en de Klokbekercultuur. Het laatstgenoemde materiaal heeft immers 
langer blootgestaan aan postdepositionele processen, zoals bioturbatie. Door erosie of 
ontgraving (wellicht zelfs tijdens het aanleggen van het opgravingsvlak) is vervolgens de 
top van de bodem verdwenen, inclusief de artefacten uit de Midden-Bronstijd. 

In het kader van de aanleg van de Betuweroute heeft op het terrein De Bogen  te Gel-
dermalsen (gem. Geldermalsen) een grootschalige opgraving plaatsgevonden. Daarbij is 
onder meer een meerperioden-grafheuvel ontdekt. Onder de grafheuvel is een aantal 
paalsporen aangetroffen, waaruit door Meijlink (2001, 415-7) drie laat-neolithische huis-
plattegronden  zijn afgeleid. De eerste, huis 45FH genoemd, is tweebeukig, ZW-NO gericht 
( g. 31a ). Het heeft als maximale afmetingen ca. 16 x 4 m. De diameter van de paalspo-
ren loopt uiteen van 12-45 cm; de gemiddelde doorsnede is 25 cm. Aanwijzingen voor een 
ingang of interne ruimteverdeling werden niet gevonden.

De tweede plattegrond, huis 45GH, is eveneens tweebeukig en ZW-NO georiënteerd 
( g. 31b). Het meet ca. 15 x 3,5 m. De paalsporen hebben een diameter die varieert van 
11 en 38 cm; het gemiddelde is 22 cm. Waar een ingang heeft gelegen, is onduidelijk. 
Volgens Meijlink (2001, 415, 417) is een datering van beide plattegronden in de Klokbe-
kercultuur het meest waarschijnlijk. Hij baseert zich hierbij op de vondsten van het ter-
rein en op de aanwezigheid ter plaatse van twee graven die hij aan de Klokbekercultuur 
toeschrijft. De datering hiervan is echter problematisch, aangezien 14C-dateringen aan de 
hand van skeletmateriaal uit elk graf een jongere ouderdom aangeven. In graf 1, dat 
in het centrum van de grafheuvel lag, werd een skelet van een individu in hurkligging 
gevonden. De dodenhouding was voor Meijlink (2001, 407) (mede) reden om aan een 
laat-neolithische ouderdom te denken. Twee 14C-dateringen, respectievelijk aan de hand 
van botapatiet en tandemail, met als uitkomsten 3200  60 BP (GrA-15453)[21] en 3300  
60 (GrA-16060),[22] bevestigen deze veronderstelling niet. Ook graf 2 zou tot de Klokbe-
kercultuur behoren, aangezien zich hierin een pot bevond die door Meijlink aan de Klokbe-

Windesheim

Figuur 30  Windesheim: deel van een 
driebeukige huisplattegrond uit de Mid-
den-Bronstijd (naar Van Beek, Clevis & 
Verlinde 1988).

Geldermalsen-De Bogen

[21] Gekalibreerd 1735-1717, 1691-1487 of 1483-1441 
v.Chr.

[22] Gekalibreerd 1523-1371, 1359-1347 of 1343-1315 
v.Chr.
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kercultuur wordt toegeschreven. Een 14C-datering op basis van botapatiet afkomstig van 
de in het graf begraven baby resulteert echter in 3160  50 BP (GrN-16510).[23] Opmer-
kelijk is overigens nog dat Meijlink (2001, 407) de pot atypisch noemt.

Het derde huis, 45IH, is eveneens tweebeukig, O-W gericht en heeft als afmetingen ca. 
9,75 x 3 m ( g. 31c). Een ingang is niet aan te geven. De paalsporen hebben een diameter 
die varieert van 12-34 cm (gemiddeld 20 cm).[24] 

Uit het bovenstaande volgt dat de ouderdom van de graven vooralsnog niet vaststaat 
en dat daarmee de datering van de plattegronden eveneens voor discussie vatbaar is. 
Gezien de ligging ervan onder een grafheuvel en de nabijheid van bovengenoemde graven 
acht Meijlink het overigens ook nog mogelijk dat de gebouwen 45FH en -GH een rituele of 
ceremoniële betekenis hadden. 

Figuur 31  Geldermalsen-De Bogen: plat-
tegronden 45FH (boven), 45GH (midden) 
en 45IH (onder) (naar Meijlink 2001).

[23] Gekalibreerd 1523-1371, 1359-1347, of 1343-1315  
v.Chr.

[24] Meijlink (2001, 422) meent dat mogelijk eerst huis 
45IH is gebouwd, vervolgens 45FH en ten slotte 45GH.
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In de duinen bij Noordwijk-Bronsgeest, gemeente Noordwijk, zijn volgens de opgravers de 
resten van twee huisplattegronden blootgelegd (1a en 1b)[25] die dateren uit uit de Vroege 
Bronstijd ( g. 32a).[26]

Plattegrond 1a [ g. 32 b-d] is gereconstrueerd als een O-W georiënteerd, onregelma-
tig, tweebeukig gebouw, met gebogen lange en korte wanden, met afmetingen van ca. 
12,5 x 6,5 m. Het blijkt onmogelijk een ingang te ontdekken, terwijl er ook geen zinnige 
uitspraken gedaan kunnen worden over een eventuele structurele onderverdeling van de 
binnenruimte. Plattegrond 1b ( g. 32b-d) komt overeen met de zojuist genoemde plat-
tegrond, met dat verschil dat de afmetingen ervan ca. 16 x 6,5 m bedragen.

OP EXCURSIE NAAR DE 
DUINEN: EEN  PLATTE- 

GROND UIT DE VROEGE 
BRONSTIJD TE 

NOORDWIJK-BRONSGEEST

[25] De concentratie paalsporen die door Van Heeringen 
cum suis cluster III wordt genoemd, vertegenwoordigt 
wellicht een deel van een tweede huisplattegrond.

Figuur 32a  Noordwijk-Bronsgeest: alle-
sporenkaart (naar Van Heeringen, Van 
der Velde & Van Amen 1998).

[26] Van Heeringen & Van Der Velde (1999: 29) en Van 
Heeringen, Van Der Velde & Van Amen (1998: 23) bewe-
ren dat de plattegrond(en) van Noordwijk-Bronsgeest de 
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De 14C-dateringen en vondsten, vooral het aardewerk, geven volgens Van Heeringen & 
Van Der Velde (1999) en Van Heeringen, Van Der Velde & Van Amen (1998) aan dat beide 
plattegronden in de Vroege Bronstijd gedateerd moeten worden.

Een analyse van de veldtekeningen en de vondstverspreiding heeft ons er echter van 
overtuigd dat de paalsporen niet behoren tot twee elkaar deels overlappende plattegron-
den,[28] maar tot één plattegrond met een lengte van meer dan 20 m (Hogestijn & Drenth 
2000, 146-7) ( g. 33). Deze plattegrond was verdeeld in een westelijk deel dat in gebruik 
was als woongedeelte, en een oostelijk deel dat mogelijk in gebruik was als stal.[29] Deze 
alternatieve interpretatie is gebaseerd op de onderstaande constateringen en interpreta-
ties.

Figuur 32b-d  Noordwijk-Bronsgeest: 
sporen in cluster I uitgezonderd de sporen 
ondieper dan 10 cm (boven), diepte van 
alle sporen in cluster I uitgezonderd de 
sporen ondieper dan 10 cm (midden), 
reconstructie van huizen 1a en 1b (onder) 
(naar Van Heeringen, Van der Velde & 
Van Amen 1998).

eerste bekende plattegronden uit de Vroege Bronstijd van 
ons land zijn. Toch zijn reeds eerder plattegronden gepu-
bliceerd die aan de Vroege Bronstijd zijn toegeschreven. 
Het gaat bijvoorbeeld om de vindplaatsen Margijnen Enk, 
gemeente Deventer (Modderman 1955), Molenaarsgraaf 
(Louwe Kooijmans 1974), Rechteren, gemeente Dalfsen 
(Verlinde 1982: Van Beek & Wevers 1995), Vasse huis II  
(Verlinde 1984), Windesheim (Van Beek & Wevers 1995) 
en Ittersumerbroek, gemeente Zwolle (Waterbolk 1995). 

[28] Aangezien zich onder de vondsten zowel aardewerk-
scherven bevinden met wikkeldraadversiering als die met 
Drakenstein- (Van Heeringen & Van Der Velde 1999: g. 7, 
nr. 10) als Hilversum-signatuur (Van Heeringen & Van 
Der Velde 1999: g. 7, nr. 21) benadrukt dit assemblage 
ook de hoge mate van (culturele) continuïteit tussen de 
Vroege Bronstijd (Wikkeldraadbekercultuur) en de Midden-
Bronstijd (Hilversum-cultuur), zoals Ten Anscher (1990) 

aannemelijk heeft gemaakt. Of het complex van Noord-
wijk-Bronsgeest wordt toegewezen aan de Vroege of Mid-
den-Bronstijd, is afhankelijk van de de nities die worden 
gehanteerd. Volgens de conventie in 1965 (Berichten ROB 
1965-66, 9) werd de Vroege Bronstijd gekarakteriseerd 
door structuurloze grafheuvels, laat bekeraardewerk(?), 
aardewerk met wikkeldraadversiering en Hilversum-kera-
miek. In 1977 werd de Vroege Bronstijd gede nieerd als 
een periode waarvoor structuurloze grafheuvels en aarde-
werk met wikkeldraadversiering kenmerkend zijn. Hilver-
sum-aardewerk werd in deze Midden-Bronstijd geplaatst 
(Lanting & Mook 1977). Volgens Theunissen (1999) 
behoort de Hilversum-cultuur, waarvoor Hilversum-aarde-
werk typisch is, tot de Vroege Bronstijd en de Midden-
Bronstijd A.

[29] Tot een vergelijkbare interpretatie komt Fokkens 
(2001, 251 en g. 7).
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Huishoudelijk afval is vooral aangetroffen in het westelijke deel van de con guratie, 
terwijl het meest oostelijke deel vrijwel leeg is. Een dergelijk verspreidingspatroon past 
goed bij de gedachte dat het eerstgenoemde gebied in gebruik is geweest als woonge-
deelte, en het laatstgenoemde gebied als iets anders, bijvoorbeeld als stal.[30]

De aanwezigheid van een stal in het oostelijke deel van een plattegrond en van een 
woongedeelte in het westelijke deel, is typisch voor de driebeukige woonstalhuizen uit de 
Midden-Bronstijd, hoewel er uitzonderingen zijn (cf. Theunissen 1999).

De paalsporen in het westelijke deel van de con guratie zijn ondieper dan die van het 
oostelijke deel.[31]

Verder zijn de lay-out en de afstand tussen de paalgaten in de zuidelijke en noordelijke 
lange wanden van het oostelijke deel van de plattegrond regelmatiger dan die van het 
westelijke deel dat wellicht wat vaker is gerepareerd is geweest.[32] 

Figuur 33  Noordwijk-Bronsgeest: recon-
structie van de huisplattegrond volgens 
Fokkens (2001).

Figuur 32e  Noordwijk-Bronsgeest: ver-
spreiding van de vondsten in de huizen 
1a en 1b (naar Van Heeringen, Van der 
Velde & Van Amen 1998).

[30] Volgens Van Heeringen & Van Der Velde (1999, 28) 
heeft een fosfaatanalyse hierover geen bruikbare indica-
ties opgeleverd. Het is ons niet duidelijk of en in hoeverre 
het gebruik van het terrein als bemest akkerbouwareaal 
voor vertekeningen kan hebben gezorgd.

[31] Met behulp van een two-tailed Mann-Whitney (Siegel 
1956) werd gevonden dat de paalsporen in het veronder-
stelde stalgedeelte statistisch signi cant dieper reiken dan 
die uit het woongedeelte. De nul-hypothese dat alle paal-
gaten uit de steekproef afkomstig zijn uit dezelfde popu-
latie werd verworpen, aangezien p=< 0.00006 (N1-41; 
N2=68; U=2448; Z=6,593083 waarbij alpha=0,05). Ove-
rigens hangt het verschil in diepte niet samen met verschil-
len in het niveau waarop het opgravingsvlak is aangelegd 
(zie in dit verband Van Heeringen, Van der Velde & Van 
Amen 1998, 19-20). Bij de toets is de grens tussen beide 
ruimten gesitueerd juist ten oosten van spoor S48, terwijl 

verder uitgegaan is van de huisplattegrond zoals Fokkens 
(2001; zie g. 33 in dit artikel) die heeft gepubliceerd. 
De diepten van de paalsporen zijn ontleend aan Van Hee-
reingen, Van der Velde & Van Amen (1998; g. 32 in dit 
artikel), waarbij aan de paalsporen die daar staan aange-
geven als ondieper dan 10 cm een waarde van 9 is toege-
kend.

[32] Wellicht dat juist deze gegevensmogen worden opge-
vat als een indicatie voor een uitleg van het westelijke 
deel van de boerderij in oostelijke richting. Een interpre-
tatie die aangehangen wordt door een van de opgravers, 
drs. H. van der Velde (mondelinge mededeling 25-1-2001) 
is dat de plattegrond zijn uiteindelijke grondplan heeft 
gekregen, omdat een van beide delen van het gebouw in 
de loop der tijd is uitgebreid.
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Duidelijk is ook dat het meest oostelijke deel van het gebouw juist iets steviger van 
constructie is geweest dan het westelijke deel. Dit zouden we ook wel mogen verwach-
ten wanneer dit oostelijke deel inderdaad als stal diende. Deze stal heeft dan trouwens 
een beduidend minder uitgesproken en geformaliseerd karakter gehad dan de zo goed 
bekende stalgedeelten in boerderijen uit de Midden-Bronstijd.

Uit het bovenstaande komt een vrij consistent beeld naar voren. De plattegronden waar-
van wij menen dat het echte midden- en laat-neolithische huisplattegronden zijn, zijn tel-
kens tweebeukig en min of meer rechthoekig. Het eenvormige grondplan van de huizen 
uit Nederland komt voor in verschillende neolithische perioden in verschillende landschap-
pen (cf. Van Heeringen, Van der Velde & Van Amen 1998, 21). Deze bouwtraditie lijkt ten 
onzent door te lopen tot in de Vroege Bronstijd (Noordwijk-Bronsgeest). De voorzichtige 
veronderstelling dat op de TRB-nederzetting Bouwlust-Slootdorp een tweebeukig gebouw-
tje heeft gestaan, past op zich goed binnen het geschetste beeld, alhoewel verscheidene 
bouwtechnische aspecten van het gebouw zich aan onze waarneming en interpretatie ont-
trekken.

Het genoemde patroon sluit nauw aan bij het algemene beeld voor het gelijktijdige 
Neolithicum in NW-Europa. Huisplattegronden uit deze periode die ontdekt zijn in Noord-
Duitsland, Denemarken, Zuid- en Midden Zweden zijn in de regel tweebeukig (Boas 1983; 
Göthberg, Kyhlberg & Vinnberg 1995; Kempfner-Jörgensen & Watt 1985; Nielsen & Niel-
sen 1985; Simonsen 1983; Zich 1993/1994; Zimmerman 1979). Dit gegeven mag dan 
ook als een, zij het weinig doorslaggevend, argument worden beschouwd vóór onze inter-
pretatie van de huisplattegrond  van Slootdorp-Bouwlust.

Alhoewel een aantal van de genoemde en kort beschreven Nederlandse plattegron-
den uit het Neolithicum enkele aanwijzingen bevat voor een onderverdeling van de bin-
nenruimte ( huizen  I en II van P14, Haamstede-Brabers cluster 1 en Zeewijk-Oost) zijn 
overtuigende bewijzen voor stalgedeelten nergens gevonden. Figuur 34 geeft het vloerop-
pervlak van verschillende huisplattegronden weer. Het vloeroppervlak van deze besproken 
plattegronden varieert van 21 tot 240 m2, het gemiddelde bedraagt ca. 71 m2 (met inbe-
grip van de exemplaren van Vasse huis I, Molenaarsgraaf huis I en Zeewijk-Oost). Het 
blijkt nu dat het veronderstelde vloeroppervlak van de hut  van Slootdorp-Bouwlust (ca. 
44 m2) niet afwijkend is. Dit geldt wel voor Molenaarsgraaf huis I en, Zeewijk-Oost en 
Vasse huis I. In het voorlaatste geval gaat het zoals reeds opgemerkt waarschijnlijk niet 
om een huis, maar om een gebouw met een bijzondere, doch onbekende functie. Van 
Molenaarsgraaf huis I is reeds opgemerkt dat deze thans tot de Vroege Bronstijd wordt 
gerekend, en van Vasse huis I zijn de datering en de functie van de bovenbouw onduide-
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Figuur 34  Vloeroppervlakken van een 
aantal van de in deze bijdrage behan-
delde (mogelijke) plattegronden. Opge-
merkt dient te worden dat de oppervlakten 
berekend zijn door de maximale lengte 
te vermenigvuldigen met de maximale 
breedte. Omdat de plattegronden even-
wel niet precies rechthoekig zijn, moeten 
de uitkomsten als een benadering van de 
werkelijke oppervlakten worden gezien.

1 Slootdorp-Bouwlust
2 P14 huis I
3 P14 huis II
4 P14 huis III
5 P14 huis IV
6 Wateringen 4
7 Vlaardingen-westelijke oeverwal
8 Vlaardingen-werkput 15 (VLC)
9 Haamstede-Brabers 1
10 Haamstede-Brabers 2
11 Haamstede-Brabers 3
12 Mienakker
13 Zeewijk-Oost
14 Vasse huis I
15 Vlaardingen-werkput 15 (KBC)
16 Leidschendam 1
17 Leidschendam 2
18 Dalfsen-Polhaar Oost
19 Geldermalsen-De Bogen 45FH
20 Geldermalsen-De Bogen 45GH
21 Geldermalsen-De Bogen 45IH
22 Molenaarsgraaf huis I
23 Ottoland-Kromme Elleboog
24 Windesheim
25 Molenaarsgraaf huis II
26 Noordwijk-Bronsgeest
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lijk. Wanneer deze drie plattegronden  buiten beschouwing worden gelaten, dan bedraagt 
het gemiddelde vloeroppervlak van een midden/laat-neolithische huisplattegrond ca. 42 
m2.[33]

Door verscheidene onderzoekers wordt een tamelijk directe correlatie tussen het aantal 
bewoners en het vloeroppervlak van een huis verondersteld (cf. Casteel 1979; Cook & 
Heizer 1965 & 1968; Narroll 1962; Read 1978; Wiessner 1974). In de geciteerde literatuur 
is deze relatie, voor zover wij weten, vooral onderzocht aan de hand van sites van jagers-
verzamelaars, bijv. de Bosjesmannen uit de Kalahari-woestijn of Indianen in Californië. We 
mogen daarom a priori al betwijfelen of dergelijke rekenmodellen direct van toepassing 
zijn op het Nederlandse Neolithicum, waar landbouw en veeteelt een rol speelden. Ook het 
gematigde klimaat gedurende het midden- en Laat-Neolithicum en de Vroege Bronstijd 
is niet direct vergelijkbaar met de huidige situatie in Zuid-Afrika of Californië. Bovendien 
hoeft er niet per se een statistisch relevante correlatie te zijn tussen vloeroppervlakte en 
de gemiddelde omvang van het huishouden, zoals blijkt uit een studie naar de moderne, 
swidden-landbouw bedrijvende Kekchi Maya in Belize (Wilk 1983, 103).

Wanneer, ondanks de genoemde kanttekeningen, de gepubliceerde getallen toch 
worden gebruikt voor een berekening van het aantal bewoners, dan blijkt dat een gemid-
deld midden- en laat-neolithisch huis in Nederland bewoond zou kunnen zijn geweest 
door ca. drie tot negen personen. Op de mogelijke samenstelling van deze bewonersgroep 
willen we hier niet ingaan. Op basis van de archeologische gegevens van Mienakker (EGK) 
en Vlaardingen (Klokbekercultuur) veronderstellen wij dat het niet altijd om (nucleaire) 
families zal gaan (cf. Thomas 1996, 5; Drenth & Hogestijn 1999; in druk).

De tot dusver ter beschikking staande gegevens laten het niet toe om te stellen dat 
in de midden- en laat-neolithische huizen naast een woongedeelte ook een stal aanwezig 
was. Het vroegst mogelijke voorbeeld daarvan kan - indien onze boven gepresenteerde 
herinterpretatie wordt gevolgd - wellicht gevonden worden in de plattegrond van Noord-
wijk-Bronsgeest.[34]

Op de eerste plaats zijn wij dr. J.A. Bakker (Baarn) erkentelijk voor zijn commentaar op de gepubliceerde Engelstalige 

versie van dit artikel. Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van zijn kritische op- en aanmerkingen. Dr. R.C.G.M. 

Lauwerier (ROB) was zo vriendelijk ons te wijzen op een aantal in zijn ogen onjuistheden in het rapport met betrekking 

tot de faunaresten van Slootdorp-Bouwlust (Schnitger 1991a). Dit was voor ons aanleiding om drs. F.W. Schnitger uit 

te nodigen om een zoöarcheologische bijdrage aan het huidige artikel te leveren. Dr. A.D. Verlinde (ROB) voerde met 

ons een stimulerende discussie over de plattegronden  van Vasse, waarvoor dank. Drs. J. Deeben en drs. J. Schreurs 

(beiden ROB) zeggen wij dank voor hun voorstellen tot verbetering naar aanleiding van onze Engelstalige publicatie. Dr. 

R.M. van Heeringen en dr. L. Theunissen maakten ons er gelukkig op attent dat de 14C-datering GrA-102 niet behoorde 

bij Slootdorp-Bouwlust maar bij Slootdorp-Kreukelhof. Een woord van dank richten wij verder aan W. Derickxs en F. 

van Kregten (beiden ROB) voor hun hulp bij respectievelijk het driedimensionaal weergeven van de paalsporen van 

Slootdorp-Bouwlust en de herinterpretatie van de gegevens over Noordwijk-Bronsgeest. Dr. H. Fokkens (Archeologisch 

Centrum, Leiden) was zo vriendelijk ons op enkele publicaties te wijzen die wij tot dan toe niet kenden. Dr. L.B.M. Verhart 

(RMO), ten slotte, zijn we erkentelijk voor de toegang tot de vondsten van Sint Odilënberg-Neliske.
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[33] In een eerdere publicatie (Hogestijn & Drenth 2000: 
148) hebben wij als gemiddelden genoemd resp.ca. 53  
m2 en 40 m2 De reden voor de afwijkingen zijn onder 
meer terug te voeren op het nu ook buiten beschouwing 
laten van Vasse huis 1, en van de plattegronden  van 
Leidschendam.

[34] Harsema (1993) heeft de verschijning van woon-

stalhuizen in de provincie Drenthe gedateerd rond 1400 
v. Chr., het moment waarop de driebeukige huizen van 
het type Angelsloo werden vervangen door de driebeukige 
huizen van het type Emmerhout. Als we Harsema hierin 
volgen, dan zou de driebeukige lay-out van een huisplat-
tegrond niet direct samenhangen met het binnenshuis 
stallen van vee.
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In 1957 werden op kavel P14 ( g.1) enkele prehistorische scherven en vuurstenen arte-
facten opgemerkt in de uitgeworpen grond van een drainagesleuf. Een kleine, succesvolle 
opgraving onder leiding van G.D. van der Heide was het directe gevolg. Toch duurde 
het nog ruim een kwart eeuw voordat deze vindplaats uitgebreid werd onderzocht door 
wat destijds het A.E. van Giffen Instituut voor Prae-en Protohistorie van de Universiteit 
van Amsterdam heette ( g.2). De wetenschappelijke leiding was in handen van dr J.A. 
Bakker. Van 1983 tot in 1987 was de dagelijkse leiding de verantwoordelijkheid van J.W.H. 
Hogestijn, en vervolgens, van 1987 t/m 1990, die van E.F. Gehasse en de auteur.

Afgezien van incidentele vuursteenvondsten uit het Laat-Paleolithicum en het Mesoli-
thicum en een pot uit de late Midden-Bronstijd en uit de vroege IJzertijd, zijn de vondsten 
en sporen toe te wijzen aan de Swifterbantcultuur (SW), de Westgroep van de Trechter-
bekercultuur (TRB), de Enkelgrafcultuur (EGK), de Klokbekercultuur (KB) en de Wikkel-
draadcultuur, en omvatten de periode tussen 5000 en 1700 v.Chr. (Ten Anscher & Gehasse 
1993; Gehasse 1995).[1]

HUISPLATTEGRONDEN UIT DE LATE SWIFTERBANT-CULTUUR OP P14 (GEM. 
NOORDOOSTPOLDER)

INLEIDING

T.J. ten Anscher

Samenvatting - De vindplaats P14 heeft twee relatief goed bewaard gebleven huisplattegronden opgeleverd. Daarnaast zijn er ten 
minste nog twee plattegronden aanwezig. De plattegronden vertegenwoordigen hetzelfde type huis: ca. 5-6 m bij 12-13 m, met licht 
gebogen wanden, tweeschepig en een verdeling in twee vertrekken. Ze behoren waarschijnlijk tot de late fase van de Swifterbant-
cultuur. Deze fase dateert tussen 4000 en 3400 cal. BC en wordt gekenmerkt door het naast elkaar voorkomen van Swifterbant-
aardewerk en scherven die met vroege Trechterbekers in verband worden gebracht.

Figuur 1  Geograsche ligging van de 
vindplaats P14.

Figuur 2  Overzicht van de opgravings-
putten op P14. De stippellijnen geven 
de hoogtelijnen in m -NAP weer van het 
pleistocene oppervlak.

[1] Alle jaartallen in dit artikel zijn gebaseerd op gecali-
breerde dateringen, en zijn dus kalenderjaren v.Chr.
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Voor een belangrijk deel is deze zeer lange bewoningsgeschiedenis te verklaren door 
de ligging van P14, die tot in de Bronstijd gunstig bleef ondanks drastische wijzigingen van 
de natuurlijke omgeving (Gotjé 1993; Gehasse 1995). Als voorbeeld geeft guur 3 een 
indruk van het landschap rond 3800 v.Chr. Gemengd loofbos bedekte het pleistocene zand 
in het noorden en oosten van de polder. Het westelijke, centrale en zuidelijke deel vormde 
een open landschap, gedomineerd door zeggenvegetaties. In dit moerassige gebied waren 
maar weinig locaties geschikt voor (semi-)permanente bewoning: de oost-west gerichte 
rivierduinen langs de voormalige Vecht en de IJssel en de met zand over gestoven klei-
leemopduikingen van Urk en Schokland. 

De centraal gelegen, oost-west geörienteerde keileemopduiking van Schokland was 
hoog en droog en bood bouw- en brandhout, hazelnoten, eikels, paddestoelen, en aller-
hande vruchten. In tegenstelling tot de rivierduinen zijn vuur- en natuurstenen lokaal aan-
wezig en gemakkelijk winbaar. Omdat de keileemopduiking vrij groot was  ca 1,5 bij 0,3 
km  en afgedekt met zand, was hij geschikt als akkergrond.  P14 lag op de oostpunt aan 
de oever van de Vecht. Behalve drink- en viswater bood de rivier met zijn vele beken ook 
goede toegang tot de jacht- en weidegebieden in de omgeving en een snelle verbinding 
met het achterland.

Figuur 3  Het landschap rond 3800 v.Chr.; 
uitvergroot de omgeving van P14.

1: gemengd loofbos
2: elzenbroekbos
3: mosrijke zeggenvegetatie
4: zeggenvegetatie
5: waterdriebladrijke zeggenvegetatie
6: galigaanrijke zeggenvegetatie
7: beek
8: rivier of open water
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Dicht aan de voormalige Vechtoever tekende zich een groot aantal sporen af in het gele 
dekzand. De sporen die voor dit artikel relevant zijn, zijn in guur 4 in grijs en zwart 
weergegeven. Van de latere prehistorische sporen en recente verstoringen zijn alleen de 
contouren afgebeeld. Laatstgenoemde sporen verklaren het ontbreken van paalsporen op 
plaatsen waar zij wel vermoed worden. Een andere verklaring is erosie die al vanaf het 
Laat-Neolithicum heeft plaatsgevonden. 

In guur 5 zijn in zwart alle sporen weergegeven, die tot huisplattegronden zijn gere-
kend.[2] De ontbrekende paalkuilen zijn met sterretjes aangeduid. Van de overige, onge-
veer gelijktijdige sporen zijn de contouren afgebeeld. Alle latere sporen en verstoringen 
zijn weggelaten. 

Het meest compleet is de plattegrond van Huis I. De aanwezige kuilen laten de recon-
structie toe van een zuidwest-noordoost gerichte,  tweeschepige huisplattegrond met licht 
uitgebogen zijwanden. Het huis moet ca 12 m lang en 6 m breed zijn geweest. De stand-
kuilen hebben een diameter van 0,4-0,5 m. Soms was hierbinnen  nog een donkerder 
verkleuring  zichtbaar van 0,2-0,3 m: de plaats waar de paal had gestaan. De verkleurin-
gen waren tot 15-25 cm onder het sporenvlak zichtbaar; ca 0,5 m onder het voormalige 
loopvlak.

De onderlinge paalafstand bedraagt ca 3 m. In de middenrij zitten in drie gevallen 
paalkuilen vlak naast elkaar, wat wijst op vervangingen. Zou deze plattegrond de enige 
herkende zijn, dan was het wel heel gewaagd om hieraan meer paalkuilen toe te wijzen 
dan die van de midden-en zijrijen. Hieronder wordt uitgelegd waarom nòg twee of drie 
paalkuilen tot Huis I behoord zullen hebben.

De palenzwerm aangeduid als Huis II levert een goed vergelijkbare plattegrond op: die 
van een zuidwest-noordoost gericht, tweeschepig huis met uitgebogen wanden, met een 
lengte van ca 13 m en een breedte van 5-6 m. De paalafstanden zijn minder regelmatig: 
3-4 m. Twee paalkuilen dicht bij elkaar in de  noordwestelijke palenrij wijzen mogelijk op 
een ingang aldaar. Ook dit huis heeft in de middenrij twee of drie palen die vervangen 
lijken te zijn. Mogelijk betreft het echter geen reparaties maar gelijktijdige dakdragers, 
aangezien alle andere huisplattegronden ook juist in de middenrij paalverdubbelingen 
bezitten. Vergelijking met Huis I levert nog meer overeenkomsten: beide plattegronden 
bezitten twee paalkuilen die noch tot de centrale rij, noch tot de zijrijen behoren. Zij zijn 
in guur 5 met een stippellijn verbonden. Zij wijzen op een dwarsschot dat het huis ver-
deelde in een voor- en achterruimte.

BESCHRIJVING VAN DE 
HUISPLATTEGRONDEN

Figuur 4  Alle-sporenkaart van het ooste-
lijke deel van de opgraving.

Zwart en grijs: paalkuilen die tot de huis-
plattegronden behoren en overige gelijktij-
dige sporen.

Wit: alle latere prehistorische sporen en 
recente verstoringen.

[2] Ik neem aan dat het hier huisplattegronden betreft 
en geen plattegronden van structuren met één of andere 
bijzondere functie, daar voor dit laatste geen enkele 
aanwijzing bestaat. Het gebruikelijke neolithische neder-

zettingsafval is zowel op het niveau waarop de sporen 
zich aftekenden, als in de erboven gelegen prehistori-
sche akkerlaag, als in de directe omgeving gevonden.
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Het feit dat uit de paalkuilen van P14 twee huisplattegronden  met identieke, zeer 
speci eke kenmerken te reconstrueren zijn, maakt het uiterst onwaarschijnlijk dat het 
hier toevallige constellaties betreft.[3] Integendeel, het lijkt hier te gaan om een nauw 
omschreven lokale, misschien wel regionale huistraditie.

Met de boven beschreven plattegronden als referentie, zijn ten minste nog twee huis-
plattegronden te herkennen, zij het met enige moeite omdat nauwelijks meer dan de 
kuilen van de middenstaanders bewaard zijn gebleven. Huis III en IV hebben dezelfde 
oriëntatie als Huis I en II, bijna identieke lengte- en breedtematen, vergelijkbare onder-
linge paalafstanden en eveneens aanwijzingen voor de onderverdeling in een voor- en 
achterhuis. Uit de afwezigheid van de meeste paalkuilen van de zijrijen valt af te leiden 
dat de middenstaanders het diepst ingegraven zullen zijn geweest.[4]

Tenslotte moet gewezen worden op nog een overeenkomst: in het zuidoostelijke vak  
van alle vier plattegronden is steeds een enkele paalkuil aanwezig. Dat zal wel geen toeval 
zijn. Deze paalkuil lijkt geen onderdeel uit te maken van de eigenlijke huisconstructie, 
maar hun herhaalde voorkomen pleit wel voor een aan het huis gerelateerde functie. Om 
maar een wilde suggestie te doen: betreft het een aanwijzing voor een galgachtige con-
structie waaraan de kookpot was opgehangen? 

De plattegronden overlappen elkaar niet. Het is niet te bepalen of de huizen er na 
elkaar of gelijktijdig hebben gestaan.

Aangezien de plattegronden alle tot hetzelfde type behoren, ligt een toewijzing aan 
dezelfde periode voor de hand. Helaas zijn geen direct geassocieerde vondsten voorhan-
den, waarvan een 14C-datering  te verkrijgen is. Maar stratigra sche informatie en de 
kenmerken van de paalkuilen geven wel aanwijzingen. Alle paalkuilen die op guur 5 zijn 
afgebeeld, zullen als één geheel worden beschouwd, of zij nu wel of niet tot de genoemde 
huisplattegronden behoren, omdat zij alle dezelfde verschijningsvorm hebben. Zij worden 
gekenmerkt door een wazige, gebioturbeerde omtrek. Ze worden oversneden door, of 
liggen onder eergetouwkrassen uit het Laat-Neolithicum: van late EGK tot late KB. Deze 
eergetouwkrassen hebben juist een scherpe contour. Veel paalkuilen waren niet eens her-
kenbaar op het niveau waarop de eergetouwkrassen aan het licht kwamen. Soms werden 

Figuur 5  De huisplattegronden en gelijk-
tijdige sporen.

Zwart en grijs: paalkuilen die tot de huis-
plattegronden I-IV behoren.

Sterretje: veronderstelde positie van ont-
brekende paalkuilen.

Wit: alle latere prehistorische sporen en 
recente verstoringen.

[3] Een extra argument voor de geloofwaardigheid van 
deze plattegrondreconstructies is het feit dat tweesche-
pige plattegronden van vergelijkbare dimensies heel 
gebruikelijk zijn in het Noordwesteuropese Neolithicum. 
Het gaat in dit verband te ver om uitgebreide vergelij-
kingen te maken. Voor Nederlandse voorbeelden zie het 
artikel van Drenth & Hogestijn elders in deze bundel.

[4] Ook in Huis II zijn de paalkuilen van de middenrij iets 
dieper dan die van de zijrijen, maar in Huis I lijkt van een 
verschil in diepte geen sprake geweest te zijn.

DATERING
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zij pas decimeters dieper zichtbaar. Dit pleit voor een veel oudere datering, net als het het 
feit dat terwijl in late EGK-graven zelfs kleine stokjes van vlechtwerk bewaard gebleven 
waren, van de palen in de paalkuilen niets meer restte dan hooguit een wat donkerder 
verkleuring. Bovendien wordt de gedachte aan een veel oudere datering ondersteund door 
de aanwezigheid van paalkuilen die ingegraven moeten zijn vanaf een oorspronkelijke 
maaiveldhoogte van 3,5 m - NAP: een niveau dat al met veengroei was overdekt vóór 
3400 v.Chr., dat wil zeggen, vóór de Drouwener fase van de TRB-Westgroep. Omdat de 
hoger gelegen paalkuilen er even wazig uitzien, is ook voor deze een datering vóór 3400 
v.Chr. aannemelijk.

Zo een vroege datering is ook typologisch goed verdedigbaar. Van de zeldzame neoli-
thische huizen uit ons land die jonger zijn dan de Lineaire Bandceramiek, vertoont juist 
het oudste, het  Hazendonk 3-huis van Wateringen 4  (Raemakers et al. 1997; zie ook 
Drenth & Hogestijn, deze bundel), de meeste verwantschap met de P14-huizen. Dat huis 
wordt gedateerd tussen 3700-3400 v.Chr. 

Aan TRB gaat SW vooraf. Uitgaande van 14C-dateringen van verkoolde voedselresten 
op scherven die met name van P14 afkomstig zijn, dateert deze cultuur tussen 
5000/4900-3400 v.Chr. Via een omweg is het mogelijk om onze huizen nader te dateren 
binnen deze opvallend lange periode.

Op 30-80 m afstand van de huisplattegronden is afval uit deze hele periode aangetrof-
fen in enkele opeenvolgende lagen.in een werkput ( g. 2: zwart ingevuld) in de voorma-
lige oeverzone. In die lagen zijn ruim 20.000 scherven aangetroffen, waarvan de scherven 
met vorm- en/of versieringsindicaties - meer dan 3.000 - door de auteur zijn geanaly-
seerd. Er is sprake van een geleidelijke verandering in mageringsvoorkeur. Van de scher-
ven uit de diepste lagen heeft ca 50 % plantaardige magering, vaak in combinatie met 
granietbrokjes. In de middelste lagen is ca 80 % plantaardig gemagerd. Vervolgens neemt 
dat aandeel via ca 50 % af tot 30-20 %. In de bovenste laag is nog maar ca 15 % van de 
SW-scherven met plantaardige magering verschraald. 

Van het aardewerk uit alle SW-paalkuilen bezit 16 % plantaardige magering (47 van 
291 scherven). Van de scherven uit de paalkuilen van de huisplattegronden, is slechts 8 
% plantaardig gemagerd (4 van 52 scherven).[5] De huizen dateren dus waarschijnlijk uit 
de late fase van de Swifterbant-cultuur.[6]

Vanaf de hierboven genoemde middelste lagen en hoger (die gedateerd zijn in de 
periode tussen 4000-3400 v.Chr.) hebben scherven in het assemblage kenmerken die 
gewoonlijk geassocieerd worden met vroege TRB: touwversiering, verticale groefversie-
ring (Fransenverzierung), en brede kragen die typerend zijn voor zeer vroege kraag essen 
(Ten Anscher & Gehasse 1993); Ten Anscher, Gehasse  & Bakker 1993). Elders van P14 
is een bakplaat met vingertopindrukken op de rand afkomstig, eveneens een vroeg-TRB 
kenmerk. Eén van de paalkuilen - helaas niet van een herkende huisplattegrond - bevatte 
een touwversierde scherf. Genoemde scherven zijn samen met typisch SW-aardewerk 
aangetroffen. Het is onmogelijk om deze op basis van technologie of - met een enkele 
uitzondering - op basis van potvorm te onderscheiden van SW-aardewerk. Dit suggereert 
dat de TRB-aardewerktraditie haar wortels heeft in SW. Men zou vanaf het voorkomen 
van de eerste TRB -kenmerken op aardewerk kunnen spreken van een pre-Westgroep 
TRB-fase  of een Pre-Drouwener TRB-fase . Maar omdat typisch SW-aardewerk nog steeds 
veelvuldig voorkomt in de hoogste niveau s en veel talrijker is dan het herkende pre-
Drouwener TRB-aardewerk , kan dit TRB-aardewerk beter worden gezien als een kenmer-
kend onderdeel van de jongste fase van de SW-cultuur. Daarom verdient het de voorkeur 
ook de huisplattegronden van P14 niet als vroeg-TRB, maar als laat-SW te beschouwen.

[5] Huis I: 14 scherven waarvan geen met plantaardige 
magering; Huis II: 9 scherven waarvan één plantaardig 
gemagerd; Huis III: 15 scherven waarvan twee plant-
aardig gemagerd; Huis IV: 14 scherven waarvan één 
met plantaardige magering. De drie scherven van een 
Potbeker (laat KB) uit paalkuilen van Huis II zijn buiten 
beschouwing gelaten. Ze zijn geïnterpreteerd als jon-
gere verstoringen, veroorzaakt door op P14 veel voorko-
mende mollenactiviteit. Hierboven is al uitgelegd waarom 
deze laat-neolithische scherven niet gelijktijdig kunnen 
zijn met de paalkuilen. Alle andere scherven die in de 
paalkuilen zijn aangetroffen, vallen binnen de technologi-
sche en typologische range van het SW-aardewerk.

[6] Men zou kunnen denken aan selectieve conserve-
ring door te stellen dat scherven met plantaardige mage-
ring in sporen die vrij dicht onder het maaiveld liggen 
de tand des tijds slechter weerstaan. Dat lijkt echter 
onwaarschijnlijk: zo bevatte het grote NZ-gerichte spoor 
ten oosten van Huis IV 55 scherven waarvan 89% (n=49) 
plantaardige magering heeft. Een chronologische verkla-
ring voor de geconstateerde verschillen in het percentage 
plantaardige magering verdient daarom de voorkeur. De 
scherven uit de paalkuilen zijn bruikbaar als ingang voor 
een nadere datering van de huizen; het vuursteen is hier-
voor te weinig informatief.
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EEN ONDERZOEK NAAR DE RELATIES IN DE VERSPREIDING VAN GRAF-
HEUVELS UIT HET LAAT-NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD IN HET GEBIED 

ARNHEM - RENKUM

M.J. Houkes

Samenvatting - In dit artikel wordt verslag gedaan van de resultaten van een inventarisatie en een onderzoek naar de verspreiding 
van grafheuvels uit het Laat-Neolithicum en de Bronstijd in het gebied Arnhem-Renkum. Na een bespreking van de ligging van graf-
heuvels op basis van verschillende kenmerken en periodisering, wordt ingegaan op de interpretatie van de patronen. Hierbij worden 
verschillende hypothesen voor het voetlicht gebracht. Het artikel besluit met een korte beschouwing over de relaties met mogelijke 
nederzettingen en hoe beschermingsmaatregelen zouden kunnen worden genomen.

