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R e d a c t i o n e e l

Het is alweer vier jaar geleden dat het laatste nummer van Archeologie verscheen. Het 
heeft lang geduurd voordat er voldoende kopij bijeen was gebracht om een nieuw nummer 
te vullen. Maar gelukkig is het weer gelukt en kunnen we u het veertiende nummer van 
Archeologie aanbieden. 

Hoewel geen ‘LBK-themanummer’ speelt de lineair bandkeramische cultuur (LBK) een 
centrale rol in drie uitgebreide artikelen. Rengert Elburg gaat uitgebreid in op het omvang-
rijke en bijzondere vondstcomplex dat uit een LBK-waterput in Duitsland werd geborgen. 
De conserveringsgraad van organische resten biedt een kijkje in andere aspecten van de 
materiële cultuur dan die we doorgaans kennen. Zelfs het rijk versierde aardewerk uit de 
put geeft een ander perspectief. Marjorie de Grooth publiceert in dit nummer de resultaten 
van haar onderzoek naar het vuursteengebruik op Nederlandse LBK-vindplaatsen en laat 
zien dat de variatie aanzienlijk groter is dan aangenomen. Tenslotte gaan Jean-Pierre de 
Warrimont en Wiel Schins in op een interessante collectie LBK-artefacten (en ander neoli-
thisch materiaal) met enkele opvallend gave dissels van de vindplaats Eijsden-Schansweg, 
in de alluviale vlakte. De vondsten worden besproken in de context van andere vindplaat-
sen tussen Luik en Maastricht.

Aan de oppervlakte verzamelde steentijdvondsten spelen ook een rol in drie andere arti-
kelen. Leo Verhart bespreekt de resultaten van een inventarisatie van bijlen en hamers 
uit het gebied tussen Tegelen en Roermond. De met leden van de Heemkundevereniging 
Maas- en Swalmdal uitgevoerde inventarisatie levert nieuwe inzichten op in de grondstof-
voorziening, gebruik, depositie en bewoningspatronen. Dion Stoop levert een bijdrage 
aan de inventarisatie van ‘amateurcollecties’ met zijn overzicht van vooral het laat-pale-
olithische en mesolithische materiaal dat in Midden-Limburg door wijlen Jo Smeets werd 
verzameld. Sophie Van Heymbeeck e.a. behandelen een aan de oppervlakte verzamelde 
collectie Federmesser-artefacten uit de buurt van Zundert, op de Nederlands-Belgische 
grens.

Archeologie 14 wordt afgesloten met een korte bijdrage van Diederik Pomstra en Roel 
Meijer over hun experimenten met de productie van berkenpek zonder potten en pannen. 
Zij doen twee methoden uit de doeken die ongetwijfeld door enkelen van u nagevolgd 
zullen worden.

Het bestuur en de redactie zullen hun uiterste best doen om Archeologie nummer 15 snel-
ler het licht te doen zien dan dat voor dit nummer het geval was. We weten dat er steeds 
opnieuw interessante vindplaatsen worden onderzocht, dat er belangrijke studies worden 
uitgevoerd en ook dat er in de vele collecties bij amateurarcheologen ontzettend veel 
belangwekkende vondsten aanwezig zijn. We weten ook dat iedereen het druk heeft en 
dat het niet altijd makkelijk is de tijd te vinden om achter het toetsenbord te kruipen. 
Desalniettemin zien wij uw bijdragen met belangstelling tegemoet.

Bestuur en redactie
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BANDKERAMIEK ANDERS: EEN VROEG-NEOLITHISCHE WATERPUT UIT
ALTSCHERBITZ (Saksen, Duitsland)

Rengert Elburg

INLEIDING

ONTDEKKING EN 
BERGING

Samenvatting - In dit artikel wordt een eerste overzicht gegeven van de opgraving van en vondsten uit een bandkeramische water-
put uit oostelijk Duitsland. Door de unieke conservering in het onderste deel van de constructie zijn zowel het hout van de beschoei-
ing als organische vondsten bewaard gebleven. Hierdoor kunnen eerste inzichten in het verrassend geavanceerde houtgebruik in het 
Vroeg-Neolithicum verworven worden. In de vulling van de put bevond zich bovendien een serie intentionele deposities die een schat 
aan informatie over met name het aardewerk opleveren. Hoewel niet vergeten mag worden dat één structuur zoals een waterput geen 
substituut kan zijn voor grootschalig nederzettingsonderzoek, geven de onder normale omstandigheden niet bewaarde vondsten een 
waardevolle aanvulling op het beeld van het vroege Neolithicum in Centraal- en Noordwest-Europa.

De vroeg-neolithische lineair-bandkeramische cultuur (ook wel Bandkeramiek of kortweg 
LBK genoemd) geldt in heel Europa als één van de best onderzochte archeologische cul-
turen. Ondanks dat hebben we als gevolg van de voorkeur van deze eerste boeren in 
gematigde streken voor de gemakkelijk te bewerken löss-gronden een sterk vertekend 
beeld van hun materiële cultuur. Van de soms 50 meter lange boerderijen zijn slechts 
grondsporen overgebleven en in de sterk ontkalkte bodems zoals die in Zuid-Limburg 
en het aangrenzende Rijnland voorkomen, is zelfs het botmateriaal meestal compleet 
vergaan. Alleen het meest resistente materiaal, vooral aardewerk en steen, heeft de tus-
senliggende 7000 jaar doorstaan. Slechts in uitzonderlijke gevallen blijft ook organisch 
materiaal bewaard, in onze contreien voornamelijk in verkoolde vorm of onder water. 
Voor bandkeramische resten zijn natte conserveringsomstandigheden zeer uitzonderlijk. 
Ze blijven vrijwel beperkt tot de bodems van diepe waterputten uit die tijd, een vondstca-
tegorie die buiten Duitsland tot nog toe betrekkelijk weinig aandacht heeft gekregen. In 
totaal zijn er ongeveer 35 sporen die als bandkeramische put zijn aangemerkt (voor een 
recent overzicht zie Weiner 2012); bij een aantal daarvan is het overigens de vraag of er 
wel van een echte waterput gesproken kan worden. In slechts 11 gevallen was de con-
servering zo goed dat er organisch materiaal bewaard is gebleven (Elburg 2011, Abb. 1). 
Twee van deze putten zijn al in het begin van de 20ste eeuw bij de winning van bruinkool 
aangesneden en werden indertijd, ondanks de afwezigheid van skeletten, als houten graf-
kamers geïnterpreteerd (Einicke 1998). Het eerste exemplaar dat archeologisch onder-
zocht kon worden, is in 1971 in het toenmalige Tsjecho-Slowakije gevonden (Tichý 1972) 
en jarenlang als min of meer een unicum beschouwd. Dat veranderde in 1991 met de 
opgraving van de 14 meter diepe waterput van Erkelenz-Kückhoven in het Rijnland, onge-
veer 30 kilometer ten oosten van Sittard. Hier was in het onderste deel de in blokbouw 
getimmerde houten beschoeiing uit drie meter lange eiken balken nog intact en konden 
unieke vondsten uit hout en andere vergankelijke materialen geborgen worden. Binnen de 
eerste bekisting was na een beschadiging van de oorspronkelijke put een tweede bekisting 
ingepast. De beide fasen konden dendrochronologisch in de late LBK gedateerd worden 
(Schmidt et al. 1998).

Na deze vondst is er in het Rijnland tussen Keulen en Aken, maar met name in het 
gebied rond Leipzig in oostelijk Duitsland, bij grootschalige opgravingen een serie nieuwe 
putvondsten gedaan. Eén van de laatste komt uit de buurt van Leipzig in de Duitse deel-
staat Saksen. Deze put, in de Duitse literatuur bekend onder de naam van de vindplaats 
Schkeuditz-Altscherbitz, wordt hier in de vorm van een voorlopig bericht voorgesteld. Niet 
alleen is het na Erkelenz de best geconserveerde constructie, maar ook de put met de rijk-
ste vondstinhoud. Het is duidelijk dat niet alle aspecten in een relatief kort artikel behan-
deld kunnen worden. De nadruk zal dan ook vooral liggen op het materiaal dat nieuw licht 
werpt op al bekende vondstcategorieën of geheel nieuwe inzichten biedt.

De put werd ontdekt gedurende vlakdekkende opgravingen voorafgaand aan de uitbrei-
ding van de luchthaven Leipzig/Halle. In het kader van de mogelijkheden die de Mal-
ta-wetgeving in dit deel van Duitsland biedt, is hier in totaal een gebied van drie km2 
archeologisch onderzocht. De belangrijkste vindplaatsen waren een verlaten middeleeuws 
dorp (Wüstung) en direct daarnaast een grote bandkeramische nederzetting van ongeveer 
14 hectare (Friederich 2005). De bodem is locaal sterk geërodeerd, maar aan de hand 
van de ruimtelijke verdeling van de kuilen en de overgebleven paalgaten konden onge-
veer honderd huisplaatsen gereconstrueerd worden. Bij de nederzetting hoorde een klein 
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grafveldje met een twintigtal inhumatiegraven, waarmee weer eens duidelijk wordt dat 
slechts een klein deel van de bevolking na de dood op een archeologisch zichtbare manier 
behandeld werd. Aan de zuidrand van het dorp lag geïsoleerd een kuil die op het eerste 
gezicht niets bijzonders leek te zijn. Bij het couperen bleek echter dat het hier eerder een 
schacht betrof dan een normale kuil. Op een diepte van drie meter onder het eerste opgra-
vingsvlak kwamen houtresten te voorschijn, die aangaven dat zich een houten bekisting 
in de kuil had bevonden. Twee kleine coupes in de hoeken lieten zien dat de conservering 
van het hout dieper in de put aanzienlijk beter werd. Door middel van een gutsboring werd 
vastgesteld dat zich nog meer dan drie meter van de constructie in de ondergrond bevond. 
Voor een onderzoek ter plekke was niet meer voldoende tijd: het deel van het terrein met 
de put moest al enkele weken na de ontdekking bouwrijp gemaakt worden. Daarom werd 
besloten het object, inclusief de bouwkuil, als blok te bergen (Markgraf & Bretzke 2006). 
Het resultaat was een blok van ruim 30 m3 met een transportgewicht van ongeveer 70 
ton (fig. 1), dat naar het hoofdkantoor van de archeologische dienst in Dresden werd 
vervoerd. Hier kon het complex in een voormalige tankgarage, bijna onder laboratorium-
omstandigheden, gedurende 28 maanden in alle rust onderzocht worden (Elburg 2008b; 
Elburg & Herold 2010). 

De definitieve opgraving was er speciaal op gericht om inzicht te krijgen in de (post-)
depositionele processen in de put en de totstandkoming van de te verwachten vondst-
complexen. Dankzij de goede uitrusting was het mogelijk een minutieuze opgravings- en 
documentatietechniek toe te passen. Met behulp van een reflectorloze total-station zijn 
alle vondsten en monsters als driedimensionale objecten ingemeten. De meeste vondsten 
en constructiebalken zijn na reiniging met laserscans gedocumenteerd. Op basis van deze 
digitale modellen kon in combinatie met de meetgegevens een driedimensionale recon-
structie van de put en de vulling worden gemaakt. Daarnaast is het complete sediment, 
zowel uit de put zelf als uit de bouwkuil, nat gezeefd tot een maaswijdte van 1 mm, zodat 
alle vondsten ook daadwerkelijk teruggevonden zijn. Aanvullend is er een dicht raster van 
bodemmonsters genomen voor botanisch onderzoek, waarvan een representatieve steek-
proef van 50 monsters uit alle delen van de put is onderzocht (Herbig et al. 2013).

Voordat met het definitieve onderzoek begonnen kon worden, stond het opgravingsteam 
voor precies het omgekeerde probleem waarmee archeologen meestal geconfronteerd 
worden als ze een put onderzoeken. In plaats van de diepte in te gaan, moest er een 
steiger gebouwd worden om de bovenkant van het 4½ m hoge blok te bereiken (fig. 2). 
Tevens moest de inhoud van het blok continu nat gehouden worden om er voor te zorgen 
dat het organische materiaal niet uitdroogde en daarmee onherstelbare schade opliep.

De opgraving begon weinig spectaculair. Het bovenste deel van de vulling bestond uit 
dunne laagjes natuurlijk ingestroomd sediment met slechts weinige, kleine vondsten en 
ook de opvulling van de bouwkuil bevatte weinig materiaal. Het hout in het bovenste deel 

Figuur 1  Het 70 ton zware blok met 
daarin de onderste 3½ meter van de put.