INLEIDINGRuim 10 jaar geleden werd door de auteurs als leden van de Archeologische Werkgemeen-
schap Nederland (AWN, afdeling 17) het plan opgevat een onderzoek te starten naar de 
bodemkundige en geogra sche relaties van grafheuvels uit het Laat-Neolithicum en de 
Bronstijd in het gebied Arnhem-Renkum. Het onderzoek werd eind 1990 gestart in de 
verwachting dat het een bureau-onderzoek zou zijn dat, met behulp van archiefmateriaal, 
binnen vijf maanden afgerond kon worden. Al vrij snel na aanvang van het onderzoek 
bleek dat niet alle benodigde gegevens in de archieven voorhanden waren, zodat we de 
bureaustudie met een arbeidsintensieve veldstudie moesten aanvullen. Ruim vijf jaar later 
verscheen uiteindelijk het eindrapport (Houkes & Mittendorp 1996).

In dit artikel willen we de belangrijkste resultaten van het onderzoek breder bekend 
maken. Alvorens het onderzoeksgebied nader te omschrijven en op de resultaten in te 
gaan, zal hieronder aandacht worden geschonken aan de doelstellingen van het onderzoek 
en de gevolgde werkwijze. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op de geologische 
karakteristieken van het onderzoeksgebied, de grafheuvelinventaris, de analyse van de 
verspreiding en de interpretatie van ruimtelijke patronen, de relaties met mogelijke neder-
zettingen en suggesties voor de bescherming van potentieel belangrijke gebieden. Voor 
details wordt op deze plaats verwezen naar het oorspronkelijke rapport, dat o.a. aanwezig 
is in de bibliotheek van de ROB te Amersfoort.

De doelstellingen van het onderzoek waren gericht op de vraag of er in tijd, plaats en 
verspreiding van grafheuvels aanwijsbare relaties bestaan. Er werden enkel grafheuvels 
vanaf het Laat-Neolithicum tot en met de Midden-Bronstijd in het onderzoek betrokken. 
Meer speci ek golden de volgende vragen:

- kan de ligging van grafheuvels gerelateerd worden aan bepaalde bodemkundige of 
geomorfologische omstandigheden?
- kunnen ruimtelijke patronen - zoals rechte lijnen of clusters - onderscheiden 
worden?
- kan het inzicht in de ruimtelijke patronen aangewend worden om nog niet ontdekte 
grafheuvels en andere archeologische sites  op te sporen?
- wat vertellen de patronen over de infrastructuur en de ligging van de nederzetting(en) 
in een bepaalde periode?
- geven de resultaten inzicht in de bewoningsgeschiedenis van het onderzoeksgebied?
- geven de resultaten inzicht over de archeologische potentie van het gebied en 
kunnen bepaalde zones aangewezen worden die voor bescherming in aanmerking 
komen?

Als onderzoeksgebied werd gekozen voor het noordelijk deel kaartblad 40A van de Topo-
gra sche Dienst Nederland met als zuidgrens de Nederrijn ( g. 1). Het is een gebied waar 
veel grafheuvels bekend waren. Door de aanwezigheid van stuwwallen zijn er markante 
hoogteverschillen waardoor relaties tot de hoogteligging van grafheuvels goed tot uitdruk-
king komen.

De bedoeling was om de resultaten van de inventarisatie op een paleogeogra sche 
kaart uit te zetten. Helaas was een dergelijke kaart van het onderzoeksgebied niet voor-
handen. De enige geogra sche vorm waarvan we met enige zekerheid kunnen aannemen 
dat die sinds het late Neolithicum weinig is veranderd, is de hoofdvorm van de stuwwallen. 

DOELSTELLING EN 
WERKWIJZE
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Om die reden hebben we een gedetailleerde hoogtekaart gemaakt waarop de recentere 
verstoringen in het hoogtepro el gecorrigeerd werden. Op deze kaart werden de posities 
van de grafheuvels aangegeven en vanaf deze kaart werden de analyses gemaakt.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode december 1990 tot december 1995. De 
eerste drie jaar werden voornamelijk besteed aan bronnenonderzoek, het inventariseren 
van de bestaande grafheuvels en het opsporen van onbekende grafheuvels. Later werden 
heuvels onderzocht die bij de veldverkenningen ontdekt waren en waarvan niet direct 
vastgesteld kon worden of het grafheuvels betrof. Indien het grafheuvels betrof werden ze 
gemeld bij de ROB en in het verspreidingsonderzoek opgenomen.

De informatie betreffende de locaties van de grafheuvels is voor een deel uit de ROB-
archieven gehaald. Hiervoor werd zowel het Centraal Archeologisch Archief (CAA) als het 
Centraal Monumenten Archief (CMA) geraadpleegd. In het CAA waren een aantal grafheu-
vels opgenomen die niet als monument geregistreerd waren en dus niet in het CMA voor-
kwamen. Ook bleek dat een aantal grafheuvels die als monument geregistreerd stonden 
niet in het in het CAA voorkwamen. Een aantal grafheuvels die ons reeds bekend waren 
ontbraken in beide archieven. Dit bekende dat, indien ons onderzoek betrouwbaar en 
representatief kon zijn, we het gehele onderzoeksgebied moesten doorzoeken.

Begonnen is met het nalopen en opnieuw opmeten van alle bij de ROB bekende mel-
dingen. Hierdoor kregen we een eerste beeld van de grafheuvelverspreiding, de vorm-
variatie en de ligging in het landschap. Van alle grafheuvels werd de diameter (in NZ 
en OW-richting) en de hoogte opgemeten. De geogra sche locatie werd bepaald en met 
behulp van een gutsboor werd de kleur en de opbouw van de bodem bekeken.

Om onbekende grafheuvels op te sporen werd het gebied met een oppervlakte van 65 
km  onderverdeeld in deelgebieden die elk systematisch verkend werden. Alle anomaliën 
die visueel in het landschap voorkwamen en op grafheuvels wezen werden genoteerd. 
Selectiecriteria hierbij waren de afmetingen (max. diameter 25 m en max. hoogte 2.50 m) 
en de ronde, bolle vorm. Tijdens het veldonderzoek ondervonden we dat deze criteria te 
beperkt waren, want we vonden een langwerpige verhevenheid die niet in het natuurlijke 
landschap paste. Ook vonden we een langwerpige verhevenheid die niet in het natuurlijke 
landschap paste. Uit later onderzoek bleek dat het om een langwerpige grafheuvel uit 
de Midden-Bronstijd ging. Langwerpige grafheuvels uit deze periode komen in Nederland 
zelden voor (destijds 14) en in het onderzoeksgebied waren er nog geen bekend. Later 
konden nog twee langwerpige grafheuvels herkend worden.

Nadat alle mogelijke grafheuvels in een deelgebied opgespoord waren, werden ze met 
de gutsboor onderzocht en ingemeten. Meestal werden er drie boringen per grafheuvel 
uitgevoerd. De eerste boring werd op ca. 2 m. afstand buiten de heuvelvoet gedaan. Deze 
boring geeft informatie over de samenstelling van de natuurlijke bodem. Deze informatie 
is soms nodig om bij boringen in het heuvellichaam het oud loopvlak onder de grafheuvel 
te herkennen. De tweede boring werd in de ank van de heuvel gedaan, op ca. 1 m. 
afstand van de heuvelvoet. Hierbij werd gekeken naar kleur en samenstelling van het 
heuvellichaam. Meerbepaald of een haarpodzol-verkleuring en plaggenstructuur aanwe-

Figuur 1  De huidige topograsche lig-
ging van het onderzoeksgebied.
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zig waren. Tevens werd er gelet op houtskoolspikkels, kleur en afscheiding van het oude 
maaiveld en het verschil in samenstelling van de natuurlijke bodem en het heuvellichaam. 
Als deze tweede boring voldoende informatie opleverde was een derde boring uiteraard 
niet nodig. Bij twijfel werd een derde boring, dichter bij de top van de heuvel, uitgevoerd.

Eén van de moeilijkheden die we ondervonden was het feit dat in het gebied de hei-
devorming blijkbaar pas laat op gang is gekomen. We werden vaak geconfronteerd met 
heuvels die geheel uit geel zand bestonden en daardoor moeilijk te beoordelen waren. 
Heuvels waarbij geen natuurlijke genese werd vermoed, werden als mogelijke grafheuvels 
genoteerd en opgemeten. 

Naast grafheuvels werden ook de 17e-eeuwse grenspollen op de grens Arnhem-Ren-
kum geïnventariseerd. Deze grensheuvels zijn net als sommige grafheuvels uit heideplag-
gen opgebouwd waardoor verwarring kan ontstaan. De grensheuvels werden op dezelfde 
wijze opgemeten en gelokaliseerd als de grafheuvels.

Nadat een bepaald gebied was geïnventariseerd werden alle nieuwe meldingen in het 
gebied bekeken met de toenmalige provinciaal archeoloog, waarbij nogmaals in de heu-
vels werd geboord om te beoordelen of het ook werkelijk een grafheuvel betrof. Dit leverde 
drie groepen op: 

1: zekere grafheuvels waarvoor geen verder onderzoek nodig was (8 grafheuvels zijn 
door onze eigen waarnemingen herkend, 4 door de provinciaal archeoloog);
2: heuvels die zeker geen grafheuvels betroffen;
3: twijfelgevallen die aan een nader onderzoek onderworpen moesten worden. De twij-
felgevallen werden met behulp van een proefsleuf onderzocht. In totaal werden 21 
heuvels onderzocht, waarvan er 9 grafheuvels bleken te zijn.

De grote lijnen van het landschap van het gebied werden gevormd tijdens de voorlaatste 
ijstijd, het Saalien of Riss glaciaal. Het binnendringen van landijs gedurende deze periode 
resulteerde in het opstuwen van landmassa s, de stuwwallen. De ijskap voerde enorme 
hoeveelheden smeltwater, vermengd met sedimenten, af. Deze sedimenten werden voor 
de ijskap afgezet en vormde een sandrvlakte. Na het terugtrekken van het ijs bleven op 
de stuwwallen zowel grove (zwerfstenen) als jne (leem) sedimenten achter.

Het onderzoeksgebied vormde destijds een soort inham in de ijskap waardoor enorme 
hoeveelheden smeltwater gestroomd zijn. Het smeltwater kon alleen in het zuidwesten via 
een smalle opening wegstromen. Hierdoor werd het sedimentatieproces op de sandrvlakte 
beïnvloed. Door de opstuwing van het smeltwater voor de smalle opening in het zuidwes-
ten nam de stroomsnelheid sterk af waardoor lichtere sedimenten werden afgezet. Als 
gevolg hiervan komen in het zuidwestelijk deel van het onderzoeksgebied meer lemige 
sedimenten voor dan in het noordoostelijk deel.

Tijdens de laatste ijstijd, het Weichseliën, kwam het landijs niet tot in Nederland. De 
bodem in Nederland was permanent bevroren en in de winter lag er een pakket van meer 
dan 4 meter sneeuw. In het voorjaar werd deze sneeuw omgezet in een enorme hoeveel-
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Figuur 2  Globale indeling van het onder-
zoeksgebied in geomorfologische struc-
turen.
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heid smeltwater. Het smeltwater op de Veluwe zat opgesloten tussen de omringende stuw-
wallen en kon niet in de bevroren ondergrond wegzakken. Het water stroomde in het 
zuidwesten het Betuwedal in. Op zijn weg naar deze opening schuurde het smeltwater 
over de bevroren bodem en erodeerde de toplaag. Hierdoor veranderde de vorm van de 
stuwwallen en de sandrvlakte ingrijpend. De bovenkanten van de stuwwallen werden afge-
vlakt en in de anken werden diepe dalen, zogenaamde droge dalen, uitgeschuurd. Op 
de sandrvlakte ontstonden twee grote erosiegeulen met verschillende zijtakken. Eén geul 
loopt in noordzuid richting ten oosten van de stuwwal van Ede. De andere erosiegeul loopt 
diagonaal door het onderzoeksgebied vanuit het noordoosten naar het zuidwesten. Beide 
erosiegeulen monden bij Renkum uit in het Betuwedal.

Op het einde van het Weichselien speelde nog een erosieproces een belangrijke rol: 
soli uctie. De bovenlaag van de steile stuwwalhelling ontdooide terwijl de onderlaag nog 
bevroren was. Grote pakketten modder en stenen schoven vervolgens van de helling naar 
beneden waardoor er, vooral aan de zuidkant, brede dalen ontstonden. Omdat de sedi-
menten van de stuwwal en de sandrvlakte sterk verschillen ontstond geen egaal geëro-
deerd landschap maar een glooiend en gepro leerd terrein. De grindhoudende delen van 
de sandrvlakte vormden de hoge delen van het terrein. Grindbanken staken als verheven-
heden boven het landschap uit.

Hiermee lag de hoofdvorm van het onderzoeksgebied ( g. 2) in grote lijnen vast. In 
het midden bevindt zich de stuwwal van Arnhem die, als gevolg van de ronde uitstulping 
van het Saalien-ijs, naar het zuiden afbuigt. Aan de zuidzijde is deze stuwwal door het 
Saaliën-smeltwater afgesneden en heeft een zeer steile helling. Aan de zuidkant van de 
stuwwal hebben we de droge dalen uit het Weichselien van Rolandseck, Heveadorp, Laag 
Oorsprong, Oosterbeek, Mariëndaal en Arnhem (Sonsbeek en Zijpendaal). Het gebied 
tussen Laag Oorsprong en Oosterbeek is waarschijnlijk als gevolg van soli uctie verdwe-
nen, evenals het gebied tussen Mariëndaal en Arnhem. Aan de noordkant van de stuwwal 
hebben we de droge dalen van de Doorwertsche Heide, Wolfhezerweg, station Oosterbeek 
en Warnsborn. In het gebied tussen station Oosterbeek en Warnsborn zijn er sporen aan-
getroffen die wijzen op soli uctie. 

Ten noorden van de stuwwal ligt de sandrvlakte, doorsneden door de erosiegeul die in 
het zuidwesten uitmondt in het Betuwedal. De erosiegeul heeft een doodlopende noordtak 
en splitst zich in het oosten in twee verschillende zijtakken. De noordelijke zijtak is buiten 
het gebied goed te volgen tot aan de doorbraak in de stuwwal van de Oostelijke Veluwe 
ten zuiden van Terlet. De zuidtak eindigt ten noorden van Arnhem.

Op het einde van het Weichselien deden zware stormen de droge en onbegroeide 
ondergrond verstuiven en werden elders dekzanden afgezet. De droge dalen en de erosie-
geul werden opgevuld met dit dekzand. Ook ten noorden van de stuwwal, op de overgang 
naar de sandrvlakte, werd lokaal dekzand afgezet. Op de sandrvlakte werden de jne 
sedimenten weggeblazen. Hierdoor ontstonden afwisselend uitgestoven diepe delen en 
grindhoudende hoge delen die op hun beurt weer afgedekt konden worden met dekzand 
dat van elders aangevoerd werd.

In het Holoceen neemt de temperatuur langzaam toe en raakt het onderzoeksgebied 
langzaam begroeid. Eerst met een toendravegetatie, gevolgd door dennen- en berkenbos-
sen en daarna door loofbossen. Rond 3000 v. Chr. bestond de vegetatie van het gebied uit 
een open loofbos met een dichte ondergroei van struiken en kruiden. Uit pollenanalyses 
(Waterbolk 1954, 96-7; Casparie et al. 1980, 7-65) blijkt dat het bos in het onderzoeks-
gebied voornamelijk uit linde (gem. 36%), els (gem. 32%) en eik (gem. 14%) bestond. 
Daarnaast kwam de hazelaar veelvuldig voor. De pollenmonsters waren afkomstig uit graf-
heuvels die in de erosiegeul liggen. Dit zou het hoge percentage els kunnen verklaren die 
zich in de relatief vochtige omgeving van de erosiegeul goed kon ontwikkelen. Op de stuw-
wal zal de vegetatie anders zijn geweest. Hoewel hiervan geen gegevens voorhanden zijn, 
mogen we aannemen dat de eik hier beter vertegenwoordigd was.

In deze omgeving arriveerden de eerste bewoners en vestigden zich ten noorden van 
de stuwwal langs de erosiegeul. Het waren boeren die percelen bos afbrandden en er 
akkers op aanlegden. Na verloop van tijd raakten deze akkers uitgeput en werden nieuwe 
bospercelen gekapt. Op de verlaten akkers weidde het vee waardoor de bodem nog verder 
verarmde. Hierdoor ontstonden rond de nederzettingen en op verlaten nederzettingster-
reinen kleine heideveldjes. Er is overigens geen sprake van een sterke heide-uitbreiding 
als gevolg van een zogenaamde landnam. Dit geldt alleen voor de bewoonde gebieden in 
de beekdalen op de Veluwe. Het grootste deel van de Veluwe blijft onveranderd. De pod-
zollering van de heidevelden vinden we terug in de plaggen waaruit de grafheuvels opge-
bouwd werden. Op basis van vondsten kunnen we waarnemen dat het onderzoeksgebied 
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ten noorden van de stuwwal na de Midden-Bronstijd werd verlaten. Buiten één IJzertijd-
grafheuvel zijn geen vondsten uit de periode daarna bekend. Wellicht was de bodem te 
uitgeput geraakt en heeft men zich elders gevestigd.[1]

Vanaf de vroege Middeleeuwen loopt de hoeveelheid bos door allerlei activiteiten 
steeds verder terug. De heidevelden die zich daardoor nog verder uitbreidden werden 
systematisch afgeplagd waardoor grote zandverstuivingen ontstonden. Vooral in het 
gebied ten noorden van de erosiegeul zijn de gevolgen daarvan nog goed te zien, maar 
ook op enkele plaatsen ten zuiden ervan. Op de stuwwallen komen echter geen zandver-
stuivingen voor waardoor de indruk wordt gewekt dat er destijds geen heide was. Dit 
komt aardig overeen met wat we op een kaart uit 1855 zien. Hierop zijn met name het 
Doorwertsche Bosch en de bossen van Mariëndaal nog te zien.

Overigens vormen de stuifzandheuvels een niet te verwaarlozen factor bij het zoeken 
naar grafheuvels. Vooral in het noordoostelijke deel van de erosiegeul komen veel stuif-
zandheuvels met een zogenaamd omgekeerd pro el  voor ( g. 4). Dit zijn stuifzandheu-
vels die gevormd zijn met stuifzand uit de noordelijke sandrvlakte, waarvan het zand is 
neergeslagen op vochtige plekken of vennetjes in de erosiegeul. De vochtige plekken in 
de erosiegeul zorgden er voor dat het stuifzand als het ware er bleef kleven waarna de 
heuvels, eveneens door de hoge vochtigheid, weer snel met heide begroeid raakten. Door 
de capillaire werking van het stuifzand bleef het oppervlak vochtig en kon dit proces zich 
op een zelfde plaats vele malen herhalen. Het gevolg was dat een ven of vochtige plek 
eerst dichtstoof en vervolgens uitgroeide tot een prachtige heuvel. Doordat deze heuvels 
steeds met heide begroeid raakten ontstond er een haarpodzolpro el. Een dergelijk pro el 
lijkt in de gutsboor veel op het pro el van een plaggenstructuur. Pro elonderzoek in sleu-
ven kan in zo n geval enige duidelijkheid brengen.

De woeste gronden van de Veluwe werden vanaf de 19e eeuw langzaam beplant. Het 
betrof in eerste instantie de uitgifte van goedkope grond voor de aanleg van grote land-
goederen zoals Warnsborn, Lichtenbeek, Bilderberg en Vrijland. 

Rond 1900 ontstond er nog een andere vorm van erosie die de grafheuvels recht-
streeks bedreigde. Na eeuwen van spookverhalen over reuzen, trollen en heksen rond de 
grafheuvels brak de 20e eeuw aan en het bijgeloof, waardoor de grafheuvels gespaard 
waren gebleven, behoorde tot het verleden. De urnendelver deed zijn intrede en veel graf-
heuvels werden geplunderd of ondeskundig opgegraven. Sporen hiervan vinden we terug 
in een aantal grafheuvels rond de Doorwertsche Heide.

In de eerste helft van de 20e eeuw werd de ontginning van de heidevelden van staats-
wege geïnitieerd en door de Heidemij grootschalig aangepakt. Alvorens tot uitgifte van 
percelen over te gaan werd de bodem met een diepploeg bewerkt ( g. 5). De voren van 
deze diepploeg waren soms meer dan een meter diep; een bewerking die geen enkele 

[1] Dit geldt overigens alleen voor het onderzoeksgebied. 
Verder naar het oosten en naar het westen zijn wel sporen 
uit de IJzertijd tot aan de late Middeleeuwen gevonden. 
Deze gebieden verhouden zich echter op een andere 

manier tot de stuwwallen dan het onderzoeksgebied en 
zijn derhalve niet representatief voor de situatie in ons 
gebied.

Figuur 3  Bodemkundige situatie van het 
onderzoeksgebied.
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grafheuvel kon overleven. Op die wijze zijn drie gekende grafheuvels verdwenen. Hoeveel 
andere onbekende grafheuvels hiermee verloren zijn gegaan is echter niet bekend. Geluk-
kig bleef het diepploegen in het onderzoeksgebied grotendeels beperkt tot de gebieden 
ten noordwesten van de erosiegeul. Het diepploegen is nu nog steeds niet gestaakt. Som-
mige instanties maken voor het bouwrijp maken van de bospercelen nog steeds gebruik 
van een bosploeg, een zwaardere variant van de diepploeg. In de tweede helft van de 20e 
eeuw werden er grote infrastructuuurwerken uitgevoerd. De aanleg van wegen en nieuwe 
stadswijken hebben verschillende grafheuvels doen verdwijnen.

De textuur van de huidige bodem ( g. 3) bestaat uit diverse gradaties van zand. De 
stuwwal bestaat uit grindhoudend grof zand en is aan de noordzijde plaatselijk matig ver-
spit. Aan de zuidkant ervan bevindt zich voornamelijk de stedelijke bebouwing. In het 
zuidwesten bevindt zich in de erosiegeul een esdek bestaande uit grindarm zwaklemig 
jn zand dat mogelijk oudere sites afdekt. In noordoostelijke richting treffen we in de 

erosiegeul grindarm leemarm jn zand aan waarin zich een haarpodzol heeft ontwikkeld. 
Grillige uitlopers van deze dekzanden strekken zich noordwaarts over de sandrvlakte uit. 
Voor het overige bestaat de sandrvlakte uit grindhoudend grof zand eveneens met een 
haarpodzolbodem. Stuifzanden uit de post-middeleeuwse periode treffen we overal ten 
noorden van de erosiegeul aan ( g. 6); vooral in het noordoosten (Schaarsbergen) en het 
noordwesten (Planken Wambuis).

Tegenwoordig bestaat het onderzoeksgebied ( g. 1) voor 54% uit aangeplant bos dat 
over een groot aantal geïsoleerde gebieden verspreid is. In totaal is 12% van het onder-
zoeksgebied bebouwd. Buiten de Doorwerthsche Heide en enkele kleine heideveldjes bij 
Wolfheze en Warnsborn komen er geen grote heidevelden meer voor; slechts 2,5% van 
het gebied. De akker- en weidegebieden vinden we verspreid over het hele gebied. In 
het westen ligt een groot aaneengesloten agrarisch gebied dat destijds door de Heidemij 
werd ontgonnen. De overige agrarische gebieden zijn met minder desastreuze middelen 
ontgonnen. De huidige verdeling van akkers en weidegronden kan overigens sterk wis-

Figuur 4  Proefsleuf in een heuvel met 
een zogenaamd ‘omgekeerd’ proel in 
de bossen van Schaarsbergen. Helemaal 
onderin zijn de ‘vette’ lagen te zien die 
destijds op de bodem van een voormalig 
meertje zijn gevormd. Verder naar boven 
volgen de eerste ingestoven en onbe-
groeide lagen die onder het waterop-
pervlak zijn gevormd, waarna boven het 
maaiveld de met heide begroeide stuif-
zandlagen zijn te zien.
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selen. Door wisselbebouwing, milieumaatregelen en het saneren van agrarische bedrijven 
komen er steeds meer weide- of graslanden bij. Momenteel beslaan de akkergebieden 
11% van het onderzoeksgebied en de weide- of graslanden 15,5%.

Iedere grafheuvel heeft een onderzoeksnummer gekregen waarbij ze van west naar oost 
oplopend genummerd werden. Alleen bij groepen grafheuvels is hiervan afgeweken omdat 
deze als groep opeenvolgend zijn genummerd.

Uit de ROB-archieven werden 63 grafheuvels geïnventariseerd. Hierbij bevonden zich 7 
grafheuvels die verdwenen zijn maar waarvan de ligging bekend is. Van enkele ervan zijn 
er vondsten en onderzoeksresultaten. Van de resterende 56 zichtbare grafheuvels zijn er 
5 om diverse redenen afgewezen:

- nr. 1: een grafheuvel die, wegens zijn geïsoleerde ligging, niet in het onderzoek werd 
opgenomen.
- nr. 4 en 36 bleken bij nader onderzoek stuifzandheuvels te zijn.
- nr. 42: volgens ons betreft het hier een grenspol uit de zeventiende eeuw.
- nr. 73: ter plaatse bevindt zich een kruising van een aantal parallelle karrensporen 
waar in het centrum ervan een soort vluchtheuvel  is achtergebleven die wel wat op 
een kleine grafheuvel lijkt. Grondboringen lieten echter geen enkele herkenbare struc-
tuur zien.
Van de 63 meldingen uit het archief van de ROB zijn er dus 58 meldingen opgenomen 

in het onderzoek, waarvan 51 grafheuvels nog zichtbaar zijn.

Tijdens het veldonderzoek werden 22 onbekende grafheuvels geïnventariseerd (bijlage 1). 
Eén verdwenen grafheuvel kon via cartogra sche bronnen gelokaliseerd worden. Uiteraard 
werden er door ons honderden heuvels bekeken. Met de gutsboor werd vastgesteld dat 
een groot aantal ervan stuifzandheuvels zijn; slechts 12 heuvels werden als grafheuvel 
herkend. Bij 21 heuvels bestonden er na het booronderzoek nog twijfels en zij werden 
door middel van een onderzoekssleuf nader onderzocht. Daarvan bleken er 9 ook werkelijk 
grafheuvels te zijn. Eén ervan (nr. 20) werd niet in het onderzoek opgenomen omdat deze, 
op basis van het aardewerk, een IJzertijd-grafheuvel lijkt te zijn.

Bij de inventarisatie werden 85 locaties betrokken, waarvan slechts 79 grafheuvels in het 
verdere onderzoek zijn opgenomen (bijlage 1) ( g. 7). Voor de analyse van de grafheu-
velverspreiding zijn de heuvels op basis van enkele variabelen geclassi ceerd.

Status van de geïnventariseerde grafheuvels
Dit betreft de herkomst van de gegevens (ROB of veldonderzoek) en bij de afgewezen 
heuvels de toevoeging afgewezen .

INVENTARIS

Grafheuvels uit het CMA/
CAA

Grafheuvels uit het veld-
onderzoek

Classicatie van de geïn-
ventariseerde grafheu-

vels

Figuur 5  Een met de diepploeg bewerkt 
bosperceel. De voren waren oorspronke-
lijk ca. 1 m diep. Eventuele onbekende 
grafheuvels en andere verschijnselen 
zullen verdwenen zijn.
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Datering van de geïnventariseerde grafheuvels
Slechts enkele grafheuvels werden in het verleden onderzocht. Er is slechts 1 absolute date-
ring bekend (heuvel 75, 14C-datering, 4435  320 BP GrN318). Er zijn echter voldoende 
vondsten die gedeeltelijk een typo-chronologische indeling mogelijk maken.

Er werd ook gekeken of de grafheuvels in één of meerdere fases onder te verdelen 
zijn. Van de onderzochte grafheuvels zijn er zeven met 2 en twee met 3 fases. De ove-
rige grafheuvels zijn met een gutsboor bekeken. Negen ervan hebben 2 fases. Bij één 
grafheuvel kon op basis van het beschreven vondstenmateriaal, zowel Klokbeker- als Mid-
den-Bronstijdaardewerk, een tweede fase herkend worden. In totaal werden er zeventien 
grafheuvels met 2 fases en twee met 3 fases herkend. Veel grafheuvels en/of bouwfases 
(n=42) konden aan een bepaalde periode toegeschreven worden:

Standvoetbeker (2850-2450 v. Chr.): 4x
Klokbeker (2450- 2000 v. Chr.): 5x
Vroege Bronstijd (2000-1800 v. Chr.): 5x
Midden Bronstijd (1800-1100 v. Chr.): 28x

Landschappelijke ligging van de geïnventariseerde grafheuvels
Er werd onderscheid gemaakt tussen een ligging op vlak terrein, op een helling, aan de 
rand van een helling of op de top van een stuwwal of heuvel. Daarnaast is gekeken of er 
sprake was van een zogenaamde geprononceerde ligging. Voor grafheuvels met meerdere 
fases is hierbij alleen rekening gehouden met de eerste aanleg, omdat op dat moment de 
keuze voor de locatie is gemaakt. Bij eventuele latere fases heeft men zich volgens ons 
meer laten leiden door de aanwezigheid van de grafheuvel zelf dan door de landschap-
pelijke elementen.

Afmetingen van de geïnventariseerde grafheuvels
Een aantal analyses maken gebruik van de huidige afmetingen van de grafheuvels. Bij de 
inventarisatie is naast de hoogte ook de oostwest en de noordzuid diameter bepaald en 
is de gemiddelde diameter berekend. Langwerpige grafheuvels zijn hier dan ook buiten 
beschouwing gelaten. Bij eventuele restauraties zijn we ervan uitgegaan dat men de oor-
spronkelijk vorm trachtte te behouden.

Absolute hoogteligging van de geïnventariseerde grafheuvels
De hoogtekaart werd, evenals de topogra sche kaart, verdeeld in hoogtelijnen met stap-
pen van 2,5 m. De heuvels zijn niet naar werkelijke absolute hoogte geclassi ceerd, maar 
zijn gegroepeerd in 23 klassen van 2,5 m.

Kleur van de podzol in de geïnventariseerde grafheuvels
Tijdens het onderzoek kregen we te maken met heel veel grafheuvels uit de Midden-
Bronstijd die geen haarpodzolverkleuring hebben terwijl er in hetzelfde gebied ook graf-
heuvels zijn die wel een haarpodzolverkleuring hebben. Uiteraard vroegen wij ons af hoe 

Figuur 6  Een onderzoekssleuf in een 
met stuifzand overstoven esdek aan de 
noordelijke voet van de stuwwal.
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het nu mogelijk was dat de situatie in ons onderzoeksgebied zo sterk afweek van de situ-
atie elders in Nederland. Daarom hebben wij met de gutsboor de kleur van de podzol per 
onderscheidbare fase geïnventariseerd.

In dit hoofdstuk zullen we de verspreiding van de grafheuvels bekijken op basis van de 
hoogte, de ligging ten opzichte van de geomorfologie, de geogra sche ligging en de aard 
van de podzolpro elen.

De analyses naar hoogte zijn gebaseerd op de 98 bouw- of gebruiksfasen en onderver-
deeld per periode (bijlage 1) ( g. 8). Er is een onregelmatige verdeling over alle hoogtes 
tussen 17,5 m en 72,5 m +NAP Van één bepaalde voorkeurshoogte lijkt geen sprake te 
zijn maar eerder een voorkeur voor de lage gebieden en de zones tussen 50,0 en 57,5 m 
+NAP. Gedurende het Laat-Neolithicum en de Vroege Bronstijd lijkt er een voorkeur te zijn 
voor de lagere gebieden.

De absolute hoogte was voor de prehistorische mens voor een locatiekeuze niet bepa-
lend. Wel de relatieve hoogteverschillen die plaatselijk aanwezig zijn kunnen determine-
rend geweest zijn. Als we bijvoorbeeld de erosiegeul bekijken dan zien we dat de hoogte 
onder in de geul oploopt van 10 m in het zuidwesten tot 30 m in het noordoosten. Als de 
prehistorische mens koos voor een locatie op het laagste punt ter plaatse kan dat voor 
een locatie in het noordoosten en het zuidwesten een verschil van 20 m opleveren. Voor 
de prehistorische mens was het uitgangspunt in beide gevallen hetzelfde en in dat geval 
moet men beide locaties als keuze gelijkwaardig beschouwen.

Als we de morfologische hoofdvorm van de stuwwal bekijken ( g. 2) merken we 
vijf toppen op; namelijk Rolandseck, Zilverberg, Sonnenberg, Boschveld en Bakenberg. 
Tussen deze vijf toppen zijn, in de anken van de stuwwal, aan de noord- en de zuidzijde 
een viertal correlerende droge dalen te zien; namelijk Doorwerthsche Heide - Heveadorp, 
Wolfhezerweg - Laag Oorsprong, Station Oosterbeek - Oosterbeek en Warnsborn - Mariën-
daal. De stuwwal werd door ons in vijf afzonderlijke stukken verdeeld, waarvan de grenzen 
door het hart van de droge dalen lopen. De stuwwaltoppen liggen in het centrum van deze 
gebieden en de grenzen zijn doorgetrokken tot over de erosiegeul. Van ieder deelgebied 
werd het hoogste en het laagste punt bepaald en het hoogteverschil berekend. Van iedere 
grafheuvel werd vervolgens de relatieve hoogte bepaald door van de absolute hoogte 
eerst de hoogte van het diepste punt af te trekken en is de relatieve hoogte berekend 
in procenten. De laagste delen werden als 0% gewaardeerd en de hoogste als 100%. 

ANALYSES VAN DE 
GRAFHEUVELVERSPREIDING

Analyse van de 
verspreiding naar 

hoogte

Figuur 7  Overzicht van alle in het onder-
zoek opgenomen grafheuvels met onder-
zoeksnummer en herkomst.
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Alle onderzoeksnummers werden volgens deze methode berekend (bijlage 1). Om de ver-
gelijking met vorige analyse ( g. 8) mogelijk te maken zijn deze percentages eveneens 
onderverdeeld in 23 klassen van ieder 4,35% en werd elk onderzoeksnummer een klasse 
toegewezen.

De tendens die we reeds zagen bij de vorige analyse wordt nu sterker geaccentueerd 
( g. 9). Voor de grafheuvelaanleg en het (her)gebruik was een sterke voorkeur voor de 
lager gelegen gebieden, voornamelijk langs de rand van de erosiegeul ( g. 7). Een andere 
voorkeurslocatie waren de hogere gebieden op en rond de toppen van de stuwwallen. Op 
de anken van de stuwwallen treffen we slechts 2 grafheuvels aan.

De lacune tussen de hoge en lage gebieden is zo groot dat we veronderstellen dat 
beide gebieden apart geëxploiteerd werden. Bij een geleidelijke migratie van het ene 
gebied naar het andere zouden we meer grafheuvels in het tussenliggende gebied ver-
wachten. 

Chronologisch zien we dat de locaties uit het Neolithicum en de Vroege Bronstijd 
alleen maar in de lager gelegen gebieden voorkomen. In de hoge gebieden van de stuw-
wallen treffen we alleen Midden-Bronstijdgrafheuvels aan. Ongedateerde grafheuvels op 
de toppen van de stuwwallen behoren daarom waarschijnlijk ook tot de Midden-Bronstijd. 
Zij komen echter ook in de lager gelegen gebieden voor. We concluderen hieruit dat gedu-
rende de Midden-Bronstijd de aanleg van grafheuvels zich opsplitst en zowel in de dalen 
alsmede in de hoger gelegen gebieden plaatsvond. 

We hebben het onderzoeksgebied in vier morfologische eenheden onderverdeeld: vlak ter-
rein, hellingen, hellingranden en heuveltoppen. Een geprononceerde ligging hebben we 
apart geclassi ceerd (bijlage 1). Van de 78 geclassi ceerde grafheuvels liggen er 29 op 
vlak terrein, 28 op of aan de rand van een helling, 14 op de stuwwal- en heuveltoppen en 
7 op een helling. De hellingen zelf zijn blijkbaar het minste in trek geweest, wat overeen-
komt met onze hoogteanalyse.

Chronologisch zijn er duidelijk tendensen waarneembaar ( g. 10). Gedurende het 
Laat-Neolithicum is er een voorkeur voor de vlakke terreinen. Hellingen en heuveltoppen 
worden in het geheel niet gebruikt. In de Vroege Bronstijd werden zowel de vlakke ter-
reinen als de hellingranden gebruikt en de hellingen en heuveltoppen gemeden. In de 
Midden-Bronstijd werden terreinen die in het Laat-Neolithicum gebruikt werden, minder 
aangesproken. De belangstelling voor de hellingranden, de hellingen en de heuveltoppen 
neemt toe.

Zestien van de 29 grafheuvels hebben een geprononceerde ligging. Chronologisch zien 
we een duidelijke trend (bijlage 1) ( g. 11). In de Standvoetbekerperiode had een gepro-
nonceerde ligging blijkbaar geen voorkeur. Van de 4 Klokbekerlocaties heeft er slecht 1 
een geprononceerde ligging. In de Vroege Bronstijd lijkt de voorkeur voor een gepronon-
ceerde ligging verder toe te nemen met 2 geprononceerde locaties uit een totaal van 4 
grafheuvels.

Analyses van de ligging 
ten opzichte van de 
morfologie

Figuur 8  Verdeling van de grafheuvels 
naar absolute hoogte (m +NAP), verdeeld 
over klassen van 2,5 m.
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In de Midden-Bronstijd neemt deze voorkeur nog verder toe: 13 op een totaal van 
17. Hier dient zich echter een tegenstrijdigheid aan. Mogelijk is er een relatie tussen een 
geprononceerde ligging in de Bronstijd en het oprukken van de heide want een gepro-
nonceerde ligging in een gesloten bos heeft weinig effect. In de lage gebieden hebben 
echter slechts 17 van de 67 grafheuvels een geprononceerde ligging. In de hoge gebieden 
daarentegen (hoogteklasse 17-23) hebben 20 van 29 grafheuvels een geprononceerde 
ligging. In de hoge gebieden is echter geen heide geweest (zie verder) zodat dit verschil  
zeer relatief en waarschijnlijk eerder het gevolg van morfologische omstandigheden is 
geweest.

Bij deze analyses gaan wij ervan uit dat grafheuvels op de droge zandgronden altijd in de 
buurt van de nederzettingen werden aangelegd, en dat de grafheuvels een weerspiegeling 
zijn van de bewoning. Deze directe relatie bestaat alleen op de droge zandgronden (zie 
verder).

De Standvoetbekerperiode ( g. 12)
De vroegste bewoning in het gebied vinden we in Warnsborn in het noordoosten en rond 
Kievitsdel in het zuidwesten. Beide locaties liggen ten zuiden van de erosiegeul op een 
smalle strook sandrvlakte tussen de erosiegeul en de stuwwal. Afgaande op de 14C-date-
ring van nr. 75 vond de eerste exploitatie van het gebied, gezien in het kader van ons 
onderzoek, reeds rond 3000 v.Chr. plaats.

De oriëntatie op de smalle strook tussen de erosiegeul en de stuwwallen werd waar-
schijnlijk door economische motieven bepaald. De neolithische boeren moesten geheel in 
hun eigen bestaan kunnen voorzien en zij maakten optimaal gebruik van de aanwezige 
natuurlijke bronnen zoals delfstoffen, ora, fauna en water. De aanwezigheid van de stuw-
wal was een belangrijke economische factor. Door de afwisselende bodemstructuur en 
hoogteverschillen bestond er een gevarieerde ora en fauna waardoor verschillende pro-
ducten zoals bessen, noten, paddestoelen, kruiden enz. in een beperkt gebied te vinden 
waren. In de eikenbossen op de stuwwallen kon men varkens hoeden en was er hout 
voor de bouw van huizen en het maken van gebruiksvoorwerpen. Leem dat gedurende het 
Saaliën op de stuwwaltoppen was afgezet kon aangewend worden voor huizenbouw en 
aardewerkproductie. Drinkwater vond men in de erosiegeul als oppervlaktewater in beken 
en als grondwater op een geringe diepte. De sandrvlakte bood vlakke akkergrond met een 
losse bodemstructuur die makkelijk te bewerken was en goed ontwaterde.

Deze variatie in landschappelijke factoren noemen we milieudifferentiatie en de eerste 
bewoners vestigden zich in het gebied waar deze differentiatie optimaal was. De nederzet-
tingslocatie werd bepaald door de verschillende transportafstanden en transportfrequen-
ties. Op de eerste plaats een ligging dicht bij de akkers en water op korte afstand en in 
tweede instantie zo dicht mogelijk bij de stuwwallen. Men vestigde zich in die gebieden 
waar de sandrvlakte tussen de stuwwal en de erosiegeul het breedste is en er voldoende 
vlak terrein was voor akkerbouw.

Analyse van de 
geograsche 
verspreiding

Figuur 9  Verdeling van de grafheuvels 
naar relatieve hoogte, gemeten in pro-
centen van de hoogte en het ‘plaatselijk 
hoogteverschil’.
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De Klokbekerperiode ( g. 13)
De voortzetting van de bewoning rond Kievitsdel zien we in noordoostelijke richting uit-
waaieren waarbij nu ook de noordzijde van de erosiegeul geëxploiteerd wordt. Waar de 
bewoning van Warnsborn voortgezet wordt is niet duidelijk, maar gezien het feit dat de 
bewoning in de Vroege Bronstijd terugkeert mag men aannemen dat zij waarschijnlijk niet 
verdween. In het centrum van het onderzoeksgebied, in de Wolfhezerbosschen, verschijnt 
een nieuwe groep van twee grafheuvels. Er treedt dus een soort verdichting op waarbij 
men van 2 naar 3 bewoningskernen overgaat. Deze nieuwe groep bevindt zich aan de 
noordzijde van de erosiegeul wat wellicht verklaard wordt door het feit dat de sandrvlakte 
tussen de stuwwal en de erosiegeul hier het smalst is. Voor zowel de groep ten noordoos-
ten van Kievitsdel als de nieuwe groep in de Wolfhezerbosschen waren de terreinen tussen 
de stuwwal en de erosiegeul weliswaar optimaal. Ze waren echter te klein om een groei-
ende bevolkingsgroep te huisvesten waardoor men moest uitwijken naar de noordzijde 
van de erosiegeul. Dit laatste doet vermoeden dat een nederzettingslocatie dicht bij de 
stuwwallen ondergeschikt was aan een locatie bij de akkers en het drinkwater.

De Vroege Bronstijd ( g. 14)
We zien een voortzetting van de bewoning in de Wolfhezerbosschen. In de omgeving van 
Kievitsdel zijn we de bewoning even kwijt. In Warnsborn is de bewoning weer terug en 
vrijwel in hetzelfde gebied als waar de Standvoetbekerbewoning voorheen gevestigd was. 
De bewoning vindt nog steeds plaats in de lage gebieden maar de geprononceerde aanleg 
van de grafheuvels begint zich in deze periode al af te tekenen.

De Midden-Bronstijd ( g. 15)
In deze periode zien we een duidelijke verschuiving naar de stuwwaltoppen. In de gehele 
erosiegeul heeft een verdere verdichting van de bewoning plaatsgevonden. De plaatsen 
die in het Laat-Neolithicum bewoond waren, zijn nog steeds bewoond. Er lijkt geen 
gedwongen migratie door het langzaam uitbreiden van de heide te hebben plaatsgevon-
den. Er zijn zelfs enkele locaties tussen de drie bewoningskernen bijgekomen. Er waren 
mogelijk 5 kernen die daarom nog niet gelijktijdig bewoond zijn geweest. Het is mogelijk 
dat één bevolkingsgroep in deze periode van ca. 600 jaar op 5 verschillende plaatsen heeft 
gewoond. Als we de overige locaties ( g. 7) bekijken, zien we het beeld verder verdichten 
maar niet veranderen. Alleen de groep grafheuvels rond het droge dal van de Wolfhezer-
weg vormt een nieuwe locatie.

Er bevinden zich in deze fase weliswaar grafheuvels in de hoge gebieden maar het is 
niet duidelijk of er ook bewoning is geweest. Deze hoge gebieden waren niet erg geschikt 
voor landbouw. De grondwaterstand was te laag en de harde grindhoudende bodem was 
moeilijk te bewerken. Ook drinkwater is er moeilijk te vinden zodat de voorwaarden voor 
een mogelijke vestiging ongunstig zijn. Het gebied ten noordwesten van de erosiegeul lijkt 
in deze periode nog steeds onbewoond te zijn terwijl de voorwaarden voor het vestigen 
van een nederzetting daar veel gunstiger waren, vooral rond de doodlopende noordtak. 
Blijkbaar was de aantrekkingskracht van de stuwwal toch zo groot dat de noordtak van de 
erosiegeul niet interessant genoeg werd gevonden.

Figuur 10  Ligging van de grafheuvels 
per periode over de verschillende terrein-
typen. Van de grafheuvels met meerdere 
gebruiksfasen is alleen de eerste aanleg-
fase opgenomen.
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De verspreiding van de haarpodzolpro elen beperkt zich tot de erosiegeul. In de hoge 
gebieden komen geen haarpodzolpro elen voor. Wij vermoeden daarom dat er geen 
nederzettingen voorkomen. Hierbij dient echter wel een kanttekening geplaatst te worden. 
Een podzol blijft in jn zand beter bewaard dan in grof zand waar het door uitspoeling 
relatief snel verdwijnt. In de erosiegeul komt veel dekzand voor waardoor de aanwezig-
heid van haarpodzol verklaard zou kunnen worden. In de erosiegeul komen echter ook 
grafheuvels met jn dekzand voor die geen verkleuring hebben. Ook op de stuwwallen 
treffen we grafheuvels aan die met jn zand (nrs. 24, 27, 29, 31, 57 en 58) zijn opge-
bouwd en ook geen verkleuring hebben. We veronderstellen dat de verspreiding van haar-
podzolpro elen in de grafheuvels gecorreleerd moet worden met de heidevelden.

De aanwezigheid van haarpodzolpro elen rond Kievitsdel en de Wolfhezerbosschen 
sluit aan bij de aanwezigheid van laat-neolitische bewoning in dat gebied. Rond Warnsborn 
zijn echter meer haarpodzolpro elen te zien dan het aantal laat-neolithische locaties zou 
doen verwachten. De aanwezigheid van haarpodzolpro elen bij de nrs. 80 t/m 82 doet 
ons vermoeden dat we er de voortzetting van de bewoning in de Klokbekerperiode moeten 
zoeken. 

De aanwezigheid van de haarpodzolpro elen in het gebied ten zuidwesten van Warns-
born is moeilijker te verklaren. Wellicht bevond zich hier een vierde bewoningskern uit het 
Laat-Neolithicum die nog niet ontdekt is. Dit is goed mogelijk omdat het gebied in de Mid-
deleeuwen beakkerd is en het esdek de bewoningssporen afdekt.

Op grond van de verspreiding van haarpodzolpro elen mogen we aannemen dat de 
uitbreiding van de heidevelden in de Midden-Bronstijd zich beperkt heeft tot de noord-
rand van de erosiegeul en plaatselijk ook de strook sandrvlakte ten zuiden hiervan. Een 
gedwongen migratie door het langzaam uitbreiden van de heidevelden heeft hier waar-
schijnlijk niet plaatsgevonden.

De geringe heide-uitbreiding wordt bevestigd door de pollenanalyses van de nrs. 69 t/m 
72. Deze grafheuvels hebben een haarpodzolpro el en laten over de verschillende fases wel 
een toename van de heide zien maar tevens hoge waarden voor eik, els, linde, hazelaar en 
zelfs een enkele den; blijkbaar kleine heidevelden in een uitgestrekt bosgebied (Waterbolk 
1954, 98-9). Daarom hebben de grafheuvels op de stuwwalhellingen en toppen geen haar-
podzol; er waren in die periode geen heidevelden op de stuwwallen.

Een andere conclusie die we uit de geringe uitbreiding van de heidevelden kunnen 
a ezen is dat de bevolkingsdichtheid in dit gebied, ondanks het economische voordeel van 
de stuwwallen, eerder laag zal zijn geweest. De geringe heide-uitbreiding doet vermoeden 
dat de vijf bewoningskernen uit de Midden-Bronstijd niet gelijktijdig bewoond werden.

Verspreidingspatronen van grafheuvels zijn in de literatuur niet of relatief weinig bespro-
ken. Veelal betreft het enkel verwijzingen naar mogelijke grafheuvelwegen en grafheuvel-
velden. Het grote probleem van de prehistorische archeologie is dat we wel kunnen zien 
wat en hoe men destijds iets deed, maar niet waarom. En het is juist het waarom wat we 

ANALYSE EN 
INTERPRETATIE VAN 
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Verspreiding van 
haarpodzolproelen

Figuur 11  Het aantal grafheuvels met 
een geprononceerde ligging per periode.
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willen achterhalen om verspreidingspatronen van grafheuvels te analyseren en op basis 
hiervan conclusies te trekken over de vroegere bewoning. We zijn dus aangewezen op 
hypotheses waarvan bekende en nieuwe worden beargumenteerd.

De grafheuvelweg  is een hypothese die we in veel literatuur over grafheuvels tegenko-
men. Hierbij gaat men ervan uit dat men de grafheuvels langs bestaande wegen aan-
legde. Na verloop van tijd ontstonden zo groepen grafheuvels die in relatief rechte lijnen 
in het landschap lagen. Uiteraard leidden de wegen naar andere nederzettingen waar 
men dezelfde werkwijze hanteerde, zodat er in een bepaald gebied lange opeenvolgende 
reeksen grafheuvels ontstonden, de zogenaamde grafheuvelwegen. Voorbeelden hiervan 
vinden we op de Veluwe tussen Niersen en Schaveren en in Noord-Brabant bij Toterfout-
Halve Mijl.

Wanneer we een denkbeeldige lijn trekken tussen nrs. 3 en 83 ( g. 7) lijkt er zich 
een grafheuvelweg af te tekenen. Chronologisch verbindt deze lijn tevens de twee eerste 
nederzettingslocaties uit de Standvoetbekerperiode met elkaar. We menen echter drie fun-
damentele bezwaren tegen deze interpretatie te moeten aanvoeren:

1: Een verbindingsroute tussen de twee nederzettingen zal zelden rechtlijnig geweest 
zijn, bijvoorbeeld ten gevolge van natuurlijke hindernissen, zoals waterlopen, dicht 
struikgewas en bossen.
2: De bewoning in dit gebied heeft zich altijd langs de erosiegeul geconcentreerd zodat 
hierlangs een langgerekte verzameling grafheuvels is ontstaan. De meeste grafheuvels 
in dit gebied liggen niet op de denkbeeldige lijn. Slechts 24 van de 50 grafheuvels uit 
hoogteklasse 1 t/m 8 bevinden zich op of direct naast deze lijn. Bij een grafheuvelweg 
zouden we het grootste deel van de grafheuvels op deze lijn verwachten.
3: Bij deze interpretatie worden alle grafheuvels min of meer als gelijktijdig beschouwd. 
Er zouden dus gedurende 1800 jaar geen ingrijpende wijzigingen in het wegennet zijn 
geweest. Een dergelijke statische benadering van een gebied met migrerende neder-
zettingen lijkt ons onlogisch.

Hiermee willen we niet zeggen dat er geen grafheuvelwegen zouden bestaan. Om 
dergelijke hypothese te onderbouwen zouden de volgende randvoorwaarden aanwezig 
moeten zijn:

a: alle grafheuvels op een grafheuvelweg moeten min of meer uit dezelfde periode 
stammen;

De verspreiding langs 
grafheuvelwegen

Figuur 12  Ligging van AOO- en Stand-
voetbekerlocaties in het onderzoeksge-
bied.
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b: het grootste deel van de grafheuvels in een bepaald gebied moet op deze lijn 
geplaatst kunnen worden, met uitzondering van duidelijk zichtbare clusters die de ver-
spreiding rond de nederzetting kunnen vertegenwoordigen;
c: de grafheuvelweg hoeft geen rechte lijn te zijn maar kan ook een slingerend patroon 
volgen mits deze, afhankelijk van de natuurlijke hindernissen, de grafheuvels met 
elkaar verbindt;
d: een grafheuvelweg moet uit meerdere reeksen grafheuvels bestaan. Een enkelvou-
dige reeks op lokaal niveau hoeft geen grafheuvelweg te zijn, zoals de groep in Warns-
born;
e: er mag geen verspreiding langs de optimale milieudifferentiatie aanwezig zijn (zie 
hieronder).

Op grond van bovenstaande voorwaarden kunnen we stellen dat in ons onderzoeksge-
bied de hypothese van de grafheuvelwegen niet van toepassing is.

De verspreiding langs de optimale milieudifferentiatie is een nieuwe hypothese. Deze 
hypothese is gebaseerd op de analyses van dit onderzoek. De eerste bewoners vestigden 
zich waar veel natuurlijke bronnen aanwezig waren. Men kan een gebied verdelen in ver-
schillende milieus (milieudifferentiatie). De nederzetting ontstond daar waar men de ver-
schillende milieus optimaal economisch kon exploiteren; de optimale milieudifferentiatie. 

In ons onderzoeksgebied ontstonden, verspreidden en migreerden de nederzettingen 
zich langs het gebied met de optimale milieudifferentiatie. De grafheuvels die, op grote 
of kleine afstand, rond deze nederzettingen werden aangelegd vormden clusters. Eerst 
twee in de Standvoetbekerperiode, daarna twee of drie in de Klokbekerperiode, en later 
mogelijk vijf clusters. Deze clusters die elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen, hebben 
ogenschijnlijk geen enkel verband met elkaar. De enige overeenkomst is dat men zo dicht 
mogelijk bij de optimale milieudifferentiatie blijft en daaraan soms concessies moet doen 
(bijvoorbeeld het Klokbekercluster in de Wolfhezerbosschen). Het uiteindelijke resultaat 
is een reeks grafheuvels die in een onregelmatig patroon de optimale milieudifferentiatie 
volgen.

In ons onderzoeksgebied loopt de optimale milieudifferentiatie in een rechte lijn, waar-
door de grafheuvelverspreiding ook in een rechte lijn verloopt. Hierdoor wordt de sug-
gestie van een grafheuvelweg gewekt. Indien de optimale milieudifferentiatie een gebogen 
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Figuur 13  Ligging van Klokbekerlocaties 
in het onderzoeksgebied.
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patroon zou hebben, zou de grafheuvelverspreiding boogvormig zijn en geen grafheu-
velweg herkend worden. Beide verspreidingen, grafheuvelweg en optimale milieudiffe-
rentiatie, mogen niet met elkaar verward worden. Grafheuvelwegen vertegenwoordigen 
geen directe bewoning maar vormen een verbinding tussen twee bewoningen. De ver-
spreiding langs de optimale milieudifferentiatie vertegenwoordigt wel een directe bewo-
ning en moeten we dus anders interpreteren. Randvoorwaarden voor de toepassing van 
deze hypothese zijn:

a: er moet sprake zijn van een verspreiding langs een optimale milieudifferentiatie, 
waarvan de economische capaciteiten gerelateerd kunnen worden aan de behoeften 
van de betreffende bevolking. In ons gebied dus een op landbouw en veeteelt georiën-
teerde bevolking die de vlakke terreinen langs de erosiegeul exploiteerde;
b: er moet sprake zijn van meerdere elkaar geheel of gedeeltelijk overlappende clus-
ters gedurende meerdere aaneensluitende periodes;
c: er moet, per periode, sprake zijn van een aanwijsbare clustervorming;
d: er moet een logische verschuiving of migratie te zien zijn in de verschillende clusters 
van de opeenvolgende perioden.

Op grond van bovenstaande randvoorwaarden kunnen we stellen dat voor de versprei-
ding van de grafheuvels in de lage gebieden van het onderzoeksgebied, de hypothese van 
de verspreiding langs de optimale milieudifferentiatie van toepassing is.

De grafheuvelvelden zijn vooral bekend uit Drenthe zoals het Balloërveld, Tumulibos 
Kamps en het Noordse Veld. Vaak liggen in dergelijke velden grafmonumenten uit de 
Bronstijd en de IJzertijd door elkaar. Het ontstaan van dergelijk grafheuvelvelden wordt 
als volgt verklaard.

Op de hoge droge zandgronden lagen de grafheuvels bij voorkeur zo dicht mogelijk 
bij de nederzettingen. In de vochtige gebieden liggen de grafheuvels in groepen bijeen, 
onafhankelijk van de nederzettingslocaties. Deze grafheuvelvelden bevinden zich op de 
hogere, drogere zandruggen terwijl men de bijbehorende nederzettingen in een vochtiger 
milieu aantreft. 

Door de aanleg in grafheuvelvelden ontstonden er een aantal nieuwe mogelijkheden. 
Allereerst kon men de grafheuvels van verschillende nederzettingen bij elkaar verenigen in 
één grafheuvelveld en wellicht begroeven de verwante bewoners van verschillende neder-
zettingen hun doden in eenzelfde grafheuvel. Als gevolg van het feit dat meerdere neder-
zettingen hun grafheuvel in eenzelfde gebied aanlegden, werden er in een relatief korte 
periode veel grafheuvels opgericht. Als neveneffect ontstonden waarschijnlijk een soort 
regionale heiligdommen wat het gebruik van de necropolen tot in de IJzertijd zou kunnen 
verklaren.

Ook zien we bij necropolen verschillen in de grootte van de grafheuvels. Op de droge 
zandgronden waar de grafheuvels bij de steeds migrerende nederzettingslocaties werden 
aangelegd, waren de grafheuvels slechts een beperkte periode in gebruik, waardoor deze 
niet zo groot werden. De grafheuvels in necropolen konden zeer lang gebruikt worden met 
als gevolg dat men hier soms zeer grote grafheuvels aantreft, soms met een diameter van 
meer dan 30 m.

De volumes van de verschillende grafheuvels en de volumetoename van een volgende 
bouwfase werden berekend. Daaruit blijkt dat de hoeveelheid grond die nodig is om een 
grafheuvel met een diameter van 13 meter te vergroten tot een grafheuvel van 14 m, 
vrijwel gelijk is aan het volume dat men nodig heeft om een nieuwe grafheuvel van 10 m 
diameter op te werpen. Naarmate de grafheuvel groter wordt neemt de hoeveelheid grond 
per bouwfase toe. Bij een uitbreiding van een heuvel met een diameter van 28 m tot 29 m 
heeft men zesmaal meer grond nodig dan voor een nieuwe grafheuvel van 10 m diameter. 
Het uitbreiden van een grafheuvel vergde dus een grote inspanning, maar blijkbaar vond 
men het begraven worden bij de voorouders belangrijk. Voordeel van een uitbreiding was 
wel dat het grafheuveloppervlak voor eventuele bijzettingen groter werd. 

Een variant op de grote grafheuvels is waarschijnlijk de langwerpige grafheuvel. Bij 
deze grafheuvels is het effect van een heuveluitbreiding qua oppervlakte het grootst ter-
wijl de toegevoegde hoeveelheid grond per bouwfase steeds dezelfde blijft. Met kleine 
uitbreidingen weet men het grootste rendement uit het oppervlak te halen. We mogen 
de langwerpige grafheuvels dan ook tot de groep grote grafheuvels  rekenen. En als we 
grote grafheuvels als een mogelijk kenmerk van de grafheuvelvelden beschouwen horen 
de langwerpige grafheuvels hier zeker bij. 

De verspreiding in 
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Randvoorwaarden voor de hypothese van de grafheuvelvelden zijn:
1: het grafheuvelveld moet, tijdens het ontstaan, op droge grond aan de rand van een 
relatief vochtig gebied liggen;
2: de grafheuvels moeten in een groep bijeen liggen en de verspreiding mag niet 
binnen een gebied van optimale milieudifferentiatie vallen. Het uitgangspunt is juist 
dat een grafheuvelveld buiten dit gebied valt;
3: pas in de Bronstijd verlaat men de hoge droge zandgronden om de vochtigere 
gebieden te gaan ontginnen. Grafheuvelvelden zullen daarom voornamelijk uit de 
Bronstijd dateren.

Een aantal kenmerken, maar geen randvoorwaarden, van deze verspreidingshypo-
these zijn:

a: zeer grote of langwerpige grafheuvels;
b: in een korte periode kunnen er veel grafheuvels opgeworpen worden;
c: in een aantal gevallen is goed te zien dat de grafheuvel verspreiding zich richt of 
oriënteert op het gebied waar de nederzettingen liggen.[2]

d: de combinatie met grafmonumenten uit de Late Bronstijd en de IJzertijd komt vaak 
voor.

Een verspreiding in grafheuvelvelden lijkt op het eerste gezicht voor de Veluwe niet 
van toepassing, omdat we daar uitsluitend met hoge droge gronden te maken hebben. De 
Veluwe is echter omringd door vochtige gebieden en de eventuele grafheuvelvelden van de 
nederzettingen uit die gebieden kunnen we aan de rand van de Veluwe aantreffen. Ook in 
ons onderzoeksgebied is een groep grafheuvels aanwezig die als necropool in aanmerking 
komt; namelijk rond Rolandseck (nrs. 21 t/m 31).

Hoewel de voorwaarden voor bewoning in de hoge gebieden ongunstig waren is het 
niet uitgesloten dat er wel nederzettingen zijn geweest. Deze zullen, gezien de betere 
vestigingsvoorwaarden in het dal, eerder klein zijn geweest. In het gebied Rolandseck 
bevindt zich een groep van 11, waaronder twee langwerpige, grafheuvels. De grafheu-
vels liggen, in tegenstelling tot de andere in het gebied, zeer dicht aaneengesloten. In 
Warnsborn liggen de grafheuvels verder verspreid en zijn uit verschillende perioden terwijl 

[2] In het geval van de Borkeld-Overijssel zien we 3 lint-
vormige groepen grafheuvels waarvan de assen in de rich-

Figuur 14  Ligging van Vroege Bronstijd-
locaties in het onderzoeksgebied.

ting van de nederzettingen wijzen.
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Rolandseck, voor zover bekend, enkel Midden-Bronstijd grafheuvels bevat. Deze laatste 
werden dus in een beperkte periode opgeworpen. Dit kan volgens ons niet de neerslag 
van een nederzetting op de stuwwal zijn. De groep van Rolandseck ligt langs de steile, 
zuidelijke ank van de stuwwal enigszins geïsoleerd t.o.v. de overige grafheuvels.

De grafheuvels zijn, enigszins symmetrisch, gegroepeerd rond de uitloper van een droog 
dal ( g. 16). Dit droge dal vormt samen met het droge dal van Heveadorp, dat ook op 
Rolandseck uitkomt, één van de weinige begaanbare doorgangen in het steile stuwwalfront. 
Wie vanaf Rolandseck dit dal zuidwaarts volgt komt uiteindelijk via een pad bij de Rijnoe-
ver terecht.[3] Aan de overzijde van de Rijn zijn de oeverwallen vanaf de Vroege Bronstijd 
bewoond geweest.[4]

De grafheuvels van Rolandseck voldoen dus aan de drie randvoorwaarden voor ver-
spreiding in een grafheuvelveld en voldoen ook aan drie van de vier kenmerken. We con-
cluderen dat hier de hypothese van de verspreiding in een grafheuvelveld van toepassing 
is. Mogelijk heeft dit grafheuvelveld toebehoord aan de bewoners van de Betuwe of de 
uiterwaarden ten zuiden van de stuwwal.

Dit grafveld is redelijk te dateren. De vondsten uit grafheuvel 21 en 31 bestaan uit 
dunwandig (beker)aardewerk, soms met nagelindrukken in wikkeldraadmotieven versierd. 
Dit aardewerk werd gevonden in combinatie met houtskoolvlekken van crematiebijzet-
tingen. Grafheuvel 29 bevatte, in combinatie met dik- en dunwandig aardewerk en houts-
koolvlekken, een hielbijl. Het grafheuvelveld was dus mogelijk tijdens de overgang van 
vroege naar Midden-Bronstijd reeds in gebruik.

De geprononceerde ligging van deze groep, uitgezonderd nr. 29 en 30, wordt geac-
centueerd omdat ze dicht langs de randen van het droge dal en de zuidgrens van het 
stuwwalplateau zijn aangelegd. Deze ligging, mogelijk ingegeven om de grafheuvels zo 
dicht mogelijk bij de Betuwe aan te leggen, veroorzaakt automatisch een geprononceerde 
ligging. De geprononceerde ligging in het hogere, destijds beboste, gebied is eerder het 
gevolg van de locatiekeuze dan van een bewuste keuze.

Ook het ontbreken van haarpodzolpro elen wordt hiermee verklaard. Een grafheuvel-
veld zal meestal buiten het optimale milieudifferentiatie-gebied liggen. Akkerbouw zal in 
die omgeving weinig voorkomen waardoor de heide in de Midden-Bronstijd de grafheuvel-

[3] Dit is een oude route waarvan bekend is dat er in de 
elfde eeuw een voetveer over de Rijn aanwezig was.

[4] Vondstmeldingenoverzicht Gemeente Museum 
Arnhem.

Figuur 15  Ligging van midden Bronstijd-
locaties in het onderzoeksgebied.
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velden niet bereikt zal hebben. In gebieden met grafheuvelvelden op zeer hoge plaatsen, 
zoals in ons gebied, zal haarpodzolverkleuring eerder ontbreken dan in vlakkere gebieden 
zoals in Drenthe. Ook op het Balloërveld is de haarpodzolverkleuring pas in sommige graf-
heuvels uit de IJzertijd duidelijk zichtbaar. Wellicht is het ontbreken van haarpodzolver-
kleuring een vijfde kenmerk van necropolen.

Indien het grafheuvelveld van Rolandseck tot de Betuwebewoners behoorde is de ver-
schuiving van de gra ocaties van de lagere naar de hogere gebieden, die we in onze 
hoogte analyses zagen, niet meer duidelijk zichtbaar en zijn de resterende grafheuvels in 
de hogere gebieden in deze visie dus eerder uitzonderlijk.

De groep van Rolandseck buiten beschouwing latende, treffen we in de hoge gebieden 
op iedere stuwwaltop één of twee grafheuvels aan (nrs. 43, 44, 57, 58, 77, 78 en 85). 
Wij willen toch een aantal vraagtekens plaatsen bij deze logische, geprononceerde lig-
ging. De vestigingsvoorwaarden in de hogere gebieden in het algemeen en op de scherpe 
hoge toppen van de stuwwal in het bijzonder waren ongunstig. Een neerslag van bewo-
ning zullen deze grafheuvels dan ook niet zijn. Als grafheuvelvelden zijn ze te klein en we 
kennen uit dezelfde periode verschillende grafheuvels in de lage gebieden. Tevens mogen 
we aannemen dat eventuele wegen of paden, dwars over de stuwwal heen, niet over de 
toppen maar via de droge dalen, over de laagste punten van de stuwwallen hebben gelo-
pen. Deze doorsteken vinden we in het midden tussen twee stuwwaltoppen. De grafheu-
vels op de stuwwaltoppen liggen dus ver van die plaatsen waar we op de stuwwallen de 
meeste prehistorische menselijke activiteiten mogen verwachten.

Voor een mogelijke verklaring van deze verspreiding hebben we met behulp van de 
analyses uit dit onderzoek een nieuwe hypothese opgesteld; namelijk de verspreiding als 
territorium-claim. Voor een goed begrip hiervan moeten we eerst de context van de Brons-
tijd nader bekijken.

De introductie van brons moet een geweldige invloed op de samenleving hebben gehad. 
Met brons werd het mogelijk om bezit van grote waarde te verwerven. Bezit waarmee men 
kon pronken en dat, in ruil voor goederen, diensten of erkenning van leiderschap, weer weg-
gegeven kon worden. Hierdoor kon men status, aanzien en als gevolg daarvan een leidende 
positie verwerven. Een situatie die zich al met het verschijnen van de eerste metalen tijdens 
het Laat-Neolithicum begon af te tekenen.[5] Met het statusverschil zal ook de basis voor 
afgunst, diefstal en con icten zijn gelegd. Via de bronshandel kwamen ook allerlei nieuwe 
indrukken op de mensen af zoals een nieuwe religie en, meer dan voorheen, informatie over 
het leven buiten de directe leefomgeving. 

De bewoners moesten ook meer voedsel produceren dan ze voor eigen consumptie 
nodig hadden om een surplus voor de bronshandel op te bouwen. Daarnaast breidde de 
bevolking zich gestadig uit en voor deze groeiende bevolking moest ook meer voedsel ver-
bouwd worden of men moest elders nieuwe gebieden koloniseren. De beschikbare land-
bouwgrond nam daarentegen langzaam af. Als gevolg van de stijgende waterspiegel 
liepen in het kustgebied grote delen vruchtbare akkergrond onder water. Dit had zelfs tot 
gevolg dat tegen het einde van het Laat-Neolithicum een groot deel van Noord-Holland 
ontvolkt raakte. De beschikbare landbouwgrond liep terug en de bewoners die de onderge-
lopen gebieden verlieten moesten elders nieuwe landbouwgronden koloniseren. Daarnaast 
breidde in de Vroege Bronstijd de heide in sommige gebieden zich uit.

Het samenspel van meer voedselbehoefte, minder akkergronden, kolonisatie en moge-
lijke tegenstellingen tussen de Elp- en de Hilversum-cultuur zal de nodige spanningen 
in de Bronstijdsamenleving hebben veroorzaakt. Kleinschalige lokale con icten ontston-
den tussen de autochtonen en de immigranten. Deze con icten moet men niet steeds als 
gewapende con icten zien, al bevestigt het massagraf uit Wassenaar dat ze bestonden 
(Van den Broeke 1991, 106). Het zullen in eerste instantie verbale con icten zijn geweest 
want de immigranten wensten waarschijnlijk een vreedzaam bestaan met de oorspronke-
lijke bewoners op te bouwen. Het bos was echter van iedereen en was niet direct of op 
zichtbare wijze in gebruik zodat eventuele territoriumgrenzen onduidelijk waren. Bij het 
verdelen van het terrein zullen diegenen die konden aantonen dat zij van oudsher rechten 
op het terrein konden doen gelden aanmerkelijk in het voordeel zijn geweest. De aanwe-
zigheid van een voorouderlijk grafmonument is in zo n geval een krachtig argument.

[5] Lanting & Van der Waals (1974, 63) beschrijven een 
toenemend statusverschil in de bijgaven in de graven uit 

De verspreiding als 
territoriumclaim

het Laat-Neolithicum.
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Grafheuvels op de hoeken van het nederzettingsterritorium kunnen een dergelijke 
functie vervuld hebben. De toppen van de stuwwal vormen niet alleen een natuurlijke, 
maar ook een economische grens van de milieudifferentiatie. Grafheuvels als territorium-
claim zullen we dan ook op deze grens aantreffen en mogelijk zijn nrs. 43, 44, 57, 58, 77, 
78 en 85 hier voorbeelden van. 

Aan de noordoostzijde van de erosiegeul zijn geen grafheuvels als mogelijke territori-
umclaim te zien ( g. 7). Dit had waarschijnlijk weinig nut omdat daar weinig milieudif-
ferentiatie is en er weinig meerwaarde  aan het territorium was toe te voegen. Daarbij 
is dat gebied door het gebrek aan water weinig geschikt voor bewoning en het is daarom 
twijfelachtig of dergelijk gebied gekoloniseerd werd.

Onderzoeksnummer 2 zou als mogelijke noordelijke territoriumclaim in aanmerking 
kunnen komen. De erosiegeul in en de noord-zuid lopende erosiegeul ten westen van het 
gebied, raken elkaar in het zuiden bij de uitmonding in de Rijn. De bewoners uit beide ero-
siegeulen woonden er dicht naast elkaar in mogelijk afgebakende territoria. Over de hypo-
these van grafheuvels als territoriumclaim willen we nog enkele opmerkingen maken.

Allereerst komen er in Nederland een aantal (graf)heuvels voor, waarvan men aan-
neemt dat ze in de Bronstijd zijn gebouwd en waarin geen graven of bijzettingen werden 
aangetroffen. Door de plotse komst van nieuwe kolonisten werd misschien een nep-
grafheuvel opgericht om het territorium af te bakenen. Dit zou de oorzaak van deze 
ongebruikte grafheuvels kunnen zijn. Onderzoeksnummer 57 en 58 hadden alleen duide-
lijk hoofdgraf en nauwelijks nabijzettingen. Een survey onderzoek is echter een slechte 
methode om nabijzettingen op te sporen, maar toch was het gemis hier frappant. Een 
grafheuvel als territoriumclaim heeft een duidelijke functie maar is als afgelegen begraaf-
plaats niet interessant, wat het geringe aantal nabijzettingen zou kunnen verklaren.

Opvallend is dat er meestal twee grafheuvels op één stuwwaltop liggen. Dit zou 
een aansluitende claim van twee, in de erosiegeul, naast elkaar gelegen nederzettingen 
kunnen inhouden. Hiermee is tevens verklaard waarom onderzoeksnummer 85 als enige 
solitair ligt. Hier houdt de bewoning van de erosiegeul immers op en is er geen aanslui-
tende claim nodig. 

Onderzoeksnummers 30 en 31, die we in eerste instantie tot het grafheuvelveld van 
Rolandseck hebben gerekend, kunnen ook territoriumclaims zijn. Dit doet geen afbreuk 
aan de hypothese van het grafheuvelveld van Rolandseck, maar bevestigt deze juist. De 
komst van een grafheuvelveld op Rolandseck zal ongetwijfeld tot een territoriumclaim 
geleid hebben.

Een geprononceerde ligging voor een territorium-claim had ongetwijfeld een functio-
neel aspect. De ligging op een stuwwaltop werkt dit uiteraard ook wel in de hand. 

Voor de hypothese van de verspreiding als territorium-claim kunnen we de volgende 
randvoorwaarden vaststellen:

a: de grafheuvels liggen op natuurlijke of economische grenzen, aan de zijde waar een 
mogelijke bedreiging van het territorium te verwachten is;
b: de grafheuvels liggen geïsoleerd t.o.v. de overige grafheuvels in het gebied;
c: de grafheuvels kennen weinig of geen nabijzettingen en mogelijk horen pseudograf-
heuvels ook bij deze groep;
d: de grafheuvels liggen solitair of in groepjes van twee. Het is theoretisch mogelijk 
dat drie territoria elkaar op één punt raken en er drie grafheuvels liggen.

Voor de onderzoeksnummer 43, 44, 57, 58, 77, 78, 85 en eveneens 30 en 31 is vol-
gens ons de hypothese van de verspreiding als territorium-claim van toepassing.

Solitaire groepen grafheuvels komen uiteraard ook voor. Het zijn groepen die, hoewel het 
mogelijk is dat ze binnen de optimale milieudifferentiatie liggen, niet in de verspreidings-
hypothese daarvan zijn opgenomen. De verspreiding langs de optimale milieudifferentiatie 
kenmerkt zich namelijk door meerdere, migrerende, clusters die elkaar overlappen. Ook 
vallen ze niet onder de grafheuvelvelden omdat er geen relatie met een vochtig gebied is. 
Bij solitaire clusters spreken we over een cluster grafheuvels die het gevolg moet zijn van 
een niet-migrerende en daarom waarschijnlijk kortstondige bewoning. Dit laatste kan het 
gevolg zijn van beperkte akkerbouwmogelijkheden of bodemopbrengsten maar een echt 
oorzakelijk verband is hiervoor echter niet te geven omdat dit per situatie anders kan zijn. 
Er is een compleet rampenscenario te verzinnen waarom een nederzetting een geïsoleerd 
en kortstondig bestaan heeft gehad. Stormen, bosbranden, con icten, ziekten e.d. kunnen 
dit veroorzaakt hebben. Wat we wel mogen veronderstellen is dat de aanwezigheid van 
deze grafheuvels bewoning vertegenwoordigt.

De verspreiding in solitaire 
clusters
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Twee groepen grafheuvels dienen zich als clusters aan; groep 47 en 51 t/m 56 en 
groep 59 t/m 61 ( g. 7). Beide liggen op een hoogte waar de vestigingsvoorwaarden 
ongunstig zijn. Ze zijn gelegen aan de noordzijde van vrij grote en diepe droge dalen; 
namelijk de droge dalen van de Wolfhezerweg en Station Oosterbeek. De bodems van 
deze dalen zijn weliswaar klein maar groot genoeg voor kleinschalige landbouw. Wellicht 
hebben een aantal bewoners in de laatste periode de, inmiddels met heide begroeide, 
erosiegeul verlaten en zich teruggetrokken in de nog vruchtbare droge dalen. De milieudif-
ferentiatie in de droge dalen is min of meer gelijk aan de situatie langs de erosiegeul. 
Alleen is de ruimte beperkt. Het is mogelijk dat men daarom de grafheuvels iets buiten 
het akkergebied heeft aangelegd. Hemelsbreed liggen de grafheuvels dan ook niet ver van 
de bodem van de droge dalen vandaan. Alleen qua hoogte is er veel verschil doordat de 
hellingen van de droge dalen ter plaatse zeer steil zijn. Helaas is geen van de betrokken 
heuvels onderzocht. Een mogelijk late datering in de Midden-Bronstijd zou deze hypothese 
kunnen bevestigen.

Behalve nrs. 2 en 84 zijn alle onderzoeksnummers nu ondergebracht in een bepaald ver-
spreidingsmodel. Onderzoeksnummer 84 is echter nooit onderzocht en het is niet duidelijk 
of het een grafheuvel is. Deze heuvel wijkt ook qua ligging af. Het is één van de twee 
grafheuvels die in de hoogteklasse 9 t/m 16 voorkomen. Onderzoeksnummer 2 zou een 
territoriumclaim kunnen zijn maar dit is niet aantoonbaar.

Alle grafheuvels moeten niet aan een bepaald verspreidingspatroon voldoen. Het men-
selijk gedrag is niet altijd logisch. Keuzevrijheid en willekeur zijn een onderdeel van ons 
bestaan en afwijkingen van bestaande patronen moeten we nu eenmaal accepteren. Deze 
laatste twee grafheuvels kan men aanzien als uitzonderingen die de regel bevestigen.

Nu we met een aantal hypotheses hebben vastgesteld wat de mogelijke oorzaak of reden 
van bepaalde verspreidingspatronen is kunnen we kijken hoe we deze gegevens kunnen 
aanwenden om mogelijke nederzettingslocaties op te sporen, wat de conserveringsgraad 
is en in welke mate deze verspreidingen beschermd moet worden. Momenteel wordt alleen 
de omringende 10 m rond de voet van de grafheuvels beschermd. Voor de verschillende 
verspreidingspatronen zijn echter ook verschillende beschermende maatregelen nodig.

Grafheuvelwegen leiden weliswaar naar mogelijke nederzettingen maar het tracé van 
de grafheuvelweg zelf moet ook gezien worden als een archeologisch monument. Zeker 
als er ook laat-neolitische graven aanwezig zijn. Langs deze weg kunnen tussen de graf-
heuvels ook vlakgraven liggen. Dit houdt in dat de stroken grond tussen de grafheuvels 
ook beschermd moeten worden. Dit geldt echter alleen voor zones binnen één van de 
opeenvolgende reeksen grafheuvels. De zones tussen de verschillende reeksen moeten 
volgens ons niet beschermd worden. De plaatsen waar grafheuvelwegen aansluiten op 
solitaire clusters kunnen we aanmerken als nederzettingsterreinen en het is aan te beve-
len om in dat geval het hele terrein binnen de cluster te beschermen.

Overige grafheuvels

RELATIES MET MOGELIJKE 
NEDERZETTINGSTER-

REINEN EN BESCHERMING 
VAN DE ARCHEOLOGISCHE 

POTENTIEGEBIEDEN

Figuur 16  Schematische weergave van 
de situatie in het gebied Rolandseck. De 
grafheuvels liggen min of meer gegroe-
peerd rond het einde van een droog dal 
dat een begaanbare doorgang vormt in 
het steile stuwwalfront.
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Bij een verspreiding langs de optimale milieudifferentiatie kan in principe het hele 
gebied als mogelijk nederzettingsterrein beschouwd worden. In de praktijk zal een effec-
tieve bescherming niet haalbaar zijn en moet men per periode de verschillende clusters 
in kaart brengen om mogelijke nederzettingsterreinen te analyseren. Hoewel de conser-
vering verschilt komen, van oost naar west, de volgende zones als nederzettingsterrein in 
aanmerking:

1: de terreinen van Warnsborn waar de conservering door verspitting slecht zal zijn. 
Alleen de onbeplante stukken heide hebben waarschijnlijk een matig tot goede conser-
vering;
2: het bos Leeren Doedel dat door een dun esdek en een natuurlijke vegetatie (geen 
aanplantingen) een goede conserveringsgraad heeft. Het gebied ten zuiden en ten 
westen ervan heeft een slechte conserveringsgraad (resp. weiland en golfbaan). Het 
gebied ten noorden van dit bos is een waterwingebied en totaal verspit;
3: de Wolfhezerbosschen die doorkruist worden door de A50 en de spoorlijn Arnhem-
Utrecht. Het bos is aangeplant waardoor de conserveringsgraad slecht is. Alleen een 
kleine zone ten westen van de A50, direct ten zuiden en ten noorden van de spoorlijn, 
heeft een betere conserveringsgraad;
4: het gebied van de Doorwerthsche Heide en de Wodanseiken. De Doorwertsche 
Heide is nogal verstoord hoewel er geen diepploeg of bosploeg gebezigd werd. De 
conserveringsgraad is matig, met uitzondering van recent bewerkte akkers;
5: het gebied rond Kievitsdel dat door bebouwing en beakkering een zeer slechte con-
serveringsgraad heeft.

Tijdens het veldonderzoek hebben we enkele pogingen ondernomen om de nederzet-
tingsterreinen op te sporen. Omdat een groot deel van genoemde terreinen met bos is 
bedekt, was veldprospectie niet mogelijk. Er is gekozen voor grondboringen in een ras-
terpatroon van 40 x 40 m, waarbij het sediment op een zeef van 2 mm. gezeefd werd. 
Deze methode blijkt in het onderzoeksgebied moeilijk haalbaar te zijn. Het grove droge 
zand van de sandrvlakte blijft niet in de megaboor staan. Tevens loopt in een bosgebied 
de megaboor onherroepelijk vast op allerlei boomwortels. Een drietal pogingen in het bos 
Leeren Doedel, de Wolfhezerbosschen en Warnsborn leverden enkel veel frustratie en het 
verlies van een boorkop op. We besloten van verder prospectieonderzoek naar nederzet-
tingen af te zien.

Het aangeven van de te beschermen terreinen bij grafheuvelvelden is zeer eenvoudig. 
Omdat we mogen verwachten dat dergelijke terreinen ook tijdens de Late Bronstijd en 
de IJzertijd in gebruik zijn geweest en we er dus urnengraven kunnen aantreffen zou het 
hele terrein binnen de grenzen van het grafheuvelveld (en wellicht een stuk daarbuiten) 
beschermd moeten worden.

In het onderzoeksgebied betreft dit het gebied rond Rolandseck waarvan de zuidelijke 
rand een goede conserveringsgraad heeft. Het grasveld op het einde van de Spechtlaan 
heeft een matige conserveringsgraad. De rest is bebouwd en zijn er dus geen archeologi-
sche waarden meer te verwachten.

Van de grafheuvels die we kunnen aanmerken als territorium-claim mogen we aan-
nemen dat zich daar in de directe nabijheid geen archeologische waarden bevinden. De 
bescherming van 10 m rond de heuvel is bij deze grafheuvels ruim voldoende.