OPGRAVING
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van het blok was slecht bewaard gebleven. Desondanks was duidelijk dat de bekisting 
van de put in blokbouw was opgetrokken. Uit de tweede bouwlaag kon ondanks de nog 
slechte conservering het eerste dendrochronologische monster gewonnen worden. Dankzij 
de aanwezigheid van een deel van het spinthout kon de balk op 5108±10 v. Chr. geda-
teerd worden, waarmee zekerheid verkregen werd over de bandkeramische ouderdom 
van het object. De situatie veranderde in de bovenste 0,75 meter van het blok nauwelijks, 
zodat het graven relatief snel ging. Met de vondst van het eerste intacte potje, nog altijd 
in de bovenste, natuurlijke vulling, veranderde de situatie drastisch. De lagen onder dit 
niveau bleken door menselijk toedoen, dus bewust te zijn opgevuld en bevatten enorme 
hoeveelheden vondsten. Op deze diepte konden eveneens de eerste organische resten in 
de vulling van de put vrijgelegd worden. De balken van de beschoeiing waren nu zo goed 
geconserveerd dat de bewerkingssporen op het oppervlak zichtbaar waren en het moge-
lijk was ieder bouwelement dendrochronologisch te dateren. Van opgraven kon vanaf dit 
niveau eigenlijk geen sprake meer zijn; iedere vondst moest met kleine plastic spateltjes 
uitgeprepareerd worden (fig. 3). Ingebed in het humeuze sediment lagen, naast honder-
den scherven en stenen, duizenden kleine en grotere fragmenten van hout, takken en 
boombast. De grootste problemen bij het graven veroorzaakten de vele stukjes touw die 
door de ligging onder het grondwater extreem zacht waren geworden en zich nauwelijks 
van het vochtige en plakkerige sediment onderscheiden lieten. 

Figuur 2  De ingekiste put met de opgra-
vingssteiger in de hal.

Figuur 3  Door de uitzonderlijk goede con-
servering en het waterverzadigde sediment 
was het opgraven extreem moeizaam.
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Behalve scherven is in de vulling een groot aantal complete potten aangetroffen, die 
samen met enkele disselklingen en benen werktuigen in groepen bij elkaar lagen. Dit 
materiaal is zeker niet als afval in de put terechtgekomen maar als intentionele deposities 
neergelegd. Iets meer dan een halve meter boven de bodem van de put werd een opmer-
kelijke verandering in sediment vastgesteld. Kennelijk was dit materiaal onder water afge-
zet. Ook het vondstmateriaal veranderde van samenstelling: er was veel minder aardewerk 
en vrijwel geen bot meer aanwezig. Daarvoor in de plaats lagen er — behalve eindeloos 
veel takjes, twijgen en schors — vier zakken uit boombast en opnieuw vele stukjes touw. 
Na bijna 2½ jaar precisiewerk was het bereiken van de bodem van de put wat vondsten 
betreft een anticlimax. Tijdens het gebruik was de put kennelijk goed onderhouden en 
regelmatig gereinigd. Behalve een groot aantal vrijgespoelde stenen lag half begraven een 
vijfde tas uit boombast in het natuurlijke sediment van de zool. De houten bekisting had 
echter nog een laatste grote verrassing in petto: het fundament van de beschoeiing bleek 
te bestaan uit een massief raamwerk van vier eiken balken. Een regelrechte sensatie was 
daarbij de toegepaste constructie: de balken waren vastgezet door middel van gezekerde 
pen-en-gat verbindingen.

De hoeveelheid vondstmateriaal is niet anders dan indrukwekkend te noemen. Gedu-
rende de opgraving zijn bijna 3000 vondst- en ruim 4500 monsternummers uitgegeven. 
Van de monsters bestaat ongeveer 3500 stuks uit houtfragmenten waarvan het op het 
eerste gezicht niet duidelijk was of er bewerkingssporen op zaten. Dit materiaal is samen 
met vrijwel alle andere vondsten na de opgraving gereinigd, doorgekeken, gefotografeerd 
en geselecteerd. Onder de in totaal circa 5500 vondsten bevinden zich 2000 onbewerkte 
stenen die aanwijzingen vormen voor de verschillende fasen van dichtgooien van de bouw-
kuil en de put.

Gedurende de opgraving zijn alle vondsten direct afgeleverd bij de restauratieafdeling, 
waar het materiaal onder het binoculair mechanisch gereinigd is, zodat het aardewerk 
achteraf geen ‘waserosie’ heeft ondergaan. Helaas was het noodzakelijk om het grootste 
deel van het aardewerk te impregneren. Het zal daarom in veel gevallen niet mogelijk zijn 
onderzoek aan eventuele inhoudsresten te doen. Daarentegen zijn mogelijke aankoeksels, 
pekresten en kleurstof in alle gevallen gezien en geconserveerd. Bij het schrijven van dit 
artikel zijn alle anorganische vondsten inmiddels geprepareerd en geconserveerd. Een 
groot gedeelte van het organische materiaal ligt echter nog in de koeling en het zal nog 
enkele jaren duren voordat alle vondsten behandeld zijn.

Hoewel de hydrologische situatie in het Atlanticum zich niet meer nauwkeurig laat recon-
strueren, is de aanwezigheid van de put in de nederzetting van Altscherbitz om meerdere 
redenen opvallend te noemen. Ten eerste bevindt zich slechts 150 meter ten westen van 
de site een nog tot in historische tijden watervoerend beekje, de Kalte Born. Ten zuiden 
van de nederzetting ligt een droogdalletje waarvan geologisch onderzoek tijdens de opgra-
ving heeft aangetoond dat hier ooit kwelwater aan het oppervlak kwam en waar mogelijk 
zelfs een bron aanwezig is geweest. In zoverre onderscheidt de nederzetting zich niet van 
andere bandkeramische sites, die meestal binnen een straal van enkele honderden meters 
van oppervlaktewater liggen (Linke 1976; Bakels 1978, hst. 14). Ten tweede is de geologi-
sche situatie erg atypisch. De ondergrond bestaat uit keileem uit de Saale-ijstijd die wordt 
bedekt door een dun laagje zandlöss. De keileem is vanaf een bepaalde diepte verzadigd 
met water, maar een echte grondwaterader wordt door de zeven meter diepe bouwkuil 
niet aangesneden, wat bij de meeste andere bandkeramische putten wèl het geval is (bijv. 
Spelter 1998). Ongeveer 60 cm boven de bodem van de put bevinden zich in de keileem 
enkele kleine zandbandjes. Dit niveau komt goed overeen met de vermoedelijke water-
stand in de put; de onderste 60 cm van de vulling was immers onder water afgezet. Ken-
nelijk hebben deze laagjes als aquifer gediend en is dat voldoende geweest om de put van 
water te voorzien. Waarom de put juist op deze plek aangelegd is, blijft de grote vraag. 
De geologische situatie verschilt niet van die in een groter gebied rond de nederzetting en 
er zijn aan het oppervlak vrijwel zeker geen indicaties geweest dat zich hier grondwater in 
de ondergrond bevond. Bij de opgraving zijn geen andere grondsporen van vergelijkbare 
diepte aangetroffen, zodat geconcludeerd moet worden dat culturele keuzes plaatsbepa-
lend zijn geweest en de put min of meer op goed geluk is gegraven.

Voor de constructie is eerst een extreem steilwandige bouwkuil, feitelijk een schacht, 
aangelegd met een doorsnede van gemiddeld 2½ meter, hetgeen bij een diepte van onge-
veer zeven meter een te verplaatsen volume van rond 35 m³ betekent. Helaas waren 
er geen sporen van de gebruikte gereedschappen meer vast te stellen. Er kan echter 
van worden uitgegaan dat er spades en hakken gebruikt werden zoals die in de put van 

BIOGRAFIE VAN DE PUT
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Erkelenz gevonden zijn (Weiner 1992, 239–240; Weiner 1994). In de opvulling tussen de 
betimmering en de bouwkuil zijn de enige twee fragmenten hertengewei van de opgraving 
gevonden, zodat ook aan het gebruik van hertshoornen houwelen of hakken gedacht kan 
worden om de zware keileem los te maken. In de zo aangelegde schacht werd een bekis-
ting met een binnenvlak van iets meer dan één vierkante meter geplaatst, wat vanwege 
het instromende grondwater vermoedelijk snel moest gebeuren. Als fundament diende 
een basisraam uit vier eiken balken. Vanwege de toegepaste techniek moet dat al aan het 
oppervlak in elkaar gezet zijn en kan het dus als ‘prefab’ element worden geïnterpreteerd. 
Het raam is door middel van pen-en-gat-verbindingen geconstrueerd, waarbij twee balken 
van gaten zijn voorzien en de andere twee ongeveer 16 cm lange pennen aan de beide 
uiteinden hebben. Om te voorkomen dat het raam tijdens het laten zakken uit elkaar viel, 
zijn de pennen voorzien van verticale gaten, waar wiggen doorheen zijn gestoken (fig. 4). 
Deze houtverbinding, een gezekerde of opgewigde, doorstekende pen-en-gat-verbinding, 
is uniek voor het Neolithicum. Een gewone pen-en-gat-verbinding was al bekend van de 
eerste bandkeramische put van Eythra (Stäuble & Campen 1999), maar de toevoeging van 
pennen die de verbinding zekeren ging tot nu toe niet verder terug dan de Romeinse tijd. 
Een in het oog springend detail zijn de groeven boven de gaten aan de binnenkant van de 
planken, waar de eerste laag balken van de blokbouwconstructie in grijpt (fig. 4).

De diepst gelegen balken van de opgaande constructie zijn zorgvuldig bewerkt en 
passen naadloos op elkaar; het zijn tevens de zwaarste elementen in de hele bekisting. Bij 
de bouw van het fundament is de zuidwestelijke hoek weggezakt, vermoedelijk doordat 

Figuur 4  Boven: Het basisraam van de 
beschoeiing, onder in vondsttoestand, 
boven uit elkaar gehaald om de construc-
tie te verduidelijken. Schematische afbeel-
ding op basis van laserscans.

Onder: Basisraam met de eerste balken 
van de blokbouw-constructie. In de ach-
tergrond zijn de twee groeven te zien waar 
de balken in gefixeerd waren.
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het instromende grondwater de zool van de put heeft uitgespoeld. Dit probleem is pas 
tussen de tweede en derde laag van de blokbouwconstructie gecorrigeerd door het invoe-
gen van een precies passende wig tussen de balken. Waarschijnlijk was dit ongeveer het 
niveau tot waar water in de put stond. De rest van de bekisting is onmiskenbaar minder 
zorgvuldig opgebouwd (fig. 5). De balken zijn voor een deel duidelijk dunner en de ele-
menten passen minder goed op elkaar. Een gedeelte van de smallere kieren is opgevuld 
met breeuwsel uit mos, bredere spleten zijn afgedicht met hout en op een paar plekken 
zijn tegen de buitenkant van de beschoeiing planken gezet. Tijdens het optrekken van de 
houten schacht is de bouwkuil beetje bij beetje opgevuld om de constructie van buiten 
te steunen. Vreemd genoeg is daar maar in heel beperkte mate de uitgegraven keileem 
voor gebruikt. De vulling bestaat voornamelijk uit sterk kleiige en humeuze aarde die ter 
plekke niet voorkomt en van elders aangevoerd moet zijn, mogelijk uit het ongeveer twee 
kilometer zuidelijker gelegen dal van de rivier de Schwarze Elster. Waarom dit materiaal 
gebruikt is en niet de ca. 35 m³ stort is niet verklaarbaar. 

In de opvulling van de bouwkuil bevinden zich grote hoeveelheden hout. Dat is deels 
gebruikt om de balken van buiten te ondersteunen tijdens de aanleg, maar ook om kleine 
werkplatformpjes te maken waarop de bouwers konden staan. Tussen dit hout bevinden 
zich afvalstukken van dezelfde bomen die voor de bekisting zijn benut, maar eveneens 
ouder materiaal dat al eerder voor andere constructies gebruikt was (zie beneden). Een 
curieus detail is een laag vette klei die op vele plekken aan de binnenkant van de bekisting 
was aangebracht en kennelijk als een extra afdichting diende, om te voorkomen dat vuil 
water door de zijkant van de beschoeiing sijpelde.

Hoe lang de put in gebruik is geweest is helaas onbekend. Wel schijnt de bodem regel-
matig schoongemaakt te zijn, aangezien het zandige materiaal hier vrijwel geen vondsten 
bevat. Ook werden er kleine reparaties uitgevoerd: toen aan één kant het basisraam 
onderspoeld raakte, is er met twee planken die door twee kleine paaltjes en een grote 

Figuur 5  Het bewaard gebleven deel 
van de houten beschoeiing. Niet alleen 
is goed te zien dat de conservering naar 
boven toe slechter wordt, maar ook dat 
minder zorgvuldig bewerkte balken zijn 
gebruikt. Schaalvaste afbeelding op 
basis van laserscans, werkelijke hoogte 
275 cm.
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steen op hun plaats werden gehouden een extra afdichting geplaatst (fig. 6). De reden 
waarom de put is opgegeven laat zich niet meer achterhalen. Drooggevallen is hij zeker 
niet. Wel is duidelijk dat het onderste deel intentioneel opgevuld is. De onderste lagen 
van de vulling zijn onder water uitgezakt waarbij de grovere, zandige fractie van het inge-
brachte sediment als eerste bezonken is en afgedekt wordt door het fijnere materiaal, iets 
dat ook in de slijpplaten die van deze vulling zijn gemaakt goed te zien is. Ingebed in dit 
sediment, dat waarschijnlijk van het oppervlak uit de directe omgeving van de put afkom-
stig is, liggen grote hoeveelheden hout, boombast en stenen. Als vondst spectaculair 
zijn de drie tassen en twee emmertjes uit boombast die in deze laag gevonden zijn. Eén 
daarvan lag op de bodem van de put met een steen in de opening, samen met een onont-
warbare kluwen touw. Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit soort zakken diende om het 
water te putten (Weiner 1997) en dat de bekende potten met vijf oren voor het bewaren 
en transporteren van water en andere vloeistoffen gebruikt werden. De twee emmertjes 
zijn van hetzelfde trapeziumvormige model zoals ze in de put van Erkelenz zijn aangetrof-
fen, de drie andere zakken zijn van een model dat alleen bekend is uit het oostelijkere 
verspreidingsgebied van de Bandkeramiek. Dit zijn echte tassen die zijn gemaakt door 
grote lappen boombast, waarschijnlijk afkomstig van jonge lindes, dubbel te vouwen. Aan 
de zijkant werden ze afgedicht met gekloofde stokken die in paren tegen elkaar gebon-
den zijn (fig. 7). Een dwars aangebrachte stok diende als greep en zorgde ervoor dat 
de tas niet dicht kon klappen. Hoewel het waarschijnlijk is dat de tas op de bodem voor 
het putten van water gebruikt is, geldt dit niet voor de overige exemplaren. Deze zijn na 
opgave van de put met het overige materiaal, waaronder ook plakken dierlijke mest, in de 
put gegooid, ondanks het feit dat ze nog goed bruikbaar waren.