Indien solitaire clusters beschermd moeten worden zal men hun ontstaansgeschiede-
nis moeten kennen. Als onze hypothese juist is dat de twee betreffende clusters relateer-
baar zijn met nederzettingen in de droge dalen heeft bescherming van het terrein waarop 
de grafheuvels liggen weinig zin. De droge dalen zelf zijn inmiddels volledig bebouwd. Voor 
solitaire clusters waarvan de genese ongekend is, stellen wij voor deze te benaderen als 
de directe neerslag van bewoning en ze op een zelfde wijze te beschermen als bijvoorbeeld 
de grafheuvelvelden.

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is volgens ons dat we de grafheuvelversprei-
ding nooit mogen beoordelen op grond van een aantal stippen op een kaart zoals dat in 
veel publicaties voorkomt. Als we alle grafheuvels in een bepaald gebied als gelijkwaar-
dig beschouwen gaan we voorbij aan de dynamiek van een omgeving en het menselijk 
bestaan daarin. Grafheuvelverspreidingen zijn geen statische modellen maar gedifferenti-
eerde impulsen op de verspreidingskaart en als zodanig moeten we die ook interpreteren. 
Vooral de factor tijd speelt hierbij een rol. Een algemeen verspreidingsmodel voor alle 
grafheuvels blijkt niet mogelijk te zijn. Er zijn verschillende modellen die elkaar overlap-
pen en soms aan een periode gebonden zijn. Daardoor ontstaat een zeer complex beeld in 

NAWOORD
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de grafheuvelverspreiding. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat we veel met hypothe-
ses hebben moeten werken omdat lang niet alle grafheuvels onderzocht zijn. Maar onder-
zoeken is vernietigen en we hebben aangetoond dat we met een onderzoek zoals het onze, 
zonder al te veel aantasting van de archeologische waarden, toch veel informatie boven 
water kunnen halen.

Niet alleen het inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied en de versprei-
dingsmodellen maar het vinden van 22 onbekende grafheuvels, waaronder drie lang-
werpige, is belangrijk. Dit geeft namelijk aan dat het interessant is om een dergelijk 
onderzoek ook in andere gebieden uit te voeren. Hier ligt een mooie kans voor de ama-
teur-archeologie om, in samenwerking met de daartoe bevoegde instanties, de draad 
verder op te pakken. Grafheuvelonderzoek komt in Nederland niet vaak voor en weinigen 
krijgen de kans om een kijkje te nemen in een grafheuvel. Met een dergelijk onderzoek 
kun je als amateur-archeoloog deze kansen zelf aanmerkelijk vergroten.

Het onderzoek bracht ons ook in contact met een aantal mensen die we graag willen bedanken. Allereerst onze mede-

leden van afdeling 17 van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland die ons onvermoeibaar bijgestaan hebben. 

Verder de beheerders van de diverse terreinen zoals Stichting Het Gelders Landschap, Staatsbosbeheer, Vereniging tot 

Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, de gemeenten Arnhem en Renkum en diverse particulieren die toestem-

ming verleenden om hun terreinen te betreden. Uiteraard kon het onderzoek niet plaatsvinden zonder medewerking 

en toestemming van de voormalig provinciaal archeoloog van de Provincie Gelderland, Drs. R. S. Hulst. Met vragen en 

problemen konden we altijd terecht bij Prof. Dr. P.J.R. Modderman die de opgravingen regelmatig bezocht en waardevolle 

adviezen gaf. Verder de Provincie Gelderland voor de toekenning van de Monumenten Aanmoedigingssubsidie 1995, die 

niet alleen een erkenning voor het onderzoek inhield, maar ook de publicatie van het eindrapport mogelijk maakte. De 

foto s zijn door D. Mittendorp gemaakt. Verder gaat onze dank uit naar Desiré de Groot, die als beroepsarcheologe al 

snel ons team kwam versterken en lange tijd aan het onderzoek meewerkte.

Tenslotte willen we een bijzonder woord van dank richten aan Drs. C. Verbeek, redacteur van dit tijdschrift, voor de 

moeite die hij zich heeft getroost het oorspronkelijke rapport om te werken tot dit artikel.
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 hoogte ligging visueel  

nr. X Y status absol. relat. klas terrein gepron. fase perio kleur

1 180,15 447,02 niet opgen. - - - - -  - - -

2 180,25 444,90 verdwenen 25,0 32% 8 vlak nee  1 - -

3 180,44 443,67 cma/caa 17,5 16% 4 rand ja  1 - bruin

4 181,68 442,80 afgewezen - - - - -  - - -

5 181,35 444,26 verdwenen 22,5 22% 6 rand nee  1 - -

6 181,35 444,24 verdwenen 22,5 22% 6 rand nee  1 - -

7 181,60 444,31 cma/caa 20,0 17% 4 rand ja  1 MBT geel

8 181,63 444,29 cma/caa 20,0 17% 4 rand ja  1 MBT grijs

9 181,71 444,39 cma/caa 22,5 22% 6 vlak nee  1 KB geel

          2 - grijs

10 181,64 443,78 cma/caa 25,0 28% 7 vlak nee  1 - geel

11 181,74 443,82 verdwenen 25,0 28% 7 vlak nee  1 SVB geel

          2 MBT bruin

12 182,05 444,94 cma/caa 25,0 19% 5 rand ja  1 - grijs

13 182,08 444,94 cma/caa 22,5 13% 3 helling nee  1 - grijs

14 182,12 444,90 cma/caa 22,5 13% 3 helling nee  1 - grijs

15 182,17 444,86 cma/caa 20,0 6% 2 helling ja  1 MBT grijs

16 182,30 444,76 veldonderz. 17,5 0% 1 vlak nee  1 - bruin

          2 - grijs

17 182,32 444,85 cma/caa 17,5 0% 1 vlak nee  1 KB geel

          2 MBT grijs

18 182,32 444,15 verdwenen 27,5 25% 6 vlak nee  1 KB -

19 182,50 444,08 verdwenen 30,0 31% 6 vlak nee  1 - -

20 182,50 443,80 niet opgen. - - - - -  - - -

21 182,56 442,96 veldonderz. 50,0 82% 19 rand ja  1 MBT geel

22 182,83 442,94 cma/caa 55,0 94% 22 rand ja  1 - geel

23 182,84 442,96 cma/caa 55,0 94% 22 rand ja  1 - geel

24 182,87 442,94 cma/caa 55,0 94% 22 rand ja  1 - geel

25 182,92 442,91 cma/caa 55,0 94% 22 rand ja  1 MBT geel

BIJLAGE 1

Inventaris van de 
grafheuvels.
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 hoogte ligging visueel  

nr. X Y status absol. relat. klas terrein gepron. fase perio kleur

26 182,91 442,93 veldonderz. 55,0 94% 22 rand ja  1 MBT geel

27 182,99 442,93 veldonderz. 55,0 94% 22 rand ja  1 MBT geel

28 183,00 442,94 veldonderz. 55,0 94% 22 rand ja  1 MBT geel

29 183,13 442,89 veldonderz. 55,0 94% 22 vlak nee  1 MBT geel

          2 MBT geel

30 182,91 443,23 veldonderz. 55,0 94% 22 vlak nee  1 - geel

31 182,93 443,28 veldonderz. 55,0 94% 22 rand ja  1 MBT geel

32 182,93 444,56 cma/caa 25,0 19% 5 vlak nee  1 - bruin

          2 - grijs

33 182,97 445,04 cma/caa 17,5 0% 1 vlak nee  1 MBT geel

34 182,99 445,30 cma/caa 17,5 12% 3 rand ja  1 - geel

35 183,04 445,31 cma/caa 22,5 12% 3 rand ja  1 - geel-br.

36 182,91 448,14 afgewezen - - - - -  - - -

37 183,43 445,84 cma/caa 20,0 6% 2 vlak nee  1 - geel

          2 - grijs

38 183,46 445,80 cma/caa 20,0 6% 2 vlak nee  1 - bruin

39 183,49 445,79 cma/caa 20,0 6% 2 vlak nee  1 - br.-grijs

40 183,59 446,00 verdwenen 25,0 12% 3 vlak nee  1 VBT bruin

          2 MBT grijs

41 183,69 446,29 verdwenen 25,0 17% 4 rand ja  1 KB -

          2 MBT -

42 183,86 447,10 afgewezen - - - - -  - - -

43 183,82 444,07 cma/caa 60,0 100% 23 top ja  1 - geel

44 183,85 444,42 cma/caa 47,5 71% 17 helling nee  1 - geel-br.

45 183,90 445,44 cma/caa 22,5 6% 2 rand ja  1 - geel

46 183,95 445,45 cma/caa 25,0 12% 3 vlak nee  1 MBT geel

47 184,12 444,97 cma/caa 42,5 53% 13 helling nee  1 - geel

48 184,30 446,10 veldonderz. 25,0 12% 3 vlak nee  1 KB geel

          2 MBT grijs

49 184,01 445,67 veldonderz. 22,5 6% 2 vlak nee  1 - geel

          2 - bruin

50 184,11 445,60 cma/caa 27,5 18% 5 rand ja  1 - geel

51 184,33 444,76 cma/caa 55,0 82% 19 top ja  1 - geel

52 184,36 444,84 cma/caa 55,0 82% 19 helling nee  1 - geel-br.

53 184,00 444,80 cma/caa 55,0 82% 19 top ja  1 - geel

54 184,53 444,84 cma/caa 55,0 82% 19 top ja  1 - rood-br.

55 184,55 444,86 cma/caa 52,5 76% 18 top ja  1 - rood-br.

56 184,58 444,84 cma/caa 55,0 82% 19 top ja  1 - geel-br.

57 185,21 445,01 veldonderz. 62,5 100% 23 top ja  1 MBT geel

58 185,23 444,93 veldonderz. 60,0 94% 22 top nee  1 MBT geel

59 185,87 445,66 cma/caa 52,5 100% 23 top nee  1 - geel

60 185,89 445,75 cma/caa 52,5 100% 23 top ja  1 MBT geel

          2 MBT bruin

61 185,88 445,72 cma/caa 52,5 100% 23 top ja  1 MBT geel

62 185,60 446,45 veldonderz. 27,5 17% 4 rand ja  1 MBT geel

          2 MBT geel

          3 MBT grijs

63 185,66 446,87 veldonderz. 32,5 27% 7 rand ja  1 - l.grijs

64 185,62 446,85 veldonderz. 32,5 15% 4 rand ja  1 - br.-grijs
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 hoogte ligging visueel  

nr. X Y status absol. relat. klas terrein gepron. fase perio kleur

65 186,10 446,51 veldonderz. 25,0 0% 1 vlak nee  1 - geel

66 186,19 446,56 veldonderz. 25,0 0% 1 rand ja  1 - geel

          2 - l.grijs

67 186,55 446,72 cma/caa 30,0 10% 3 rand ja  1 - grijs

68 186,71 446,59 veldonderz. 35,0 20% 5 vlak nee  1 - geel

69 186,82 446,94 cma/caa 32,5 15% 4 rand ja  1 VBT bruin

          2 VBT grijs

          3 MBT grijs

70 186,90 447,03 cma/caa 32,5 15% 4 rand ja  1 VBT grijs

          2 VBT grijs

71 186,93 447,05 cma/caa 32,5 15% 4 vlak nee  1 VBT grijs

72 187,00 447,05 cma/caa 35,0 20% 5 vlak nee  1 VBT grijs

73 187,10 447,05 afgewezen - - - - -  - - - 

74 187,12 447,04 cma/caa 35,0 20% 5 vlak nee  1 SVB geel

75 187,20 446,85 cma/caa 35,0 20% 5 vlak nee  1 SVB geel

76 187,24 446,82 veldonderz. 35,0 20% 5 vlak nee  1 SVB geel

77 187,14 445,27 cma/caa 72,5 95% 22 top ja  1 - geel

78 187,18 445,28 cma/caa 72,5 95% 22 top ja  1 - geel

79 187,31 447,14 cma/caa 35,0 20% 5 vlak nee  1 - geel

80 187,36 447,16 cma/caa 35,0 20% 4 vlak nee  1 - geel

          2 - grijs

81 187,38 447,22 cma/caa 35,0 16% 4 vlak nee  1 - grijs

82 187,45 447,20 cma/caa 35,0 16% 4 vlak nee  1 - grijs

83 187,62 447,25 cma/caa 32,5 11% 3 vlak nee  1 - geel

84 186,94 446,26 cma/caa 52,5 53% 13 helling nee  1 - geel

85 188,85 446,28 verdwenen 70,0 89% 21 top nee  1 - -

M.J. Houkes, Alkmaarsingel 354, 6843 WT Arnhem
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Tijdens een bezoek in augustus 1967 aan de Westerheide bij Hilversum, gemeente Hilver-
sum, provincie Noord-Holland, ontdekte de laatste auteur dat recentelijk in een van de 
aldaar gelegen grafheuvels (kaartblad 32A, coördinaten 141.52/473.72; g. 1) een gat 
was gegraven.[1]. Dit gat had een diameter van ca. 1 m en een diepte van ca. 0,75 m en 
bevond zich op ca. 1-1,5 m ten zuidoosten van het huidige centrum van de heuvel. In 
de uitgeworpen grond vond J. Hulst scherven van handgevormd aardewerk en verbrande 
menselijke beenderen ofwel crematieresten. Deze vondsten maken deel uit van de archeo-
logische collectie van bovengenoemde. 

In deze korte bijdrage worden achtereenvolgens de scherven en de crematieresten, die 
respectievelijk door de tweede en eerste schrijver aan een nader onderzoek zijn onder-
worpen, besproken en een interpretatie van de vondsten gegeven. 

In totaal zijn door Hulst twaalf scherven van handgevormd aardewerk verzameld. Daar-
onder bevinden zich geen versierde exemplaren. De aardewerkfragmenten variëren in 
grootte van 1,7 x 1,5 cm tot en met 5,9 x 3,7 cm. Op de breuk heeft het aardewerk aan 
de buitenzijde over een dikte van maximaal 0,3 cm een lichtbuingrijze kleur. De rest is 
zwartgrijs.

Het merendeel van de scherven is gedesintegreerd, dat wil zeggen dat ofwel (een deel 
van) de binnen- of buitenzijde is verdwenen. Van slechts drie scherven is zowel de binnen- 
als buitenzijde bewaard gebleven.

EEN BIJZETTING UIT DE MIDDEN-BRONSTIJD IN EEN GRAFHEUVEL OP DE 
WESTERHEIDE, HILVERSUM (N.-H.)

A.G.F.M. Cuijpers
E. Drenth

J. Hulst

Samenvatting - Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar crematieresten en enkele aardewerkscherven, afkomstig uit een 
verstoorde grafheuvel op de Westerheide bij Hilversum. Het aardewerk kan tot de Hilversum-cultuur worden gerekend. Het histologi-
sche onderzoek van de crematieresten wijst uit dat het om menselijk materiaal gaat en dat het waarschijnlijk één volwassen individu 
betreft.

INLEIDING

HET AARDEWERK

Figuur 1  De grafheuvel gezien vanuit 
het zuid-zuidwesten (foto J. Hulst).

[1] In het Centrale Monumenten Archief (CMA) van 
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) te Amersfoort staat de grafheuvel in kwestie gere-

gistreerd als 32A-056. De in dit artikel voor de tumulus 
gegeven coördinaten zijn ontleend aan het CMA.
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Het aardewerk is verschraald met gebroken steengruis, waarbij het om een  graniet-
achtig gesteente gaat. De grootte van deze partikels verschralingsmateriaal is maximaal 
0,7 cm. Op enkele scherven is goed zichtbaar dat de verschraling soms boven het opper-
vlak uitsteekt, ondanks dat zowel de binnen- als buitenzijde voor het bakken enigszins 
gladgemaakt is. 

De meeste aardewerkfragmenten vertonen oude, verweerde breuken. Er zijn geen 
aanwijzingen, in de vorm van rolaanzetten op de breuken, dat het aardewerk destijds uit 
kleirollen is opgebouwd. Het bleek niet mogelijk de aardewerkfragmenten aan elkaar te 
passen en aldus een of meer potpro elen te reconstrueren. Het is derhalve niet duidelijk 
hoeveel potten de aardewerkfragmenten vertegenwoordigen, hoewel er geen dwingende 
redenen zijn aan te nemen dat ze afkomstig zijn van meer dan één pot. De meest opval-
lende scherf ( g. 2, tweede van boven) is een in zijaanzicht gebogen scherf. Vermoedelijk 
gaat het, te oordelen naar de dikte (ca. 1,9 cm), om een wand-bodemscherf. De overige 
scherven zijn wandscherven, voor zover dit op basis van het veelal gedesintegreerde 
karakter van het aardewerk te zeggen valt. Enkele scherven vertonen een gecraqueleerde 
binnen- en/of buitenkant. De scheurtjes concentreren zich duidelijk rond het als verschra-
ling gebruikte steengruis. 

Figuur 2  Enkele van de door J. Hulst 
gevonden aardewerkfragmenten (schaal 
in cm) (foto F. Hoedeman, schematische 
dwarsdoorsneden H. Peeters, beiden 
ROB).
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Op grond van de genoemde kenmerken (dikte, verschraling, baksel en wandafwerking) 
moet het aardewerk tot de Hilversum-cultuur gerekend worden (Glasbergen 1954; Theu-
nissen 1999). Deze cultuur behoort tot de Midden-Bronstijd (ca. 1800-1100 v.Chr.).[2] Bij 
gebrek aan versierde scherven en aardewerkfragmenten met diagnostische vormkenmer-
ken is het niet mogelijk het aardewerk typologisch nader in te delen.

Crematieresten zijn vanwege de fragmentatie, vervorming, en krimp, in het algemeen 
moeilijker te determineren dan onverbrand skeletmateriaal. Gewoonlijk blijft er na crema-
tie van een volwassen individu 1,6-3,6 kg aan botresten over (McKinley 1989). 

Om het onderzoek te vergemakkelijken, is de standaard-werkwijze dat het materiaal 
eerst wordt gezeefd over twee zeven met ronde gaten van respectievelijk 3 mm en 10 
mm doorsnede (Maat 1995). De 3 en 10 mm-fractie wordt vervolgens bekeken op even-
tuele epifysaire schijfjes of tandfragmenten. Daarna wordt de fractie gewogen. De fractie 
die groter is dan 10 mm wordt zorgvuldig ingedeeld in de skeletklassen: neurocranium, 
viscerocranium, axiaal, extremiteiten diafysen, extremiteiten epifysen, residu en dierlijk. 
Daarna worden de afzonderlijke categorieën gewogen en per categorie wordt het grootste 
fragment gemeten. Bovendien wordt per categorie de verbrandingsgraad bepaald. 

De door Hulst verzamelde verbrande botten (76 g) zijn zonder uitzondering menselijk. Het 
materiaal is qua kwantiteit en kwaliteit vrij pover.  Hoogstwaarschijnlijk is slechts deel van 
de oorspronkelijke crematie aangetroffen. 

Bij de crematie van Hilversum-Westerheide zijn twee grootteklasssen onderscheiden: 
de fractie 3-10 mm en de fractie >10 mm. In de laatste fractie zijn geen epifysaire delen 
aangetroffen. Het materiaal bestaat voor een groot deel uit fragmenten van de lange 
beenderen, in mindere mate uit schedelfragmenten, terwijl voorts fragmenten van de wer-
velkolom, in totaal 5 g, aanwezig zijn. De afmetingen van de grootste fragmenten liggen 
rond de 3 cm.

Volgens het schema van Wahl (1982) is de verbrandingsgraad van deze crematie vrij 
hoog, stadium IV-V. Dit wijst op een verbrandingstemperatuur rond de 650-800 oC..

Het doel van het fysisch-antropologisch onderzoek was het bepalen van het minimum 
aantal individuen, de leeftijd, het geslacht en het noteren van eventuele bijzonderheden, 
zoals bijvoorbeeld ziektes. Voor de morfologische leeftijds- en geslachtsdiagnose wordt bij 
crematieresten net als bij inhumaties, gebruik gemaakt van de standaarden zoals vermeld 
in de Workshop European Anthropologists (WEA 1980), met inachtneming van de krimp- 
en vervormingsverschijnselen (Wahl 1982). Deze krimp- en vervormingsverschijnselen, 
samen met de fragmentatie van de botten, vormen de belangrijkste knelpunten bij het 
fysisch-antropologisch onderzoek. Dit afgezien van het feit dat meestal maar een deel van 
de crematie bewaard gebleven is, welke de kans op de aanwezigheid van geslachts- en 
leeftijdsindicatoren verkleint. Om het fysisch-antropologisch onderzoek van crematies te 
onderbouwen, zijn ter aanvulling op de morfologische methodes van de W.E.A., welke in 
principe bestemd zijn voor complete skeletten, andere methodes ontwikkeld, zoals histo-
logisch leeftijdsonderzoek[3] (Hummel en Schutkowski 1993) en metrische geslachtsbepa-
ling aan de hand van de pars petrosa (Wahl & Henke 1980; Schutkowksi 1983).

Bij de hier besproken verbrande botten gaat het hoogstwaarschijnlijk om een klein 
deel van een menselijke crematie. De resultaten moeten in dit licht gezien worden. Het 
minimum aantal individuen is op één bepaald.  Ten aanzien van het geslacht kunnen geen 
uitspraken gedaan worden, want geslachtsindicatoren zijn niet aanwezig. Bij gebrek aan 
daarvoor geschikte botten blijkt metrische geslachtsbepaling, bijvoorbeeld aan de pars 
petrosa, evenmin mogelijk.

De leeftijdsbepaling is zowel morfologisch als histologisch uitgevoerd. De morfologi-
sche leeftijdsbepaling wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van een fragment 
van de wortel van een tand, met intacte wortelpunt uit de 3-10 mm-fractie. Dit tandfrag-
ment van het blijvend gebit wijst, vanwege een gesloten wortelpunt, op een leeftijd ouder 

DE VERBRANDE BOTTEN
Inleiding

Materiaal

Methodes en resultaten

[2] In dit artikel wordt het begrip `Hilversum-cultuur  
gebruikt in de betekenis, zoals gegeven door Lanting 
& Mook (1977). Dat houdt onder meer in dat deze cul-
tuur in de Midden-Bronstijd dateert en dat behalve Hil-
versum-aardewerk Drakenstein- en Laren-aardewerk tot 
deze archeologische cultuur behoren. Een andere de -
nitie van de Hilversum-cultuur is gegeven door Theunis-
sen (1999). Deze cultuur wordt door haar in de Vroege 
Bronstijd en de eerste helft van de Midden-Bronstijd 
geplaatst. Kenmerkend is Hilversum-aardewerk. Later 

complexen met uitsluitend Drakenstein- en/of Laren-aar-
dewerk worden niet tot deze cultuur gerekend, dit in 
tegenstelling tot Lanting & Mook. De huidige auteurs 
vinden deze de nitie uiterst ongelukkig en sluiten zich aan 
bij de kritiek die door Lohof (2000, 69-70) op de opvat-
tingen van Theunissen is geuit.

[3] De histologie richt zich op de microscopische analyse 
van botstructuren.
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dan 11 jaar  30 maanden, volgens het schema van Ubelaker (WEA 1980). Meer kan 
met behulp van de morfologische methodes niet gezegd worden over de leeftijd van het 
individu. 

Om een betere leeftijdindicatie te verkrijgen is daarom kwalitatief histologisch onder-
zoek uitgevoerd. Ervaring met crematieresten leert dat bij fragmentair materiaal dit een 
zeer nuttige aanvulling op het morfologisch leeftijdsonderzoek vormt (Cuijpers & Schut-
kowski 1993). Histologisch onderzoek wijkt in zoverre af van morfologisch onderzoek dat 
niet gekeken wordt naar uiterlijke kenmerken, maar naar de interne botstructuur van de 
lange beenderen. Deze botstructuur wordt bekeken onder de microscoop met behulp van 
dunne plakjes bot, tussen de 30 en 80 mm, die met behulp van een microtoom gesneden 
zijn. Bij het histologisch onderzoek dient men net als bij het morfologisch leeftijdsonder-
zoek te onthouden dat het gaat om een biologische leeftijd en niet een chronologische 
leeftijd. Ook dient men zich te realiseren, dat er enkele premissen gelden ten aanzien 
van histologisch onderzoek. Het histologisch beeld van de botstructuren wordt niet alleen 
door de leeftijd bepaald, maar ook door ziektes e.d. De omvang van deze invloed is nog 
onderwerp van studie (Stout 1989). Bovendien worden fragmenten bekeken van een van 
de lange pijpbeenderen. Er is verschil tussen de botstructuur op verschillende plekken in 
de diameter, in de lengterichting en per bot (Enlow 1963). Door een ruime leeftijdsklasse 
te nemen bij de eindbeoordeling, wordt getracht dit verschil op te heffen.

De kwalitatieve leeftijdsbepaling, welke hier toegepast is, berust op dezelfde principes 
als de kwantitatieve (zie o.a. Kerley 1969, Ahlqvist & Damsten 1969, Uytterschaut 1985; 
Herrmann et.al. 1990) en gaat uit van veranderingen in het botweefsel met het voort-
schrijden van de leeftijd (Amprino & Bairati 1938). Bij de kwantitatieve methode worden 
structuren geteld, bijvoorbeeld osteonen - een complex van concentrische been lamellen 
rond een centraal kanaal - en de resultaten van een aantal tellingen worden in een regres-
sieformule verwerkt. Bij de kwalitatieve methode worden een aantal structuren in het 
botweefsel beoordeeld en vergeleken met een referentieserie, waarvan de leeftijd bekend 
is. Onderzoek van Hummel en Schutkowski (1993) heeft aangetoond dat deze methode 
bij crematieresten de beste resultaten oplevert, mits de onderzoeker over voldoende 
ervaring beschikt. De kwalitatieve methode is in principe bijna op elk diafysestuk uit te 
voeren, uitgezonderd hand- en voetbeentjes; het femur en de humerus verdienen echter 
de voorkeur,daar ze de hoogste correlatie met de leeftijd vertonen.

Bij het beoordelen van de structuren kijkt men naar de dikte van de buitenste en bin-
nenste generale lamellen, het aantal osteonen, de grootte en vorm van de osteonen, hoe 
dicht de osteonen bij elkaar liggen en de aanwezigheid en de positie van de resorptieka-
nalen. De hele coupe wordt , indien mogelijk, bekeken, waarbij het linea aspera-gebied 
buiten beschouwing wordt gelaten. 

Voor het uitvoeren van histologisch onderzoek ten behoeve van de leeftijdsbepaling 
zijn maar kleine stukjes bot nodig. Het betreft diafysestukken, bij voorkeur dus van het 
femur, waarvan de cortex van het bot intact dient te zijn. De botfragmenten worden 
ingebed in Biodur, een epoxyhars. Dit werd gedaan om het bot te verharden, daar het 
anders zou verkruimelen ten gevolge van het snijden. Na enkele dagen uitharden en ver-
warmen d.m.v. een broedstoof kunnen met behulp van een microtoom de coupes gesne-
den worden. Na opplakken worden de coupes beoordeeld onder een microscoop met 
differentieel interferentie-contrast (Nomarski) en vergeleken met een referentieserie. Bij 
dit onderzoek is gebruik gemaakt van de referentieserie van Uytterschaut (1985).

Een aantal botfragmenten van Hilversum-Westerheide is ingebed om de leeftijd te 
kunnen bepalen en ook om het minimum aantal individuen te checken. Hiertoe zijn naast 
grote stukken diafyse enkele kleine, wat anders voorkomende botfragmentjes ingebed. 
Er kon evenwel histologisch geen tweede individu aangetoond worden. Het morfologisch 
als ouder dan 11 jaar ± 30 maanden bepaalde individu wordt gekenmerkt door de vol-
gende botstructuur: er zijn geen buitenste lamellen meer aanwezig. De binnenste gene-
rale lamellen zijn ook maar nauwelijks aanwezig. Binnenin wordt het beeld wat verstoord, 
maar er zijn vrij veel osteonen te zien. De osteonen zijn bijna tot aan de rand aanwezig. In 
het binnenste generale lamellen gebied zijn er resorptiekanalen aanwezig. Na vergelijking 
met de coupes van de referentieserie van Uytterschaut kan de histologische leeftijd op 
40-47 jaar bepaald worden. 

Het lijdt weinig tot geen twijfel dat de door Hulst gedane vondsten uit een graf stammen. 
Daarop duiden zowel de aard van vondsten (menselijke crematieresten gevonden teza-
men met scherven van een urn ) als de vondstomstandigheden (de vondsten zijn afkom-
stig uit een grafheuvel). Aangezien onder de vondsten scherven van aardewerk van de 

INTERPRETATIE EN 
SLOTOPMERKINGEN
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Hilversum-cultuur aanwezig zijn, die vermoedelijk toebehoren aan één pot, is een datering 
in de Midden-Bronstijd het meest aannemelijk. Op grond van het algemene beeld voor de 
genoemde cultuur (Glasbergen 1954; Theunissen 1999) kan verder  aangenomen worden 
dat het aardewerk als een urn heeft gediend, dat wil zeggen als container van de crema-
tieresten.

Of het bij het veronderstelde graf uit de Midden-Bronstijd gaat om een nabijzetting dan 
wel om een primaire, centrale bijzetting is niet duidelijk. Daarbij kan worden aangetekend 
dat urnen van de Hilversum-cultuur (in de betekenis van Lanting & Van der Waals 1977; 
zie noot 3) over het algemeen beduidend vaker in secundaire dan in primaire graven zijn 
gevonden (Theunissen 1999, 81-2),[4] terwijl tot dusver de meeste secundaire graven in 
de (zuid)oostelijke zijde van de grafheuvel zijn ontdekt (ibid., 79). Verder kan worden 
opgemerkt dat de vondsten, waaronder vermoedelijk een deel van de bodem van een pot, 
gedaan zijn op het stort, hetgeen betekent dat ze min of meer op een diepte van 75 cm 
onder het (huidige) maaiveld lagen. 

Het gegeven dat de verbrande menselijke botten van Hilversum-Westerheide blijkens 
het fysisch-antropologische onderzoek de resten één individu vertegenwoordigen, is in 
overneenstemming met het algemene beeld van individuele begraving in de Hilversum-
cultuur (Theunissen 1999). 

Uit het fysisch-antropologisch onderzoek m.b.t. grafheuvelnecropool Toterfout-Halve 
Mijl, Noord-Brabant, komt naar voren dat de verbrandingsgraad van de meeste crematies 
IV was, dat wil zeggen dat de menselijke resten verbrand zijn bij een temperatuur tussen 
650-800 graden Celsius (Smits 1994) l. De verbrandingsgraad die de crematieresten van 
Hilversum-Westerheide hebben, IV/V (ca. 650-800 oC), past binnen de aldaar geconsta-
teerde variatiebreedte. 

De persoon die in de bewuste grafheuvel te Hilversum-Westerheide begraven werd, 
had waarschijnlijk de voor die tijd hoge leeftijd van 40-47 jaar bereikt. Voor Noord-Bra-
bant is berekend dat gemiddelde levensverwachting in de Bronstijd lager lag: tussen 25 
en 30 jaar (Theunissen 2000, 17).

De schrijvers zijn drs. J. Deeben en Dr. L. Theunissen (beiden ROB) erkentelijk voor het becommentariëren van een 

eerdere versie van dit artikel. Een woord van dank is voorts gericht aan F. Hoedeman (ROB), die op vakkundige wijze het 

aardewerk fotografeerde en aan drs. H. Peeters (ROB) voor het tekenen van de dwarsdoorsneden van het aardewerk. 

Prof. dr. H. Kars (ROB & Archeologisch Instituut, Vrije Universiteit Amsterdam) wordt bedankt zijn hulp bij het determi-

neren van de verschraling van het aardewerk.
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[4] Theunissen (1999, 81-82) meent dat het het lage 
aantal primaire begravingen, waarbij de crematieresten 
gedeponeerd zijn in Hilversum-, Drakenstein- en Laren-
urnen, grotendeels het gevolg is van activiteiten door 
urnendelvers uit de vorige eeuw die het centrum van de 
grafheuvels doorzochten op zoek naar potten ( lykvaten ). 
Naar onze mening is het evenwel goed mogelijk dat het 
geconstateerde verschil in aantal primaire en secundaire 
urnbegravingen niet teruggaat op negentiende-eeuwse 
schatgraverij e.d., maar een oorspronkelijk verschil ver-
tegenwoordigt. Met andere woorden: in Zuid-Nederland 
waren in de Bronstijd primaire urnbegravingen beduidend 

minder frequent dan secundaire urnbegravingen. Daarop 
wijst tabel 3.9 (p. 80) in het proefschrift van Theunissen 
(1999), die een overzicht geeft van de begravingsvariatie 
in de Vroege en Midden-Bronstijd . Het blijkt dat zich 
onder de 71 primaire crematiegraven 16 urnbegravingen 
bevinden, terwijl van de 143 secundaire crematiebijzet-
tingen 55 urnbegravingen zijn. Volgens een two-tailed 
chi-kwadraat-test (Siegel & Castellan 1988) is er een sig-
ni cant verschil, waarbij p=0,042 en =0,05.
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Tussen augustus en december 1998 is door het bureau archeologie en monumentenzorg 
van de gemeente Rijswijk, een archeologische opgraving uitgevoerd op een terrein van 
de Vinexlocatie Ypenburg, Rijswijk (Koot & Van der Have 2001). Hierbij zijn de menselijke 
skeletresten van 38 individuen aangetroffen verdeeld over 30 graven. In een subrecente, 
gedempte sloot die het grafveld doorsnijdt, zijn de botresten van nog eens drie indivi-
duen aangetroffen, waardoor het totaal aantal teruggevonden individuen 41 bedraagt. De 
graven zijn verdeeld in twee clusters ( g. 1).

De meeste individuen zijn begraven in ondiepe kuilen liggend op een zij met opgetrok-
ken benen ( g. 2). Slechts twee individuen zijn gestrekt begraven en van meer dan één-
derde (totaal 14 individuen) is de oorspronkelijk lichaamshouding verstoort niet meer te 
achterhalen.

Bij de individuen waarbij de oorspronkelijke lichaamshouding niet verstoord is bestaat 
een grote verscheidenheid in de oriëntatie van de lichamen variërend tussen zuidwest-
noordoost en noordoost-zuidwest.

Tegenwoordig zijn meer dan 250 gewrichtsziekten gede nieerd met vele verschil-
lende oorzaken (Rogers 1989). Niet alle ziekten laten echter karakteristieke sporen na op 
het bot. Minder dan 10 gewrichtsziekten zijn inmiddels geïdenti ceerd in archeologisch 
menselijk skeletmateriaal (Rogers 1987). Degeneratieve botveranderingen zijn de meest 
gebruikelijke afwijkingen die aangetroffen worden in de gewrichten van menselijk bot-
materiaal bij archeologische opgravingen. Het is tevens één van de oudste ziekten waar-
voor bewijs aangetroffen is in menselijk botmateriaal (Waldron 1995). Onderzoek van de 
gewrichten geeft de mogelijkheid het voorkomen van degeneratieve botveranderingen in 
de gewrichten vast te stellen en een overzicht te krijgen in de onderlinge verhoudingen 
(ratio) tussen de gewrichten (Waldron 1993).

DEGENERATIEVE BOTVERANDERINGEN BIJ INDIVIDUEN VAN HET MID-
DEN-NEOLITHISCH GRAFVELD YPENBURG, RIJSWIJK

S. Baetsen

Samenvatting - Recente opgravingen te Rijswijk-Ypenburg bracht een midden-neolithisch nederzettingscomplex en een grafveld aan 
het licht. De op het duin aangetroffen skeletten bleken bijzonder geod geconserveerd en lieten een studie naar de gezondheidstoe-
stand van de toenmalige bewoners toe. Uit dit onderzoek is gebleken dat men doorgaans een zware lichaamsbelasting onderging, die 
resulteerde in gewrichtsslijtage en anderssoortige aandoeningen. Dit artikel bespreekt de resultaten van het onderzoek en gaat in op 
de interpretatie van de aangetroffen verschijnselen.

INLEIDING

Figuur 1  Overzicht van het grafveld van 
Rijswijk-Ypenburg (naar Koot & Van der 
Have 2001).
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Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de degeneratieve botveranderingen 
van de groep individuen uit het midden-neolithische grafveld van Ypenburg, een vergelij-
king te maken met de gegevens van andere groepen, en ten slotte de betekenis van die 
verschillen proberen te verklaren.

Het geslacht en de leeftijd van de individuen zijn bepaald volgens de methoden voorge-
steld door de Workshop of European Anthropologists (W.E.A.1980). Wanneer de leeftijd 
met behulp hiervan, niet of slechts bij benadering bepaald kon worden, is deze door 
middel van kwalitatief histologisch onderzoek (Cuijpers 1999) en de gebitsslijtage (Broth-
well 1981; Bouts & Pot 1989) bepaald (zie Baetsen 1999).

Tijdens het prepareren en de analyse van het botmateriaal is gelet op botverande-
ringen in de gewrichten. Voor de beschrijving en vaststelling van de veranderingen in 
de gewrichten is gebruik gemaakt van de criteria zoals voorgesteld door Rogers et al. 
(1987) en Rogers & Waldron (1995). De gewrichten en de locatie van de geïnspecteerde 
gewrichtsvlakken staan vermeld in tabel 1.

De degeneratieve botveranderingen in de gewrichten zijn, afhankelijk van de locatie, 
in drie vormen onderscheiden 

Degeneratie van de tussenwervelschijf
Degeneratie van de tussenwervelschijf (Engels: degeneratieve or intervertebral disc 
disease) kan botveranderingen tot gevolg hebben. Langs de rand van de wervellichamen 
ontwikkelen zich, als reactie op degeneratie van de tussenwervelschijf, botuitsteeksels 
(osteofyten) en vormen zich depressies in de boven- en onderzijde van de wervellichamen 
(coarse pitting) die een gewichtsdragende functie vervullen ( g.3). 

Vertebrale osteoartrose
Hierbij gaat het om degeneratie van kraakbeen tussen de facetgewrichten op de wervel-
bogen. Dit kan naast de vorming van osteofyten ook eburnatie (glad, spiegelend botop-
pervlak als gevolg van wrijving van bot op bot), veranderingen aan de botcontour van het 
gewrichtsvlak en/of kleine putjes in het botoppervlak (Engels: pitting) veroorzaken ( g. 
4). Botveranderingen worden als degeneratief (artrose) beoordeeld wanneer er eburnatie 
aanwezig is. Wanneer geen eburnatie aanwezig is dienen minimaal twee van de andere 
kenmerken aanwezig te zijn. De aanwezigheid van alleen osteofyten is geen reden om 
botveranderingen als degeneratief te classi ceren (Rogers & Waldron 1995).

METHODEN EN 
TECHNIEKEN

Figuur 2  Karakteristieke lichaamshou-
ding van de overledenen te Ypenburg 
(graf 24).
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Perifere osteoartrose
Degeneratie in de gewrichten anders dan aan de wervelkolom worden onder de verzamel-
naam perifere osteoartrose bijeen gebracht.

De degeneratieve botveranderingen in de wervelkolom zijn verder onderverdeeld in drie 
verschillende gedeelten; cervicaal (de 7 nekwervels), thoracaal (de 12 borstwervels) en 
lumbaal (de 5 lendenwervels). Behalve voor de wervellichamen en de dens(verticaal knob-
belvormig botuitsteekksel op de tweede nekwervel waaromheen de eerste nekwervel kan 
draaien) geldt dat voor ieder gewricht zowel het linker als het rechter gewricht geïnspec-
teerd is. Wanneer er maar één zijde voor inspectie beschikbaar was is deze alleen in 
het onderzoek betrokken wanneer er degeneratieve botveranderingen aanwezig zijn. De 
gewrichten waar alleen één zijde voor inspectie beschikbaar is en geen botveranderingen 

Gewricht Gewrichtsvlakken

Wervellichamen Corpora vertebrae: superior, inferior en epifysis

Wervelbogen Arcus vertebrae: facies articulari inferior en superior

Dens Atlas: facies articularis dentalis

 Draaïer: facies articularis dentis anterior

Kaak Mandibula: capitulum mandibulae

 Os temporalis: fossa mandibularis

Schouder Scapula: cavitas glenoidalis

 Humerus: caput humeri

Elleboog Humerus: trochlea en capitulum humeri

 Radius: fovea capituli radii en capitulum radii

 Ulna: incisura radialis ulnae, incisura semilunaris

Pols Ulna: capitulum ulnae

 Radius: facies articularis distaal

 Carpalen: facies articularis os naviculare, os lunatum en os pisiforme

Hand Carpalia, metacarpalia en proximale phalanx; facies articulari

Heup Pelvis: acetabulum

 Femur: caput femori

Knie Femur: condylus medialis en lateralis, facies patellaris

 Tibia: condylus lateralis en medialis

 Patella: facies articularis lateralis /medialis

Enkel Tibia: facies articularis inferior en facies articularis malleolaris

 Fibula: facies aricularis inferior

 Talus: trochlea tali en facies articularis malleolaris medialis

Voet Tarsalia, metatarsalia en proximale phalanx; facies articulari

Leeftijdklassen Onbekend Man Vrouw Totaal

Onvolwassen (19-<) 1 - - 1

0-6 15 - - 15

7-12 3 - - 3

13-19  - - - -

Volwassen (20->) 3 - - 3

20-24 - - 1 1

25-34 - - 3 3

35-44 1 7 6 14

45-> - - - -

54-> - 1 - 1

Totaal 23 8 10 41

Tabel 1  Overzicht van gewrichten en 
geïnspecteerde gewrichtsvlakken.

Tabel 2  Overzicht van leeftijd en geslacht 
van de groep individuen van Ypenburg.
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aanwezig zijn dienen buiten het onderzoek gelaten worden, aangezien er geen uitspraak 
mogelijk is over de aan- of afwezigheid van gewrichtsafwijkingen (Rogers & Waldron 
1995).