Bovenop deze laag ligt een pakket sediment dat onder veel drogere omstandigheden is 
afgezet en zich ook door de vondsten sterk onderscheidt. Aan de basis ligt een vondstcom-
plex dat het beste met het Engelse begrip ‘structured deposition’ aangeduid kan worden. 
Het bestaat uit vijf complete potten, twee grote flessen met vijf oren, twee versierde 
kommen en een miniatuurpotje, plus één helft van een versierde pot die verticaal in twee 

Figuur 6  Reparatie in de vorm van twee 
plankjes die met pennen en een grote 
steen aan de onderkant van de put is aan-
gebracht.

Figuur 7  Links: Grote tas van boombast in de onderste vulling van de put.
Rechts: Basttas van de zool van de put. Schaal 1:6 (afbeelding op basis 
van een laserscan).
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stukken is gebroken. Deze vorm van depots zet zich naar boven voort. In de volgende 
laag liggen drie complete flessen, één daarvan met de opmerkelijk dunne touwtjes voor 
de ophanging er nog aan, afgedekt door een dikke laag scherven en delen van potten die 
voor het merendeel compleet gerestaureerd konden worden. In deze laag liggen tevens 
verschillende werktuigen uit bot en steen die intact in de put gedeponeerd zijn. Afgesloten 
wordt dit pakket door een opeenstapeling van acht potten die vrijwel onbeschadigd in 
de put terecht zijn gekomen en deels pas achteraf door inklinking van het sediment zijn 
gebroken. Deze opvulling met de deposities schijnt snel gegaan te zijn: een groot deel 
van de potten was zelfs nog compleet leeg, zonder ingespoeld sediment. Het neerleggen 
van depots als afsluitingsritueel is een bekend verschijnsel uit waterputten gedurende de 
gehele prehistorie, maar het is de eerste keer dat dit al in een vroeg-neolithische context 
vastgesteld kan worden.

De daarop volgende vulling lijkt over een langere tijd geaccumuleerd te zijn, iets waar 
uitgespoelde zandlaagjes op duiden. Aan de basis van dit pakket is nog één compleet potje 
met een heel bijzondere versiering neergelegd, kennelijk als afsluiting van het ritueel. 
De rest van de vulling bestaat uit lagen ingespoelde grond waar, op enkele scherven na, 
vrijwel geen vondsten meer in zitten. Kennelijk is met de deponering van het laatste kom-
metje het culturele leven van de put afgesloten. Opvallend genoeg is het bovenste deel 
van de put niet dichtgestort maar op natuurlijke wijze opgevuld, wat betekent dat aan de 
rand van de nederzetting een tijd lang een gat van bijna vijf meter diep heeft gelegen. Of 
het gebied in die tijd werd verlaten is niet duidelijk, aangezien het vondstmateriaal uit de 
nederzetting nog niet uitgewerkt is.

Het is niet de bedoeling om hier alle vondsten uit de put te presenteren; daarvoor ont-
breekt niet alleen de ruimte, maar ook is de analyse van het materiaal nog niet afgesloten. 
Een paar vondstgroepen verdienen het echter om nader voorgesteld te worden, mede 
vanwege de consequenties die ze kunnen hebben voor het denken over de Bandkeramiek. 
Een ruime keuze uit het belangrijkste vondstmateriaal is te zien in figuur 8.

Net als bij vrijwel alle bandkeramische opgravingen domineert het aardewerk in de put van 
Altscherbitz. In totaal kon maar liefst 32 kilo aardewerk worden geborgen, variërend van 
intacte potten met een gewicht van twee kilo tot ruim 1000 fragmentjes van minder dan 
één gram. Drieëndertig complete potten en grote fragmenten maken maar liefst 75% van 
het totale gewicht uit. Vrijwel alle bekende vormen uit de LBK zijn vertegenwoordigd, van 
grote flessen uit grof gemagerde waar met een inhoud van vijf liter tot een miniatuurpotje 
en een klein schaaltje. Wat opvalt, is het grote aantal reparaties aan het aardewerk, zowel 
bij de complete potten als bij de kleinere fragmenten en scherven. Reparaties aan aarde-

VONDSTEN

Figuur 8  De belangrijkste vondsten uit 
de put met onder andere alle 24 potten 
met een compleet profiel. Op de achter-
grond twee balken en een pen van het 
basisraam. Ook deze fotorealistische 
afbeelding is gegenereerd uit laserscans.
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werk zijn ook op vindplaatsen zonder organische conservering bekend, m.n. aan de hand 
van de typische boorgaatjes, maar die blijken een volledig vertekend beeld te geven van 
de schaal waarop hersteld werd. Van de 24 potten met een compleet profiel vertonen er 
negen reparatiesporen, die zowel op grove als fijne waar voorkomen. Slechts drie van deze 
reparaties zijn uitgevoerd met behulp van geboorde gaatjes. De rest is alleen met pek 
gekit, waarbij de naad vaak extra is afgedekt met een strookje berkenbast. Bij kleinere 
fragmenten zijn er eveneens veelvuldige aanwijzingen voor reparaties, die meestal slechts 
uit pekresten langs de breuken bestaan. Evenmin is het zo dat alle boorgaatjes ter repa-
ratie dienden: bij één pot zijn onder de rand drie gaten geboord die eerder in verbinding 
gebracht kunnen worden met een ophanging. Daarnaast zijn er twee forse fragmenten van 
grote potten gevonden, één daarvan met resten van een eerdere reparatie, die kennelijk 
als schaal gerecycled zijn. Eén ding wordt aan de hand van het keramisch materiaal uit de 
put heel duidelijk: aardewerk was geen wegwerpproduct, maar het werd vaak en met veel 
moeite gerepareerd — en vervolgens nog lang gebruikt.

Bij sommig aardewerk wekt het enigszins verbazing dat men de moeite heeft geno-
men om het te herstellen, zoals bij het kleine potje uit de basisdepositie. Het is een klas-
siek bandkeramisch kommetje met een ingekraste versiering (fig. 9a). Het potje met een 
inhoud van 900 ml is zorgvuldig gemaakt, maar bij de versiering lijkt de waarschijnlijk nog 
onervarene pottenbakster kompleet de draad te zijn kwijtgeraakt. Het hoofdmotief begint 
met twee klassieke bogen, maar bij de derde boog begint het verloop al wat hoekiger te 
worden, om dan bij de vierde boog, waar eigenlijk al geen plaats meer voor is, over te 
gaan in een rectilineair verloop (fig. 9b). Daarmee schijnt dit potje een zeldzame uitzon-
dering op de universele versieringsregel in de LBK te zijn dat curvilineaire en rectilineaire 
motieven nooit samen op één pot voorkomen (vgl. De Grooth & Van de Velde 2005, 229). 
Ook de secundaire versieringen variëren nogal. Zo is een keer een halter-motief aanwezig, 
terwijl in de volgende top een simpele rechte lijn werd ingekrast en het aantal onderbre-
kingslijnen in de dalen iedere keer anders is. Zoals goed te zien is aan de beschadigingen 
van het oppervlak, is het potje lang in gebruik geweest, totdat het in twee helften brak. 
Het werd hersteld door aan beide kanten ter weerszijden van de breuk twee gaatjes te 
boren, waarna de helften met een touwtje samengebonden werden. Daarna werd de breuk 
met pek gekit en de gaatjes met pek opgevuld. Als extra afdichting is vervolgens een 
streep berkenbast over de naad en de boringen geplakt. Uiteindelijk werd het kommetje, 
samen met 4½ andere pot, als onderste depositie in de vulling van de put gelegd. Waarom 
dit qua decoratie min of meer mislukte stuk toch zo zorgvuldig werd behandeld, valt niet 
meer te achterhalen, maar het is opmerkelijk dat zelfs zulke voorwerpen een speciale rol 
konden spelen.

In schril contrast met het hierboven beschreven potje staat een klein kommetje uit het 
bovenste aardewerkdepot (fig. 10). Met een gewicht van slechts 228 gram en een inhoud 
van nog geen 700 ml is het één van de kleinste potjes uit de put. Qua vorm en versie-
ring past het uitstekend in de zgn. Elster-Saale-stijl, die kenmerkend is voor de jonge en 

Figuur 9a  Slordig versierd kommetje met reparatie. 
Onder het horizontale stukje berkenbast bevinden zich 
twee boorgaatjes. Schaal 1:2.

Figuur 9b  Afgerold ornament van hetzelfde potje. 
Schaal 1:3.
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jongste Bandkeramiek in het gebied rond Halle en Leipzig (Kaufmann & York 1985). Het 
donkere oppervlak is glad gepolijst en vertoont geen gebruikssporen. De vijfledige ver-
siering is even regelmatig als zorgvuldig aangebracht en bevat nog resten van een witte 
massa. Een analyse heeft aangetoond dat het daarbij om kaolien oftewel porseleinaarde 
gaat. Het is overigens het enige stuk aardewerk uit de put waarop, ondanks de in het 
algemeen uitstekende conservering van de oppervlaktes, een incrustatie is aangetroffen. 
Bij het reinigen van het aardewerk is speciaal op het voorkomen van pigment gelet, maar 
in geen enkel geval konden sporen van kleurstoffen vastgesteld worden. Dit is een sterke 
aanwijzing dat lang niet alle versieringen op bandkeramische potten benadrukt zijn door 
het aanbrengen van een kleurpasta, zoals wel beweerd wordt (Lüning 2002, 112, Abb. 
196). Het potje maakt een ongebruikte indruk. De enkele barst is veroorzaakt door sedi-
mentdruk, en maakt samen met enkele andere vers aandoende stukken duidelijk dat het 
aardewerk uit de put geen afval is maar zorgvuldig geselecteerd materiaal. De helderste 
illustratie dat het hier niet om een willekeurige verzameling potten gaat, is het kommetje 
dat als afsluiting van de deponeringen diende (fig. 11a). Meer nog dan het exemplaar van 

Figuur 10a  Een schoolvoorbeeld van zorgvuldige afwer-
king. In de ingekraste versiering bevindt zich nog de witte 
kleurpasta uit kaolien. Schaal 1:2.

Figuur 10b  Afgerold ornament van hetzelfde potje. 
Schaal 1:3.

A

B

C

Figuur 11a  Kommetje met organische 
versiering uit in pek ingelegde strookjes 
berkenbast. Schaal 1:2.

Figuur 11b  Tomografie van de oorspron-
kelijke ingekraste versiering. Aan de 
rechterkant zijn de breuk en twee van de 
boringen van de reparatie te zien. Schaal 
1:2.

Figuur 11c  Detail van de bodem, waar 
door gebruik de peklaag afgesleten is. 
Schaal 1:2.
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figuur 9 is het een stuk met een echte biografie en behoort het tot de interessantste stuk-
ken aardewerk uit de LBK überhaupt. Oorspronkelijk was het een kommetje met een sim-
pele, ingekraste vijfledige meanderversiering die goed in de Midden-Bandkeramiek van de 
regio past. De computertomografie (fig. 11b) toont lichte beschadigingen van het opper-
vlak die als gebruikssporen geïnterpreteerd kunnen worden. Op een gegeven moment is 
de pot in twee helften gebroken, die na het boren van twee paar gaten m.b.v. touwtjes en 
berkenpek aan elkaar geplakt zijn. Daarna is er over het gehele oppervlak een dunne laag 
pek aangebracht, waarin met dunne strookjes berkenbast een patroon is ingelegd dat met 
de oorspronkelijke versiering niets te maken heeft. In deze vorm is het kommetje nog een 
tijd lang gebruikt, wat goed te zien is aan het feit dat de peklaag op de bodem kompleet 
afgesleten is (fig. 11c). Het laatste stadium van gebruik valt samen met een verandering 
in context: de pot diende als afsluiting van de depositierituelen in de put.

Versiering van aardewerk met in pek ingelegde marqueterie is uiterst zeldzaam in de 
LBK, hetgeen niet alleen aan de conserveringsomstandigheden ligt. Het wekt dan ook 
verbazing dat er twee complete potten met dit type decoratie in de put van Altscherbitz 
zijn gevonden, wat de speciale status van de vondsten nog eens benadrukt. Het tweede 
exemplaar is helaas veel minder goed geconserveerd, doordat het in een hoek van de put 
lag en door de druk van het sediment sterk gefragmenteerd was (fig. 12). Hier bestaat 
de versiering uit gespiegelde spiralen die aan de boven- en onderkant begrensd worden 
door getande strookjes berkenbast. Wat er nu relatief onbeduidend uitziet moet in verse 
toestand een spectaculaire aanblik zijn geweest: spierwitte, matte versieringen op een 
glanzende, letterlijk pikzwarte ondergrond.