De demogra sche gegevens over het geslacht en de leeftijd van de onderzochte groep 
individuen staan in tabel 2. In totaal gaat het om 22 volwassenen en 19 onvolwassenen. 
Meer dan éénderde (totaal 15 individuen) van de teruggevonden individuen is voor het 
zesde levensjaar overleden (Baetsen 1999).

Een overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de degeneratieve botveran-
deringen in de gewrichten staat in tabel 3. Degeneratie van de tussenwervelschijf is bij 
negen individuen aangetroffen en aan de facetgewrichten bij zes individuen. In de perifere 
gewrichten zijn de meeste botveranderingen aangetroffen in het gewricht tussen de dens 
van de draaier en de atlas. In zowel het kaak-, het schouder- als het ellebooggewricht zijn 
drie keer botveranderingen aangetroffen.

Figuur 3  Botveranderingen als gevolg 
van degeneratie van de tussenwervel-
schijf.

RESULTATEN

Figuur 4  Botveranderingen als gevolg 
van degeneratie van de facetgewrichten 
in de wervelkolom.
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De percentages degeneratieve botveranderingen zijn vervolgens per locatie opgesplitst 
naar leeftijd en geslacht. Een overzicht van de resultaten staan in de tabellen 4, 5 en 6. 
Degeneratie van de tussenwervelschijf komt zowel in de nek- als in de borst- en lenden-
wervels vaker voor bij mannen (0.80-0.83) dan bij vrouwen (0.17-0.20). De veranderin-
gen zijn alleen waargenomen bij individuen ouder dan 34 jaar.

Degeneratieve botveranderingen in de facetgewrichten op de wervelbogen zijn het 
meest aangetroffen in de nek- (0.67) en lendewervels (0.67) van mannen ouder dan 34 
jaar. Bij de vrouwelijke individuen is in geen enkel facetgewricht van de nek of borstwervels 
een verandering aangetroffen.

Een overzicht van de degeneratieve botveranderingen in de perifere gewrichten staan 
in tabel 6. Bij acht individuen (vijf mannen, twee vrouwen en een niet te determineren 
individu) van de 14 te inspecteren individuen zijn op en rond het gewricht tussen de dens 
van de draaier en de atlas botveranderingen waargenomen ( g. 5). Te Ypenburg komen 

Locatie N indiv. met botveranderingen N indiv. geïnspecteerd

Wervellichamen (tussenwervelschijf) 9 (0.69) 13

Facetgewrichten wervels (artrose) 6 (0.46) 13

Dens 8 (0.57) 14

Kaak 3 (0.21) 14

Schouder 3 (0.27) 11

Elleboog 3 (0.25) 12

Pols 1 (0.09) 11

Hand 1 (0.10) 10

Heup 0 13

Knie 2 (0.14) 14

Enkel 1 (0.11) 9

Voet 1 (0.13) 8

Tabel 3  Totaaloverzicht degeneratieve 
botveranderingen.

Figuur 5  Botveranderingen als gevolg 
van degeneratie  in het gewricht tussen 
atlas en draaier.
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Geslacht Man Vrouw Geslacht niet bekend

Locatie/leeftijd Aangetast  Geïnspecteerd Aangetast Geïnspecteerd Aangetast  Geïnspecteerd

Nek

20-> - - - - - -

20-24 - - 0 1 - -

25-34 - - 0 2 - -

35-44 4 5 1 2 - -

54-> 1 1 - - - -

Totaal 5 (0.83) 6 1 (0.20) 5 - -

Borst

20-> - - - - 0 1

20-24 - - 0 1 - -

25-35 - - 0 2 - -

35-44 3 4 1 3 - -

54-> 1 1 - - - -

Totaal 4 (0.80) 5 1 (0.17) 6 0 1

Lende

20-> - - - - 1 1

20-24 - - 0 1 - -

25-34 - - 0 2 - -

35-44 3 4 1 3 - -

54-> 1 1 - - - -

Totaal 4 (0.80) 5 1 (0.17) 6 1 (1) 1

Tabel 4  Botveranderingen als gevolg van 
degeneratie van de tussenwervelschijf, 
verdeeld over locatie, geslacht en leef-
tijd.

Geslacht Man Vrouw Geslacht niet bekend

Locatie/leeftijd Aangetast  Geïnspecteerd Aangetast Geïnspecteerd Aangetast  Geïnspecteerd

Nek

20-> - - - - - -

20-24 - - 0 1 - -

25-34 - - 0 2 - -

35-44 3 5 0 2 - -

54-> 1 1 - - - -

Totaal 4 (0.67) 6 0 5 - -

Borst

20-> - - - - 0 1

20-24 - - 0 1 - -

25-35 - - 0 2 - -

35-44 1 5 0 3 - -

54-> 1 1 - - - -

Totaal 2 (0.33) 6 0 6 0 1

Lende

20-> - - - - 0 1

20-24 - - 0 1 - -

25-34 - - 1 2 - -

35-44 3 5 1 3 - -

54-> 1 1 - - - -

Totaal 4 (0.67) 6 2 (0.33) 6 0 1Tabel 5  Botveranderingen als gevolg van 
degeneratie in de facetgewrichten, ver-
deeld over locatie, geslacht en leeftijd.
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Geslacht Man Vrouw Geslacht niet bekend

Locatie/leeftijd Aangetast  Geïnspecteerd Aangetast Geïnspecteerd Aangetast  Geïnspecteerd

Dens

20-> - - - - 1 1

20-24 - - 0 1 - -

25-34 - - 1 2 - -

35-44 - 5 1 4 - -

54-> - 1 - - - -

Totaal - 6 2 (0.29) 7 1 (1) 1

Kaak

20-> - - - - - -

20-24 - - 0 1 - -

25-35 - - 0 2 - -

35-44 1 5 1 5 - -

54-> 1 1 - - - -

Totaal 2 (0.33) 6 1 (0.13) 8 - -

Schouder

20-> - - - - 1 1

20-24 - - 0 1 - -

25-34 - - 0 2 - -

35-44 - 4 1 2 - -

54-> 1 1 - - - -

Totaal 1 (0.20) 5 1 (0.20) 5 1 (1) 1

Elleboog

20-> - - - - - -

20-24 - - 0 1 - -

25-34 - - 0 2 - -

35-44 2 5 0 3 - -

54-> 1 1 - - - -

Totaal 3 (0.50) 6 0 6 - -

Pols

20-> - - - - - -

20-24 - - 0 1 - -

25-34 - - 0 2 - -

35-44 1 5 0 2 - -

54-> 0 1 - - - -

Totaal 1 (0.17) 6 0 5 - -

Hand

20-> - - - - - -

20-24 - - 0 1 - -

25-34 - - 0 2 - -

35-44 1 4 0 2 - -

54-> 0 1 - - - -

Totaal 1 (0.20) 6 0 5 - -

Tabel 6  Botveranderingen als gevolg 
van degeneratie in de perifere gewrich-
ten, verdeeld over locatie, geslacht en 
leeftijd.
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de botveranderingen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Alleen in het kaakgewricht 
vertonen vrouwen een hoger percentage (0.25) dan waargenomen is bij mannen (0.17). 
In het schoudergewricht ( g. 6) liggen de ratio s even hoog (0.20). In geen enkel van de 
13 te controleren heupgewrichten, zijn degeneratieve botveranderingen aangetroffen. 

De botveranderingen zijn bij de mannelijke individuen waargenomen na het 34ste jaar 
(er zijn in deze groep alleen maar mannen boven de 34 jaar!). Bij de vrouwelijke indivi-
duen is één keer onder het 34ste jaar een degeneratieve botverandering (aan de dens) 
aangetroffen.

De studie van degeneratieve botveranderingen in gewrichten kan informatie over acti-
viteiten en stress in populaties uit het verleden verschaffen (Larsen 1997). Stress kan 
omschreven worden als de (werk) druk, spanning of fysieke (over) belasting van en op 
de gewrichten. Deze stress is indirect gerelateerd aan het fysieke milieu waarbinnen een 
populatie een bestaan probeert op te bouwen en wordt als belangrijke veroorzaker van 
botveranderingen, als gevolg van degeneratie van het kraakbeen rond de gewrichten, 
verondersteld (Jurmain 1991; Larsen 1997; Mays 1998). De relatie tussen spanningen/
belasting en de degeneratie van het articulaire gewrichtsoppervlak wordt bevestigd door 
diverse onderzoeken (Larsen 1997). Het in hoge percentages voorkomen van degene-
ratieve botveranderingen kan duiden op een grotere fysieke belasting van de onder-
zochte populatie in vergelijking met populaties waarbij dit niet waargenomen is. Een hoge 
frequentie degeneratieve botveranderingen re ecteert op deze wijze een fysiek zwaar 
eisende levenswijze (Larsen 1997). Daaruit mag niet de conclusie getrokken worden dat 
herleid kan worden welke speci eke handelingen uit het verleden hebben geleid tot deze 

Heup

20-> - - - - 0 2

20-24 - - 0 1 - -

25-34 - - 0 2 - -

35-44 0 4 0 3 - -

54-> 0 1 - - - -

Totaal 0 5 0 6 0 2

Knie

20-> - - - - 0 2

20-24 - - 0 1 - -

25-34 - - 0 2 - -

35-44 0 4 1 4 - -

54-> 1 1 - - - -

Totaal 1 (0.20) 5 1 (0.14) 7 0 2

Enkel

20-> - - - - 1 1

20-24 - - 0 1 - -

25-34 - - 0 2 - -

35-44 0 3 0 2 - -

54-> - - - - - -

Totaal 0 3 0 5 1 (1) 1

Voet

20-> - - - - - -

20-24 - - 0 1 - -

25-34 - - 0 1 - -

35-44 0 3 0 2 - -

54-> 1 1 - - - -

Totaal 1 (0.25) 4 0 4 - -

DISCUSSIE
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botveranderingen. Er bestaat geen consistente relatie tussen bepaalde beroepen en het 
voorkomen van degeneratieve botveranderingen (Jurmain 1991 & Larsen 1997). Onder-
zoek aan bijvoorbeeld de wervelkolom, schouder- en handgewrichten van 18e en 19e 
eeuwse individuen heeft aangetoond dat er geen direct bewijs bestaat voor de stelling dat 
beroepsspeci eke bewegingen (in dit geval bij wevers) bijdragen aan de ontwikkeling van 
degeneratieve botveranderingen (Waldron 1993A).

Botverandering als gevolg van degeneratie is een proces waarbij onder meer ook kli-
maat, lichaamsgewicht, voeding, infecties, trauma en erfelijke aanleg een rol kunnen 
spelen. Er dient rekening gehouden te worden dat de leeftijd van een individu ook een 
rol speelt in het proces dat degeneratieve botveranderingen veroorzaakt. Wanneer een 
individu ouder wordt, neemt de kans toe dat het belaste gewricht de kenmerken van 
degeneratieve botveranderingen gaat vertonen (Larsen 1997). Maar of deze nu veroor-
zaakt worden door het gebruikelijke verouderingsproces, of de weerslag vormen van een 
door de omgeving beïnvloede belasting (environmental in uence) is niet geheel duidelijk 
(Rogers et al. 1987). In ernstige gevallen van degeneratieve botveranderingen zal het 
individu pijn ondervinden en een mindere mobiliteit in het aangetaste gewricht hebben 
(Waldron 1993A).

Het voorkomen van degeneratieve botveranderingen bij de neolithische individuen te 
Ypenburg is vergeleken met een aantal andere groepen individuen die in locatie of ouder-
dom verschillen (tabel 7). Te Ypenburg komen in de meeste gewrichten vaker botveran-
deringen voor, veroorzaakt door degeneratie, dan in de vergeleken groepen en perioden. 
Het percentuele aandeel individuen met botveranderingen in de facetgewrichten op de 
wervelbogen ligt te Ypenburg hoger dan in de vroegmiddeleeuwse periode en maar liefst 
twee keer zo hoog dan het aandeel na de middeleeuwen. In het kaak- en het elleboog-
gewricht verschillen de percentages sterk met de percentages in de andere perioden, voor 
het kniegewricht is dit verschil kleiner. Vergelijking voor de dens en het enkelgewricht zijn 
niet voorhanden.

Er dient echter een grote voorzichtigheid in acht genomen te worden bij de vergelijking 
van de frequentie van bepaalde botveranderingen in verschillende populaties. Er bestaat 
weinig overeenstemming in de vaststelling van criteria en de diagnose van degeneratieve 
botveranderingen in de gewrichten en onderzoek is noodzakelijk om de de nitieve richt-
lijnen te ver jnen (Waldron & Rogers 1991; Jurmain & Kilgore 1995). De geïnspecteerde 
individuen te Ypenburg zijn allen volgens dezelfde criteria onderzocht als de groepen indi-
viduen te Londen, Engeland en Alkmaar, maar wel door verschillende onderzoekers. Dit 
kan voor verschillen in de frequentie zorgen aangezien objectiviteit, ook met dezelfde cri-
teria, vooralsnog een utopie blijkt (Waldron & Rogers 1991).

Figuur 6  Botverandering als gevolg van 
degeneratie in het schoudergewricht.
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In het onderzoek aan de Ypenburgse individuen zijn de geïnspecteerde aantallen klein 
(8 tot 14 volwassen individuen. Hiermee dient rekening gehouden te worden aangezien 
kleine onderzoeksgroepen een statistisch vertekenend beeld kunnen opleveren bij paleo-
epidemologische onderzoeken (Waldron 1993B).

Ook de demogra sche samenstelling van de onderzochte groepen kunnen de resulta-
ten van de vergelijking beïnvloeden. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat bij een 
oplopende leeftijd het aantal gewrichten met degeneratieve botveranderingen toe neemt 
(Waldron 1993; Van Saase et al. 1989). De toename van degeneratieve botveranderingen 
stijgt bij vrouwen sneller en neemt ernstigere vormen aan na middelbare leeftijd (Larsen 
1997). Bij de geïnspecteerde gewrichten van de Ypenburgse individuen is het aandeel 
onderzochte mannen nagenoeg gelijk aan het aandeel onderzochte vrouwen (tabel 4-6). 
De leeftijden van de geïnspecteerde individuen liggen met name tussen de 35 en 44 jaar 
en slechts één individu is ouder dan 54 jaar geworden (tabel 4-6). De relatief hoge per-
centages degeneratieve botveranderingen bij de Ypenburgse individuen kunnen dus niet 
verklaard worden op grond van een gemiddeld hoge leeftijd.

In het volgende overzicht wordt per gewricht kort beschreven wat risicofactoren 
kunnen zijn voor het optreden van degeneratieve botveranderingen.

In het algemeen worden botveranderingen als gevolg van degeneratie van de tussenwer-
velschijf voor het eerst zichtbaar rond het 30ste jaar (Ortner & Putschar 1981). In het 
18e begin 19e eeuwse Londen bijvoorbeeld zijn geen enkele veranderingen bij individuen 
jonger dan 30 jaar waargenomen (Waldron 1993A). In sommige gevallen wijken deze cij-
fers af. In Romeins Valkenburg bijvoorbeeld zijn de veranderingen al vanaf het 20ste jaar 
zichtbaar, wat een indicatie zou geven voor de harde fysieke omstandigheden waaronder 
de betrokken individuen leefden (Lonée & Maat 1998).

Botveranderingen veroorzaakt door degeneratie van de tussenwervelschijf komen 
vaker voor aan de onderste nek- en lendenwervels en wordt meer bij vrouwen dan bij 
mannen aangetroffen (Waldron 1993A). Het komt minder vaak voor in de borstwervels. 
Mogelijke reden is een minder zware belasting, door beweging, dan de nekwervels en een 
mindere belasting, met gewicht, dan bij de lendenwervels het geval is (Waldron 1993A). 
Te Ypenburg komen de botveranderingen in borstwervels net zo vaak voor als in de nek- 
en lendenwervels. Dit suggereert een even zware belasting voor alle drie de locaties in de 
wervelkolom. Het is onbekend welke activiteiten hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn.

De grootste kans op degeneratieve botveranderingen in de facetgewrichten doet zich voor 
tussen de onderste nekwervels en tussen de lendenwervels, het minst boven in de borst-
wervels. Wereldwijd worden de botveranderingen vaker in lendenwervels aangetroffen 

Tussenwervelschijf

 Ypenburg Engeland* Engeland* Engeland* Londen** Alkmaar*** Zoetermeer****

 3500 v.Chr. AD 200-1100 AD 1100-1600 AD 1600-1850 AD 1700-1900 AD 1700-1830 1984

Tussenwervelschijf 69 - - - - 62 17-24A, 40-72B

Wervelboog 46 32 32 24 21-23 43 3C, 25-65 (45->)

Dens 57 - - - - - -

Kaak 21 2 1 4 2 - -

Schouder 27 32 34 28 26-30 2 3-11 (45->)

Elleboog 25 2 2 3 1-2 5 -

Pols 9 9 4 2 1-2 2 -

Hand 10 4 10 19 18-19 4 -

Heup - 13 6 3 3 9 3-26 (45->)

Knie 14 2 5 4 4-6 6 8-55 (45->)

Enkel 11 - - - - 6 -

Voet 13 2 3 10 10-12 5 -

* Waldron 1995 A Cervicaal 20-45 j.

** Spitalfields: Waldron 1993a B Lumbaal 45-> j.

*** Baetsen 2001 C Cervicaal 20-45 j.

**** Saase et al. 1989

Tabel 7  Overzicht in percentages van 
degeneratieve botveranderingen in ver-
schillende perioden.

Facetgewrichten
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dan in de nekwervels, in sommige gevallen ook in de borstwervels wat wel een activiteit 
gerelateerde oorzaak kan hebben (Larsen 1997). De locaties waar deze in het Ypenburgse 
botmateriaal zijn aangetroffen wijken hier niet vanaf. Hoge percentages in de nekwervels 
kunnen veroorzaakt worden door zware belasting van/op het hoofd. Dit komt vaker bij 
vrouwen voor (Larsen 1997). Molleson (1994) heeft het verband aangetoond tussen bot-
veranderingen en speci eke handelingen in neolithisch Syrië. Slijtage (wear and tear) in 
de nekgewrichten wordt in verband gebracht met belasting door het dragen van zware 
gewichten op het hoofd, bijvoorbeeld bij de transporten over lange afstand van water in 
grote voorraad-potten of zakken graan, zoals uit onderzoeken in Afrika bekend is (Ken-
nedy 1989). Het is niet duidelijk welke oorzaken verantwoordelijk zijn voor dit verschijnsel 
te Ypenburg, opmerkelijk is wel dat de aandoening beduidend vaker bij mannen dan bij 
vrouwen voorkomt en reeds op jonge leeftijd zichtbaar is (tabel 5).

Degeneratieve botveranderingen aan de dens zijn niet ongewoon maar er wordt zelden 
over gerapporteerd (Waldron 1993A). Het gewricht wordt belast bij een heen en weer 
(dus niet op en neer) gaande beweging met het hoofd (White & Folkens 1991). Deze aan-
doening is bij de meeste volwassen individuen te Ypenburg aangetroffen. Bij de mannen 
zelfs bij vijf van de zes individuen (tabel 6). Een mogelijke verklaring hiervoor is erfelijke 
aanleg bij de mannelijke individuen of een zware belasting bij de rotatie van het hoofd. 
De hiervoor verantwoordelijke activiteiten zijn onbekend door het ontbreken van goede 
referenties.

Degeneratieve botveranderingen in het kaakgewricht worden verondersteld frequent aan-
wezig te zijn in skeletmateriaal uit archeologische context, maar dit krijgt weinig aan-
dacht in de literatuur (Ortner & Putschar 1981). De botveranderingen worden in enkele 
onderzoeken in verband gebracht met de bewerking van dierenhuiden (Merbs 1993). De 
veranderingen worden in de meeste gevallen bij vrouwelijke individuen aangetroffen, ver-
oorzaakt door het kauwen op dierenhuiden om deze zachter en zo beter bewerkbaar te 
maken (Larsen 1997). In het neolithische Ypenburg ligt de verhouding aanzienlijk hoger 
dan in de andere perioden (tabel 7). Het kaakgewricht lijkt deze periode verhoudingsge-
wijs zwaarder belast. De botveranderingen zijn hier juist vaker bij mannen zichtbaar (tabel 
7). Mogelijk is de iets hogere gemiddelde leeftijd van de onderzochte groep mannen hier-
voor een verklaring.

Het is ongebruikelijk om degeneratieve botveranderingen in het schoudergewricht bij 
archeologisch skeletmateriaal aan te treffen (Ortner & Putschar 1981). Oorzaken voor de 
veranderingen zijn gevonden in de belasting van het schoudergewricht als gevolg van 
roeien in boten (Larsen 1997), een uitstrekkende beweging bij boogschieten en een uit-
strekkende beweging bij het bewerken van dierenhuiden (skin scraping) (Merbs 1983). 
Te Ypenburg is de aandoening bij iets meer dan een kwart van de volwassen individuen 
aangetroffen . Deze verhouding is vergelijkbaar met de percentages in andere perioden 
(tabel 7). Het schoudergewricht lijkt in deze periode en op deze plaats niet zwaarder belast 
dan in andere perioden.

Figuur 7  Botverandering als gevolg van 
degeneratie in het polsgewricht.
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Degeneratieve botveranderingen in het ellebooggewricht zijn gebruikelijk en worden ver-
oorzaakt door buiging, strekking en rotatie van de arm bij intensief gebruik (Ortner 1968; 
Ortner & Putschar 1981). Bridges (1987) veronderstelde een variëteit aan herhaalde acti-
viteiten, door zowel mannen en vrouwen in archaïsche jager-verzamelaars gemeenschap-
pen in Noord-Amerika, als verklaring voor de aangetroffen botveranderingen. Voorbeelden 
van deze herhaalde activiteiten die het ellebooggewricht belasten zijn onder meer het 
roeien in boten (Merbs 1983), speerwerpen, de bereiding van gewassen (Larsen 1997), 
het schieten met pijl en boog, strekking van de elleboog bij het maken van netten en 
houtbewerking (Dutour 1986). Te Ypenburg is, in vergelijking met de andere perioden, 
een hogere verhouding degeneratieve botveranderingen aangetroffen (tabel 7). De bot-
veranderingen zijn alleen bij mannen aangetroffen (tabel 6). Jurmain concludeerde dat 
gewrichtsveranderingen in de elleboog de minste correlatie met toenemen van de leeftijd 
vertoont (Jurmain 1989). Het ellebooggewricht is bij de neolithische mannen van Ypen-
burg dus verhoudingsgewijs zwaar belast geweest en de frequentie is niet beïnvloed door 
de leeftijd van de individuen.

Degeneratieve veranderingen aan de botten van het polsgewricht kunnen ontstaan wan-
neer deze bijvoorbeeld belast wordt bij het snijden (cutting skins) van dierenhuiden 
(Merbs 1983). Er is te Ypenburg maar één individu met deze aandoening waargenomen 
( g. 7) wat een vergelijking met de verhouding in andere perioden, vanwege het geringe 
aantal, niet betrouwbaar maakt.

De botten van de hand zijn vaak niet compleet aanwezig in archeologisch materiaal. De 
vergelijking in de verhouding van degeneratieve botveranderingen tussen populaties is 
daarom niet altijd representatief (Ortner & Putschar 1981). Te Ypenburg is de aandoening 
alleen aangetroffen bij een man van 54 jaar of ouder die op meerdere locaties degenera-
tieve botveranderingen vertoonde (tabel 7).

Degeneratieve botveranderingen in het heupgewricht worden in het algemeen niet vaak 
waargenomen aan de botresten van prehistorische populaties (Larsen 1997). Aangezien 
er voor degeneratieve botveranderingen in de heup een sterke correlatie bestaat met een 
toenemende leeftijd, kan dit als mogelijke reden dienen voor het niet of nauwelijks voor-
komen hiervan in prehistorische populaties waarbij de gemiddelde leeftijd relatief laag ligt 
(Jurmain & Kilgore 1995). Te Ypenburg zijn bij geen enkel individu botveranderingen in het 
heupgewricht waargenomen. Dit past binnen de verwachtingen voor deze periode.

In het kniegewricht worden regelmatig botveranderingen aangetroffen (Ortner & Putschar 
1981). In vergelijking met de andere gewrichten lijkt het kniegewricht, met name de laat-
ste eeuw, een hoger risico te lopen op degeneratieve gewrichtsveranderingen door onder 
meer de gevolgen van overgewicht en sportieve activiteiten (Rogers & Dieppe 1994, Wal-
dron 1995 en Baetsen 1997). Voor prehistorische populaties worden verhoogde risico s, op 

Figuur 8  Botverandering als gevolg van 
degeneratie in het kniegewricht.
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degeneratieve gewrichtsveranderingen in de knie, gesuggereerd door het herhaaldelijk en 
langdurig knielen en lopen op een harde ondergrond over grote afstanden (Dutour 1986) 
en tijdens het knielen bij het bereiden van voedsel (Molleson 1994). Het niet of nauwelijks 
voorkomen van degeneratieve botveranderingen in de knie kunnen veroorzaakt worden 
door verschillende manier van onder andere voedsel bereiden, vissen en huiden bererken. 
Bij de Inuit-indianen is bijvoorbeeld bekend dat zij dit werk zittend in plaats van gehurkt 
uitvoeren (C.T. Kraan, pers. med. 2001). Er zijn te Ypenburg bij twee individuen botveran-
deringen in het kniegewricht waargenomen ( g. 8). Dat resulteert in een, relatief gezien, 
hoger risico dan in de andere perioden gevonden is (tabel 7). Voor zowel de mannelijke als 
vrouwelijke individuen van de onderzochte groep individuen bestaat er een grotere kans 
op degeneratieve botveranderingen in het kniegewricht. Mogelijk als gevolg van herhaal-
delijk knielen, bijvoorbeeld tijdens het vergaren en bereiden van voedsel. 

In het enkelgewricht gelden, voor prehistorische groepen, dezelfde risico factoren als voor 
het kniegewricht (Dutour 1986; Molleson 1994). Duidelijke referenties om de uitwerking 
hiervan aan te tonen ontbreken echter. In de Ypenburgse groep is bij één individu dege-
neratieve gewrichtsverandering in het enkelgewricht aangetroffen. Het geslacht van dit 
individu kon niet gedetermineerd worden.

Ook de gewrichten in de voet kunnen bij langdurig lopen over grote afstand en her-
haaldelijk knielen het risico lopen op degeneratieve gewrichtsveranderingen (Dutour 1986; 
Molleson 1994). Hoewel het aandeel te inspecteren aantal gewrichten van de onderzochte 
groep te Ypenburg in verhouding klein is, lijkt de verhouding degeneratieve gewrichtver-
anderingen in de voet aan de hoge kant. 

Identi catie van de werkdruk en patronen van fysieke activiteiten, die blijken uit de studie 
van menselijke botresten, geven aanwijzingen voor een verschil in de fysieke eisen die 
gesteld worden door een rondtrekkend jager-verzamelaars bestaan, een leven op het plat-
teland of een leven in de stad. Volgens Larsen (1997) bestaat er een verband tussen ver-
schillen in het patroon (en dus niet in de hoogte van de percentages!) van degeneratieve 
botveranderingen van populaties en verschillen in het verzamelen en bereiden van voed-
sel. Hoofdzaak zijn de verschillen in het voorkomen van degeneratieve botveranderingen 
tussen gewrichten onderling binnen een populatie (Jurmain 1989). Het verschil in setting 
tussen bijvoorbeeld de prehistorische jager-verzamelaars en landbouwers impliceert ver-
schillen in het voorkomen van degeneratieve botveranderingen in de gewrichten en moge-
lijk in werkdruk en activiteiten in relatie tot subsistence (draagkracht en exploitatie van de 
omgeving). In het algemeen neemt het voorkomen van degeneratieve botveranderingen 
af bij de overgang naar een bestaanswijze gebaseerd op landbouw (Larsen 1997).

Verschillen in de patronen van degeneratieve botveranderingen in de gewrichten 
kunnen als instrument gebruikt worden om ideeën over native subsistence strategies 
(draagkracht en exploitatie van de omgeving) te verklaren, in bijvoorbeeld Wetland gebie-
den, voor prehistorische groepen (sedentair-niet sedentair),een zware belasting sug-
gererend door het vele lopen, tillen en dragen (Larsen 1997). Etnogra sche gegevens 
bevestigen de relatie tussen werkdruk, fysieke activiteiten en degeneratieve botverande-
ringen. De work load  en activity  hebben enorme invloed op de demogra sche geschie-
denis van een populatie, het berijden van een paard bijvoorbeeld vergroot de kans op 
degeneratieve botveranderingen in de heupgewrichten en wervelkolom (Larsen 1997).

De individuen te Ypenburg vertonen hoge percentages degeneratieve botveranderin-
gen vergeleken met individuen uit andere perioden. De fysieke belasting voor deze groep 
mensen moet relatief hoog zijn geweest. De lage gemiddelde leeftijd die bereikt werd, kan 
een bevestiging hiervan zijn.

De nadruk in het patroon van degeneratieve botveranderingen is bij de Ypenburgse 
individuen zichtbaar in de bovenste extremiteiten (schouder en elleboog), het kaakge-
wricht, de nek en de wervelkolom. De risico s voor de onderste extremiteiten lijken minder 
groot aanwezig geweest te zijn, een bestaanswijze suggererend waarbij minder frequent 
rondgetrokken werd of minder grote afstanden werden afgelegd. De risico s voor de 
gewrichten moet mogelijk meer gezocht worden tijdens het vergaren, bewerken en berei-
den van voedsel, dan bij het (op)zoeken van dit voedsel. Het patroon van de degenera-
tieve botveranderingen bij de individuen te Ypenburg past meer in het beeld dat bestaat 
bij sedentaire gemeenschappen waarbij men langere tijd op één plaats verblijft. De demo-

Enkel
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gra sche gegevens, waarbij een relatief hoog aantal onvolwassenen aangetroffen werd 
kunnen de stelling bevestigen dat de groep niet slechts korte tijd gebruik heeft gemaakt 
van het duin.

Er bestaan verschillen in het voorkomen van degeneratieve botveranderingen tussen 
populaties. Of deze verschillen werkelijke verschillen zijn of veroorzaakt worden door ver-
schillende criteria per onderzoeker bij de beoordeling van dit proces, of door verschillen in 
de blootstelling aan risico factoren of aan genetische factoren is op dit moment nog niet 
duidelijk te verklaren.

Botveranderingen in een gewricht kunnen het gevolg zijn van (degeneratie) slijtage 
van een gewricht. Deze slijtage wordt veroorzaakt door speci eke, vaak herhaalde, bewe-
gingen. Sommige bewegingen kunnen in verband gebracht worden met bepaalde activi-
teiten. Opvallend hoge percentages van, door slijtage veroorzaakte, botveranderingen, 
kunnen op deze wijze een indicatie geven van de door de onderzochte individuen uitge-
voerde activiteiten.

Bij de onderzochte individuen te Ypenburg zijn opvallend hoge percentages degene-
ratieve botveranderingen aangetroffen. De individuen hebben een fysiek zwaar belast 
leven geleden waarbij het risico voor de wervelkolom, nek-, kaak-, schouder- en elleboog 
gewrichten het grootste was. De oorzaak hiervoor ligt in activiteiten die in verband 
gebracht kunnen worden met het verzamelen en bereiden van voedsel. De precieze han-
deling die verantwoordelijk is kan echter niet met zekerheid gegeven worden.
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Nederland telde aan het begin van het nieuwe millenium zo n 12.750 beschermde archeo-
logische vindplaatsen. Een niet onaardig aantal lijkt het, de gekoesterde vrucht van een 
volk dat zich bewust is van zijn culturele erfgoed. Totdat je je realiseert dat het om minder 
dan één terrein(tje) per 3 km2 gaat, of  anders berekend - om nog geen  volkstuintje 
per inwoner. Dan oogt die veronderstelde collectieve aandacht voor een dierbaar verle-
den toch wel wat schraal. Vooral als je zo n uitkomst meet aan de ruwweg 250.000 jaar 
bewezen menselijke aanwezigheid in ons land en de bulk aan archeologische resten die 
ontelbare voorouders aan de bodem moeten hebben toevertrouwd. En helaas, er is meer 
reden tot relativering. Het voornoemde totale bestand omvat oudheidkundige bodem-
schatten  met uiteenlopende gradaties van bescherming. Slechts circa 1400 vindplaatsen 
(een reductie tot 1 terrein per 30 km2!) werden anno 2000 waardevol genoeg geacht om 
aanspraak te kunnen maken op artikel 3 van de Monumentenwet; de overige moesten het 
doen met een planologische vorm van bescherming.[1] Bovendien is deze preventieve zorg 
geen garantie voor eeuwigdurend behoud. Met het voortgaande beslag dat een wassende 
bevolking, veranderend landgebruik en economische ontwikkelingen op de beschikbare 
ruimte leggen, komt niet alleen een handvol vertederende korenwolven  dat het journaal 
haalt, maar ook het minder aaibare bodemarchief steeds meer onder druk te staan.

Verstorende ingrepen in het landschap worden in de regel getoetst aan de gegevens 
die zijn opgeslagen in ARCHIS, de door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemon-
derzoek (ROB) beheerde nationale databank van vindplaatsen en archeologisch waarde-
volle terreinen. Die laatste component, het Centraal Monumenten Archief (CMA), bleek 
nogal eens te weinig, achterhaalde of zelfs ronduit verkeerde informatie te bevatten, als 
het werd geraadpleegd om na te gaan of bij geplande werkzaamheden archeologische 
waarden in het geding konden komen. Daarmee was er bepaald sprake van een onge-
wenste situatie, zeker in het licht bezien van de gewijzigde taakstelling van de ROB die 
enkele jaren geleden werd doorgevoerd. Sindsdien zijn vooral het behoud en beheer van 
monumenten en het  in tweede lijn - verzamelen van informatie over vondsten en vind-
plaatsen belangrijke kerntaken geworden. 

Ook bij de zusterorganisatie RdMZ (Rijksdienst voor de Monumentenzorg) schortte er 
naar verluidt wel het een en ander aan de gegevens in de dossiers. In 1999 begonnen de 
RdMZ en ROB dan ook met de voorbereidingen voor een gezamenlijk project, kortweg AMR 
(Actualisering Monumenten Register) geheten. Het heeft tot doel de feitenkennis over wet-
telijk beschermde, gebouwde alsook archeologische monumenten te verbeteren. In het 
geval van oudheidkundige overblijfselen kan dit betekenen, dat er kleinschalig veldonder-
zoek wordt verricht. Een van de terreinen waarvan in een pilot study de actuele kwaliteit 
zou worden vastgesteld, is de prehistorische vuursteenwin- en productieplaats ten westen 
van het Zuid-Limburgse dorp Banholt.

De bedoelde exploitatiezone in de Banholtergrubbe werd in 1933 ontdekt door P. Mar-
quette (Maastricht), die er een kernsteen opraapte en de vondst ter determinatie aanbod 
bij E. Nijst, toenmalig collectiebeheerder van het Provinciaal Museum van Oudheden.[2] 

Deze onderkende de aard van de vindplaats en schreef in de Maasgouw een kort bericht 
over een praehistorisch atelier  waar het vuursteen, anders dan in Rijckholt, niet uit de 

VROEG-NEOLITHISCHE VUURSTEENWINNING EN -BEWERKING IN DE BAN-
HOLTERGRUBBE (BANHOLT, GEM. MARGRATEN)

Fred T.S. Brounen
Hans Peeters

Samenvatting - Bij het graven van proefputjes in de Banholtergrubbe werd een hoeveelheid debitage-afval aangetroffen, dat duidt 
op de lokale winning van vuursteen en productie van klingen in het Vroeg-Neolithicum. Door het inventariseren van oppervlaktevonds-
ten in particuliere collecties, kon de aanwezigheid van vermoedelijk bandkeramische vuursteenontginners en -bewerkers in en nabij 
de grubbe worden aangetoond. In dat kader worden ook enkele vroeg-neolithische artefacten uit de Rijckholt voorgesteld.

EEN MONUMENTALE 
TAAK

[1] Planologische bescherming: bij het opstellen en uit-
voeren van bijvoorbeeld Bestemmingsplannen moet reke-
ning worden gehouden met de oudheidkundige waarde 
van de betreffende terreinen.

GEGRAAF IN GROEVEN

[2] Tegenwoordig het archeologisch helaas uitgeklede 
Bonnefantenmuseum te Maastricht.
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kalksteen zou zijn gewonnen, maar uit een opeenhoping van vuursteenknollen onder een 
grindlaag, die men had bereikt door het graven van kuilen (Nijst 1933). Merkwaardig 
genoeg is het daar, voor zover het tenminste de openbaarheid betreft, bij gebleven. Nijst 
geeft niet aan hoe hij tot zijn gevolgtrekking is gekomen, maar het ligt voor de hand 
dat hij de wanden van ter plaatse in exploitatie zijnde grind- en vuursteengroeven nader 
zal hebben bestudeerd en daar wellicht sporen van oudtijdse ingravingen heeft gezien. 
Bruikbare gegevens over prehistorische activiteiten in de grubbe zijn schaars. In het cor-
respondentie-archief van de ROB bevindt zich een afschrift van een stuk tekst uit een brief 
van Dr. J.W.H. Goossens d.d. 16 mei 1933: 

Te Banholt in de gemeente Mheer zijn werkplaatsen uit neolithischen tijd ontdekt. Wij 
hebben eenige nuclei en percuteurs daaruit gekregen en mogen ze verder onderzoeken … 
Ik zal zorgen dat uw Museum een collectie krijgt.  [3]

De dagboeken van rijksarchivaris Goossens bleken bij een eerdere gelegenheid (Brou-
nen et al. 1993) een belangrijke bron van gegevens over Zuid-Limburgse vuursteen-
winplaatsen te vormen.[4] Helaas bieden ze ten aanzien van Banholt geen uitkomst. Dr. 
Goossens liet zijn dagboeken voor wat ze waren op 15 december 1930, met een laatste 
aantekening over de vondst van de bekende Romeinse sarcofaag te Simpelveld, enkele 
dagen eerder.

Een opgraving om de waarnemingen van Nijst te onderbouwen heeft nooit plaatsgevon-
den, althans niet een die resulteerde in een publicatie. Dit zal de reden zijn waarom Ban-
holt niet werd opgenomen in het catalogusdeel van prehistorische (vuur)steenwinplaatsen 
in 5000 Jahre Feuersteinbergbau (Weisgerber et al. 1980) en evenmin in de omvangrijke 
aanvulling daarop uit 1995 (Lech 1995).[5] Wat van de exploitatie bekend is, werd enkele 
jaren geleden nog eens beschreven door W.M. Felder (1998, 183). Samengevat komt het 
neer op: ontginning in dagbouw van eluviaal vuursteen dat ooit was ingebed in de Kalk-
steen van Lanaye; de win- en productieplaatsen liggen in de noordhelling van een smal dal 
en besloegen voor de verstoring (zie boven) een areaal van ca 500 x 80 m. Hoe summier 
ook, daar moest het bij blijven; dateringen van en goed gedocumenteerde informatie over 
de winning ontbreken vooralsnog.

Al vrij kort na de ontdekking zijn amateur-archeologen in Banholt gaan verzamelen. Deels 
gebeurde dat in de 20e eeuwse groeves (ibid.), maar ook werden de akkers die hoger in de 
helling lagen bezocht. Hoewel hier niet, zoals in Rijckholt, vele honderden individuen uit 
het hele land en de buurstaten vuursteen hebben lopen rapen, zijn toch ook vondsten uit 
Banholt in veel, verspreide collecties terecht gekomen. Gelukkig telde het dorp zelf enkele 
actieve amateur-archeologen die veelvuldig en vaak als eersten na het ploegen de akkers 
op gingen en representatieve verzamelingen van werktuigen en aansprekend debitage-
afval aanlegden.[6] Ook al eerder, in de eerste helft van de 20e eeuw verzamelden inwoners 
van Banholt prehistorisch vuursteen, zij het niet met het doel om een eigen collectie op 
te bouwen:

“Bericht van J. Houppermans Kaalheide in schr. d.d. 3 dec. ’41: in de Banholter Grubbe 
wordt met kiezelgraven praehistorisch gevonden krabbers, nuclei; op verzoek van Houp-
permans verzameld door A.P. Royen. Op den Berg 42, Banholt-Mheer. Voorwerpen in ver-
zameling Houppermans.” [Bron: correspondentie-archief ROB; gem. Margraten].

Als we ons beperken tot de periode dat de winning een maximum heeft gekend - en 
daarbij dus het Paleolithicum en Mesolithicum buiten beschouwing laten -, ontstaat uit 
de Banholtse collecties het voorlopige beeld, dat het vuursteen in de grubbe niet gedu-
rende het héle Neolithicum is ontgonnen en bewerkt. Op akkers in de directe omgeving 
zijn enkele hardstenen gidsartefacten uit het Vroeg-Neolithicum gevonden (De Warrimont 
1994; Brounen & Ploegaert 1992), aardig wat (halffabrikaten van) vuurstenen bijlen (o.a. 

[3] Correspondentie-archief: gem. Margraten. Waarschijn-
lijk wordt hier geciteerd uit een brief gericht aan J.H. 
Holwerda (Rijksmuseum van Oudheden; Leiden). In het 
Provinciaal Museum van Oudheden was men, in de per-
soon van Nijst,  immers al op de hoogte van de ontdek-
king.

[4] Collectie Rijksarchief Limburg, Maastricht 

VERZAMELWERK

[5] Wel wordt Banholt door F. Engelen genoemd in enkele 
overzichtslijsten van winplaatsen (1971,101, 1975,92) en 
maakte de site deel uit van het excursieprogramma tij-
dens het Derde Internationale Vuursteensymposium te 
Maastricht (Felder et al 1979, 68-9).

[6] Het betreft vooral de collecties van S. Hutschemakers 
en H. Nelissen.
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Brounen 1999, 50), een hoeveelheid macrolithische klingkernen, een paar denneboom-
pjes  (spits met schachtdoorn) en een hoge driedoorn  (spits met schachtdoorn en weer-
haken).

Een opmerkelijk contrast met Rijckholt is de schaarste aan macrolithische kling- en 
afslagwerktuigen, artefacttypen die kenmerkend worden geacht voor de Michelsberg-cul-
tuur. Op De Heij werden weliswaar een aantal tranchetbijltjes verzameld en bij de Banhol-
tergrubbe zoals voornoemd grote klingkernen, maar deze vondsten hoeven niet per se 
uit het Midden-Neolithicum A te stammen. Gelet op de typen spitsen en de aanwezigheid 
van meerdere bijlen van Lousberg- en Valkenburg-vuursteen, allen gevonden op De Heij, 
lijkt de Stein-groep wél te zijn vertegenwoordigd. Men kan zich dan ook afvragen of de 
exploitatie in Banholt, even afgezien van het vermoedelijk bandkeramische aandeel in 
de winning, niet vooral voor rekening van de Stein-groep komt. Uiteraard hoeven niet 
alle verzamelde stukken verband te houden met de activiteiten van vuursteendelvers en 
-bewerkers, maar van bijlhalffabrikaten en kernstenen kan men moeilijk anders veronder-
stellen. Het is derhalve aannemelijk, dat in de Banholtergrubbe in (de tweede helft van) 
het Midden-Neolithicum en waarschijnlijk een deel van het Laat-Neolithicum - ten tijde 
van de gevorderde  Stein-groep - vuursteenknollen aan de bodem werden onttrokken. Die 
bevinding zal niet echt geschokte verwondering wekken. Immers waren in onze streken 
het Midden- en de eerste helft van het Laat-Neolithicum de bloeiperiode van de prehisto-
rische vuursteenwinning (cf. o.a. Rademakers 1998).[7]

Intrigerender is de mogelijkheid dat er vroég-neolithische extractiepunten in de helling 
van de grubbe liggen. H. Löhr (1975, 95-6) schrijft, met als uitgangspunt een deel van 
het opgegraven lithische nederzettingsmateriaal uit het Duitse Rijnland, dat de eluviale 
vuursteenvoorkomens van Rullen en Banholt ten tijde van de Lineaire Bandkeramiek (LBK) 
bekend waren en in geringe mate werden geëxploiteerd. De conclusie is gefundeerd op de 
aanname dat men er honingkleurig vuursteen van het type Rullen won (ibid.).[8] Onder-
zoek door De Warrimont & Groenendijk (1993) heeft evenwel uitgewezen, dat de grond-
stof uit Banholt bij beoordeling op kleur en andere macroscopisch zichtbare kenmerken 
veeleer tot de Rijckholt-groep moet worden gerekend.[9] Löhr s veronderstelling lijkt der-
halve niet helemaal meer hout te snijden.[10] 

Bandkeramische gemeenschappen van onder meer het Graetheide plateau maakten in 
ruime mate gebruik van eluviaal Rijckholt-vuursteen (De Grooth 1987, 32).[11] Voor het 
verkrijgen daarvan konden ze terecht in de hellingen van Rijckholt-Savelsbosch, Mheer-
Hoogbosch of de Banholtergrubbe. Uit Mheer zijn ons geen eenduidig vroeg-neolithische 
vondsten bekend welke die gedachte kunnen ondersteunen.[12][13] Een stille getuigenis 

Figuur 1  Rijckholt. LBK-spits van het 
plateau boven de winplaats (schaal 1:1; 
bron: Hamal-Nandrin & Servais 1923).

[7] De beschikbare 14C-dateringen uit de Belgische Voer-
streek vallen allemaal jonger, zo niet onwaarschijnlijk 
jong uit; zeker in relatie tot de favoriete rol die de grond-
stof in het Vroeg-Neolithicum B (Rössen-cultuur) heeft 
gespeeld.

[8] Het probleem dat zich hier openbaart, is het gebrek 
aan gericht onderzoek op veel vuursteenwinplaatsen en 
het feit dat er nauwelijks internationale afstemming lijkt 
te hebben plaatsgevonden over wat precies  en evenzeer 
wat zeker niet - dient te worden verstaan onder een spe-
ci ek type vuursteen. Het ontbreekt dus vooralsnog aan 
geijkte  en gerati ceerde maatstaven op basis waarvan 
determinatie kan plaatsvinden (zie ook De Grooth 1998).

[9] We zijn ons ervan bewust dat de term Rijckholt  vuur-
steen niet slechts betrekking heeft op de winplaatsen in 
het Savelsbosch (cf. P.J. Felder 1998, 159).

[10] Waarmee niet gezegd is dat in Banholt geen Rullen 
artefacten kunnen worden gevonden. De klingschrabber 
van g. 8-6 bijvoorbeeld lijkt te zijn vervaardigd van een 
licht- tot bruingrijze variant van het betreffende vuur-
steentype. Een deel van de vuursteenknollen in Banholt 
is (in secundaire positie) in de bodem uitgebleekt en door 

ijzeroxiden geïn ltreerd. Door het ontbreken van bruin-
rode oligocene zanden, zoals die in de Voerstreek voorko-
men, is de inkleuring echter minder intensief dan bij het 
typische Rullen-vuursteen.

[11] Bakels (1978, 99 ff.) wijst (daarnaast) op het in 
LBK-nederzettingscontext voorkomen van rolvuursteen en 
vuursteen dat uit de kalksteen moet zijn gewonnen.

[12] Louis (1936, 353) constateert technologische paral-
lellen tussen de conische  klingkernen, tabletten en klin-
gen die in sommige ateliers van het Hoogbosch kunnen 
worden verzameld en exemplaren uit Omalien ateliers, 
c.q. hutkommen  in de Haspengouw. Ook wijst zij erop 
dat de klingen die zulke kernen opleverden erg smal zijn 
geweest (ibid, 354). Helaas ontbreekt een schaalaandui-
ding bij het afgebeelde materiaal en blijft onduidelijk of 
het mediolithische kernen betreft.

[13] J.P. de Warrimont (Geulle) heeft ten westen van 
Noorbeek, op een kleine 2 km afstand van het Hoogbosch 
een hoeveelheid neolithisch vuursteen met o.a. een typi-
sche LBK-spits (asymmetrische driehoek met holle basis) 
gevonden.

BANDKERAMISCHE 
BETROKKENHEID?
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uit Rijckholt, afkomstig van het plateau boven de winplaats, werd al lang geleden gevon-
den, maar niet als zodanig herkend. Hamal-Nandrin & Servais (1923, 416, g. 63:5 en 
5bis) beelden een wat uit de toon vallende transversaalspits  van jnkorrelig lichtgrijs (Bel-
gisch?) vuursteen uit de collectie van M. de Puydt af, die niets anders is dan een LBK spits 
( g. 1).[14] Een tweede, niet asymmetrische pijlpunt van het plateau, die op basis van 
de summiere, deels ventraal aangebrachte randretouche tot het Vroeg-Neolithicum mag 
worden gerekend, bevindt zich in de collectie van H. Nelissen (Banholt) ( g. 2). Op een 

Figuur 2  Rijckholt. Spits van het LBK-
type en een schrabber van Rullen-vuur-
steen (coll. H. Nelissen).

[14] De relatieve positie van de deel- guren is t.o.v. de 
originele afbeelding opnieuw gerangschikt.

Figuur 3  Rijckholt-middenterras. Hoge 
dissel van lydiet uit Céroux-Mousty en 
twee afslagen van dezelfde grondstof 
(coll. J. Weertz).
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akker aan de voet van het hellingbos werden een lydiet dissel en twee gepolijste lydiet 
afslagen van vermoedelijk een zelfde type werktuig verzameld (Weertz 1990; Brounen & 
Ploegaert 1992, 193) ( g. 3). Drie andere exemplaren komen van de Kaap ( g. 4).[15] 

Daarnaast kan men in verscheidene collecties karakteristieke mediolithische klingkernen 
aantreffen ( g. 6).[16] Mogelijk dat een op 3 april 1926 gemaakte aantekening, waarin 
wordt gesproken van een plek ten zuidoosten van het Grote Atelier waar kleine spaantjes 
domineren  (Engelen 1998, 26), moet worden geïnterpreteerd als de beschrijving van 
een productieplaats uit het Vroeg-Neolithicum.[17] Het is dus alleszins waarschijnlijk dat 
bandkeramische vuursteenontginners en bewerkers actief zijn geweest in en rond het 
huidige Savelsbosch.[18] Onderzoekers van lithisch materiaal uit LBK nederzettingen ver-
moedden dat natuurlijk al langer, hoewel ze het dan steeds hebben over het Rijckholt-t pe 
vuursteen. Nieuw is het gegeven dat klingproductie, net als ten tijde van de Michelsberg-
cultuur, ook in de directe nabijheid van de winningszone plaatsvond.

Banholt blijkt eveneens tamelijk goed bedeeld te zijn met vroeg-neolithisch materiaal. 
Van de vindplaats De Heij, hoog gelegen op ca. 250 m afstand van de winplaats, zijn maar 
liefst 4, waarschijnlijk zelfs 5 hardstenen dissels bekend (De Warrimont 1994, 55) ( g. 
7).[19] Het vuursteen van die site omvat mediolithische klingen, alsook enkele klingschrab-

[15] De dissel uit de collectie J. Mentink (Maastricht) 
werd om onduidelijke redenen helaas niet beschikbaar 
gesteld voor nadere bestudering of zelfs een simpele visu-
ele inspectie. Gelukkig heeft J.-P. de Warrimont (1994, 
55) het artefact eerder gedocumenteerd. In de collectie 
H. Nelissen bevindt zich de tophelft van een hakwerktuig, 
vervaardigd van lydiet uit Céroux-Mousty. Aangezien het 
stuk een duidelijk D-vormige doorsnede ontbeert en er ook 
bijlen van de betreffende grondstof bekend zijn (Caspar 
1982), werd de vondst niet in de inventarisatie betrok-
ken.

[16] Een van de afgebeelde kernen ( g. 6) is op de Kaap 
gevonden, een andere nabij de Schone Grub. Van de ove-
rige  exemplaren -  die de vinder G. Fonteijn (Duizel) 
schonk aan J. Weertz (Terschuur) - is slechts bekend dat 
ze afkomstig zijn uit Rijckholt. Dhr Fonteijn heeft zowel op 
de Kaap verzameld als op de site op het midden-terras, 
waar de lydiet dissel en de beide lydiet afslagen werden 
opgeraapt.

[17] De relatieve grootte van de kleine spaantjes  zal 

Figuur 4  Rijckholt-De Kaap. Platte dissel 
van amboliet en een nog niet nader 
benoemde grondstof (coll. H. Nelissen en 
J. Hutschemakers).

moeten worden afgemeten aan de elders in Rijckholt over-
heersend aanwezige macrolithische klingen, m.a.w. het 
betrof waarschijnlijk mediolithische exemplaren.

[18] Hierbij moet worden aangetekend, dat een deel van 
de mediolithische klingkernen eventueel uit het Vroeg-
Neolithicum B, de periode van de Rössen-cultuur, kan 
stammen. Hetzelfde geldt voor de dissels (cf. Bakels & 
Hendrix 1999, 321-2). Rond het Savelsbosch zijn immers 
3 Breitkeile gevonden (Hamal-Nandrin & Servais 1923, 
472; Van der Waals 1972, 177; Brounen 1997). De op de 
Kaap verzamelde schrabber van guur 2 is vervaardigd 
van Rullen-vuursteen en zou op basis van vormkenmerken 
en grondstof mogelijk eveneens tot het Vroeg-Neolithicum 
B kunnen worden gerekend.

[19] Over de precieze aard van de grondstof van het 
vijfde fragment, een grijszwart siliciclastisch gesteente dat 
op het oog aan Horion-Hozémont kwartsiet doet denken, 
bestaat nog onvoldoende zekerheid (coll. S. Hutschema-
kers).
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bers, een typisch klingboortje en een LBK-spits ( g. 8).[20] Nogal verrassend is de vondst 
van een hoge vuurstenen (!) dissel, die bij absoluut gebrek aan vroeg-neolithische tegen-
hangers evenwel nauwelijks als van bandkeramische origine kan worden beschouwd ( g. 
5). Vooral van belang in relatie tot de exploitatie in de Banholtergrubbe, is de aanwezig-
heid in collecties van tientallen klingkernen van mediolithisch formaat ( g. 9). Kernen die 
moeiteloos in een bandkeramisch vuursteencomplex kunnen worden ingepast. Terugkop-
pelend naar het vuursteen uit de Rijnlandse LBK-nederzettingen, zijn ook daar aanwijzin-
gen te vinden voor een eventuele Banholtse herkomst van de grondstof. Het voorkomen 
van een bruine in ltratiezone van ijzeroxide direct onder de cortex, die Zimmermann 
(1988, 604) en Gaffrey (1994, 409) beschrijven als een kenmerk van het in bandkera-
mische context aangetroffen Rijckholt-vuursteen, blijkt vooral karakteristiek te zijn voor 
eluviaal materiaal uit Banholt (De Warrimont & Groenendijk 1993, 44; De Grooth 1998, 
161). Kortom: er lijkt voldoende indirect bewijs voor bandkeramische vuursteendelving in 
de Banholtergrubbe voorhanden te zijn, om de toga uit de mottenballen te halen .

In de week van 10 april 2000 werden in het kader van het AMR-project enkele proefput-
jes van 1x1 m gegraven binnen de begrenzingen van de archeologische monumenten 
69B-059 en 060 (beiden Banholtergrubbe), twee wettelijk beschermde stroken van de 
winnings- en productiezone, die worden gescheiden door een afgedekt oud huisvuilstort 
in een voormalige groeve.[21] Op uitnodiging bezocht een der schrijvers (FB) op 14 april 
de grubbe, nadat een van de opgravers (H. Oude Rengerink; RAAP) telefonisch te kennen 
had gegeven dat er opvallend veel korte klingen te voorschijn waren gekomen. Aan beide 
kanten van de lijn werd het hoopvolle vermoeden uitgesproken dat het wel eens om 
vroeg-neolithisch materiaal zou kunnen gaan. Alle putjes waren op dat moment op de 

Figuur 5  Banholt-De Heij. Hoge vuurste-
nen dissel (coll. M. Vandewall).

KUILEN VOL KLINGEN

20] De vindplaats is zeker niet schoon  te noemen, d.w.z. 
het totaal aan artefacten omvat vondsten uit verscheidene 
sub-perioden van het Neolithicum (zie boven).

[21] Intern rapport AMR door M.J.A. de Haan, 17 april 
2000. Het m.b.t. de westzijde van de groeve gebezigde 
toponiem, dat duidt op (sub-)recente winning, is Botkoel 
(mond. med. M. Vandewall, Eckelrade).
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gewenste diepte gebracht en de pro elen gedocumenteerd.[22] Een niet gering aantal 
vondsten lag op de rand ernaast, klaar om opnieuw te worden begraven. In afwijking van 
de elders tijdens de pilot gevolgde werkwijze, werd door de bezoeker een zak vuursteen-
afval en een stuk kwartsiet verzameld en meegenomen ter bestudering. Circa 75% van 
het materiaal is afkomstig uit put nr 3, het resterende deel werd gekozen uit de opbrengst 
van een tweede testputje (nr 7). Beide proefputten waren gesitueerd in het westelijke 
monument (69B-059). De pro elopbouw en de diepe positie van de vondsten lijken aan te 
geven dat ze werden aangelegd in de vulling van een prehistorische ingraving of depres-
sie. Het pro el van put 3 werd door M.J.A. de Haan als volgt beschreven: 

0-30 cm. Bouwvoor met vuursteendebitage.
30-55 cm. Colluvium met vrij veel grof vuursteenmateriaal.
55-150 cm. Zandig leem met vrij veel jn vuursteenmateriaal (opvallend veel klingen), 
een fragment van een maalsteen en wat houtskool. 
150- >215 cm. (Geboord) Zandig leem, in de boor geen vuursteen meer. [Opm.: bij 
het verdiepen van het vlak met de schop werd daarentegen nog steeds vuursteen 
aangetroffen; beslist nog geen schoon  sediment]. 

Figuur 6  Mediolithische klingkernen uit 
Rijckholt (coll. J. Weertz). De kern links-
onder is afkomstig uit de omgeving van 
de Schone Grub, de kern linksboven van 
De Kaap (omgeving Groot Atelier). Van 
de twee andere kernen is geen nader 
locatie bekend. Het slagvlak is schema-
tisch weergegeven. De getallen verwijzen 
naar de restdikte van het slagvlak in mil-
limeters.

[22] Het doel van het onderzoek was slechts vast te stel-
len of de vindplaats op enigerlei wijze verstoord was, het-
geen  behoudens de invloed van erosieve processen - 
niet het geval bleek. Dit wil zeggen, dat putjes niet zouden 
worden verdiept tot men de onderkant van eventuele pre-

historische ingravingen had bereikt. In het projectplan van 
de pilot study was eveneens bepaald dat in het kader van 
het onderzoek geen vondsten zouden worden verzameld.
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De opbouw van de vulling in put 7 is qua artefacten-inhoud vergelijkbaar:

0-25 cm. Bouwvoor.
25-45 cm. Colluvium met vuursteendebitage.
45->95 cm. Roodbruine löss met vuursteenmateriaal (o.a. klingen en een kernsteen) 
en wat houtskool.

Met nadruk zij erop gewezen, dat het meegenomen vuursteen geen één-op-X afspie-
geling vormt van de totale hoeveelheid opgegraven materiaal. In het monster ontbreken 
bijvoorbeeld vrijwel geheel de veelvuldig voorkomende decorticatie-afslagen, afslagker-
nen c.q. pre-cores en de overvloedig aanwezige microdebitage. Niet minder belangrijk is 

Figuur 7  Banholt-De Heij. Dissels van 
amboliet (1, 3, 4), lydiet uit Céroux-
Mousty (5) en een niet nader bepaalde 
grondstof (2) (coll. S. Hutschemakers (1, 
2), H. Nelissen (3, 4), M. Vandewall (5)).
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het echter om op te merken, dat tijdens het proefonderzoek geen enkel artefact is aange-
troffen dat als macrolithisch, in de zin van een eventueel midden-neolithisch element, kan 
worden opgevat. Met andere woorden: hetgeen werd geselecteerd en in het navolgende 
wordt beschreven, is zeker niet strijdig met de component die in het veld achterbleef.

Zonder uit het oog te verliezen dat het complex niet als een willekeurig genomen steek-
proef beschouwd mag worden, loont het meer dan de moeite om het materiaal eens onder 
de loep te nemen. Twee vragen staan hierbij centraal. Ten eerste die naar de ouderdom: 
gaat het daadwerkelijk om vroeg-neolithisch, c.q. bandkeramisch vuursteen? Als tweede 
willen we meer zicht krijgen op het karakter van de vindplaats. Een strikt typomorfologi-
sche insteek is in dit geval weinig zinvol, omdat zich onder de vergaarde artefacten geen 
enkel werktuig bevindt. Door evenwel kritisch te kijken naar afmetingen en technologische 
kenmerken, valt óók wel het een en ander te zeggen over de datering en aard van de 
uitgevoerde activiteiten. Behalve uit eigen kennis en ervaring, kan daarbij worden geput 
uit verscheidene publicaties over vroeg-neolithische vuursteentechnologie (Cahen, Caspar 
& Otte 1986; De Grooth 1977, 1992; Weiner 1985; Weller & Lessing 1999). Het groepje 
vondsten omvat 3 kernen, 11 afslagen, 1 correctie-afslag en 68 kling(fragment)en. Ook 
werd een kwartsietisch maalsteenfragment opgegraven. Al met al een wat saaie, bepaald 
niet vitrinewaardige verzameling met vooral gebroken stukken, maar daarom niet minder 
informatief. 

De grootste elementen zijn een pre-core en 2 klingkernen ( g. 10). De pre-core is in 
essentie een brok dat door de verwijdering van een aantal grote afslagen een driehoekige 
doorsnede en vooraanzicht heeft gekregen, terwijl ook de aanzet voor een slagvlak lijkt 
te zijn aangebracht. Het betreft duidelijk een halffabrikaat van een kern die bestemd was 
voor het slaan van niet al te grote klingen. De smid  moet zijn dag echter niet hebben 
gehad, want een aantal diepe, natuurlijke scheuren belemmerde de verdere preparatie en 

Figuur 8  Banholt-De Heij. LBK-spits, 
boortje en schrabbers (coll. H. Nelissen 
(2-4, 7, 8) en S. Hutschemakers (1, 5, 
6)).

ACTIVITEITEN UIT 
AFVAL
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dus de uiteindelijke aanmaak van klingen. En dat terwijl de splijtlijnen al aan de buiten-
kant van de knol zichtbaar waren en bij enkele simpele testkloppen te horen moeten zijn 
geweest. 

Twee andere kernen zijn wel in productie genomen. De eerste is een vrij klein, wat 
onregelmatig, kubusvormig exemplaar, dat een wat onbeholpen indruk maakt; men is 
bijna geneigd ze als afslagkern te classi ceren. Vanuit een glad, doch concaaf slagvlak 
is niettemin een kleine serie onregelmatige klingen verwijderd. Afslagnegatieven zijn ook 
aanwezig, maar die lopen in verschillende richtingen. De slagvlakrand is sterk getand en 
de hoek tussen slag- en productievlak is vrijwel overal meer dan 90 . De laatste pogingen 

Figuur 9  Deze pagina: vroeg-neolithische 
klingkernen van Banholt-De Heij (coll. 
S. Hutschemakers). Pagina 143: vroeg-
neolithische klingkernen van Banholt-De 
Heij (45, 41) en Banholt-Banholtergrubbe/
Botkoel (coll. M. Vandewall). Het slagvlak 
is schematisch weergegeven. De getal-
len verwijzen naar de restdikte van het 
slagvlak in millimeters.
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om desondanks nog aan bruikbare klingen te raken zijn hopeloos gestrand en leverden 
slechts versplinteringen langs de rand op. Een ongelijke volumeverdeling maakte verdere 
correctie onmogelijk.

De tweede kern getuigt van een gecontroleerde productie vanuit één slagvlak ( g. 10). 
Ze is vrijwel rondom afgebouwd  en was oorspronkelijk beduidend langer, blijkens nega-
tieven die werden afgesneden door slagvlakvernieuwing. Zulks was noodzakelijk om een 
aantal hinges en steps weg te werken, ontstaan tijdens de debitage van de voorgaande 
klingensequentie. Toch lukte het herstellen via ontkopping van de kern onvoldoende, want 
enkele negatieven van eerdere fouten werden niet uitgewist. Het streven om vanuit het 
goede deel van het ververste slagvlak weer tot resultaten te komen, werd al snel gefrus-
treerd door het opnieuw weglopen van een kling in een hinge. Het volume van de kern 
was inmiddels te klein geworden om er nogmaals een tablet  af te slaan. Dit betekende 
het eind van haar loopbaan, hoewel verbrijzelingen aan de kernvoet er op zouden kunnen 
wijzen dat ze nog (kortstondig) werd gebezigd als klopsteen, een gangbare vorm van 
hergebruik in onder andere de LBK.

Onder de 11 meegenomen afslagen bevinden zich 4 forse, dikke exemplaren met grote 
afslagnegatieven en stukken cortex. De restslagvlakken zijn breed en dik en geassocieerd 
met sterk ontwikkelde inslagpunten, slagbulten en schoksplinters, hetgeen wijst op het 
hanteren van een zware klopsteen (directe, harde percussie). Het ziet ernaar uit dat dit 
afval bij de primaire fase van kernpreparatie hoort. Andere afslagen zijn minder zwaar 
en slechts 4 stuks hebben cortexrestanten. De kleinere slagvlakken alsook de auwere 
inslagpunten en bulbi ontstonden doordat men zich bediende van klopstenen van beschei-
dener formaat. In 3 gevallen worden diffuse inslagpunten gecombineerd met vrij zware 
slagbulten, maar ontbreken schoksplinters. Deze artefacten zijn mogelijk het product van 
indirecte percussie (punch-techniek). De lichtere categorie afslagen zal het overschot 
vormen van de gevorderde preparatie en mogelijk het onderhoud van kernen. De correc-
tie-afslag die is aangetroffen, houdt zéker verband met kernonderhoud. Daartoe werd 
vanuit de basis een klingvormige afslag verwijderd om een eerder onstane hinge weg te 
nemen en de kromming van het productievlak aan te passen. Die actie ging echter ten 
koste van een groot deel van het slagvlak en men kan zich afvragen of dat nou wel hele-
maal de bedoeling is geweest.
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De vondstgroep bestaat voornamelijk uit complete (n=25) en gebroken (n=43) klin-
gen. De lengte van de hele exemplaren blijft onder de 70 mm, terwijl de lengte:breedte-
verhouding overwegend tussen 2:1 en 3:1 ligt. Ze zijn dus van het middellange 
(mediolithische) type en hebben een dikte variërend van 3 tot 7 mm. Twintig gebroken 
en 15 volledige klingen bezitten een percentage cortex dat tussen de 5% en 60% ligt, 
wat betekent dat meer dan de helft cortexrestanten heeft. Dit wijst er in ieder geval op, 
dat in de selectie veel artefacten zitten, die in de buitenste schil  van de klingensequentie 
geplaatst moeten worden. Hoe verder de productie namelijk volgens een circulair patroon 
voortgeschreden is, hoe minder stukken met relatief veel cortex worden voortgebracht.

Opvallend is voorts dat de meeste klingen en fragmenten behoorlijk onregelmatig van 
vorm zijn en nogal eens schuin weglopen. Daarnaast zien we vrijwel uitsluitend lensvor-
mige restslagvlakken met een breedte:hoogte-verhouding die zich rond de 2:1-lijn con-
centreert. Aan de dorsale zijde is de slagvlakrand vaak getand, aan de ventrale zijde 
geregeld gekromd. Het inslagpunt is doorgaans diffuus en niet zelden is er sprake van een 
licht ontwikkelde lip. De bulbi kunnen tamelijk sterk gewelfd zijn, maar schoksplinters zijn 

Figuur 10  Banholt-Banholtergrubbe. 
Rondom afgebouwde klingkern (glad slag-
vlak met een restdiameter van 74 mm) en 
vier mediolithische klingen, aangetroffen 
tijdens het AMR-onderzoek.
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er nagenoeg niet. Deze combinatie van kenmerken wijst sterk in de richting van productie 
met behulp van een drevel (punch-techniek). Volgens het boekje kunnen op deze wijze 
moeiteloos hele series fraaie klingen worden geslagen, maar daar zien we in het monster 
weinig van terug. Een acceptabele verklaring is misschien, dat we te maken hebben met 
een selectie uit een populatie  vuursteen, waar in het Neolithicum ook al eens uit gese-
lecteerd werd. Wellicht gaat het dus om een bak afdankertjes , spullen die niet geschikt 
geacht werden om er verder nog wat mee te doen.

Dit laatste lijkt over de hele linie het geval te zijn. De pre-core, de afgekeurde/
opgebruikte kernen, de grote afslagen en de achtergelaten voortbrengsels die buiten de 
norm vielen, allemaal zijn het elementen die passen in het beeld van een atelier  waar 
klingen werden vervaardigd uit locaal aanwezig vuursteen. Onder het in april 2000 ver-
zamelde materiaal bevindt zich klaarblijkelijk alleen het afval en tweederangs opbrengst 
waar men niet meer mee ging slepen. Spullen die wel door de beugel konden, zijn al lang 
geleden van deze plek weggevoerd.

Terug nu naar de vraag betreffende de ouderdom van het complex. De geschetste 
metrische en technologische kenmerken duiden ons inziens overtuigend op een vroeg-
neolithische productie en komen zonder mankeren overeen met die van soortgelijk vuur-
steenmateriaal zoals dat is beschreven uit Nederlandse (De Grooth 1987) en Belgische 
(vooral Cahen, Caspar & Otte 1986), maar ook Duitse LBK vindplaatsen (vgl. Weller & 
Lessing 1999): middellange, relatief brede klingen met een preferent driehoekige of tra-
peziumvormige doorsnede en matige kromming, geslagen in punch-techniek. Het is lastig 
om een wat latere datering helemaal uit te sluiten, maar een poging tot vergelijking van 
de AMR-vondsten met het lithische afval van de Rössen-cultuur stuit op het probleem, 
dat over de vuursteentechnologische aspecten van laatstgenoemde nauwelijks iets op 
schrift is gesteld. Te oordelen naar de afbeeldingen (Oude Rengerink 1991) zijn de klin-
gen en kernen die werden opgegraven op de Rössen site Maastricht-Randwyck niet te 
onderscheiden van die van de LBK. Het vondstcomplex van Banholt zou in theorie dus 
uit het Vroeg-Neolithicum B kunnen stammen, maar indicaties voor de aanwezigheid van 
Rössener lieden ontbreken, terwijl er wél enkele gidsartefacten van de LBK zijn gevonden. 
Voorlopig houden we het dan ook op de Lineaire Bandkeramiek.

Ten dele zal het opmerkelijke aantal dissels van die éne akker op De Heij het resultaat 
zijn van de veelvuldige prospectie die er heeft plaatsgevonden. Eenmaal bekende, rijke 
vindplaatsen trekken langdurig verzamelaars aan, hetgeen de vondstkans aanzienlijk ver-
groot. Daarmee is echter de pure aanwezigheid van dit type werktuig niet afdoende ver-
klaard, tenminste niet in termen van site-functie. Hardstenen dissels kennen we in de 
lösszone vooral uit LBK nederzettingen of grafvelden, maar in toenemende mate ook als 
losse vondst en zelfs al een enkele keer als meervoudig depot (Bakels & Hendrix 1999). 
Als potentiële lokatie voor een bandkeramisch dorp van het type zoals dat meermalen op 
het Graetheide plateau werd blootgelegd, lijkt De Heij niet in aanmerking te komen, onder 
meer vanwege het sterk versneden, reliëfrijke karakter van het landschap (cf. Bakels 
1978, 128 ff.).

Ook het artefactenbestand levert qua samenstelling te weinig aanwijzingen op voor 
vroeg-neolithische bewoning ter plaatse: elders frequent voorkomende, typisch huishou-
delijke werktuigen zoals klingschrabbers zijn bijvoorbeeld slechts mondjesmaat aangetrof-
fen. En omdat je voor begravingen nou eenmaal dode bewoners nodig hebt, is de kans 
dat we te maken hebben met een verploegd grafveld navenant klein. Het geheel aan 
artefacten overziend, lijkt er (intuïtief) van een simpele losse vondst evenmin sprake te 
zijn.[23] Bij oppervlaktemateriaal bestaat echter onvoldoende inzicht in de tijdsdiepte van 
een vondstcomplex en dus kan niet worden uitgesloten, dat wat nu als één oogt, in feite 
tot stand kwam door een accumulatie van uiteenlopende productie- en verliesmomen-
ten . 

De handvol dissels laat zich het best verklaren, door een geregeld verblijf van slechts 
tijdelijke aard te veronderstellen. Ervan uitgaande dat een dissel een vertrouwd, onmis-
baar en statusgebonden werktuig annex wapen was (Van de Velde 1990), waarzonder 
men de woning gewoonlijk niet verliet, is het aannemelijk dat bandkeramiekers het stuk 
gereedschap ook hebben meegenomen op expedities naar een vuursteenvoorkomen (o.a. 

WOON-WERKVERKEER?

[23] Ziehier het aloude dilemma: hoe en waar de grens te 
trekken tussen een losse vondst en een complex.
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Bakels 1987, 81).[24] Aldaar werd het gebruikt voor het rooien van bomen en struiken, 
teneinde de vuursteenhoudende afzettingen te bereiken en bij het vervaardigen van win-
ningswerktuigen, zoals graafstokken.

Naar hoe en waarom disselbladen in de bodem geraken, is niet alleen onderzoek 
gedaan aan de hand van archeologisch materiaal (ibid.), maar zijn ook enkele verhelde-
rende studies verricht in de 20e eeuwse hooglanden van Nieuw Guinea (White & Modjeska 
1978a, 1978b). Te zeer beschadigde of ten gevolge van herhaald bijslijpen te klein gewor-
den exemplaren worden afgedankt. Een groot aantal blijkt simpelweg te worden verloren. 
Andere worden bij wijze van voorraad begraven (depositie), niet alleen in de directe omge-
ving van de woonplaats, maar ook op plekken die de focus zijn van regelmatig herhaalde 
economische activiteiten; in Nieuw Guinea zijn dat bijvoorbeeld de tuinen.

In het Zuid-Limburgse heuvelland ten tijde van de LBK zal het er niet veel anders aan 
toe gegaan zijn: alledrie de oorzaken kunnen tot uiteindelijke disselvondsten op De Heij 
hebben geleid. En het op de nabij gelegen productieplaats curieus aandoende maalsteen-
fragment ( g. 11), dat samen met de mediolithische klingen in een van de proefputjes 
werd aangetroffen? Qua formaat paste het (na breuk bijgewerkte) lopertje waarschijnlijk  
wel in de gemiddelde bandkeramische (outdoor?) keukenuitrusting; het is zelfs wat aan 
de kleine kant. De vondst impliceert dat in de Banholtergrubbe, in de context van een 
expeditie, plantaardig voedsel werd toebereid.[25][26] Of het daarbij ging om meegenomen 
graan, is het overdenken waard, maar blijft helaas onbekend.[27] Feit is, dat als de mannen 
uit kamperen gingen , er ook gegeten moest worden. 

Figuur 11  Banholt-Banholtergrubbe. 
Maalsteentje van kwartsietische zand-
steen, aangetroffen tijdens het AMR-
onderzoek.

[24] Uit de analyse van verwondingen aan skeletmateri-
aal uit een bandkeramisch massagraf in Talheim (Wahl & 
König 1987) is gebleken, dat dissels niet slechts voor het 
vellen en bewerken van hout werden gebruikt, maar ook 
als wapen.

[25] Op een maalsteen werden ook wel andere materia-
len dan voedselgewassen jngewreven, zoals haematiet 
(Modderman 1970, 68; Bakels 1978, 117).

[26] Ook de Kaap bij Rijckholt heeft in de loop der tijd 

aardig wat van zulke artefacten opgeleverd (o.a. coll. S. 
Hutschemakers, J. Hutschemakers (Sint Geertruid) en H. 
Nelissen). Nadat ooit een bepaalde akker was bewerkt 
met een ondergronder , kon in één keer een hele serie 
maalstenen van het oppervlak worden verzameld (mond. 
med. S. Hutschemakers)]

[27] Niet van belang ontbloot in dit verband is de aan-
name, dat de verwerking van graan wellicht op dagelijkse 
basis geschiedde (o.a. Bakels 2001, 23).
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Hoewel nog steeds niet door gedocumenteerde extractiepunten en absolute dateringen 
onderbouwd, kan op basis van technologische, metrische en grondstof-kenmerken van 
het verzamelde afval worden gesteld, dat in de Banholtergrubbe in het Vroeg-Neolithicum 
vuursteen is gewonnen en bewerkt. Een serie artefacten van de vindplaats De Heij sterkt 
het vermoeden, dat met name vertegenwoordigers van de Lineaire Bandkeramiek hiervoor 
verantwoordelijk zijn geweest. Daarmee gaat het om de tot nu toe oudste (indirecte) aan-
wijzingen voor vuursteenexploitatie in Nederland.[28] De inspanningen waren (ten dele) 
gericht op de productie van mediolithische klingen, een activiteit die zowel plaatsvond 
binnen of in de onmiddellijke nabijheid van de winningszone, als hoger op de helling, op 
de kop van een kaap die tegenwoordig De Heij of het Molenveld wordt genoemd. Interes-
sant zijn ook de mogelijke implicaties van de aangetroffen artefacten-assemblages. Uit 
de vervaardiging van klingen en waarschijnlijk pre-cores (zie beneden) ter plekke van de 
grondstofbron, valt af te leiden dat overwegingen betreffende selectie en gewichtsbespa-
rend transport een rol hebben gespeeld. Wendt men de blik naar de nederzettingen op en 
rond de Graetheide (De Grooth 1987), dan wijst de samenstelling van het bewerkingsafval 
daar nauwelijks op een aversie tegen sjouwen: het complete spectrum aan afval en dus 
het bestaan van een volledige reductiesequentie rond de haardstede, zijn daar een gege-
ven.

De verondersteld lichte bepakking zou wel eens vooral te maken kunnen hebben met 
de te overbruggen grotere afstand naar het minder grondstofrijke Duitse achterland. 
Ten aanzien van het vuursteenmateriaal in Langweiler 8 (Aldenhovener Platte) merkt De 
Grooth (1988, 191) op, dat de selectie van geschikte kernen niet in de nederzetting 
plaatsvond. Dit in tegenstelling tot de procedure in Limburgse tegenhangers als Elsloo en 
Beek. Een markant vondstcomplex dat werd aangetroffen bij de opgraving van de LBK 
nederzetting Weisweiler 37 biedt welkome, aanvullende informatie over keuzes aangaande 
het testen en transport van vuursteen (Arora 1980). Het betreft een depot van 17 kern-
stenen, allen vervaardigd van het Rijckholttype vuursteen. Bijzonder is de vondst vooral 
vanwege het productiestadium waarin de verschillende kernen zich bevinden: geen van 
allen zijn ze intensief gebruikt om klingen te slaan. In essentie bestaat het depot uit enkele 
afslagkernen, pre-cores en kernstenen die vergaand productieklaar waren, maar zeker 
niet uitgeput. Arora (1980, 50) concludeert dan ook, dat … das Rohmaterial wahrschein-
lich in handlichen Kernen auf den Weg gebracht wurde , met andere woorden: selectie 
en gedeeltelijke preparatie vond plaats aan de bron, als men desgewenst nog tot aan 
zijn knieën in het vuursteen kon staan. Het is ronduit verleidelijk om te veronderstellen, 
dat in de Banholtergrubbe een van de bestemmingen is gevonden van een regelmatig 
ondernomen tocht, die begon en eindigde op de Aldenhovener Platte. In de bagage op 
de terugweg bevond zich wellicht een inke hoeveelheid klingen, maar het is alleszins 
voorstelbaar dat het afval uit de proefputjes ten dele is ontstaan bij het vervaardigen van 
kernen die (nagenoeg) gereed waren voor productie en klaar voor vervoer.
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Op zoek naar nieuwe prehistorische vindplaatsen ontdekten de eerste auteur en Nico de 
Bonth tijdens de carnaval van 1985 ten zuidoosten van Valkenswaard een concentratie 
vuursteen in de nabijheid van een oude (water)loop. Ze troffen er mesolithische en neo-
lithische werktuigen aan, een deel ervan vervaardigd uit Wommersom-kwartsiet. Later 
werd de site regelmatig samen met Marlies Reijers afgezocht, terwijl ook anderen waar-
onder Olaf Stolzenbach, Hannes Brummer en Pieter Dijkstra medewerking verleenden.

In de laatste jaren zijn in Zuid-Brabant verschillende vindplaatsen ontdekt, die zich 
door het karakter van het vondstenmateriaal lenen voor een toewijzing aan een bepaalde 
cultuur. We komen hierop nog terug. In dit geval is de site gelegen aan een riviertje, maar 
de andere (het betreft hier vondstcomplexen in Riethoven, Eersel, Bergeyk en Budel) zijn 
gesitueerd bij vennetjes of afwateringsstroompjes. 

De site A.K. is gelegen op een hoge dekzandrug aan de rand van de Sterkselformatie, die 
zich ongeveer een meter daaronder bevindt. Op zo n 300 m ten westen van de vindplaats 
treffen we een breukrandzone aan (Feldbiss-breuk). De eigenaar van de grond heeft in 
de loop der jaren een deel van de hoge dekzandrug met een kompleet podsolpro el in 
een lager gelegen gedeelte in oostelijke richting weggeschoven. Wat later is de site door 
het graven van een sloot in tweeën verdeeld ( g. 1). In het begin van de jaren zestig van 
de vorige eeuw zijn de akkers in de directe omgeving van de site heringedeeld in het kader 
van de uitgebreide ruilverkavelingen, die toen in het zuidelijk deel van Brabant een aan-
vang namen. Vóór die tijd was een deel van de gronden, waaronder ook de locatie A.K., 
voornamelijk begroeid met heide met verder wat den en berk. Verscheidene seizoenen 
waren de akkers ingezaaid met gras, zodat het niet altijd mogelijk was de site naar af te 
zoeken.

DE VINDPLAATS A.K. BIJ VALKENSWAARD (N.-B.): EEN VONDSTMELDING

Frans Somers
Marlies Reijers
Pieter Dijkstra

Samenvatting - In dit artikel wordt aan de hand van het lithisch materiaal van de oppervlaktevindplaats A.K. bij Valkenswaard het 
probleem aan de orde gesteld van typochronologische indelingen en dateringen van vindplaatsen. Op typomorfologische gronden 
zouden drie groepen uit respectievelijk het Mesolithicum, Midden-Neolithicum en Laat-Neolithicum onderscheiden kunnen worden. 
Op basis van het grondstofgebruik en de ruimtelijke spreiding van het materiaal lijkt hiertoe geen aanleiding. Het ‘mesolithische’ 
materiaal wordt aan het Midden-Neolithicum toegeschreven.

INLEIDING

LIGGING EN 
OMSTANDIGHEDEN

Figuur 1  Locatie van de vindplaats 
(gerasterd).