Behalve de beide potten uit de put van Altscherbitz zijn er slechts twee andere min of 
meer complete exemplaren bekend: één uit de put van Rehmsdorf (Einicke 1996; 1998, 
Abb. 4.1) en een slecht geconserveerd exemplaar uit het grafveld van Schwetzingen 
(Behrens 1997). Beschildering en het gebruik van pek voor de versiering van aardewerk 
is een typisch stijlelement van de Šárka-fase van de jongere en jongste LBK, met een 
zwaartepunt in Bohemen (Vencl 1961). Dat deze versieringen echter zeldzaam waren, is 
goed te zien bij vergelijking met vondsten uit de andere putten. In Eythra zijn er slechts 
drie kleine scherfjes van dit type gevonden (Stäuble 2002, 141) en in Altscherbitz bevindt 
zich tussen de overige 2300 scherven welgeteld nog één klein fragmentje met pek- en 
berkenbastversiering. Terwijl het patroon van de pot in figuur 12 bijna identiek is aan 
enkele beschilderde kommen uit de buurt van Praag (Jíra 1911), bestaan er voor de met 
concentrische cirkels versierde kleine kom nauwelijks parallellen. Het lijkt er sterk op dat 
er voor het gebruik van organische ornamenten en de welbekende ingekraste versiering 
verschillende regels golden, al zijn de gebruikte basiselementen zoals bogen en spiralen 
wel vergelijkbaar.

Figuur 12  Door inklinking van het sedi-
ment sterk gefragmenteerde pot met orga-
nische versiering. Schaal 1:2.
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Niet alleen de individuele potten zijn informatief. In het geval van de deposities, die in een 
korte tijd tot stand zijn gekomen en bijna als gesloten vondst kunnen gelden, is het vooral 
het ensemble dat van wetenschappelijke betekenis is. Door het grote aantal verschillende 
versieringen in een nauwkeurig gedateerde context zal het aardewerk bij de opbouw van 
een regionale typochronologie (waaraan op het ogenblik wordt gewerkt) een belangrijke 
rol spelen.

Een ander belangrijk winstpunt is dat het hier mogelijk was al het aardewerk zeer zorgvul-
dig te reinigen, waardoor van veel scherven aan de hand van de oppervlakte en de afron-
ding van de breuken meer over de tafonomische processen gezegd kan worden. Zoals te 
verwachten zijn de meeste kleine scherfjes sterker afgerond dan de grotere, wat er op 
wijst dat ze langer aan het oppervlak gelegen hebben en als ‘zwerfscherven’ of ‘strooigoed’ 
toevallig met het inbrengen van de vulling in de put terecht zijn gekomen. De scherven 
met scherpe breukvlakken en intact oppervlak zijn direct na de breuk ingebed (fig. 13). 
Dit is een duidelijke bevestiging van de roep om zorgvuldiger om te gaan met het vondst-
materiaal nà de opgraving (Van Wijk & Van de Velde 2007, 146).

Vuursteen en putten schijnen niet samen te gaan. In geen enkele put zijn tot nog toe bij-
zondere vuursteenvondsten gedaan. Altscherbitz is wat dat betreft geen uitzondering. In 
vergelijking met de andere vondstcategorieën zijn de geslagen stenen werktuigen maar 
pover vertegenwoordigd. Er zijn slechts vier gemodificeerde artefacten uit de put geko-
men: een schrabber, een afgeknotte kling, een lateraal geretoucheerde afslag en een 
sikkelkling, die alle los in de vulling lagen. Doordat de vindplaats direct op sterk vuur-
steenhoudende keileem ligt, is het overige vuursteen extreem moeilijk te classificeren. 
De meeste stukken zijn ontegenzeggelijk natuurlijk, maar voor een groot aantal exem-
plaren is niet definitief te zeggen of het om verder onbewerkt gebleven artificiële afslagen 
en brokken gaat of dat het natuurlijk ontstane stukken zijn (vgl. Verhart 2005, 87–88). 
Deze onzekerheid wordt versterkt door twee vondsten die onmiskenbaar door mensen 
zijn gebruikt, maar in een andere context nooit zouden zijn opgevallen. Het eerste stuk 
is een verder onbewerkte afslag die van een laag pek is voorzien. In het pek zijn geen 
afdrukken te herkennen, zodat het onwaarschijnlijk is dat het artefact gevat is geweest. 
Waarschijnlijk is het pek aangebracht om er een betere grip op te krijgen en de scherpe 
randen te bedekken. Het andere exemplaar zou, als het los gevonden zou zijn, in de op 
één na laagste categorie van de doorgevoerde classificatie — ‘mogelijk bewerkt, waar-
schijnlijk natuurlijk’ — terecht zijn gekomen (fig. 14). De dorsale zijde bestaat uit een 
natuurlijk oppervlak, waarop aan één kant door het glaciale transport veroorzaakte druk-
kegeltjes te zien zijn. Het slagvlak is, voor zover zichtbaar, tamelijk versplinterd en het 
distale einde is een hinge. De dunnere zijde vertoont lichte beschadigingen, waarvan 
onder andere omstandigheden macroscopisch nauwelijks zou kunnen worden bepaald of 
het om gebruiksretouche of natuurlijke beschadigingen gaat. Uitgerekend dit 25 mm lange 
afslagje is het enige geschachte vuurstenen artefact uit de hele LBK. Het handvat maakt 
eveneens een nogal geïmproviseerde indruk. Het bestaat uit een overlangs gespleten twijg 
die om de afslag is gevouwen en vervolgens met strookjes bast dichtgebonden is. Of het 
een echt werktuig is, ad-hoc gereedschap of speelgoed, is door de unieke status niet te 
zeggen. De vondst van twee vergelijkbare stukken in een Zuid-Duitse meeroevernederzet-
ting (Hoffstadt 2005, 101, Taf. 33–34) geeft aan dat zulke minimalistische werktuigen ook 
in het latere Neolithicum niet ongebruikelijk waren.

Deze typologisch onclassificeerbare, maar evident als werktuig gebruikte stukken 
roepen grote vragen op over de relevantie van formele typologie. Ze maken duidelijk dat 
er tussen het materiaal dat als ongemodificeerde afslagen of afval wordt afgedaan een 
groot aantal stukken zal zitten dat wel degelijk als werktuig is gebruikt. In dit licht zou 
het zeker interessant kunnen zijn om op uitgebreidere schaal gebruikssporenanalyse aan 
dergelijk materiaal door te voeren. Enkele onderzoeken in die richting laten zien dat hier 
nog met grotere verrassingen rekening gehouden moet worden (Caspar & Burnez-Lanotte 
2008; Van Gijn 2010, bijv. fig. 9.1).

Naast de traditionele vondsten uit minerale grondstoffen zijn het natuurlijk de organische 
resten die in natte sites de meeste belangstelling trekken. Met uitzondering van enkele 
voorwerpen die samen met het bouwhout besproken worden, was de vondstinhoud van de 
put van Altscherbitz, zeker vergeleken met Erkelenz (Weiner 1994), relatief mager. Er zijn 
enkele bewerkte houtjes verzameld waarvan niet te achterhalen valt waarvoor ze gebruikt 
zijn, maar het overgrote deel van de 3500 kleinere objecten uit hout en boombast zijn 

Figuur 13  Scherf die langer aan het 
oppervlak heeft gelegen met duidelijke 
afronding aan de breuken. Aan de bui-
tenkant zijn nog resten van pek van een 
voorgaande reparatie aanwezig. Ware 
grootte.

ORGANISCH MATERIAAL
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natuurlijke stukken. Er is één randfragmentje van een houten kom gevonden, die waar-
schijnlijk vergelijkbaar is met het exemplaar uit Erkelenz (Lehmann & Weiner 1995, 27). 
Ander houten vaatwerk ontbreekt, afgezien van de al eerder besproken tassen en emmer-
tjes uit boombast. Behalve artefacten is ook een groot aantal onbewerkte lappen boom-
bast in het sediment van de put ingebed, voornamelijk in de onderste lagen. Samen met 
enkele honderden eindjes van uit bastvezels gedraaide touwtjes maakt dit duidelijk dat 
naast hout ook boombast een belangrijke grondstof was (Stäuble & Elburg 2011, 54).

Bij het veelvuldig voorkomen van touw in alle putten met goede organische conser-
vering is het vreemd dat textiel vrijwel ontbreekt. In Erkelenz is een object met onzekere 
functie, mogelijk een zak of een zeef, opgegraven (Lehmann & Weiner 1995, 26), dat 
waarschijnlijk uit bastsnoertjes is geknoopt. In Altscherbitz is een fragment gevonden dat 
waarschijnlijk wel als echt textiel geduid kan worden. Het lijkt er sterk op dat ook dit lapje 
stof niet geweven maar geknoopt is. In dit verband moet er op gewezen worden dat de 
over het algemeen basische omstandigheden in de vulling van de putten erg slecht zijn 
voor het behoud van dierlijke vezels (m.n. keratine). In geen enkele put zijn resten van 
leer, hoeven, haar of hoorn gevonden, wat bij het brede spectrum aan vondsten en mate-
rialen wel te verwachten zou zijn geweest. De vulling in Altscherbitz bevat waarschijnlijk 
één directe aanwijzing voor de aanwezigheid van vergaan dierlijk materiaal. Ter hoogte 
van de basisdepositie kon een min of meer sikkelvormige verkleuring met een lengte van 
ongeveer 50 cm vrijgelegd worden. Aan de brede kant bestond de verkleuring uit twee 
papierdunne laagjes en aan het smallere einde, dat tegen de houten beschoeiing lag, 
waren wat resten in de vorm van dunne plaatjes bewaard gebleven. Hoogstwaarschijnlijk 
zijn dit de laatste overblijfselen van een grote hoorn geweest, waarvan de punt door de 
looistoffen uit het eikenhout van de bekisting iets beter geconserveerd is. Samen met de 
twijfels die bestaan over het gebruik van vlas voor het maken van linnen (zie onder), zou 
de door conserveringsomstandigheden bepaalde afwezigheid van specifiek, uit keratine 
opgebouwd dierlijk materiaal als aanwijzing gezien kunnen worden, dat bandkeramisch 
textiel voornamelijk uit dierlijke vezels bestond of de kleding uit leer werd gemaakt. Dit 
zou goed passen bij het hoge niveau van leerbewerking dat aan de hand van de gebruiks-
sporen op de vuurstenen werktuigen gepostuleerd is (Van Gijn 2010, 81–83).

De archeobotanische resten zijn extreem goed geconserveerd en laten eens te meer zien 
wat er onder normale omstandigheden gemist wordt: slechts één procent is verkoold. 
In het botanische materiaal zijn alle bekende cultuurgewassen van de bandkeramiek 
vertegenwoordigd: tarwe, gerst, maanzaad, lijnzaad en peulvruchten. De tarwe bestaat 
voornamelijk uit de bedekte soorten emmer (Triticum dicoccum) en eenkoorn (T. mono-
coccum), waarbij, zoals gebruikelijk in de LBK, emmer duidelijk overweegt. In vergelijking 
hiermee zijn de hoeveelheden naakte tarwe en gerst verwaarloosbaar. Het lijkt er sterk 
op dat deze beide soorten niet intentioneel verbouwd werden, maar eerder als een min of 
meer gewenste bijmenging te beschouwen zijn. Twee voor het gehele Neolithicum unieke 
vondsten zijn vrijwel complete aren die in de vulling vrijgelegd konden worden (fig. 15). 
Het gaat daarbij om een intact exemplaar van eenkoorn en een groter fragment van een 
emmer-aar. Het feit dat deze aren zonder halm in het sediment terecht zijn gekomen is 
een bevestiging van het idee dat alleen de aren geoogst werden en het stro op het veld 
bleef staan (Knörzer 1998, 243–244; Bakels 2005, 75 met fig. 7).

Bij de peulvruchten zijn zowel resten van linzen als van erwten aanwezig, zij het 
slechts in zeer geringe aantallen. Zelfs onder de ideale omstandigheden van de put blijven 
deze zaden bijna alleen in verkoolde vorm bewaard. De oliehoudende zaden van vlas en 
papaver zijn daarentegen weer erg goed vertegenwoordigd. De frequente aanwezigheid 
van deze oliezaden corrigeert het tot dusver bestaande idee dat deze planten voornamelijk 
in het westelijke deel van de bandkeramiek voor zouden komen (Lüning 2000, 86–87). 
Het lijnzaad is vrij groot en laat zich het beste vergelijken met zaden van de variëteiten 
die voor de oliewinning gekweekt worden. Of vlas ook werd verbouwd om er linnen van 

Figuur 14  Vuursteenafslag met een 
handvat gemaakt uit een gespleten tak. 
Schaalbalk 3 cm.

Figuur 15  Complete aar van eenkoorn. 
Lengte 70 mm. 
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te maken, is onbekend. Alle vermeldingen van linnen in de Bandkeramiek gaan terug op 
de vondst van enkele vezels in de put van Mohelnice (Opravil 1977); het is niet duidelijk 
of het daarbij om resten van een stengel gaat of om een stukje garen. Hoewel lijnzaad in 
vrijwel alle macrobotanisch onderzochte putten aanwezig was, zijn er geen andere vond-
sten van linnen of zelfs maar vlasstengels bekend.