Figuur 2  Pagina 151. Diverse artefac-
ten van de vindplaats A.K.: diverse typen 
neolithische spitsen (1–3 en 22–24), 
diverse typen mesolithische spitsen (4, 
7–9 en 17–18), transversale spitsen (5, 
6), steil geretoucheerde klingen (10–12), 
micro-stekers (13, 14), afgeknotte, gebro-
ken klingetjes (15,16), bifaciaal gere-
toucheerde messen (19, 20), (steil) 
geretoucheerd mes (unifaciaal) (21), joins 
van twee afslagen van een gepolijste bijl, 
waarvan een als schrabber bewerkt (25), 
eenvoudige afslagschrabbers (26–30) 
(schaal 1:1).
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Het verspreidingsgebied van de vondsten heeft de vorm van een lange ellips, waarbinnen 
zich twee vondstfrequenties aftekenen, die nu verdeeld zijn over twee percelen ( g. 1). 
Van de inmiddels ca. 2000 verzamelde artefacten is verreweg het grootste gedeelte uit 
vuursteen vervaardigd. Een aanzienlijk deel daarvan betreft silex van Belgische herkomst, 
waaronder materiaal uit de bekende vuursteenmijnen van Spiennes en Obourg; verder 
treffen we er lokale (terrassen-)vuursteen aan en een grijswitte, niet transparante Bel-
gische silex. Bovendien werden een tweetal artefacten vervaardigd uit Franse Romigny
Lehry vuursteen (determinatie drs. F. Brounen, ROB).

Ten behoeve van dit artikel werd een representatieve selectie van de werktuigen gete-
kend, waarin alle genoemde grondstoffen voorkomen. Onder het afvalmateriaal bevindt 
zich meer dan 20% Wommersom-kwartsiet met veel klingetjes en een aantal kernen. Tot 
nu toe werden drie werktuigen uit deze steensoort verzameld; twee ervan zijn afgebeeld 
in guur 2 (de nummers 15 en 16).

Op typomorfologische gronden en het grondstofgebruik lijkt het alsof te doen hebben 
met twee verschillende chronologische groepen, namelijk: (1) een mesolithische groep en 
(2) een neolithische groep. Daarbij komt nog dat zich binnen de neolithische groep twee 
fasen lijken af te tekenen, namelijk: (a) Midden-Neolithicum en (b) Laat-Neolithicum.

De in guur 2 onder nummer 4 t/m 18 en in guur 5 onder nummer 2 en 3 afgebeelde 
artefacten behoren typomorfologisch in het Mesolithicum thuis. Op basis van het grond-
stofgebruik onderscheidt de mesolithische  groep zich echter niet wezenlijk van de neoli-
thische  groepen. Met andere woorden, het gebruik van bepaalde silexsoorten komt binnen 
de betreffende site in beide chronologische groepen voor. Het verschijnsel van een ver-
gelijkbaar grondstofgebruik onder verschillende typochronologisch gede nieerde groepen 
van één en dezelfde vindplaats is niet uniek. Sinds de publicatie van de vindplaats Thieu-
sies in België, waar in één concentratie en op hetzelfde stratigra sch niveau zowel mor-
fologisch mesolithische als neolithische artefacten werden opgegraven, is die scherpe 
scheiding ter discussie komen staan (Vermeersch, Vynckier & Walter, 1990). Ook De 
Laet (1980) vermeldt dit verschijnsel, maar hij beeldt geen artefacten af. Een dergelijke 
situatie komen we ook tegen op een vergelijkbare site ten zuidoosten van Eersel, waar 
uit dezelfde materialen zowel mesolithische als neolithische werktuigen zijn vervaardigd. 
Maar wat zijn dan die mesolithische en neolithische werktuigen? Een aantal archeologen, 
zowel in amateurs- als in beroepskringen, maakt dat onderscheid tussen de twee cultuur-
groepen als een vaststaand feit conform de onderstaande indeling.

Binnen de neolithische indeling stuiten we opnieuw op problemen. Kijken we naar het 
spitsenbestand van site A.K., dan zien we naast de bladspitsen en platte bifaciaal geretou-
cheerde spitsen met schachtdoorn ( g. 2, nrs. 1-3) ook spitsen uit het Laat-Neolithicum, 
die alzijdig over de gehele oppervlakte geretoucheerd zijn ( g. 2, nrs. 22-24). Ook bifaci-
ale messen komen in het Laat-Neolithicum en zelfs in de Bronstijd veelvuldig voor, met 
name in de Klokbekergroep ( g. 2, nrs. 19 en 20). In dezelfde guur beelden we onder nr. 
21 ook een rugmes af ( g. 2, nr. 21), zoals ook op de vindplaats Thieusies werd opgegra-
ven (Vermeersch, Vynckier & Walter 1990, afb. 14). Tenslotte moeten we opmerken dat de 
eerste bifaciale messen  en hier bedoelen we de bifaciaal geretoucheerde snede   ook 
in Thieusies en Kraayenberg voorkomen. De in het Laat-Neolithicum en Vroege Bronstijd 

VONDSTENMATERIAAL

Mesolithische en 
midden-neolithische 

aspecten

Mesolithische werktuigen Neolithische werktuigen (Michelsberg)

Micro (= pseudo)-stekers Zware schrabbers, zowel op kling als afslag

A – B – C spitsen Tweezijdig geretoucheerde spitsklingen

Driehoeken (spits) Grote afslagen en klingen, één- of tweezijdig

Dubbelspitsen (feuille de gui) geretoucheerd

Fijne bladspitsen met randretouches Zware, grove boren

Kern- en afslagbijltjes Driehoekige bifaciale spitsen

Kleine afgeknotte klingetjes Bladvormige bifaciale spitsen

Kerfklingen (Montbani-klingen) Ruitvormige spitsen, sommige met steel

Geretoucheerde kling- en afslagmessen Geheel of gedeeltelijk gepolijste bijlen

Fijne boortjes Klingen en afslagen met encoches

 Aardewerk
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Figuur 3   Artefacten van de vindplaats 
A.K.: diverse typen schrabbers (1–4, 7–9), 
combinatiewerktuig schrabber met enco-
ches (5), klingschrabbers met geretou-
cheerde zijde (6, 10), kling (11) (schaal 
1:1).
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Figuur 4  Artefacten van de vindplaats 
A.K.: boor (1), ruimer (2), klingen met 
encoches (3, 6), AA-steker (5), pièce 
esquillée of ausgesplittertes Stück (4), 
tweezijdig geretoucheerde spitskling (7), 
schaaf (8), tweezijdig geretoucheerde 
messen (9,10), geretoucheerd mes met 
zware (sikkel)glans (11) (schaal 1:1).
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voorkomende typen zijn meestal wat jner bewerkt en kleiner van formaat. Transversale 
spitsen, tenslotte, komen zowel in het Laat-Mesolithicum als in het Vroeg en Midden-
Neolithicum voor.

Het is een moeilijke zo niet hachelijke zaak, de aard van deze site op de juiste wijze vast 
te stellen, vooral omdat het hier oppervlaktevondsten betreft. Toch denken we te kunnen 
vaststellen, dat we hier voornamelijk met een Michelsberg-groep te maken hebben. De 
mesolithisch aandoende artefacten van de site vallen binnen het kader van wat we op 
dit moment van de opgegraven nederzettingen als Thieusies en Neufvilles weten. Dat op 
onze vindplaats 20% Wommersom-kwartsiet is toegepast vormt geen probleem, omdat 

Figuur 5  Artefacten van de vindplaats 
A.K.: gepolijste bijl, waarvan de snede 
opnieuw is aangezet (1), asymmetrische 
afslagbijltjes (2, 3), kernbijltje (4), afslag 
van een gepolijste bijl (5) (schaal 1:1).

CONCLUSIES
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dit materiaal binnen de ellipsvormige concentratie op dezelfde manier verspreid is als de 
overige grondstoffen.[1] Ook werd er een klein stukje aardewerk gevonden en dat past 
goed in het Midden-Neolithicum. De twee artefacten uit Romigny-Lehry vuursteen ( g. 6) 
kunnen eveneens geassocieerd worden met Michelsberg-cultuur (mondelinge mededeling 
F. Brounen), alsmede het voorkomen van twee afslagbijltjes ( g. 5).

De ontdekkers van site A.K. vermoeden dan ook, dat er in eerste instantie sprake is 
geweest van een nederzetting van de Michelsberg-cultuur en dat later de site nog eens 
werd bezocht door een groep uit het Laat-Neolithicum.

Het is van belang hierbij te bedenken, dat de afgebeelde materialen slechts een deel 
van het vondstcomplex vormen, waarbij overigens is gestreefd naar een representatieve 
selectie voor beide aspecten. Het gaat hier slechts om een vondstmelding en het zou al 
te ver gaan, een uitgebreide verhandeling aan deze oppervlaktevindplaats te wijden. Niet-
temin werden we door enkele beroepsarcheologen, waaronder José Schreurs, Jos Deeben 
en Fred Brounen gestimuleerd, een publicatie in deze vorm het licht te doen zien. Een 
extra stimulans voor de schrijvers was de bewering van de onlangs gepromoveerde dr. 
L.B. Verhart, dat zich in het zuiden van Nederland geen Michelsberg-sites zouden bevin-
den.

Rest ons nog Nico de Bonth, Hannes Brummer en Olaf Stolzenbach te bedanken voor hun hulp. Onze dank gaat ook uit 

naar Anton van der Lee, die dit artikel in redactioneel en stilistisch opzicht bijschaafde.

Laet, S.J. de, (1980): Prehistorische Culturen in het Zuiden der Lage Landen. Wetteren.

Lodewijks, M. (1991): De eerste Landbouwers uit de Jonge Steentijd. In: J. Capenbergs (red.): Gisteren Voorbij. 
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Dankwoord

Figuur 6  Artefacten van de vindplaats 
A.K.: geretoucheerde afslag van 
Romigny–Lehry silex (1), schrabber van 
Romigny–Lehry silex (2) (schaal 1:1).

[1] Voor de schrijvers van de site Thieusies gaf dit 
problemen. Zij willen een klein aantal vondsten van 
Wommersom-kwartsiet niet associëren  met de Michels-
berg-bewoning van Thieusies. J.M. Schreurs deelde ons 
mede, dat zelfs in een afvalkuil van een Bandceramische 
nederzetting  een geretoucheerde kling van dit materiaal 

temidden van LBK-artefacten voorkwam. Fred Brounen 
vermeldt in Noord-Limburg de vondst van een gepolijste 
bijl uit Wommersom-kwartsiet. Ook bij de site Vogelzang 
in Zuid-Limburg kwamen artefacten van Wommersom-
kwartsiet voor.
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Opnieuw verdienen enkele opmerkelijke vondsten van stenen werktuigen onze aandacht. 
Soms vraag je je af wanneer bijzondere  vondsten ophouden. Tot nu toe waren er in de 
regio Oost elk jaar wel enkele bijzondere vondsten   te melden, getuige de bijdragen in 
Archeologie van de laatste paar jaar. Opvallend is dat de gewone  vondsten lijken op te 
drogen òf zijn de bijzondere  vondsten gewone  vondsten aan het worden. 

In 1986 meldde de heer J. Driessen uit Venray via het Gemeente Museum in Arnhem een 
halffabrikaat van een hamerbijl uit Rhenen. De hamer is door de vinder aangetroffen in 
een lading zand die afkomstig was uit de zandgroeven ten zuiden van Veenendaal.

Veertien jaar later bij een bezoek aan het Bureau Archeologie van de gemeente Nij-
megen riep Peter van den Broeke mij en zei: Kijk eens, ik heb wat moois voor je . Mijn 
reactie was: Die ken ik, deze komt uit de omgeving van Veenendaal . Verbazing alom. 
Het voorwerp was immers net afgegeven en volgens de vinder had hij het nog nooit aan 
iemand laten zien. Uiteindelijk bleek het hetzelfde voorwerp te zijn dat ik veertien jaar 
geleden beschreven heb. Kortom een vondst kan vreemde wegen bewandelen.

De doorsnede laat nagenoeg vlakke boven- en onderzijden zien, die naar de snede toe 
licht convergeren. De zijden zijn in doorsnede enigszins gebogen. In bovenaanzicht ver-
toont de hamer een enigszins hoekig verloop. Opvallend is dat de snede in bovenaanzicht 
een sterke ronding vertoont en sterk is afgestompt, waardoor het pro el niet scherp is, 
wat bij een snede wel verwacht zou worden. De top wordt gevormd door een smal topvlak. 
Het gehele oppervlak is gelijkmatig door middel van de kloptechniek bewerkt tot een egaal 
maar ruw oppervlak.

Het voorwerp is gemaakt van jnkorrelige graniet (determinatie H.Kars, ROB). Het 
betreft een gesteente dat relatief zelden gebruikt is voor het vervaardigen van hamerbij-
len (Beuker et al., 27-30, tabel 7 en 8). In Drenthe zijn enkele Spitzhauen en Bronstijd/
IJzertijd-hamers van graniet gemaakt. De vraag is waar het Rhenense exemplaar vandaan 
komt. Er zijn twee mogelijkheden. Op de eerste plaats kan gedacht worden aan zwerf-
stenen zoals die aangetroffen worden op de stuwwallen. In dat geval zou de steen niet 
van ver hoeven te komen, aangezien de vindplaats op een stuwwal is gelegen. Het is 
echter twijfelachtig of gebruik gemaakt is van een zwerfsteen uit Midden-Nederland. We 
hebben immers te maken met een type dat in dit gebied nagenoeg niet voorkomt. Een 
herkomst uit Noord-Nederland of Duitsland kan niet uitgesloten worden. Het is mij echter 
niet bekend of de zwerfstenen daar van een dusdanige kwaliteit zijn dat men bij de bewer-
king een kwalitatief goed product kan vervaardigen van een dergelijk formaat. De tweede 
mogelijkheid is dat het import  betreft uit Scandinavië.

EEN HALFFABRIKAAT VAN EEN EMMEN-HAMER UIT RHENEN (U.) EN EEN 
VROEG-NEOLITHISCHE DISSEL UIT AALTEN (Gld.)

Peter Schut

Samenvatting - Het artikel bespreekt twee niet eerder gepubliceerde vondsten van stenen bijlen uit de provincies Utrecht en Gel-
derland. De eerste bijl is een zeer groot halffabrikaat van een hamerbijl van het Emmen-type en moet waarschijnlijk gezien worden 
als een rituele depositie uit het Laat-Neolithicum/Vroege Bronstijd. De tweede bijl betreft een vlakke dissel en is zonder twijfel van 
vroeg-neolithische ouderdom.

INLEIDING

Beschrijving en 
interpretatie 

HET HALFFABRIKAAT 
VAN RHENEN

Gesteente fijnkorrelig graniet

Gewicht 1958 gr

Lengte 29,1 cm

Snede hoogte 3,9 cm

Steelgathoogte 6,1 cm

Tophoogte 4,7 cm

Topbreedte 2,6 cm

Grootstebreedte 6,7 cm op 8 cm van de top

 
Tabel 1  Enkele basisgegevens van het halffabrikaat van 
Rhenen.
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Op basis van het symmetrische, rhombische bovenaanzicht, de in zijaanzicht naar de 
snede toe licht convergerende zijden en het smalle facet aan de top kan het halffabrikaat 
gerekend worden tot de hamers van het type Emmen (Lanting 1973, 297). Deze hamer-
bijlen worden in Duitsland door verschillende auteurs anders aangeduid. Voor een recent 
overzicht wordt verwezen naar Strahl (1990). Op basis van enkele associaties met Scan-
dinavische dolken van type I/II en 14C dateringen kan dit type in het Laat-Neolithicum of 
de Vroege Bronstijd worden gedateerd.

Het type Emmen heeft een grote verspreiding in Noordwest-Europa. Een systemati-
sche inventarisatie van dit type ontbreekt echter tot op heden. In Gelderland en Overijssel 
lijken deze hamers niet of nauwelijks voor te komen. Dit in tegenstelling tot Drenthe waar 
dit type met 23 exemplaren is vertegenwoordigd (Beuker et al. 1992).

Halffabrikaten van hamerbijlen zijn zeldzaam te noemen in vergelijking met die van 
bijlen. Met een lengte van 29,1 cm behoort deze hamerbijl tot de grootste, zo niet de 
grootste van Nederland. Halffabrikaten kunnen belangrijke informatie opleveren over het 
productieproces. In het Rhenense geval verkeert het object bijna in een eindfase. Het 
moest nog doorboord en geslepen worden. Hoewel men zou verwachten dat het voor-
werp ook in deze volgorde bewerkt zou worden, de kans op breuk tijdens het boren zou 
immers het slijpen overbodig maken, is dit niet zonder meer het geval. Een bijzonder grote 
Emmenhamer (30,8 cm en een gewicht van 3,75 kg) uit Dibbersen (Kr. Harburg) is geheel 
geslepen, maar de tweezijdig begonnen doorboring is niet voltooid (Wegewitz 1961/1962, 
137). 

Door het ontbreken van nadere vindplaatsgegevens kunnen we over de context van de 
vondst slechts in het duister tasten. Weliswaar komen in de nabijheid van de vindplaats 
een aantal grafheuvels voor, maar halffabrikaten komen slechts zelden in graven voor 

Figuur 1  Halffabrikaat van een hamer-
bijl van het Emmen-type uit Rhenen (tek.       
J. Hulst, ROB). Schaal 1:2.



159ARCHEOLOGIE NO. 10, 2000/2001

(Lanting 1973, g. 9). Het is dan ook niet waarschijnlijk dat het hier om een grafgift 
gaat. Ook een verloren of weggegooid exemplaar is niet echt waarschijnlijk. Als meest 
waarschijnlijke verklaring blijft dan een depotvondst over. 

De afmetingen van het voorwerp suggereren eerder een statusverhogende of symbo-
lische waarde van het voorwerp dan een gebruiksvoorwerp. Juist in natte depots komen 
halffabrikaten en uitzonderlijk grote exemplaren regelmatig voor. De ligging van de vind-
plaats op een stuwwal past echter niet direct in dit beeld of het zou een Verwahrfund 
moeten zijn, waarvan de eigenaar het voorwerp op een later moment op wilde halen.

Uit Gelderland kennen we slechts een klein aantal vlakke dissels (Schut 1991, 59-61). 
Enkele van deze werktuigen zullen ongetwijfeld via contacten tussen de Bandceramici en 
de mesolithische bevolking van de zandgronden in deze regio terecht zijn gekomen. Drie 
andere dissels kunnen niet tot de Bandceramische werktuigen gerekend worden. Het is 
echter gezien hun spaarzame voorkomen niet uitgesloten dat zij als lokale kopieën van 
deze (oudere?) werktuigen gezien moeten worden. Recentelijk zijn in de collectie Dinger 
enkele dissels aangetroffen die mogelijk uit Lunteren afkomstig zijn (mededeling E. van 
Hagen, ROB) van een type dat vooral bekend is uit Drenthe en aangrenzend Duitsland. 
Deze dissels zijn vervaardigd van kiezelgeoden (Beuker et al. 1992, 121) en worden geka-
rakteriseerd door een nagenoeg vlakke onderzijde en een grotendeels parallel daaraan 
lopende bovenzijde, die in de nabijheid van de snede afbuigt naar de snede. In vooraan-
zicht is de snede nagenoeg recht. In bovenaanzicht hebben zij een strak rechthoekige 
omtrek.

In 1999 meldde Jan Beening uit Aalten de vondst van een bijl. Het bleek een dissel te 
zijn die gevonden was onder de heg van een tuin. Vermoedelijk was het voorwerp in de 
tuin gevonden en te samen met andere stenen onder de heg gegooid. De vindplaats ligt 
op een hoogterras in de nabijheid van een droogdal. Juist langs dergelijke dalen worden 
vaak stenen bijlen aangetroffen (vergelijk bijv. Schut 1991, 73).

De dwarsdoorsnede is afgerond rechthoekig. De snede is in vooraanzicht licht gekromd. 
De licht afgestompte snede is secundair geslepen. In dwarsdoorsnede is de onderzijde 
nagenoeg recht terwijl de bovenzijde gewelfd is. Aan de bovenzijde is uitsluitend het 
snededeel geslepen met een uitloper tot ongeveer halverwege het bijllichaam. Aan de 

DE DISSEL VAN AALTEN

Beschrijving en 
interpretatie

Figuur 2  De vlakdissel van Aalten (tek. J. 
Hulst, ROB).
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onderzijde is alleen het snededeel geslepen. Het resterende oppervlak, inclusief de smalle 
zijden, vertoont klopsporen. De dissel is vervaardigd van dioriet (determinatie H. Kars, 
ROB)

De dissel kan gezien de breedte/dikte-verhouding gerekend worden tot de vlakke dis-
sels. Dit type werktuig komt voor in het Vroeg-Neolithicum met name in de Bandcera-
miek, de Hinkelstein- en Grossgartach groep, de Rössencultuur en een enkele maal  in de 
Michelsbergcultuur (Raemaekers 1999, tabel 3.45). De hier beschreven dissel kan overi-
gens niet tot de vroegste werktuigen gerekend worden, maar een pré-Michelsbergdatering 
lijkt aannemelijk.

Deze Gelderse vondst is opnieuw een aanwijzing voor bewoning in het Vroeg-Neoli-
thicum in deze regio (vergelijk ook Schut 1981, 1984, 1988, 1993). Opvallend is dat 
uit Aalten al een dissel bekend is (zonder nadere vindplaats gegevens) evenals een pijl-
spits die toegeschreven kan worden aan de Bandceramische cultuur. De vondsten van La 
Hoguette aardewerk uit Ede-Frankeneng (Schut 1988) en van vroeg-neolithische scherven 
uit Ede-Rietkamp (6050  110 BP; Schut 1993) maken duidelijk dat ook op de zandgron-
den al vroeg contacten bestonden tussen de mesolithische jagers/verzamelaars met de 
neolithische bevolking in het zuiden. Hiermee is nadrukkelijk niet gezegd dat er een chro-
nologische of culturele link bestaat tussen de dissel en de genoemde aardewerk vonds-
ten. Een andere mogelijkheid is een (vroege?) fase van de Swifterbantcultuur zoals die 
op enkele locaties langs de Winterwijkse Slinge en Berkel is aangetroffen (Schut 1981, 
1988).

Tot slot wil ik graag de heer J. Driessen bedanken voor het beschikbaar stellen van zijn vondst voor een museum, Peter 

van den Broeke voor de goede samenwerking, Jan Beenink voor het beschikbaar stellen van de dissel en Joop Hulst 

(ROB) voor het tekenen van de voorwerpen.
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Gesteente dioriet

Lengte 11,3 cm

Grootste breedte  5,6 cm

Grootste dikte  3,1 cm op 4,0 cm van de top

Snede breedte 5,5 cm

Topbreedte  4,0 cm 

Topdikte  2,3 cm

 
Tabel 2  Enkele basisgegevens van de dissel van 
Aalten.
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De laatste jaren wordt in de archeologische literatuur in toenemende mate aandacht 
besteed aan vuurmakers , stenen werktuigen die in combinatie met een pyrietknol en 
een gemakkelijk ontbrandbare stof zoals gedroogde tondelzwam zijn gebruikt door de 
prehistorische mens om vuur te produceren. Het zijn met name Lykke Johansen en Dick 
Stapert geweest, die onafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusie kwamen met betrek-
king tot het gebruik van bepaalde stenen artefacten met merkwaardige afrondingen aan 
de uiteinden en die hun opvattingen daarover het eerst op papier hebben gezet (Johan-
sen & Stapert, 1995). Er volgden nog enkele publicaties over dit onderwerp, in eerste 
instantie n.a.v. opgravingen op Groenland (Johansen & Stapert, 1997; Stapert & Johansen 
2001). Microscopisch onderzoek van gebruikssporen en experimenten die in 1995 werden 
uitgevoerd door het Archaeological-Historical Experimental Centre in Lejre (Denemarken) 
maakten het verschijnsel meer aantoonbaar en bovendien werden in bestaande collecties 
steeds meer werktuigen van deze aard onderkend (Johansen & Stapert, 2001). Het lijdt 
geen twijfel of in de privé-collecties van amateurs en in de depots van musea bevinden 
zich talrijke parallellen, als je erop let. Deze bijdrage wil bezitters van verzamelingen daar-
toe een aanzet geven en bovendien de vuurmakers wat nader classi ceren.

Al in een vroeg stadium heeft de mens zich het gebruik van vuur eigen gemaakt, terwijl de 
dieren hun angst ervoor nooit hebben kunnen overwinnen. In de beroemde grot van Zhou-
koudian in China zijn aslagen van vier meter dikte aangetroffen, die door homo erectus 
daar zijn achtergelaten: de accumulatie ervan bewijst een langdurig verblijf ter plaatse.

Het gebruik van vuur had grote voordelen. De warmte stelde de vroege mensen in 
staat, verder naar het noorden op te rukken, wat uiteindelijk leidde tot een lichtere 
huidskleur. Het roosteren van vlees vergemakkelijkte de consumptie ervan: de massieve 
kaken met zware tanden en krachtige kaakspieren konden daardoor worden gereduceerd. 
Bovendien bood het vuur bescherming tegen gevaarlijke dieren en het kon zelfs gebruikt 
worden als hulpmiddel bij de jacht om bijvoorbeeld het schichtige wild een moeras in te 
drijven. Bovendien  en dat geldt nu nog  heeft het vuur een sociale functie als bindende 
factor: het vergroot de gemeenschapszin en de gezelligheid.

Het gebruiken van vuur en het maken ervan zijn twee verschillende zaken. Het is lang 
niet zeker dat homo erectus vuur kon maken, maar als de natuur het hem ter beschikking 
stelde d.m.v. blikseminslag, vulkaanuitbarstingen of wrijving, dan wist hij het te onder-
houden. De zorg voor het vuur was dan ook een belangrijke taak.

Er zijn een paar manieren om vuur te maken, maar niet alle methoden waren in de 
prehistorie al beschikbaar, zoals bijvoorbeeld d.m.v. chemische reacties. Onze verre voor-
ouders beschikten in principe maar over twee mogelijkheden: oververhitting van hout 
d.m.v. wrijving of het opwekken van vonken. Een bekende methode in de eerstge-
noemde categorie is het snel tussen twee handen in draaiende beweging brengen van 
een stokje op een houten onderlegger. Dit principe is eventueel te mechaniseren met een 
vuurboog. Toevoeging van licht ontvlambaar materiaal en blazen zijn daarbij noodzakelijk. 
Gedroogde tondelzwam (Fomes fomentarius) is daarvoor heel geschikt. Deze paddestoe-
len komen vaak op berken voor en de berk is in onze streken, ook in de wat koudere 
perioden, vrijwel altijd aanwezig geweest: als er sprake was van boomgroei, dan waren er 
wel berken.

Vonken kunnen worden geproduceerd met behulp van vuursteen, maar het nadeel is 
dat de vonk niet lang stand houdt. Metaaldeeltjes doen dat beter. Bij de vuurstenen die 
vroeger in musketten en ouderwetse geweren werden gebruikt, waren de vonken van de 

VUURMAKERS, EEN HOT ITEM

Anton van der Lee

Samenvatting - In dit artikel wordt naar aanleiding van de aandacht die de laatste jaren aan ‘vuurmakers’ wordt besteed, nader 
ingegaan op deze materie. Aandacht wordt geschonken aan de technologie van vuurmakers, zoals het gebruik van pyriet en marka-
siet. De auteur poneert een nadere indeling in ‘ontwikkelingsstadia’ voor het gebruik/de productie van vuurmakers. Deze worden aan 
de hand van een aantal voorbeelden uit privé-collecties nader toegelicht.
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musketstenen dan ook niet belangrijk: de ijzerdeeltjes die van de haan afsprongen moes-
ten lang genoeg blijven gloeien om het kruit in de pan te ontsteken; niettemin weigerden 
de wapens nogal eens een keer.

Over het gebruik van vuursteen op vuursteen zijn geen archeologische bewijzen te 
vinden en de korte standtijd van de vonken maakt een dergelijke toepassing onwaar-
schijnlijk. Gelukkig maar, want als kind probeerde ik dat uit onder de dekens; dan kon je 
de vonken zo mooi zien! Het zou te betreuren zijn geweest, als de eeuwenoude boerderij 
daaraan ten gronde zou zijn gegaan .

Pyriet is buitengewoon geschikt voor het produceren van vonken. De naam is afgeleid van 
het Griekse pyrites  = vuursteen  (pyr = vuur; denk b.v. aan het woord pyromaan ) en 
die benaming maakt op zichzelf al duidelijk dat de mens er een hulpmiddel voor het maken 
van vuur in heeft gezien. Het is een verbinding van ijzer en zwavel, chemische formule 
FeS2,  hardheid 6  6,5 op de schaal van Mohs. Vanwege het ondoorzichtig goudkleurig 
uiterlijk werd het in het verleden wel aangeduid als het goud der dwazen .

Pyrietknollen komen in een groot deel van de wereld voor, maar in onze zure zandgron-
den, waarin met name de meeste Steentijdvondsten worden aangetroffen, valt het op den 
duur uiteen: er blijft alleen wat ijzeroxide over. Typerend daarvoor zijn de macrolithen van 
Révinienkwartsiet, die wij wel eens aantreffen op mesolithische vindplaatsen: de kubische 
pyrietkristallen die erin zaten zijn verdwenen en ze hebben rechthoekige gaatjes in de 
stenen nagelaten Juist omdat op vrijwel alle Steentijdsites de pyrietknollen ontbreken, 
heeft men niet snel het verband gelegd tussen stenen artefacten met kenmerkende afron-
dingen aan de uiteinden, pyriet en vuur maken. Uit Nederland ken ik geen pyrietknollen 
in een archeologische context. Ton Hermers vond er eind jaren zeventig een in Boxmeer 
en in eerste instantie werd daarbij gedacht aan een archeologische vondst, maar de bol 
schijnt in historische tijden te zijn gebruikt voor het pletten van mosterdzaadjes (e-mail 
Ton Hermers, Aruba).

In grotten, waar de conserveringsomstandigheden veel beter zijn dan in de zandgrond, 
zijn pyrietknollen met bewerkingssporen wel degelijk aangetroffen. Johansen en Stapert 
(1995) noemen in dit verband de Vogelherdhöhle in Zuid-Duitsland, Pincevent en Laussel 
in Frankrijk en Chaleux (België). Dezelfde auteurs (1997) vermelden vondsten van stenen 
op Groenland met de speci eke afrondingen, maar ook pyrietvondsten. Onderzoek met 
de stereomicroscoop op de afrondingen leverde deeltjes op, die pyrietstof zouden kunnen 
zijn. De toegepaste vuurmakers waren in dit geval van verkiezelde leisteen.

In 1995 werden in het  Archaeological-Historical Experimental Centre in Lejre (Dene-
marken) een aantal experimenten uitgevoerd, waarbij stenen die vergelijkbaar zijn met 
de veronderstelde vuurmakers werden gebruikt op diverse materialen, waaronder pyriet. 
Hieruit bleek dat alleen bij toepassing op pyriet dezelfde afrondingen, glans en krasjes 
op de werkkant ontstonden als op de prehistorische voorbeelden (Stapert & Johansen, 
2001).

Jos Deeben bracht ons mondeling op de hoogte van een merkwaardige vondst, gedaan bij 
een recente opgraving in Ottersum bij Gennep. Begin maart 2002 werd daar een kleine 
Tjonger-site onderzocht en bij die gelegenheid werd een stuk markasiet gevonden met 
daarin een gat geboord tot ongeveer half de dikte.

Markasiet heeft dezelfde chemische formule als pyriet: FeS2, maar er is een verschil in 
uitkristalliseren: pyriet kristalliseert kubisch, markasiet orthoromisch. De hardheid is 5,5 
6, het is geel met groene of iriserende schitteringen. Het heeft een oneffen breukvlak en 

het is broos. In vochtige omstandigheden verweert het gemakkelijker dan pyriet en het 
produceert daarbij zwavelzuur.

Markasiet kan dezelfde functie vervullen als pyriet: wanneer het wordt aangestreken, 
dan levert het dezelfde vette  vonken, die ook weer in combinatie met licht brandbaar 
materiaal geschikt zijn om vuur te maken. Dat was in de oudheid al bekend. De naam is 
afgeleid van het Arabische markâshîtsa = vuursteen . 

Een vuurmaker werd in Ottersum niet gevonden; wellicht is die door de jagers meege-
nomen naar een volgend kampement.

Ook Pieter Dijkstra trof een stuk markasiet aan op een van zijn vindplaatsen in Laugé-
rie Basse (Dordogne). Het toonde sporen van gebruik voor het maken van vuur (monde-
linge mededeling).

DE COMBINATIE PYRIET-
(VUUR)STEEN

DE COMBINATIE 
MARKASIET-(VUUR)STEEN
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De belangrijkste vondst op dit gebied in Nederland is ongetwijfeld gedaan in een graf-
heuvel op de Lunterse Berg, opgegraven in 1970 (Bloemers et al., 1981).  De primaire 
begraving betrof een mannengraf van de Klokbekercultuur met rijke grafgiften: een fraaie 
klokbeker, een koperen tongdolk, een polsbeschermer, zeven deltavormige pijlspitsen, een 
vuurslag en een stukje ijzersteen (markasiet). In Verleden Land zijn deze vondsten op 
bladzijde 49 afgebeeld en er wordt nadrukkelijk bij vermeld, dat het nog duister is waar-
voor dat stukje ijzerkies zou hebben gediend. Dat laatste is nu wel duidelijk en het interes-
sante van de vondst is juist, dat we hier de vuurmaker en de vuursteen samen in één 
mannengraf aantreffen. Wellicht is ook tondel aan de overledene meegegeven, maar dat 
laat op de duur geen sporen na.

Het zou interessant zijn, oudere opgravingen en oppervlaktevindplaatsen eens te con-
troleren op het voorkomen van ijzersteen, maar het is ook heel wel mogelijk dat in veel 
gevallen daarvan geen nota is genomen.

Een golf van herkenning ging door de archeologische wereld, nadat Johansen en Stapert 
het fenomeen van de vuurmakers onder de aandacht hadden gebracht. Zij rekruteerden 
hun vondsten in eerste instantie uit jong-paleolithische sites. In 1995 vermeldden ze een 
steker en een gebroken kling uit Oldeholtwolde (Laat-Hamburg), een aan beide uiteinden 
afgeronde kling uit Sassenheim bij Haren  hier werden zelfs vier stuks vuurmakers aan-
getroffen  een kling uit Gramsbergen (Laat-Ahrensburg) met daarnaast vele voorbeelden 
uit Duitsland en Denemarken. In 2001 is het aantal nog sterk opgelopen, omdat men 
er nu op attent is. De auteurs komen zelf al met 23 jong-paleolithische voorbeelden: 
10 uit Denemarken en 13 uit Noord-Nederland. Het zijn klingen of klingfragmenten, ten 
dele geretoucheerd tot lange schrabbers of voorzien van een stekerslag. Het gebruik als 
vuurmaker is secundair. Johansen en Stapert spreken van ad hoc werktuigen: de jong-
paleolithische jager  vuur maken was in de meeste culturen mannenwerk   en gereed-
schap om vuur te maken wordt dan ook meestal in mannengraven aangetroffen  greep 
kennelijk het eerste het beste wat onder handbereik lag. Hij ging dus weinig selectief te 
werk, maar het valt wél op dat alle stukken een lengte-breedte verhouding hebben van 
meer dan 2:1, wat ongetwijfeld noodzakelijk was voor een stevige grip om wat kracht te 
kunnen zetten. Op het ad hoc karakter van vuurmakers kom ik nader terug.

De publiciteit rond de vuurmakers was voor mij aanleiding om eens rond te kijken in 
mijn eigen collectie en ik vond er inderdaad, want de trefkans tussen duizenden gemodi-
ceerde artefacten is vrij groot. Deze stukken komen verder in deze bijdrage nog aan de 

orde. Toen ik Pieter Dijkstra verzocht een paar ervan te tekenen, kwam hij te voorschijn 
met een aantal literatuurvermeldingen, waaronder exemplaren waarvan hij zelf ooit teke-
ningen had gemaakt. Op zich niet verwonderlijk, want wie zoals hij in de loop der jaren 
grote aantallen stenen werktuigen heeft getekend, wat scherp waarnemen vereist, loopt 
onherroepelijk tegen die raadselachtige afgeronde stukken aan.

- De Tjongervindplaatsen De Aardborst  bij Oostelbeers (N.B.) leverden twee 
stuks op; de nabijgelegen mesolithische site één exemplaar.
- In Weelde (België), vindplaats Eindegoorheide I, een Tjongersite, vond Cyriel 
Verbeek zo n afgeronde steen en verwerkte die in zijn onuitgegeven licentiaatscriptie 
voor de Universiteit van Leuven.
- De Tjongervindplaats Meer in België (Van Noten, 1978).
- De Tjongervindplaats Rekem 10 in België leverde een op een kling vervaardigde 
dubbele steker op, die zowel boven als onder afgeronde punten (émoussée) heeft 
(Lauwers, 1988).
- Een mesolithische vindplaats in de stad Tilburg (Dijk, Kleij & Peeters, 1994). Op 
pagina 82 is een gebroken afslag met afgeronde top afgebeeld , g. 11 nr. 18, maar 
zonder verder commentaar).
- De vindplaats Zutphen  Ooyerhoek volgens mondelinge mededeling van Pieter 
Dijkstra. De vondst is niet als zodanig vermeld in de mij ter beschikking staande publi-
catie (Groenewoudt & Deeben, 2001).
- De Federmesser vindplaats aan de Kapeldijk bij Oostelbeers, een opgraving 
waaraan ik in 1963 nog heb meegewerkt in het kader van de W.O.S. (Werkgroep 
Onderzoek Steentijd) (Arts en Deeben, 1976, Van der Lee, 1989).
Ook in buitenlandse publicaties vond Pieter Dijkstra voorbeelden, zoals in Gönnersdorf, 

Petersfels en Hoyle s Mouth Site, Dyfedd. Vooral bij de bruinkooldagbouw op de Alden-
hovener Platte kwamen nogal wat vroeg-neolithische voorbeelden aan het licht (Fiedler, 
1979):

- Aldenhoven 1-1-3, Stelle 30: een gebroken kling, Rössener cultuur.

EEN STROOM VAN 
VONDSTMELDINGEN
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- Aldenhoven 1-1-2, Stelle 306: een driehoekige pic, Rössener cultuur.
- Brieden: een gebroken kling, Bandceramiek.
- Köln-Lindenthal: een gebroken kling, Bandceramiek.
- M ddersheim 1-10, Stelle 966: een gebroken kling, Bandceramiek.
- Trunbs-Hausen: een gebroken geretoucheerde afslag, neolithisch.
- Urmitz-Erdwerk: een lang tweezijdig geretoucheerd klingmes, Midden-Neolithi-
cum.

Zoals vermeld betitelen Johansen en Stapert in hun publicaties de vuurmakers als ad 
hoc werktuigen. Het komt er in feite op neer, dat de jagers-verzamelaars uit het Jong-
Paleolithicum  vrijwel al hun voorbeelden stammen uit die periode  de eerste de beste 
steen pakten die ze voor dit doel grijpen konden: afslagen, klingen, al dan niet versleten 
schrabbers en stekers. 

Ik zou dit het eerste stadium in het gebruik van vuurmakers willen noemen het ad hoc 
stadium . Als tweede stadium zie ik de situatie waarin de prehistorische mens voor eigen 
gebruik doelgericht een speci ek artefact gaat vervaardigen, dat enkel en alleen bedoeld 
is voor het maken van vuur met behulp van pyriet of markasiet. Dit zou ik willen kwali -
ceren als het intentionele stadium . Naar mijn idee volgt hierop nog een derde stadium, 
het industriële stadium”, waarin de vuurmakers niet meer worden gemaakt voor eigen 

gebruik, maar voor derden, dus als handelsobject. In sommige gevallen zijn de scherpe 
randjes enigszins weggeslepen om de grip te verbeteren.

Aan deze stadia kun je geen tijdtabel vastkoppelen. Met name de vraag, wanneer 
een voorhistorisch individu niet meer tevreden is met een ad hoc oplossing en overstapt 
naar een intentionele is niet tijd- of cultuurgebonden. Johansen en Stapert noemen uit 
Denemarken voorbeelden van neolithische staafvormige vuurmakers, vervaardigd uit klin-
gen, terwijl uit de Bronstijd een aantal combinatiewerktuigen bekend zijn in de vorm van 
minidolkjes, die aan de onderzijde als vuurmaker zijn gebruikt. Wanneer dit de vooropge-
zette bedoeling was, dan zouden we hier te maken hebben met de industriële fase, want 
de befaamde Deense steensmeden uit de Bronstijd vervaardigden hun producten voor de 
handel. Het bewijs voor een intentionele fabricage van deze dolkjes als vuurmaker zal 
moeilijk te leveren zijn, want het is geen algemene regel; ook het exemplaar in mijn col-
lectie vertoont er geen sporen van.

Wat betreft het industriële stadium is het duidelijk dat die pas in het Midden-Neolithi-
cum op gang komt, wanneer bepaalde gespecialiseerde vaklieden zich gaan bezighouden 
met vuursteenmijnbouw en de productie van artefacten voor afzet aan derden. Als een 
van de laatste fasen van industriële vuursteenproductie zou men de ints voor geweren 
en pistolen kunnen zien, zoals die in historische tijd heeft bestaan, vooral rond Meusnes 
in Frankrijk en Brandon in Engeland (Wouters, 1996). Tot voor kort werden ook in Eben-
Emael (België) nog producten uit vuursteen gekapt.

Kenmerkend voor het ad hoc stadium is de zandstenen vuurmaker van de bekende 
Ahrensburgvindplaats Vessem ( g. 2, nr. 2), gevonden in 1956 door Ad Wouters, van wie 
ik hem in 2000 cadeau kreeg. Het artefact vertoont zowel aan de top als aan de basis de 
typische afrondingen. Merkwaardig is het ingekraste lijnenpatroon; het aanbrengen daar-
van wijst erop, dat de steen gedurende langere tijd als vuurmaker is gebruikt, want voor 
éénmalig gebruik zal men zich de moeite van het graveren besparen, maar desondanks 
blijft het een ad hoc vuurmaker, want er is sprake van een ongemodi ceerde steen. Dat 
men in dit geval voor langere tijd een zandstenen exemplaar gebruikte mag als een teken 
gelden dat er geen functioneel voordeel zat in het gebruik van een hardere vuurmaker uit 
silex.

Ad Wouters heeft net zo min als ik onderkend, wat het gebruiksdoel van het bijzondere 
artefact is geweest. Hij beschouwde het als een retouchoir en betitelde het als stiftretou-
choir , die als een potlood zou zijn vastgehouden.

Pieter Dijkstra voerde uit zijn verzameling ook een zestal ad hoc vuurmakers aan. De 
oudste hiervan is een lange jong-paleolithische kling, gevonden langs de Kapeldijk tussen 
Oostelbeers en Netersel, niet ver van de door de W.O.S. opgegraven site ( g. 2, nr.3).

Daarnaast vond hij op de vindplaats Broven IV bij Riethoven (N.-B.) een tweetal 
exemplaren die op basis van de begeleidende vondsten tot de Michelsbergcultuur mogen 
worden gerekend. De fraaiste is die van guur 1 (nr. 1) op een geretoucheerde kling 
van de typische vuursteen van Romigny-Léhry (Brounen et al., in voorbereiding). Ook de 
tweede vuurmaker van het Broven is een geretoucheerde kling, zij het dan in een meer 
gedrongen vorm ( g. 2, nr. 1).

DRIE STADIA

VONDSTEN UIT HET AD 
HOC STADIUM
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In St. Geertruid (L) op de Kaap trof Pieter een gebroken kling aan ( g. 1, nr. 2) die 
ongetwijfeld tot de vuurmakers uit het Neolithicum dient te worden gerekend. Hij is ver-
vaardigd uit grove, witachtig beige Valkenburg-vuursteen.

Van oudere datum is het klingetje, dat nabij de Belgisch/Nederlandse grens bij Over-
pelt werd aangetroffen ( g. 1, nr. 3). Het is vervaardigd uit grijsgroene jnkorrelige silex 
en het is zowel aan de top als aan de basis afgerond als vuurmaker. Het voorwerp stamt 
hoogstwaarschijnlijk uit het Mesolithicum.

Van de Tjonger-vindplaats Milheeze komt een top van een steker, waarvan de werkkant 
als gevolg van het gebruik als vuurmaker sterk is afgerond ( g. 1, nr. 6).

In mijn collectie trof ik een drietal artefacten aan, die m.i. intentioneel zijn vervaardigd 
voor het maken van vuur, omdat ze zich ogenschijnlijk voor geen enkel ander doel lenen. 
Eén ervan ( g. 1, nr. 5) vond ik in 1979 als oppervlaktevondst op een akker tussen Plazac 
en Fleurac in de Dordogne. De aan de basis nog met cortex overdekte steen heb ik altijd 
als een stiftretouchoir  beschouwd, totdat de recente publicaties van Johansen en Stapert 
tot andere inzichten leidden. Het is niet mogelijk, de vondst een zekere datering mee te 
geven, omdat het een losse oppervlaktevondst betreft, maar de zware afrondingen van de 
ribben doen sterk aan Midden-Paleolithicum denken. Dat een zodanig vroeg voorkomen 

Figuur 1  Vuurmakers uit particuliere 
verzamelingen. 1: Broven IV, Riethoven;  
2: De Kaap, St. Geertruid, 3: Overpelt, 
4 Bandceramische site Echt; 5: Plazac, 
Dordogne, 6: Tjongervindplaats Milheeze;  
7: neolithische site Hulkær/Kindby (1-3, 
6: collectie Pieter Dijkstra; 4, 5, 7: collec-
tie Anton van der Lee. Tekening: Pieter 
Dijkstra; schaal 1:1).

VONDSTEN UIT HET 
INTENTIONELE 
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van opzettelijk vervaardigde vuurmakers  en daarmee van het vuur maken met pyriet 
of markasiet   heel wel denkbaar is, mag blijken uit een Drentse vondst uit het Micro-
Moustérien, een tweezijdig intensief gebruikt exemplaar, door Tjerk Vermaning beschre-
ven als een stiftretouchoir onder nummer V.027 in Archaeologische Berichten 4, pag. 
51/52 (Vermaning, 1978). Het betreft een exemplaar van honingkleurige vuursteen uit 
het Senoon, afkomstig van R gen en voorzien van silica-glans. Volgens mededeling van 
Vermaning zouden ook op een vindplaats in Groningen enkele exemplaren zijn aangetrof-
fen in een laagje ouder dekzand, dat zich bevindt tussen het Oude Dryas dekzand en het 
keizand.

Figuur 2  Vuurmakers uit particuliere ver-
zamelingen. 1: Broven IV, Riethoven; 2: 
Ahrensburgvindplaats Vessem; 3: Kapel-
dijk, Oostelbeers; 4-6: Grand Atelier, Ryc-
kholt (1, 3: collectie Pieter Dijkstra; 2, 
4-6: collectie Anton van der Lee. Tekening 
Pieter Dijkstra; schaal 1:1).
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Tussen Le Moustier en St. Léon-sur-Vézère vond Pieter Dijkstra ook een intentionele 
vuurmaker op een akker die vondsten opleverde van Midden-Paleolithicum t/m Neolithi-
cum.

Het dateringprobleem kennen we niet bij de intentionele vuurmaker van guur 1 (nr. 
4): hij komt van een Bandceramische vindplaats Echt (L) en werd in 1952 gevonden door 
Ad Wouters. Datzelfde jaar schonk hij de vondst aan mij, tezamen met o.a. drie schrab-
bers, waarvan twee met de voor de Bandceramiek typerende rechte schrabberkappen. 
Het begeleidende briefje toonde aan, dat de vinder met het gebruiksdoel van dit bifaciaal 
geslagen artefact geen raad wist: boor?? , retouchoir?? .

De vuurmaker is vervaardigd uit jnkorrelige grijszwarte vuursteen en de bewerking 
met behulp van slagretouche heeft geresulteerd in een stuk gereedschap dat voortreffelijk 
in de hand ligt.

De derde intentionele vuurmaker uit mijn verzameling werd gevonden door de Deense 
amateur-archeoloog Orla Hansen uit Skibby op 17-8-1987 als oppervlaktevondst op een 
akker bij Hulk r/Kindby (Seeland) ( g. 1, nr. 7).Toen ik een jaar later met hem de vind-
plaats bezocht, bleek dat er niet alleen een overvloed aan schrabbers, maar ook gebroken 
en opnieuw van een snede voorziene bijlen te vinden waren van het noordelijke type, zoals 
die in onze Trechterbekertraditie standaard voorkomen.

De Deense vuurmaker heeft nagenoeg dezelfde afmetingen als het exemplaar uit de 
Dordogne. De top vertoont echter nog niet de afronding die wij van intens gebruikte vuur-
makers gewend zijn. In dit geval lijkt het erop, alsof het artefact weinig, wellicht slechts 
één keer gebruikt is geweest, waardoor het puntje is weggebroken. Op dit breukvlakje 
vertonen zich parallelle krasjes.

De hierboven beschreven vuurmakers moeten mijns inziens worden aangevuld met een 
derde categorie, namelijk vuurmakers die intentioneel als zodanig zijn vervaardigd, echter 
niet voor eigen gebruik, maar voor handelsdoeleinden. Het spreekt vanzelf dat artefac-
ten van dat soort vooral moeten worden gezocht in een gebied dat ingesteld was op de 
fabricage van stenen werktuigen in afgewerkte vorm of als halffabrikaat, in ons land in 
de streek van Ryckholt  St. Geertruid, waar professionele lieden zich bezig hielden met 
vuursteenmijnbouw en de verwerking van deze grondstof in een periode, waarin aan de 
eisen die gesteld moesten worden aan stenen werktuigen niet meer door elke gemeen-
schap kon worden voldaan. In het Midden-Neolithicum, waarin veeteelt en landbouw de 
belangrijkste bronnen van bestaan waren geworden, hadden de boeren o.a. behoefte aan 
effectieve bijlen, messen, sikkels, hakken enz., waarvoor ter plaatse de geschikte grond-
stof lang niet altijd voorhanden was en/of de expertise ontbrak om die werktuigen in de 
gewenste kwaliteit zelf te maken. De vaklieden uit Zuid-Limburg vulden dit gat in de markt 
op met een organisatie die voorzag in de grondstofwinning, verwerking en distributie. In 
het geleverde assortiment kon de vuurmaker als een bijproduct worden meegenomen.

In mijn collectie bevinden zich een drietal artefacten, afkomstig van het Grand Atelier 
bij St. Geertruid, waar ik nooit goed raad mee heb geweten. Aanvankelijk dacht ik  aan 
halffabrikaten voor beiteltjes ( g. 2, nr. 5 en 6), maar de getorste vorm van nr. 5 pleitte 
daar sterk tegen en bovendien ontbrak een voorbewerking van een eventuele snede. Het 
artefact van guur 1 (nr. 4), heel zorgvuldig en systematisch bewerkt, kon ik helemaal 
niet duiden. Behalve deze complete exemplaren vond ik nog diverse fragmenten, die ken-
nelijk al tijdens de vervaardiging waren gebroken. Ook in collecties van collega s trof ik 
vergelijkbare zaken aan, o.a. bij Ton van Grunsven in Drunen en bij Pieter Dijkstra.

Naar mijn overtuiging hebben we hier te maken met professioneel geproduceerde 
vuurmakers, die nog niet als zodanig zijn gebruikt. Een dergelijke veronderstelling lijkt 
gewaagd, omdat juist het meest kenmerkende facet van vuurmakers, de afgeronde 
top met de speci eke krasjes, ontbreekt. Niettemin acht ik het, gezien de vormgeving, 
een plausibele verklaring voor deze merkwaardige producten van de Zuid-Limburgse 
vuursteenindustrie.

Het lijdt geen twijfel of de recente publicaties over vuurmakers zullen met name in ama-
teurskringen leiden tot het herkennen van dit merkwaardig stukje prehistorisch gereed-
schap. Wellicht komt daar in de toekomst een meer gedegen overzicht uit voort. Deze 
bijdrage is slechts bedoeld om collega s op het bestaan van de vuurmakers attent te 
maken, wanneer zij onverhoopt van de bestaande literatuur op dit gebied nog geen kennis 
hebben genomen.

VONDSTEN UIT HET 
INDUSTRIËLE STADIUM

BESLUIT
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In het Nederlandse vuursteenonderzoek is tot op heden nog maar weinig aandacht 
besteed aan technologische aspecten. De nadruk heeft lange tijd gelegen op de typomor-
fologische classi catie van artefacten. Sinds een kleine twintig jaar is er daarnaast sprake 
van een groeiende belangstelling voor gebruikssporenonderzoek (zie o.a. Van Gijn 1990) 
en meer recentelijk ook voor residu-analyse.[1] De technologische aspecten die een rol 
spelen bij de feitelijke productie van werktuigen en halffabricaten hebben zich slechts in 
een weinig structurele aandacht mogen verheugen (Beuker 1983; Van Grunsven 1987; 
De Grooth 1987; Musch & Peeters 1993). Waarschijnlijk heeft dit te maken met de - onte-
rechte - gedachte dat technologische informatie weinig kan bijdragen aan het inzicht in 
chronologische en culturele ontwikkelingen.

In dit artikel wordt naar aanleiding van een artikel over het Laat-Paleolithicum en 
Mesolithicum van Centraal-Overijssel (Musch 1997) nader ingaan op de verhitting van 
vuursteen. In het betreffende artikel werd gepoogd een verklaring te geven voor de aan-
wezigheid van een aan de oppervlakte aangetroffen concentratie verbrande vuursteen van 
de mesolithische vindplaats P3/P4 nabij Holten (Ov.), waarbij vooral is ingegaan op de 
mogelijkheid van intentionele verhitting. Intentionele verhitting (hier verder thermopre-
paratie genoemd) als onderdeel van het technologisch proces is een fenomeen dat onder 
andere in het Zuid-Franse Midden-Neolithicum aangetoond is en waar het typerend geacht 
wordt voor het Chasséen (Binder 1991). Ook zijn er aanwijzingen voor thermopreparatie 
in het Engelse Mesolithicum (Price, Chappell & Ives 1982) en het Franse Solutréen (Collins 
1973). In Nederland hebben we voor een dergelijke toepassing echter (nog) geen aanwij-
zingen.

Hoewel de bespreking van deze mogelijkheid voor het Overijsselse geval vooral atten-
derend was bedoeld, lijken er mijns inziens voldoende argumenten aanwezig om ther-
mopreparatie hier op z n minst onwaarschijnlijk te achten. Alvorens op deze argumenten 
in te gaan, zal eerst worden aangeven wat de kenmerken zijn van door verhitting behan-
delde vuursteen en waarin het proces zich onderscheidt van verbranding. Daarna zal 
gekeken worden naar de voor het materiaal van Holten aangevoerde argumenten om ver-
volgens enkele voorbeelden van de mesolithische en vroeg-neolithische vindplaats Hoge 
Vaart te bespreken, waarbij de vraag accidenteel of intentioneel  eveneens gesteld kan 
worden, maar de context toch eerder op accidentele verhitting wijst.

Thermopreparatie (Frans: traitement thermique; Engels: heat treatment) is een techno-
logisch aspect dat nog maar weinig bekend is. De vroegste aanwijzingen zijn gevonden in 
het jong-paleolithische Solutréen, waar thermopreparatie ten behoeve van de productie 
van laurierbladspitsen incidenteel zou hebben plaatsgevonden. De toepassing van deze 
methode zou vooral voordelen hebben opgeleverd voor de bewerkbaarheid van het mate-
riaal. Door veranderingen in de microstructuur en het versmelten  van onzuivere, kris-
tallijne elementen in het vuursteen (rekristallisatie), zou de bewerkbaarheid aanzienlijk 
kunnen worden verbeterd. Of dit voor alle vuursteenvarianten het geval is, is echter de 
vraag. Daarnaast kan de vraag worden gesteld of dit argument overal en altijd de beweeg-
reden voor de toepassing van thermopreparatie is geweest.

EEN VERHITTE DISCUSSIE OVER VUURSTEEN, OF EEN DISCUSSIE OVER VERHITTE VUUR-
STEEN? Enkele opmerkingen over de intentionele en accidentele verhitting van vuursteen

Hans Peeters

Samenvatting - Naar aanleiding van een artikel over het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum van Centraal-Overijssel, waarin de 
mogelijkheid werd besproken van intentionele verhitting van vuursteen ter verklaring van een cluster verbrand materiaal, wordt in 
dit artikel nader op deze technologie ingegaan. De belangrijkste kenmerken van thermopreparatie als technologisch proces worden 
besproken. Daarna wordt aan de hand van de Overijsselse site P3/P4 (Holten) en de Flevolandse site Hoge Vaart (Almere) aangegeven 
dat er vooralsnog geen aanwijzingen voor thermopreparatie in het Nederlandse Mesolithicum zijn.

INLEIDING

[1] Hierbij wordt gekeken naar restanten aanklevend 
materiaal die iets kunnen zeggen over de aard van de 
contactmaterialen.

THERMOPREPARATIE
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Hieronder zal kort worden ingegaan op de condities waaronder thermopreparatie dient 
plaats te vinden, en zal aan de hand van literatuurgegevens kort beschreven worden wat 
de kenmerken van met thermopreparatie behandelde vuursteen zijn. Behalve van litera-
tuurgegevens zal tevens gebruik gemaakt worden van de resultaten van enkele door mij 
zijn uitgevoerde proeven.

Voor de intentionele verhitting van vuursteen dient in eerste instantie rekening te worden gehouden met 
het verloop van het verhittingsproces (verhitting, duur, afkoeling). Vuursteen mag niet plotseling aan te 
hoge temperaturen (> ca. 800 °C) worden blootgesteld. Dit betekent dat een stuk vuursteen nooit in 
een brandend vuur mag worden geworpen, wat onherroepelijk leidt tot het ontstaan van scheuren, of 
het ‘exploderen’ van een stuk. Verhitting dient geleidelijk plaats te vinden. Bij de door mij uitgevoerde 
proeven werd vuursteen in een koude gasoven geplaatst, waarna de temperatuur gedurende 1 uur 
werd opgevoerd naar ca. 250 oC. Deze temperatuur werd vervolgens gedurende 1 uur op hetzelfde 
peil gehouden, om daarna in ca. 2 uur tijd te worden teruggebracht naar 100 oC. Vervolgens is het gas 
dichtgedraaid en bleef het vuursteen (jnkorrelige Limburgse en Noord-Franse vuursteen) zo’n 15 uur 
onaangeroerd in de oven. Een te snelle afkoeling zou net als een te snelle verhitting hebben geresul-
teerd in de scheuring en/of fragmentatie van het vuursteen. Het afkoelen met water is in de context van 
thermopreparatie dan ook een absolute afrader, wil men niet met een hand vol gruis blijven zitten.

Behalve het verloop van het proces van verhitting en afkoeling, is ook de maximale 
temperatuur van belang. Temperaturen tussen 250 en 400 oC lijken het meest gunstig om 
rekristallisatie te bewerkstelligen (zie bijvoorbeeld Inizan et al. 1976 en Olausson & Lars-
son 1982). Hogere temperaturen brengen daarentegen weer het risico met zich mee dat 
scheuring en/of calcinering optreedt. Een andere factor die van belang is, is het contact 
tussen het vuursteen en de hittebron. Vuursteen zal bij direct contact met vuur te snel 
verhit raken, waardoor het in het vuursteen aanwezige water te snel ontsnapt en scheu-
ring optreedt. Het is daarom van belang dat tussen het vuursteen en de hittebron (vuur) 
een buffer  aanwezig is die voor een geleidelijke en meer gelijkmatige verdeling van de 
hitte zorgt. Deze buffer kan bijvoorbeeld bestaan uit een laagje zand, waarop vervolgens 
een vuur wordt aangelegd.

Uit ethnogra sche gegevens en experimenteel onderzoek komt duidelijk naar voren dat 
thermopreparatie een aspect is van een technologisch proces, waarbij een goede controle 
over de betrokken factoren (temperatuur, afkoelingssnelheid) cruciaal is. Daarmee onder-
scheidt het zich van verbranding, waarbij het gaat om een ongecontroleerd proces dat 
doorgaans leidt tot fragmentatie van vuursteen en/of het ontstaan van scheuren.

Voor zover bekend (Inizan et al. 1976) lijkt het voorkomen van thermopreparatie sterk 
gerelateerd aan de toepassing van de druktechniek bij de productie van klingen en de 
retouchering van werktuigen (laminaire oppervlakteretouche). Hieruit zou afgeleid kunnen 
worden dat het doel van deze behandeling de aanpassing van de splijtingskarakteristieken 
is, ten behoeve van een betere toepasbaarheid van de druktechniek in relatie tot laminaire 
producten (klingen, klingvormige retouche).

In het geval van verbranding gaat het niet om de aanpassing van splijtingskarakte-
ristieken. Verbranding leidt in het algemeen tot kwaliteitsverlies, wat nooit het doel kan 
zijn geweest.[2] Daar het om een ongecontroleerd proces gaat, is meestal sprake van 
een breed scala verbrandingsgraden. De meest extreme verbrandingsgraad is die waarbij 
fragmentatie (waar onder potlids), scheuring (craquelering) en witte kleurverandering is 
opgetreden. Bij de lichtste verbrandingsgraad betreft het enkel kleurverandering (bijvoor-
beeld door oxidatie van ijzerdeeltjes).

Bij verbranding kunnen echter ook stukken verhit raken onder omstandigheden die 
exact hetzelfde effect hebben als thermopreparatie. De vraag is hoe onderscheid gemaakt 
kan worden tussen intentioneel  en accidenteel , tussen thermoprepartie als onderdeel 
van een technologisch proces en verbranding als ongecontroleerd proces? Hoe kunnen we 
vaststellen of verbrande  stukken eventueel het resultaat zijn van mislukte pogingen tot 
thermopreparatie? Hierop zal later worden ingegaan; we zullen echter eerst kort aangeven 
wat de kenmerken zijn van met thermopreparatie behandeld vuursteen.

In de literatuur (Inizan et al. 1976; Olausson & Larsson 1982) worden een aantal veran-
deringen genoemd die optreden bij thermopreparatie. De mate waarin die veranderingen 
plaatsvinden, hangt samen met de kenmerken van het vuursteen zelf, de omstandigheden 
waaronder verhitting heeft plaatsgevonden, de verhittingstemperatuur en de snelheid van 
verhitting en afkoeling.

Thermopreparatie als 
proces

Thermopreparatie 
versus verbranding

[2] Tenzij we te maken zouden hebben met de opzettelijke 
vernietiging van een grondstof, zoals dat recentelijk door 

KENMERKEN VAN 
THERMOPREPARATIE

Larsson (2000) is geopperd voor het Neolithicum.
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Verkleuring. Veelal gaat het om oxidatie van ijzerdeeltjes die in het vuursteen aan-
wezig zijn; verkleuring kan optreden bij temperaturen tot 250 oC. Om dit fenomeen te 
kunnen vaststellen moet bekend zijn wat de oorspronkelijke kleur van het vuursteen is. Bij 
afwezigheid van ijzer zal geen kleurverandering optreden (Purdy 1974), terwijl ook ijzer-
rijk materiaal niet zal verkleuren indien verhitting in een reducerend milieu heeft plaats-
gevonden (Rowlett et al. 1974). Het zij opgemerkt dat deze kleurverandering niet dient te 
worden verward met kleurpatina als secundair oppervlakteverschijnsel.

Glans. Als gevolg van rekristallisatie ontstaat bij veel - maar zeker niet alle (!) - vuur-
steen een vettige glans, die zich manifesteert op na de rekristallisatie ontstane breuk-
vlakken. De rekristallisatie leidt tot de versmelting  van microkristallijne structuren en 
onzuiverheden, waardoor een textuur ontstaat met een andere lichtbreking die zich mani-
festeert in een andere glans. Hiervoor zijn temperaturen tussen de 250 en 400 oC nodig. 
Sollberger & Hester (1972; geciteerd in Olausson & Larsson 1982) schatten dat er circa 
30% minder kracht nodig is bij de bewerking door rekristallisatie. De glans dient niet te 
worden verward met glanspatina als secundair oppervlakteverschijnsel, of glans ontstaan 
door gebruik of transport.

Waterverlies. Hoewel door verhitting water onttrokken wordt aan het vuursteen, is het 
verlies aan gewicht miniem. De variatie is groot en afhankelijk van de kenmerken van het 
oorspronkelijke vuursteen, het volume van het verhitte stuk en de omstandigheden waar-
onder verhitting plaats heeft gevonden. De temperatuur waaronder het materiaal verhit 
is, kan met behulp van TGA/DTA-apparatuur worden gemeten, waardoor het in principe 
ook mogelijk is om verhit van onverhit vuursteen te onderscheiden.[3]

Craquelering/potliding. De aanwezigheid van interne scheuringen (craquelering) en/of 
potlids kan het gevolg van een (mislukte) poging tot verhitting zijn. Dergelijke fenomenen 
treden echter frequent op door verbranding, zodat de context waarin het materiaal is aan-
getroffen van doorslaggevende betekenis is voor de interpretatie.

Door Olausson & Larsson (1982) worden diverse methoden genoemd om thermopre-
paratie vast te stellen; het betreft echter vooral tests gebaseerd op fysische methoden die 
alleen in laboratoria uitgevoerd kunnen worden, zoals thermo-analyse, röntgen-diffractie, 
thermoluminiscentie en onderzoek met de electronenmicroscoop (SEM). Daar niet ieder-
een over de mogelijkheid beschikt om dergelijke analyses uit te (laten) voeren, lijkt het 
zinvoller te kijken naar de mogelijkheden van de macroscopische herkenning van ther-
mopreparatie. Van de hierboven genoemde kenmerken biedt de combinatie van glans en 
kleurverandering het beste aanknopingspunt. Vooral in het geval sterk glanzende vlakken 
voorkomen in combinatie met niet/minder sterk glanzende vlakken en de begrenzing van 
die glans exact wordt gedicteerd door de begrenzing van die vlakken, is de kans groot dat 
er van thermopreparatie sprake is. De sterk glanzende vlakken dienen te zijn ontstaan 
na de matte vlakken. Deze mogelijkheid wordt nog waarschijnlijker indien er een lichte 
roodkleuring (deze kan zeer locaal zijn) zichtbaar is. In guur 1 zijn enkele experimen-

[3] TGA staat voor Thermisch-Gravimetrische Analyse, DTA 
voor Differentiële Thermische Analyse.

Figuur 1  Twee voorbeelden van expe-
rimenteel verhitte vuursteen (jnkorrelige 
Sénonien vuursteen) met matte vlakken 
van voor de verhitting en glanzende nega-
tieven van na de verhitting.
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teel verkregen stukken afgebeeld, waarop het contrast tussen mate en glanzende vlakken 
goed zichtbaar is. In de guren 2 en 3 zijn enkele archeologische exemplaren afgebeeld, 
waarvan zeker is dat van thermopreparatie sprake is.

In alle gevallen blijft echter staan dat het van groot belang is de context goed te 
kennen. Zeker als er van wordt uitgegaan dat thermopreparatie een speci eke stap in een 
technologisch proces behelst, mag verwacht worden dat in een context waar systematisch 
thermopreparatie heeft plaatsgevonden, meerdere producten en/of bijproducten van het 
proces aanwezig zijn.

Uit het bovenstaande volgt dat thermopreparatie van vuursteen een grote controle over 
het proces vergt, waarbij de kans op mislukking voor een belangrijk deel gerelateerd is 
aan de snelheid waarmee de afkoeling plaatsvindt. Vuursteen dat na een thermopreparatie 
is bewerkt, vertoont vervolgens een aantal duidelijke kenmerken die zowel fysisch, als 
micro- en macroscopisch kunnen worden vastgesteld. Het materiaal van de vindplaats 
P3/P4 dat door Musch (1997, 15-24) is besproken, vertoont uitgaande van de gegeven 
beschrijving, geen kenmerken die onmiskenbaar wijzen op intentionele verhitting. Het 
betreft herkenbaar verbrand materiaal, waarbij craquelering en/of verkleuring is opge-
treden. Als er al sprake zou zijn van thermopreparatie, dan betreft het hier hooguit het 
resultaat van één of meer mislukte pogingen daartoe. Positieve aanwijzingen, zoals bij-
voorbeeld kernen, klingen of afslagen met differentieel glanzende negatieven zijn niet 
aangetroffen (Musch 1997, 24).

Hoewel beargumenteerd zou kunnen worden dat de verdere bewerking van succesvol 
geprepareerde halffabricaten elders kan hebben plaatsgevonden, lijkt voor deze hypo-
these weinig of geen houvast gevonden te kunnen worden. Verbrande vuursteen komt 
op vrijwel iedere Steentijd-vindplaats voor, en niet zelden is er sprake van concentraties. 
Het geconcentreerd voorkomen van verbrand vuursteen op de vindplaats P3/P4 is geens-
zins een uitzondering. Of we het nu over het Paleolithicum, Mesolithicum, of Neolithicum 
hebben, er zijn voorbeelden te over. Met even zoveel reden zou voor al deze vindplaatsen 
dezelfde hypothese kunnen worden geponeerd, om te leiden tot de conclusie dat als de 
interpretatie van opzettelijke vuursteenverhitting [...] klopt, dan is het in ieder geval zo 

VINDPLAATS P3/P4 
(Holten)

Figuur 2  Enkele voorbeelden van 
klingkernen en klingen waarvoor dui-
delijke indicaties voor thermopreparatie 
zijn aangetroffen in de vorm van matte 
preparatievlakken (schuin gearceerd) in 
tegenstelling tot sterk glanzende klingne-
gatieven. Periode: Chasséen (naar Binder 
1991).
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dat we hier getuige zijn van een (gedeeltelijke) ‘miskleun’ , en dat het mogelijk is dat de 
verdere bewerking zich elders heeft afgespeeld, na een selectie van het materiaal waarbij 
de meest ongeschikte stukken werden achtergelaten  (ibid.).

Uit Nederland zijn geen duidelijke voorbeelden bekend van artefacten waarbij in het 
productieproces gebruik is gemaakt van thermopreparatie. In relatie tot P3/P4 wordt wel 
verwezen naar een kern van de (waarschijnlijk) mesolithische vindplaats Noorderlook bij 
Holten. Hieraan is aan de buitenkant niets te zien, maar de binnenkant bleek te zijn gecra-
queleerd. Het feit dat de kern na de craquelering is bewerkt, zou een indicatie voor (een 
mislukte poging tot) intentionele verhitting zijn (ibid.). Maar dit is naar mijn mening geen 
overtuigend bewijs.

Hoewel de hypothese van intentionele vuursteenverhitting voor de interpretatie van 
P3/P4 uitgebreid is behandeld, zijn ook andere hypotheses geopperd (Musch 1997, 21-2), 
welke echter minder ver zijn uitgewerkt.

Hypothese 1: ter plaatse van het cluster werd door de bewoners een vuur gestookt, 
waarna met opzet vuurstenen in het vuur werden gedeponeerd. Vanuit een zuiver func-
tioneel  oogpunt lijkt deze optie weinig waarschijnlijk. Vuursteen dat in een vuur wordt 
gedeponeerd zal snel exploderen, en levert de nodige risico s voor de aanwezigen binnen 
een straal van enkele meters op; de toepassing van vuursteen voor bijvoorbeeld kookacti-
viteiten is dan ook ongeschikt (zie ook Musch 1997, 22). Intentionele depositie van vuur-
steen in een vuur zal eerder een niet-functionele  (ritueel, spel...; zie ook Musch 1997, 
21) achtergrond hebben (vergelijk ook Larsson 2000).

Hypothese 2: op de plaats van een vuursteencluster werd min of meer toevallig in een 
later stadium door de bewoners een vuur gestookt. Met deze mogelijkheid moet terdege 
rekening worden gehouden. Het stoken van vuur op een locatie waar vuursteen op, of in 
de bodem aanwezig is, is niet onwaarschijnlijk. De mate waarin verbranding zal kunnen 
optreden is echter sterk afhankelijk van het al dan niet bedekt zijn van het vuursteen 
met sediment op het moment van de aanleg van het vuur, de aard van dat sediment, de 
stooktemperatuur en -duur, maar ook de snelheid waarmee afkoeling plaatsvond.

Figuur 3  Voorbeelden van thermogepre-
pareerde artefacten uit het jong-paleo-
lithische Solutréen (naar Collins 1973). 
Matte vlakken zijn grijs gerasterd.
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Hypothese 3: de vuurstenen werden door de bewoners met opzet op deze plek gede-
poneerd om er vervolgens een vuur aan te steken. Deze hypothese kan aansluiten op de 
besproken mogelijkheid van thermopreparatie. Thermopreparatie van vuursteen is moge-
lijk door het vuursteen te bedekken met een laagje zand, waarop vervolgens het vuur 
wordt gestookt.

Hypothese 4: elders verbrande vuursteen werd hier door de bewoners gedumpt. Er 
is geen enkel argument te geven waarom deze hypothese onwaarschijnlijk zou kunnen 
zijn. Het uitruimen van haarden is een niet ongebruikelijk verschijnsel, zoals duidelijk is 
gebleken uit het onderzoek op de vindplaats Hoge Vaart (Hogestijn & Peeters 2001).

Hypothese 5: een natuurlijke brand, mogelijk in combinatie met een voorgaand scena-
rio. Deze hypothese wordt onwaarschijnlijk bevonden (Musch 1997, noot op p. 23), omdat 
verondersteld wordt dat het verbrande vuursteen bij een natuurlijke brand evenredig over 
het terrein verspreid zou moeten zijn. De aanname berust dus op de gedachte dat bran-
den zich evenredig over een gebied verspreiden. Uit onderzoek (Peitgen, J rgens & Saupe 
1992; Stauffer & Aharony 1992) is echter gebleken dat de ontwikkeling van bijvoorbeeld 
bosbranden van niet-lineaire aard is, en dat belangrijke factoren in de verspreiding de 
dichtheid en aard van de begroeiing, de windrichting en -sterkte, temperatuur en vochtig-
heid zijn. Het is dan ook maar zeer de vraag of zomaar van een evenredige verspreiding 
van het vuursteen mag worden uitgegaan, zolang over het effect van bos- of heidebranden 
op de verbranding van op/in de ondergrond aanwezige stenen niets bekend is.

Hypothese 6. Een andere hypothese die niet is aangekaart, is simpelweg de mogelijk-
heid dat er vuursteen tijdens de bewerking nabij een vuur in het vuur is terecht gekomen. 
Ook deze optie moet tot de mogelijkheden worden gerekend. Dat dit gebeurde is zowel 
uit archeologische, als experimentele contexten bekend. Zodra vuursteen nabij een vuur 
wordt bewerkt, is de kans afhankelijk van de positie van de vuursteenbewerker groter of 
kleiner dat er stukken in het vuur belanden.

Al met al zijn er een groot aantal mogelijke verklaringen te geven voor de aanwezigheid 
van het cluster verbrande vuursteen van de vindplaats P3/P4. De mogelijkheid van inten-
tionele verhitting lijkt het meest plausibel te worden bevonden, vanwege de onwaarschijn-
lijkheid van het gebruik als kook- of haardsteen (Musch 1997, 23). Maar in het licht van de 
andere hypotheses en de gepresenteerde gegevens lijkt de hypothese van thermoprepa-
ratie mij één van de minst waarschijnlijke. Hoewel thermopreparatie tot materiaalverbete-
ring kan leiden, en voordelen kan opleveren bij de vervaardiging van klingen (Musch 1997, 
24) zijn uit het Nederlandse Mesolithicum en Neolithicum geen exemplaren/complexen 
bekend met kenmerken van thermopreparatie. Een gericht onderzoek hiernaar zou daar-
entegen zeker meer inzichten kunnen opleveren.

Het vaststellen van thermopreparatie als onderdeel van het productieproces is duidelijk 
geen eenvoudige zaak zolang er geen positieve aanwijzingen worden gevonden. Ander-
zijds is absence of evidence nog geen evidence of absence. Op dat moment wordt de 
context waarbinnen bepaalde fenomenen worden aangetroffen van groot belang. Om dit 
te illustreren, zal hieronder kort worden ingaan op het grote vuursteencomplex van de 
mesolithische en vroeg-neolithische vindplaats Hoge Vaart (Hogestijn & Peeters 2001; 
Peeters, Schreurs & Verneau 2001).

Bij de beschrijving en analyse van het vuursteen van de Hoge Vaart werd een klein 
aantal stukken aangetroffen met kenmerken van verhitting die in verband gebracht 
zouden kunnen worden met thermopreparatie. Het betreft enkele kernen en geretou-
cheerde klingen ( g. 4) waarop duidelijke verschillen in glans en verkleuring waarneem-
baar zijn. Onder de klingen bevindt zich een stuk dat geïnterpreteerd kan worden als een 
mislukt trapezium.

Op het eerste gezicht zou geconcludeerd kunnen worden dat we hier te maken hebben 
met voorbeelden van thermopreparatie. Indien de ontstaansgeschiedenis van de vind-
plaats in ogenschouw wordt genomen (voor nadere informatie hierover zie Hogestijn & 
Peeters 2001), kan echter een andere getrokken worden: er is hier geen sprake van 
thermopreparatie.

De oudste op de Hoge Vaart aangetroffen bewoningssporen dateren uit het Mesolithi-
cum. Behalve een kleine hoeveelheid vuursteen bestaat het mesolithische complex vooral 
uit vele tientallen 20-70 cm diepe haardkuilen. Tussen 6100 en 6000 BP (5000-4900 cal. 
BC) trad erosie van het toenmalige oppervlak op, waarbij een deel van het op de onder-
grond aanwezige afval zal zijn opgeruimd. Na 6000 BP werd het terrein in het Vroeg-
Neolithicum opnieuw in gebruik genomen. Naar het zich laat aanzien betrof het vooral 

VERHITTE VUURSTEEN 
VAN DE HOGE VAART
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kortstondige jachtkampjes die op een, door een geul ge ankeerde en in een moerassig 
gebied uitstekende dekzandrug werden gevestigd gedurende een periode van zo n 300 
jaar (tot ca. 5700 BP; 4600 cal. BC). Hierbij werden steeds opnieuw vuren aangelegd 
in oppervlaktehaarden. Diepe haardkuilen werden niet meer aangelegd. Van dergelijke 
oppervlaktehaarden zijn er tijdens de opgraving ruim 150 aangetroffen. In de zone met de 
grootste dichtheden vuursteen en verbrand bot is ook de dichtheid aan haarden erg groot, 
waarbij haarden elkaar dikwijls oversnijden.

Gedurende deze drie eeuwen van neolithische activiteit werd een grote hoeveelheid 
vuursteen verwerkt op de vindplaats.[4]  Vuursteen komt van nature niet op of nabij de 
vindplaats voor en is van elders meegebracht. Alle stadia van het bewerkingsproces zijn 
vertegenwoordigd. De productie was in principe gericht op de productie van dunne, regel-
matige klingen, waarbij gebruik werd gemaakt van kwalitatief zeer goede vuursteen van 
hoofdzakelijk noordelijke origine. Bij de productie werd directe, harde percussie vooral 
gebruikt voor de primaire vormgeving van de kernen en de vernieuwing van slagvlakken; 
voor de klingproductie en het jnere onderhoud aan de kernen werd gebruik gemaakt van 
indirecte percussie (punch-techniek). De vormgeving van werktuigen (vooral pijlpunten en 
schrabbers) werd uitgevoerd met behulp van bipolaire retouche (hamer-en-aambeeld) en 
directe, harde percussie. Drukretouche komt niet voor, terwijl de meeste werktuigen vrij 
marginaal zijn geretoucheerd.

Eventuele aanwijzingen voor thermopreparatie zijn, zoals hierboven is beschreven, 
aangetroffen in de groep van kernen en geretoucheerde klingen. De toepassing van ther-
mopreparatie kan theoretisch zeker verwacht worden in de context van klingproductie 
en de modi catie van werktuigen. Hierbij zouden we echter mogen verwachten dat in het 
geval van klingproductie, thermopreparatie een meer structureel onderdeel van het pro-
ductieproces zou zijn geweest en er meer kernen en ook klingen met de genoemde karak-
teristieken aangetroffen hadden moeten worden. Thermopreparatie ten behoeve van de 
modi catie van werktuigen lijkt in deze situatie evenmin plausibel. Wat zou het nut  van 
zo n delicate behandeling zijn voor de vorming van werktuigen waarbij marginale retou-
che duidelijk op de voorgrond staat. Voor het aanbrengen van oppervlakteretouche zou 
dit beter voorstelbaar zijn. Bovendien gaat het ook hier om uitzonderingen. Aanwijzingen 
voor een meer structurele toepassing zijn niet aanwezig.

Met het oog op het incidentele karakter van het voorkomen van stukken met ken-
merken van thermopreparatie, moet daarom ook rekenschap gehouden worden van de 
enorme dichtheid aan haarden in de zone waar de artefacten zijn aangetroffen. Een zeer 
groot percentage van het vuursteen is hier verbrand, waarbij alle gradaties van verbran-
ding aanwezig zijn. Ook het botmateriaal in dit gebied is zwaar verbrand. De kans lijkt 
bijzonder groot dat een kleine hoeveelheid vuursteen toevalligerwijs op een dusdanige 
manier verhit is geraakt dat de kenmerken overeenkomen met die van thermopreparatie. 

Figuur 4  Enkele stukken van de Hoge 
Vaart. Bij de nummers 1, 2 en 4 vertoont 
de retouche sterke glans, terwijl de ven-
trale en dorsale klingvlakken mat zijn. Bij 
nummer 3 zijn de gearceerde vlakken 
mat en de niet-gearceerde vlakken glan-
zend (naar Peeters, Schreurs & Verneau 
2001).

[4] Er zijn ongeveer 250-duizend stuks vuursteen groter 
dan 2 mm opgegraven; het totale gewicht is ca. 90 kg.
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Het lijkt waarschijnlijker dat op de Hoge Vaart behalve van vers  geslagen klingen, zo nu 
en dan opnieuw gebruik werd gemaakt van kernen en klingen die tijdens eerdere bezoe-
ken waren achtergelaten. Zichtbaar verbrande stukken kwamen voor dergelijk hergebruik 
echter niet in aanmerking.

Thermopreparatie moet worden gezien als een subtiel aspect van de vuursteenbewer-
kingstechnologie. De intentionele verhitting van vuursteen onder goed gecontroleerde 
omstandigheden leidt tot veranderingen in de structuur van het materiaal en resulteert 
in een betere bewerkbaarheid, cq. betere geleiding van de breuk bij het uitoefenen van 
kracht op het materiaal. Algemeen wordt aangenomen dat dit voordeel ook het doel van 
thermopreparatie is geweest. Anderzijds moet misschien ook rekening worden gehouden 
met estetische  overwegingen in relatie tot de glans.

Hoewel op de Hoge Vaart meerdere stukken zijn gevonden met kenmerken die over-
eenkomen met die van met thermopreparatie behandelde vuursteen, lijkt de toepassing 
van deze technologie gezien de context, op geen enkele manier aannemelijk. Op deze 
vindplaats heeft vuur een belangrijke rol gespeeld in het formatieproces. De omstandighe-
den waaronder de Overijsselse vindplaats (P3/P4) is ontstaan, is gezien het feit dat het om 
oppervlaktevondsten gaat moeilijk te reconstrueren. Dit maakt het niet eenvoudig om de 
aangetroffen patronen, waaronder de concentratie verbrand vuursteen, te interpreteren. 
Ondanks dat er geen onmiskenbare voorbeelden van thermopreparatie uit Nederland en 
aangrenzende gebieden bekend zijn, moet echter niet worden uitgesloten dat deze tech-
niek in het Mesolithicum en/of het Neolithicum is toegepast.
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