Naast akker- en tuinbouw heeft het verzamelen van planten nog een vrij belangrijke rol 
gespeeld, hetgeen moge blijken uit de resten van wilde vruchten zoals hazelnoten, eikels, 
rozebottels, sleedoorn, wilde appel en vooral honderden zaadjes van de bosaardbei. 
Enkele planten zijn zo veelvuldig aanwezig, dat het de vraag is of we hier nog van onkruid 
kunnen spreken, of dat ze gericht geteeld werden. In de eerste plaats gaat het daarbij om 
de melganzevoet (Chenopodium album), die in 98% van alle botanische monsters is aan-
getroffen en daarmee de best vertegenwoordigde plant is. Onder de uitgetelde resten uit 
de 50 in detail onderzochte botanische monsters bevinden zich bijna 200.000 zaadjes van 
deze plant. Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat deze hoeveelheid minder immens is 
dan het klinkt, aangezien één plant al enkele honderdduizenden zaden kan produceren. 
De zaden van de melganzevoet kunnen tot meel worden verwerkt, terwijl de bladeren (in 
beperkte hoeveelheden) als groente bereid kunnen worden; ze hebben een met spinazie 
vergelijkbare smaak. Ook bij de veelvuldig aangetroffen zaden van de zwaluwtong (Fallo-
pia convolvulus, syn. Polygonum convolvulus) en dravik (Bromus sp., hier is het materiaal 
nog niet naar soort onderscheiden) is het mogelijk dat het niet om onkruid gaat, maar om 
bewust verbouwde planten (Lüning 2000, 91–92; Bakels 2005, 73–75).

Nog twee andere planten die van nature niet in Midden-Europa voorkomen zijn ruim-
schoots vertegenwoordigd. Het gaat daarbij om de lampionplant (Physalis alkekengi) 
en bilzekruid (Hyoscyamus niger). Van Physalis is het zeer waarschijnlijk dat de bessen 
werden verzameld. Er zijn enkele vruchten gevonden die kennelijk niet meer in de omrin-
gende lampion zaten toen ze in de put terecht kwamen (fig. 16). Raadselachtiger is de 
talrijke aanwezigheid van het zeer giftige bilzekruid in meer dan de helft van alle onder-
zochte monsters. In de andere putten uit de buurt van Leipzig is het eveneens in grotere 
hoeveelheden gevonden. Het is zeker niet uit te sluiten dat de plant, die bekend staat 
om zijn hallucinogene en medicinale werking, geteeld of in ieder geval verzameld werd 
(Herbig 2012).

Erg veel bot heeft de put niet opgeleverd en het archeozoölogische onderzoek is nog niet 
afgesloten, vandaar dat er over dit aspect nog niet veel te zeggen valt. Omdat de put niet 
als afvalkuil gebruikt is, bestaat het botmateriaal voornamelijk uit de resten van kleine 
zoogdieren, vogels en amfibieën. Zeker een deel van de diertjes is in de put is gevallen 
nadat deze in onbruik raakte (fig. 17). In het geval van enkele concentraties van muizen-
botjes is het aannemelijk dat het resten van braakballen van roofvogels betreft. De grotere 
botten, voornamelijk rund, schaap en varken, zijn over het algemeen sterk gefragmen-
teerd en verweerd, wat er op duidt dat het materiaal geruime tijd aan het oppervlak heeft 
gelegen en met het vulsediment in de put terecht is gekomen. Bij de kleine zoogdieren 
zijn verschillende soorten woelmuizen, spitsmuizen en echte muizen aanwezig. Vooral de 
laatste groep is interessant in verband met de vraag of daarmee het voorkomen van de 
huismuis in het Vroeg-Neolithicum bevestigd kan worden (Kroll 2010).

Figuur 16  Bes van de lampionplant.

Figuur 17  Skelet van een kikker die 
waarschijnlijk in de opgegeven put is 
gevallen.
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Onder het botmateriaal bevindt zich één opvallende vondst: een gewisselde menselijke 
melktand (fig. 18). Helaas is die pas bij het uitzoeken van de zeefresidu’s gevonden, zodat 
de context niet helemaal zeker is, maar hij komt uit het onderste gedeelte van de vulling 
met deposities. Het is een rechter hoektand uit de bovenkaak, met een lichte aanslag van 
tandsteen. Dit element is één van de laatste tanden die gewisseld worden, op een leeftijd 
van 10 tot 11 jaar, en markeert daarmee een belangrijke fase in de ontwikkeling van kin-
deren tot adolescenten, zeker in een tijd met een vermoedelijk zeer hoge kindersterfte. 
Gezien de goede staat waarin de tand verkeert, moet hij direct in de put terecht zijn 
gekomen en niet aan het oppervlak hebben gelegen. Gewisselde melktanden zijn door de 
resorptie van de wortel fragiel en ze hebben een sterke neiging om te splijten. Of er een 
samenhang met de overige deposities in dit gedeelte van de put bestaat blijft onduidelijk, 
maar het lijkt niet onwaarschijnlijk.

Onder het tiental bewerkte botten bevinden zich vijf priemen en een spatel, zoals ze 
veelvuldig bekend zijn uit de LBK. Daarnaast zijn er enkele bijzondere stukken ontdekt: 
een hanger gemaakt uit een varkenshoektand en een 16 cm lange, doorboorde priem die 
versierd is met ingeboorde putjes. De priem vertoont frappante overeenkomsten met een 
marlspieker, een stuk gereedschap dat gebruikt wordt bij schiemanswerk. Raadselachtig 
zijn twee buisjes die uit vleugelbotten van grote vogels zijn gemaakt en waarvoor geen 
goede archeologische parallellen bekend zijn. Van de ulnae zijn zorgvuldig de gewrichten 
afgesneden; de diafyse is over de gehele lengte intact gebleven en de proximale kant 
heeft een uitstekende lip. De vorm doet sterk denken aan een fluit, mede door een twee 
mm grote boring in één van de stukken (fig. 19). Het gepolijste oppervlak en de afgeronde 
randen duiden er echter op dat het hier eerder om werktuigen gaat dan om sieraden of 
muziekinstrumenten. Deze interpretatie wordt gesteund door een klein ringetje dat ken-
nelijk het afgesneden uiteinde van een compleet afgesleten derde exemplaar is. De enige 
vergelijkbare vondsten stammen uit twee Cortaillod-nederzettingen in Zwitserland (Schi-
bler 1981, 66, Taf. 10 & 46; 1987, 74, Taf. 19), waar slechts één van de drie exemplaren 
uit een ulna gemaakt is. De beide andere zijn uit radii vervaardigd. Ook van deze stukken 
is de functie onbekend.

Terwijl het archeobotanische onderzoek nog te zien is als een welkome aanvulling op en 
bevestiging van de onderzoeksresultaten van verkoold materiaal, is het verkregen inzicht 
in de houtbewerking compleet nieuw. In de vulling zijn vier disselklingen gevonden die 
alle gebruikt zijn, maar onbeschadigd in de put zijn geraakt (zie fig. 8, rechts van het 
midden). Net als bij het aardewerk schijnt er sprake te zijn van doelgerichte deposities. 
Twee van de klingen lagen in dezelfde laag van de onderste vulling, diametraal tegenover 
elkaar. Het gaat om een platte, tamelijk trapezoidale kling en een extreem klein hoog 
disseltje, beide gemaakt uit amfiboliet (fig. 20). Ze vertonen de typische sporen van de 
bevestiging aan een houten steel (Dohrn-Ihmig 1981; Weiner & Pawlik 1995) maar zijn 
los in de put terecht gekomen. Het optreden van de twee verschillende vormen als een 
paar herinnert sterk aan het gebruik om ook in graven ongelijke paren mee te geven (zie 
onder). Het derde exemplaar, een wat atypische platte maar relatief smalle kling die uit 
een groenschist is gemaakt, lag eveneens ongesteeld in de vulling, te midden van de laag 
scherven. Het vierde stuk was compleet met steel in de put gedeponeerd, stratigrafisch 
op het niveau van de depositie met hele potten, maar helaas op een hoogte waar de 
organische conservering nog vrij slecht was. Hierdoor was het hout grotendeels vergaan 

Figuur 18  Gewisselde melktand.

Figuur 19  Buisvormig werktuig gemaakt 
uit de ulna van een grote vogel, waar-
schijnlijk kraanvogel. Schaal 1:2 (tekening: 
D. Mackowsky).

HOUTGEBRUIK
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en restte slechts een afdruk met enkele vezels in het sediment (fig. 21) (Elburg 2008a). 
Dankzij de fijn-stratigrafische opgravingsmethode kon de afdruk uitgeprepareerd worden, 
waarna er een afgietsel van is gemaakt. Ook deze kling is vervaardigd uit amfiboliet, dat 
net als de beide exemplaren uit de diepste depositie macroscopisch grote overeenkomst 
vertoont met de zgn. Actinoliet-Hoornblende-Schist (Schwarz-Mackensen & Schneider 
1983), het meest gebruikte materiaal voor disselklingen in de LBK, dat vermoedelijk uit 
het oosten van Tsjechië stamt (Christensen et al. 2006). Deze vondst is om drie redenen 
vermeldenswaardig. Ten eerste is het de eerste directe bevestiging van het vermoeden 
dat deze bandkeramische hakwerktuigen inderdaad als een dissel, met de snede dwars 
op de lengterichting van de steel, gebruikt werden. Geheel onverwacht is daarentegen de 
hoek tussen de kop van het houten handvat en de steel. In tegenstelling tot vrijwel alle 
bekende etnografische en archeologische voorbeelden (vgl. Van Gijn & Louwe Kooijmans 
2005, 350, fig, 15.8) staan deze in een stompe hoek ten opzichte van elkaar. Dat dit 
geen gevolg is van de slechte conserveringsomstandigheden tonen twee andere houten 
grepen uit andere putten, de ‘eendensnavel’ van Eythra put 20/21 (Campen 2000, 45–46 
en Abb. 2) en het ‘ijzer nummer 7’ uit Erkelenz (pers. med. Jürgen Weiner, LVR-Amt für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland). Deze beide vattingen vertonen eveneens een stompe 
hoek tussen steel en kop en ook de andere kenmerken komen goed met de afdruk uit 
Altscherbitz overeen.

In de onderste lagen van de put is nog een afgekeurd halffabricaat gevonden dat 
waarschijnlijk een vergelijkbare greep had moeten worden. Bij dit exemplaar, bestaande 
uit een gekloofd stuk stam met een zijtak als steel, is de hoek tussen steel en kop vrijwel 
identiek aan de andere vondsten. Aangezien er geen ethnografische parallellen voor deze 
vorm van steel te vinden zijn, blijft het gebruik van de op deze manier gesteelde dissels 
vooralsnog onduidelijk. Uit eerste experimenten met replica’s blijkt dat de werking van 
zulke werktuigen eerder met een schaaf dan met een bijl vergelijkbaar is (Walter et al. 
2012, 93). 

De laatste verrassing was het hout waaruit de eerstgenoemde steel bestond: de reste-
rende vezels konden als beuk gedetermineerd worden (pers. med. Werner Schoch, Labor 
für Quartäre Hölzer), een boom die pas gedurende het Neolithicum zijn intrede doet in 
Midden-Europa. Dat betekent dat òf het hout, al dan niet met bevestigde disselkling (dus 
als compleet werktuig), uit zuidelijker gelegen streken werd geïmporteerd, òf dat het hier 
om een van de oudste bewijzen voor het voorkomen van de beuk in Duitsland en omstre-
ken gaat.

Figuur 20  Miniatuurdisseltje (links) en 
een platte disselkling die in dezelfde laag 
gedeponeerd waren. Laserscan-mon-
tage. Schaal 1:1
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Doordat het oppervlak van de houten balken zo goed bewaard is gebleven, kan nu ein-
delijk het al lang bestaande vermoeden dat de verschillend gevormde disselklingen voor 
andere taken gebruikt werden, worden bevestigd. Traditioneel worden er drie vormen 
van dissels in de LBK onderscheiden: platte, hoge en smal-hoge (Bakels 1987). Wanneer 
er meerdere dissels in een graf meegegeven zijn, betreft het vrijwel altijd verschillende 
types, hetgeen een sterke aanwijzing is voor een complementaire functie. Op de houten 
balken van de beschoeiing zijn de sporen van twee types, de platte en de smal-hoge, 
terug te vinden; onmiskenbare sporen van zware hoge dissels ontbreken vreemd genoeg. 
De bekapte oppervlaktes dragen altijd de sporen van platte klingen terwijl de balken op 
lengte gebracht zijn met zeer smalle klingen (fig. 22). Het verschil in gebruik is vooral 
goed te zien bij één van de balken van het raam aan de basis. Hier is bij het kloven van 
de stam een scheur opgetreden, waardoor er een grote platte splinter aan de oppervlakte 
ontstond (vgl. Darrah 1982, fig. 12.17–18). Hoewel het gehele oppervlak met een platte 
dissel bewerkt is, werd de toch vrij dunne laag afgespleten hout met een smalle kling 
afgehakt. De bij het bewerken van de constructiebalken gebruikte klingen moeten grote 
overeenkomst hebben vertoond met de beide stukken uit de onderste depositie. Vooral 
de dimensies en de vorm van de smalle sporen komen exact overeen met de kleine smal-
hoge kling. Dat deze kleine werktuigen geen speelgoed of rituele objecten zijn, hebben 
proeven met een kopie van het smalle klingetje laten zien. Het was buitengewoon effectief 
bij het doorhakken van gekloofde planken en liet daarbij dezelfde sporen na als aan het 
uiteinde van de balken van de bekisting zijn aangetroffen (Hein et al. 2012, 54).

Voor het maken van de balken zijn oude, recht gegroeide eiken gebruikt. Eén van de 
bomen had een dikte van minimaal één meter en was meer dan 250 jaar oud. Het groot-
ste deel van de stammen is radiaal gekloofd, waarbij er per stamsegment gemiddeld 16 
balken geproduceerd zijn. Dit aantal komt goed overeen met de reconstructie van de put 
uit Schletz (Lobisser 1998, 182–184), waar gemiddeld 14,5 segmenten uit een stamstuk 
gekloofd werden. 

Dit experiment heeft meer gegevens opgeleverd die goed bruikbaar zijn voor een ver-
gelijk met de put van Altscherbitz. Voor de reconstructie, die met binnenwerkse maten van 
1 m even groot is, werd een stam met een doorsnede van 80 cm gebruikt. Met de hieruit 

Figuur 21  Oorspronkelijk intact in de vul-
ling gedeponeerde dissel. Door de positie 
boven het grondwater is de steel slechts 
als afdruk bewaard gebleven.

Figuur 22  Constructiebalk uit het onder-
ste deel van de put met duidelijke sporen 
van de bewerking met stenen dissels. 
Schaal 1:10.
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gewonnen 58 planken kon een stuk bekisting met een hoogte van 2,8 m opgetrokken 
worden, hetgeen overeenkomt met ongeveer een derde van de beschoeiing van zowel Alt-
scherbitz als Schletz (Windl 1998). Wel wordt duidelijk, dat in Altscherbitz dikkere bomen 
zijn gebruikt en er minder van het kernhout aan de onderkant van de balken is verwijderd. 
Het digitale model is met 2,75 m nagenoeg even hoog als het nagebouwde deel van de 
bekisting, maar bestaat uit slechts 38 elementen.

Alle balken van de beschoeiing en de grotere stukken hout uit de vulling van de bouwkuil 
en de put zelf — ruim 140 monsters — zijn dendrologisch onderzocht (Tegel et al. 2012). 
Daarbij is niet alleen gekeken naar de datering, maar ook naar de onderlinge samen-
hang van de verschillende stukken. In totaal zijn 38 groepen onderscheiden, die voor het 
merendeel telkens tot één boom gerekend kunnen worden. Alleen in de grootste groep, 
waar de meeste constructiebalken toe behoren, verschuilen zich waarschijnlijk twee of 
drie bomen die uit hetzelfde stuk bos komen en die dus zeer vergelijkbare groeipatronen 
vertonen. Dankzij de aanwezigheid van de laatste ring spinthout aan één van de balken, 
de wankant, kon het kapjaar van deze bomen nauwkeurig bepaald worden. Aangezien 
de jaarring van 5102 v. Chr. aanwezig was maar het vroege hout van de jaarring 5101 
nog niet was gevormd, moet de boom in de winter of het vroege voorjaar van 5102/5101 
geveld zijn. Experimenteel onderzoek heeft aangetoond dat eikenhout alleen zinvol met 
stenen bijlen bewerkt kan worden als het nog vers is (Lobisser 1998; Schmidt et al. 1998, 
282). Het is derhalve waarschijnlijk dat de balken direct aansluitend aan het vellen van de 
bomen in vorm zijn gebracht.

Dat de put niet in hetzelfde jaar gebouwd is, bewijst een klein plankje uit de bouwkuil 
dat van een boom stamt die in 5099 is gekapt. Een groot deel van de balken is kennelijk, 
nadat ze in vorm waren gebracht, twee tot drie jaar als een soort bouwpakket opgesla-
gen. Er zijn bij het hout meer aanwijzingen voor een vroeg-neolithische houteconomie en 
gemeenschappelijke houtverzorging. Zo zijn er bij de 41 planken van de beschoeiing die 
onderzocht konden worden tien exemplaren die ieder van een andere boom komen en 
tangentiaal in plaats van radiaal gekloofd zijn. Kennelijk is de aanleg van de put meerdere 
jaren van te voren gepland en werd er gedurende de daarop volgende tijd systematisch 
hout verzameld voor de beschoeiing. De putbouw lijkt een gemeenschappelijke onderne-
ming van de gehele nederzetting geweest te zijn. Daarop wijzen ook de dendrochronologi-
sche gegevens van de put van Erkelenz (Schmidt et al. 1998, 283; Elburg 2011, 33).

De dendrochronologie kan helaas geen precieze informatie leveren over de gebruiksduur 
van de put zelf. Voor een reparatie is een iets jonger, maar gerecycled stuk hout gebruikt 
(na 5097), dat tot dezelfde dendrogroep behoort als een bewerkt stuk hout uit de vulling. 
Dit tweede stuk is iets nauwkeuriger te dateren op 5087±10. Een plankje uit de onderste 
vulling met 49 ringen is niet met zekerheid te dateren, maar lijkt goed te passen bij een 
datum van 5074±7. Samen met het feit dat de versieringen van het aardewerk niet tot de 
jongste fase van de LBK horen, duidt dit erop dat de put slechts één tot twee generaties 
in gebruik is geweest.

Naast de speciaal voor de put vervaardigde balken is er ook oud hout aanwezig dat voor 
een deel gerecycled is. Daaronder zijn vier planken die alle uit dezelfde boom, of tenmin-
ste uit bomen uit hetzelfde stuk bos zijn gemaakt en aan de buitenkant van de put als 
afdichting aangebracht waren. Eén van deze stukken vertoonde nog duidelijke sporen van 
eerdere houtverbindingen en kon dankzij de aanwezigheid van enkele ringen spinthout 
op 5214±10 gedateerd worden. Kennelijk is er dus een ongeveer honderd jaar oudere 
structuur afgebroken en is een deel van het hout hergebruikt bij de bouw van de put. 
De aanwezigheid van zulk oud hout, dat nog in een goede staat verkeerde, werpt grote 
vragen op over de altijd weer aangenomen levensduur van bandkeramische huizen van 
ongeveer 25 jaar. Dat de gebouwen behoorlijk wat langer konden staan bewijst het huis 
dat in het midden van de jaren zestig in het openluchtmuseum in Asparn an der Zaya in 
Oostenrijk is gebouwd (Windl 2001, 5; De Grooth & Verwers 1984, 32). Ondanks het feit 
dat het niet bewoond werd en er vrijwel geen onderhoud aan plaatsvond, heeft het ruim 
40 jaar gestaan totdat het einde 2011 vanwege de veiligheid van de bezoekers afgebroken 
moest worden (Lenneis & Trebscher 2013). Bij dagelijks gebruik en bijbehorend onder-
houd behoort een standtijd van 100 jaar denkelijk tot de mogelijkheden (Schmidt et al. 
2005; Rück 2007, 142–145). Natuurlijk kan er een cultureel bepaald voorschrift hebben 
bestaan dat het verdere gebruik van huizen na de dood van het hoofd van de familie of 
de clan verbood, en de ruim 100 jaar oudere planken zouden van een andere construc-
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tie zoals een soort kast kunnen stammen. Maar het oude, hergebruikte hout kan zeker 
als argument worden gezien voor een langere levensduur van de massieve huizen, waar 
enorme hoeveelheden tijd en energie in geïnvesteerd werden.

Van nog grotere invloed op de discussie over de bouw en houdbaarheid van bandkera-
mische huizen zijn de in de putten aangetroffen houtverbindingen. In de oudere literatuur 
wordt er van uitgegaan dat bij de bouw van huizen in het Vroeg-Neolithicum geen gebruik 
werd gemaakt van houtverbindingen en dat alle balken met touw vastgesjord werden 
(Meyer-Christian 1976, 1; De Grooth & Verwers 1984, 26; Masuch & Ziessow 1985, 69). 
Dit heeft geleid tot het ontstaan van letterlijk ‘houtje-touwtje’ reconstructies en een ver-
moedelijk te primitief beeld van de huizen. Het is opvallend dat er na de vondst van de 
put van Erkelenz vrijwel geen publicaties meer verschenen zijn die dieper op de moge-
lijke opbouw van bandkeramische huizen ingaan. Ook is er sindsdien slechts één serieuze 
levensgrote reconstructie van een bandkeramisch huis gemaakt. In de zomer van 2012 is 
er in Asparn an der Zaya in Oostenrijk een nieuw huis gebouwd waarbij voor het eerst, zij 
het op zeer beperkte schaal, gebruik is gemaakt van geavanceerdere timmermanstech-
nieken (Lobisser 2013).

Met de putten zijn voor het Vroeg-Neolithicum twee vormen van houtverbindingen aan-
getoond: blokbouw en pen-en-gat. Bij de blokbouw bestaan de verbindingen meestal uit 
twee in elkaar grijpende uitsparingen, hoewel in enkele gevallen ook de eenvoudigere 
methode van een uitsparing die over de rechte bovenkant van de onderliggende balk grijpt, 
gebruikt is. Bij de pen-en-gat verbindingen gaat het om de doorgaande variant, waarbij 
de pen een stuk uitsteekt. De eenvoudige versie is voor het basisraam van de eerste put 
in Eythra gebruikt (Stäuble & Campen 1999), terwijl in Altscherbitz de verbinding geze-
kerd werd door wiggen. Bij de beoordeling van de houtverbindingen mag niet vergeten 
worden dat putten erg specifieke constructies zijn. Hier moet druk van buiten opgevan-
gen worden, waarvoor blokbouw bij uitstek geschikt is. Hetzelfde constructieprincipe is 
tot in de Romeinse tijd en de Middeleeuwen nog gebruikt voor de bouw van bekistingen 
in waterputten (bijv. Vanhoutte et al. 2009, 17; 56–57). Gezien het grote vakmanschap 
waarmee het hout bewerkt is, kan er eigenlijk vanuit gegaan worden dat alle traditionele 
houtverbindingen zoals de overlapse verbinding, zwaluwstaart en messing-en-groef in het 
Neolithicum al bekend waren en bij de bouw van huizen gebruikt werden. De aanwezigheid 
van de messing-en-groef-verbinding is voor de put uit Arnoldsweiler (Cziesla et al. 2010, 
43) beschreven, maar of hier sprake is van een intentionele constructiewijze is de vraag. 
In Altscherbitz rustte in veel gevallen de spitse onderkant van de in doorsnee langgerekt 
driehoekige balken in een groef aan de bovenkant van het onderliggende element. Nadere 
bestudering liet echter zien, dat de houtvezels slechts ingedrukt en niet doorgesneden 
waren. Hier is de groef veroorzaakt door de druk op het zacht geworden hout en geen 
constructief kenmerk. Het is echter wel aannemelijk dat messing-en-groef gebruikt werd 
bij de planken wanden, zoals die voor de noord(west)elijke delen van de langhuizen en de 
doorlopende wanden van huizen van het 1a-type worden gereconstrueerd.

Hoewel het er op lijkt dat er niet in iedere bandkeramische nederzetting één of meer putten 
aanwezig zijn geweest (Elburg 2011; voor een tegenovergestelde zienswijze: Weiner in 
druk), zijn ze toch algemener dan tot voor kort werd aangenomen. Sinds er gericht naar 
deze categorie van sporen wordt gezocht, hetgeen ongeveer vanaf het einde van de jaren 
negentig het geval is, wordt er inmiddels bijna ieder jaar wel een bandkeramische put 
ontdekt. Het is opvallend dat in de grote bandkeramische nederzettingscluster op de 
Graetheide tot nog toe geen put is gevonden. In het aangrenzende Duitse Rijnland zijn, 
naast de al veelvuldig genoemde put in Erkelenz-Kückhoven, recent nog twee putten met 
goed geconserveerd hout bij Arnoldsweiler (Cziesla et al. 2010) en Merzenich-Morschenich 
(Gaitzsch et al. 2012) opgegraven. Ook in het Belgische Hollogne, in het nederzettings-
gebied langs het riviertje de Jeker, is een put gevonden die waarschijnlijk in de Bandkera-
miek te dateren is (Jadin & Cahen 1998, 133–135). Gezien de toch grote afstanden tot de 
beeklopen van sommige LBK-sites in Nederlands Limburg zou de aanwezigheid van water-
putten te verwachten zijn, vooral in de nederzettingen in het midden van het lössplateau, 
zoals bij Urmond (Amkreutz 2010, 540). Dat een diepe of zeer diepe grondwaterspiegel 
daarbij vrijwel geen rol speelde laat de put van Morschenich zien, die tot ruim 15 meter 
onder het oppervlak reikte. Aan de andere kant schijnt de afstand tot het dichtstbijzijnde 
water zeker niet in alle gevallen van belang te zijn geweest: er zijn ook putten, zoals die in 
Mohelnice (Tichý 1998, 45) en de mogelijke put in het Tsjechische Most (Rulf & Velímský 
1993, 585), die in de directe nabijheid van grotere rivieren liggen.

BESLUIT
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Ondanks de nieuwe vondsten blijven putten een tamelijk zeldzaam verschijnsel en 
zijn er slechts twee gevallen bekend waar bij een nederzetting meer dan één put gevon-
den is: Zwenkau-Eythra in Duitsland (Campen & Stäuble 1999) en Ittenheim in Frankrijk 
(Lefranc et al. 2010). Bovendien schijnen de meeste putten eerder aan de rand van het 
nederzettingsterrein te liggen, zoals het geval was in Altscherbitz (fig. 23). Het is dan ook 
niet toevallig dat vrijwel alle vondsten zijn gedaan bij zeer grootschalige opgravingen in 
het kader van infrastructurele projecten en delfstofwinning, waarbij ook de randen van de 
nederzettingen onderzocht konden worden. In dit verband zijn de opmerkingen van Van 
Wijk en Van de Velde (2007) met betrekking tot strategieën voor de toekomst van het 
bandkeramische onderzoek in Nederland zonder voorbehoud te onderschrijven. Speciaal 
in gebieden die door bebouwing verstoord zijn, maken putten door hun grote diepte een 
goede kans om aan verstoring te ontsnappen zonder al te veel verlies aan belangrijke 
gegevens.

Het moge duidelijk zijn dat de bandkeramische putten en de vondsten daaruit een enorme 
kenniswinst opleveren. Aan de andere kant moet de ‘opbrengst’ ook weer niet te optimis-
tisch bezien worden. Putten zijn een specialistische categorie van infrastructuur met een 
specifieke opbouw, waarbij maar een beperkte variatie in de constructie mogelijk is. Ook 
betreft het hier geen Pompeï-achtige situatie waarin het dagelijks leven min of meer is 
versteend. Net zoals bij andere categorieën van archeologische vondsten moet terdege 
rekening worden gehouden met bewuste selectie van het in de put gedeponeerde of weg-
geworpen materiaal, invloed van de conservering op het vondstspectrum en alle andere 
tafonomische processen. Bovendien zijn putten slechts kijkgaatjes en kunnen ze nooit 
meer dan een aanvulling zijn op grootschalig nederzettings- en landschapsonderzoek. 
Wel zijn het, totdat er misschien ooit een ‘natte’ bandkeramische nederzetting gevonden 
wordt, vrijwel de enige bronnen van kennis over de meeste organische materialen uit het 
Vroeg-Neolithicum. En daarmee zijn ze van onschatbare waarde, omdat ze aantonen dat 
er zelfs bij een archeologische cultuur die zo goed bekend is als de Bandkeramiek, nog 
heel veel te ontdekken valt.

0 250m
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Figuur 23  Plattegrond van de opgraving 
met de positie van het grafveld en de 
waterput.
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Een onderzoek zoals aan de put van Altscherbitz is altijd teamwerk. Bij het project zijn vele tientallen mensen betrok-

ken, waarvan hier slechts enkelen genoemd kunnen worden. In de eerste plaats natuurlijk het opgravingsteam. Speciale 

vermelding in dat verband verdient P. Herold, die vrijwel alleen de lagen met organische vondsten in de vulling opgroef, 

balancerend op een plank van net 20 cm breed. De scans en het digitale model zijn gemaakt door Th. Reuter, en I. Gläser 

was, en is, verantwoordelijk voor de conservering en restauratie van de vondsten (allen Landesamt für Archäologie 

Sachsen). Het macrobotanisch onderzoek wordt uitgevoerd door C. Herbig van de Universiteit van Frankfurt/Main, waar 

ook de eerste analyse van de palynologie plaatsvond door A. J. Kalis en van de slijpplaten door A. Röpke. De computer-

tomografie is mogelijk gemaakt door K. Bente van de Universiteit Leipzig. Het dendrologisch onderzoek ligt in handen 

van W. Tegel van DendroNet. Met hun kritische commentaren hebben G. Abbingh, F. Brounen, M. de Grooth en B. van 

Uchelen voor een betere leesbaarheid van deze tekst gezorgd.
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VUURSTEENGEBRUIK IN BANDKERAMISCHE VINDPLAATSEN

Marjorie E.Th. de Grooth

INLEIDING

Samenvatting - In het kader van het NWO-Odyssee-project Terug naar de Bandkeramiek – ‘Vergeten onderzoeken van de Bandke-
ramiek’ is het vuursteenmateriaal van tien bandkeramische nederzettingen geanalyseerd. Daarbij kwam een verrassend grote variatie 
in het grondstofgebruik gedurende de jonge fasen van de Limburgse LBK aan het licht. Deze diversiteit kan worden geïnterpreteerd 
als materiële manifestatie van een zoektocht naar een eigen identiteit door de betrokkenen.

Figuur 1  De in het Odyssee-project ‘Terug 
naar de Bandkeramiek’ onderzochte vind-
plaatsen (uit Amkreutz et al. 2012).

Het door NWO gefinancierde Odyssee-project Terug naar de Bandkeramiek– ‘Vergeten 
onderzoeken van de Bandkeramiek’ (Van Wijk et al. in voorbereiding) behelsde de uit-
werking van 14 noodopgravingen die tussen 1926 en 2000 in Limburg zijn uitgevoerd op 
nederzettingsterreinen van de lineair-bandkeramische cultuur (kortweg Bandkeramiek of 
LBK). De definitieve rapportage is nog niet afgerond, maar Amkreutz et al. (2012) bieden 
een overzicht van doelstelling en resultaten. Omdat in de afgelopen decennia meer bekend 
is geworden over mogelijke extractiepunten en over de herkenbaarheid van de daar gewon-
nen vuursteenvarianten in nederzettingen, zijn in het project niet alleen technologische 
en typomorfologische kenmerken bestudeerd, maar is ook veel aandacht besteed aan de 
analyse van het grondstofgebruik (De Grooth in voorbereiding a). In deze bijdrage zullen 
vooral de resultaten van dat laatste deelonderzoek worden gepresenteerd. 
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De onderzochte nederzettingen lagen niet alleen in het Graetheide-gebied maar ook 
bewesten de Maas, op het Caberg-plateau (fig. 1; tabel 1). Overkoepelende vragen bij het 
onderzoek waren dan ook: zijn er in het vuursteengebruik verschillen tussen de nederzet-
tingen op de Graetheide en op de Caberg? Zijn er diachrone veranderingen zichtbaar? Hoe 
verhouden de waarnemingen uit deze twee clusters zich tot de trends in de rest van de 
westelijke LBK? 

Van de vindplaatsen op de Graetheide moesten er drie wat het vuursteen betreft 
helaas worden afgevoerd, omdat ze te veel post-bandkeramische vervuiling bevatten, of 
geen eenduidig bandkeramische vondsten. Dat betreft: Elsloo-Spoorlijn, Stein-Haven en 
Urmond-Centraal Laboratorium. De drie vondstnummers van Beek-Stationsweg hebben 
slechts 26 vuurstenen opgeleverd; Berg-Pastoor Eijckstraat scoorde niet veel beter (27 
vuurstenen uit twee vondstnummers). Wel kan in beide gevallen een bandkeramische 
datering worden bevestigd. Dat geldt ook voor Geleen-Bergstraat (44 artefacten uit negen 
vondstnummers) en Geleen-Seipgensstraat (13 vondstnummers met 399 vuurstenen). Uit 
de 16 sporen van Geleen-Urmonderbaan kwamen 184 artefacten en uit vijf vondstnum-
mers van Stein-Steinderveld 127. Beek-Molensteeg is oorspronkelijk uitgewerkt door Van 
Gijn in het kader van haar dissertatie over gebruikssporenonderzoek (Van Gijn 1990). 
Steekproefsgewijs is voor het huidige project van twee vondstnummers het grondstof-
spectrum opnieuw vastgelegd. Echt-Annendaal, ten slotte, is een palimpsest-vindplaats. 
Naast vroeg-neolithisch aardewerk zijn vuurstenen uit vrijwel alle fasen van de Steentijd 
aangetroffen, waaronder slechts enkele bandkeramische (Brounen 1985, 1986).

Op de Caberg had Maastricht-Sint Christoffelplein slechts zes vuurstenen artefacten. 
De 52 verondersteld bandkeramische vondstnummers (met 382 stuks vuursteen) uit 
Maastricht-De Waal (1925-1933) bevatten helaas veel aantoonbaar midden-neolithisch 
materiaal. Datzelfde was het geval bij de eveneens 52 vondstnummers (met 496 vuur-
stenen) uit Maastricht-Belvédère (1925-1933). Deze twee complexen moeten dus met 
de nodige voorzichtigheid worden behandeld. Maastricht-Klinkers en Maastricht-Belvédère 
1988 hebben veel bruikbare gegevens opgeleverd. Voor Maastricht-Klinkers werden 4517 
vuurstenen uit 78 bandkeramische sporen onderzocht, bij Maastricht-Belvédère 1988 
waren dat er 2622 uit 19 sporen. 

Voor alle onderzochte vuurstenen geldt dat ze afkomstig zijn uit sporen die tot neder-
zettingen behoorden. Echter, zelfs in die gevallen waar huisplaatsen herkend konden 
worden – te weten in Maastricht-Belvédère 1988, Maastricht-Klinkers en Beek-Molensteeg 
– zijn grootte en structuur van de nederzetting onbekend. Dientengevolge kan het vuur-
steen niet worden geanalyseerd in termen van ruimtelijke organisatie. Wel zijn uitspraken 
mogelijk over de strategieën die bij verwerving en verwerking een rol hebben gespeeld. 
Subtiele verschillen in het grondstofspectrum en in de verhoudingen tussen artefactcate-
gorieën kunnen belangwekkende informatie bieden over menselijke acties en interacties. 
In veel gevallen maken ze uitspraken mogelijk over de toegankelijkheid van grondstof-
voorkomens, contacten en communicatie. 

VINDPLAATS N sporen N vuursteen

  

beoosten de Maas  

Beek-Molensteeg (steekproef uit ca. 1700, verg. Van Gijn 1990)  ca.300

Beek-Stationsweg 3 26

Berg-Pastoor Eijckstraat 2 27

Geleen-Bergstraat 13 45

Geleen-Seipgensstraat 13 399

Geleen-Urmonderbaan 16 184

Stein-Steinderveld 5 127

  

bewesten de Maas  

Maastricht-Klinkers ‘89-’90 78 4517

Maastricht-Belvédère  ‘88 (BA-scriptie Tamara de Reus) 19 2622

Maastricht-Belvédère ‘25-’33 52 496

Maastricht-De Waal ‘25-’33 52 382

 

Tabel 1  Aantallen sporen en vuurstenen 
artefacten in de onderzochte nederzettin-
gen.
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Al lang is bekend dat de meeste in de Limburgse LBK verwerkte vuurstenen oorspron-
kelijk afkomstig zijn uit regionale kalksteenafzettingen in een gebied dat grofweg tussen 
Maastricht, Heerlen, Aken, Luik en Tongeren ligt. In de afgelopen decennia is meer bekend 
geworden over de mogelijke extractiepunten waar deze vuurstenen gewonnen kunnen zijn 
en hun geologische context (fig. 2). De lithostratigrafische situatie in dit gebied is uitvoe-
rig beschreven door Felder & Felder (1998) en Felder & Bosch (2002). Tabel 2 biedt een 
samenvatting (vgl. De Grooth 2011). De vuursteenhoudende kalksteenafzettingen stam-
men allemaal uit de Krijtperiode, meer in het bijzonder uit het tijdvak Boven-Krijt. Tot dit 
tijdvak behoren de tijden (van oud naar jong) Santonien, Campanien en Maastrichtien. 
Het jongste deel van het Campanien en het oudste deel van het Maastrichtien vormen de 
Formatie van Gulpen. Het bovenste deel van het Maastrichtien wordt tot de Formatie van 
Maastricht gerekend. In de laatste Formatie worden twee facies onderscheiden en wel de 
Maastrichtse facies in het westen en de Kunrader facies in het oosten. In het westelijke 
deel van het onderzoeksgebied zijn de kalkstenen in een volledig mariene omgeving afge-
zet. Meer naar het oosten, ten oosten van de Geul, vond de afzetting plaats in een ondiepe 
zee, dicht bij de kust. De lithologische situatie daar is gecompliceerd en het is moeilijk om 
de westelijke en de oostelijke facies te correleren (Felder & Felder 1998; Hiss 2005a, b).

VUURSTEENTYPEN EN 
HUN HERKOMST

Figuur 2  Overzicht van neolithische extrac-
tiepunten en geologische ontsluitingen in 
het gebied tussen Maastricht, Tongeren, 
Luik en Aken (uit De Grooth 2011).
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Zowel de Formatie van Gulpen als die van Maastricht bevat laagpakketten met vuurste-
nen die in het Neolithicum een rol hebben gespeeld. Uit archeologisch perspectief zijn die 
vuurstenen uitvoerig beschreven door De Grooth (2011). Voor de LBK is vooral het mate-
riaal uit de Kalksteen van Lanaye (Formatie van Gulpen) van belang. Ook vuurstenen uit 
de Kalksteen van Emael en mogelijk uit de Kalksteen van Schiepersberg (beide Formatie 
van Maastricht) spelen in enkele nederzettingen een rol van betekenis. 

In de geologie zijn de benamingen van ‘overkoepelende’ geologische hoofdperioden inmid-
dels internationaal uniform. Regionale lithostratigrafische eenheden worden vernoemd 
naar typegebieden en typelocaties. Volgens geologische gebruiken zouden ook vuurste-
nen vernoemd moeten worden naar het laagpakket waarin ze zijn ontstaan (bijv. Church 
1994). De gegroeide archeologische praktijk is echter anders. In veel gevallen is dat een 
gevolg van het feit dat vuursteentypen in een archeologische context zijn ontdekt – en 
dus een naam moesten krijgen – zonder dat de exacte geologische herkomst bekend 
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Afbeelding x: vereenvoudigde lithostratigrafische indeling van het Boven-Krijt en het 
Danien in Zuid-Limburg (vereenvoudigd naar Felder & Bosch 2002 Fig.3,4) 

Tabel 2  Vereenvoudigde lithostratigrafi-
sche indeling van het Boven-Krijt en het 
Danien in Zuid-Limburg en omgeving (uit 
De Grooth 2011, vereenvoudigd naar 
Felder & Bosch 2000).

OPMERKINGEN OVER DE 
NOMENCLATUUR
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was. Ook wanneer die helderheid na verloop van tijd wel ontstond, bleek het moeilijk om 
eenmaal ingeburgerde namen te vervangen. Complicerende factor is bovendien dat niet 
alleen Nederlandse onderzoekers, maar ook Duitse, Vlaamse en Waalse collega’s zich met 
de naamgeving bezighouden en daarover publiceren in het Duits, Engels, Frans en Neder-
lands. De terminologische pluriformiteit is dus feitelijk voorgeprogrammeerd.

Sommige soorten zijn genoemd naar belangrijke extractiepunten, zoals Lousberg,   
Rijckholt en Rullen – waarbij de laatste twee soorten beide afkomstig zijn uit de Kalk-
steen van Lanaye –, andere naar de regio waar voorkomens en extractiepunten werden 
vermoed, met als voorbeelden Valkenburg-vuursteen en ‘lichtgrijze Belgische vuursteen’. 
Simpelveld-vuursteen, ten slotte, ontleent zijn naam aan de gemeente waarin het voor het 
eerst als bewerkingsafval werd aangetroffen. 

De voor de Limburgse LBK belangrijkste vuursteensoort wordt veelal Rijckholt-vuur-
steen genoemd, naar de locatie van de bekende ondergrondse mijnen uit het Midden-
Neolithicum. Dat doen bijv. Löhr et al. (1977), De Grooth (1987) en Zimmermann (1988; 
1995). Andere in de literatuur gebruikelijke benamingen verwijzen naar grotere geologi-
sche eenheden waar de Kalksteen van Lanaye toe behoort: vuursteen uit de Formatie van 
Gulpen (bijv. Bakels 1979; Bosquet et al. 2008), vuursteen uit het Maastrichtien[1] (bijv. 
Bruijn 1958/59; Hauzeur 2006) en, gezien vanuit het perspectief van Verweggistan: Maas-
vuursteen (Fiedler 1979) of West-Europese Krijt-vuursteen (Willms 1982). In een vorige 
publicatie is mede door mij voorgesteld om de naam ‘Rijckholt-vuursteen’ te vervangen 
door ‘Lixhe-Lanaye-’vuursteen, omdat we toen dachten dat de twee in een archeologische 
context niet onderscheiden konden worden (Felder et al. 1998). Nu dit in veel gevallen 
toch mogelijk blijkt (De Grooth 2011), ben ik geneigd om deze aanbeveling te herzien en 
bij voorkeur van Lanaye-vuursteen te spreken. Toch blijkt in de praktijk dat ‘(vuursteen 
van het type) Rijckholt’ een handig etiket blijft, dat ook in deze bijdrage her en der zal 
optreden.

De voor de LBK zo belangrijke Kalksteen van Lanaye uit de Formatie van Gulpen komt voor 
in het gebied tussen de Geul en de Maas. In dat deel van het lössgebied zijn geen sporen 
van bandkeramische bewoning bekend, maar wel losse vondsten. Ten westen van de Maas 
is de situatie anders. Daar vinden we de Kalksteen van Lanaye in de directe omgeving van 
bandkeramische nederzettingen, in de ondergrond van de Caberg en de Sint-Pietersberg 
en verder naar het zuidwesten ter weerszijden van het Jekerdal. Lanaye vuursteen is in 23 
verschillende lagen afgezet (Felder & Felder 1998; Felder & Bosch 2002). Vuurstenen uit al 
die banken bezitten grotendeels dezelfde kenmerken (De Grooth 2007; 2011), er bestaan 
alleen aanzienlijke verschillen in de grootte en de vorm van de knollen. De knollen uit laag 
10, dat is de laag die in het Midden-Neolithicum in de mijnen van Rijckholt-Sint Geertruid 
is uitgebaat, zijn minstens 30 cm groot, maar andere lagen bestonden uit kleiner materi-
aal, dat misschien beter bij de bandkeramische behoeftes aansloot. 

‘Verse’ Lanaye-vuurstenen hebben een dunne, ruwe witte cortex. Hun kleur is inho-
mogeen en kan ook binnen individuele knollen variëren van zeer donker tot zeer lichtgrijs, 
soms met een blauwe zweem. In de lichtere delen treden vaak concentrische banderingen 
op.[2] Veelal heeft de zone direct onder de cortex de donkerste kleur. De vuursteen bevat 
talrijke insluitsels, met gevarieerde vormen. Kenmerkend is het samen voorkomen van 
donkere en lichte vlekken en spikkels, die in vorm en grootte variëren. Artificiële splijtvlak-
ken zijn mat, nooit glanzend, en het materiaal is vrijwel opaak. De textuur is fijn- tot matig 
grofkorrelig, hoewel de zone direct onder de cortex bijna glasachtig kan zijn.[3]

Deze vuurstenen waren niet alleen te vinden in primaire geologische ligging (in de 
kalksteen), maar ook in andere posities, waar ze door erosie en transport terecht waren 
gekomen. In veel gevallen kan bij artefacten aan de hand van het uiterlijk (in het bijzonder 
de cortex en de zone direct daaronder) bepaald worden uit welke depositionele context 
hun grondstof afkomstig was.

[1]  Dit gebeurt tegenwoordig vooral door Franstalige 
onderzoekers die Lanaye en aanverwante vuurstenen 
willen afgrenzen van glasachtige typen uit het Campanien. 
Vanuit de Limburgse regionale optiek is dit tamelijk ver-
warrend, wij kennen inmiddels immers ook vuurstenen uit 
de Formatie van Maastricht.

[2]  Dat levert bij artefacten soms verwarring met Sim-
pelveld-vuursteen op. Echter: Simpelveld-vuursteen is 
plaatvormig en de strepen lopen in principe strikt parallel 
aan de boven- en onderzijde van de plaat. Alleen wanneer 
afslagen onder een schuine hoek van zo’n plaat zijn afge-
slagen (zoals gebeurt bij het maken van een bijl) kunnen 

gebogen patronen voorkomen. Het grijs van Simpelveld 
heeft echter geen geen blauwe, maar een bruine zweem.

[3]  Voor de textuur wordt hier een driedelige scala 
gebruikt: grofkorrelig, fijnkorrelig, glasachtig. In andere 
publicaties wordt vaak met dichotomieën gewerkt. Afgezet 
tegen ‘Valkenburg’-vuursteen uit de Kalksteen van Emael 
heet Lanaye-vuursteen dan glasachtig (Felder 1960), ter-
wijl vergelijkbaar materiaal ‘grofkorrelig’ (grenu) wordt 
genoemd wanneer het naast de ‘fijnkorrelige Haspen-
gouwse vuursteen’ (silex de Hesbaye à grain fin) wordt 
geplaatst (Allard 2005a). Dat laatste materiaal geldt bij 
ons als ‘glasachtig’.

LANAYE-VUURSTEEN 
EN ZIJN MOGELIJKE 
EXTRACTIEPUNTEN
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Bij de karakterisering van die depositionele context zijn er overigens ook weer verschil-
len tussen geologen en archeologen. Ze delen de opvatting dat vuurstenen in het moeder-
gesteente een primaire context hebben. Alles daarbuiten wordt door geologen ‘secundaire 
positie’ genoemd (bijvoorbeeld Church 1994), of hooguit ‘subprimair’, bij stukken die net 
naast de ontsluiting in een hellingafzetting worden gevonden, bij voorkeur nog met aan-
hangende kalk (Holdermann 2004, 83). Als secundaire bron gelden bijvoorbeeld door 
solifluctie getransporteerde hellingafzettingen, eluviale lemen en riviergrinden, maar ook 
vuursteenhoudende conglomeraten en breccies. Volgens Church (1994) is sprake van een 
‘tertiaire bron’ wanneer grondstoffen die door een oudere groep gewonnen en verwerkt 
zijn later worden hergebruikt; dit omschrijven archeologen inmiddels als ‘archeologisch 
leengoed’. Brounen & Ploegaert (1992) beperken het etiket ‘secundaire ligging’ tot vuur-
stenen uit eluviale (residuele) lemen en noemen de riviergrind-context ‘tertiair’. Ze bear-
gumenteren dit als volgt: “Yet in using the term [secondary position] [MdG] for both the 
residual and fluviatile transported flint the economic implications that are behind it are 
lost sight of. Residual flint can be won in considerable quantities by means of extraction 
pits and with a rather predictable degree of result, whereas alluvial flint in general must 
be gathered from bare lying gravel beds. Moreover, as for its procurement residual flint 
can usually be pin-pointed to a location or a region, whereas rolled flint cannot.” (Brounen 
& Ploegaert 1992, 212 noot 3). In termen van vuursteeneconomie hebben deze auteurs 
zeker een punt; gezien de eerder geschetste geologische usances gaan ze echter wat ver 
wanneer ze de afwijkende indeling van Bakels (1978, 101) als incorrect bestempelen. 
Bovendien zijn ze niet echt consequent doordat ze de hellingafzettingen buiten beschou-
wing laten. 

Voor zover nu bekend, heeft er tijdens de LBK geen ondergrondse winning van Lanaye- 
vuursteen plaatsgevonden. Wel is denkbaar dat materiaal is verzameld op plaatsen waar 
het dagzoomt in de hellingen die tijdens het Pleistoceen zijn gevormd doordat diepe dalen 
zich in de kalksteenafzettingen insneden (bijvoorbeeld de dalen van Maas en Jeker en 
droogdalen als de Schone Grub bij Rijckholt), of in de daar ook aanwezige hellingafzet-
tingen. 

Bij Rijckholt zijn op enkele plaatsen in de buurt van zulke steilranden bandkerami-
sche werktuigen aangetroffen (Brounen & Peeters 2001), maar zeker vroeg-neolithische 
extractiepunten of concentraties van bewerkingsafval zijn (nog?) onbekend. 

Vaak wordt als criterium voor het herkennen van ‘verse’, bergfrische vuursteen de 
aanwezigheid van een witte ruwe cortex met aanhangende kalk genoemd. Bij materiaal 
uit hellingafzettingen en residuale lemen is de cortex bruin en iets minder ruw. Volgens 
die criteria zijn er in bandkeramische nederzettingen geen ‘verse’ Lanaye-vuurstenen 
gebruikt.

Hierbij passen echter twee kanttekeningen. Bij recente geologische monsters was de 
aanhangende kalk na één wasbeurt verdwenen. In het verleden zal hij het proces van 
bewerking, transport, gebruik en afdanken dus ook niet hebben overleefd. Bovendien weet 
niemand hoe lang het duurt voordat de cortex van kleur verandert. Volstaan zevenduizend 
jaar in een bandkeramische afvalkuil? Of gebeurt dit pas na een verblijf van honderddui-
zenden of miljoenen jaren in hellingafzettingen of eluviale lemen? 

Een tweede context zijn de eluviale (of residuele) lemen van de Formatie van Heijenrath. 
Nadat de Krijt-zee in het Plioceen was drooggevallen, traden plaatselijk verwerings- en 
oplossingsverschijnselen op waarbij de kalksteen uiteen viel en vuursteenhoudende lemen 
achterbleven. Op sommige plaatsen zijn die lemen vermengd geraakt met ijzerhoudende 
Oligocene zanden, wat tot meer of minder duidelijke veranderingen in de vuursteen heeft 
geleid. Dit vuursteeneluvium komt aan de oostkant van de Maas voor ten zuiden van de 
lijn Vaals-Gulpen-Eijsden (Felder & Bosch 2002, 69) en is ook ten westen van de Maas te 
vinden (Felder & Bosch 2002, 163). Tot nu toe zijn alleen aan de oostkant neolithische 
extractiepunten bekend, die ook voor de LBK van belang zijn geweest. Dat zijn in Neder-
land de Banholtergrub bij Banholt en het Hoogbos bij Mheer en in de Belgische Voerstreek 
een aantal plekken bij Sint-Pieters-Voeren en Rullen (De Warrimont & Groenendijk 1993; 
Felder 1998; De Grooth 2007, 2011). 

De meest uitgesproken veranderingen vinden we bij vuurstenen uit de ontginningsplaat-
sen bij Rullen en Sint-Pieters-Voeren. Zoals bij alle Lanaye-vuurstenen is de basiskleur 
grijs. Onder invloed van het in het matrixsediment aanwezige ijzer is een gele, geelbruine 
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of zelfs oranje verkleuring opgetreden, die de complete knol doordringt. Uit nederzettin-
gen worden ook vuurstenen met een ‘honing’- of ‘eidooier’-gele kleur gemeld (bijv. Löhr 
et al. 1977). De meeste artificiële splijtvlakken hebben een oppervlak dat als ‘stoffig’ of 
‘behangselplak-achtig’ omschreven wordt en veel stukken maken een uitgeloogde indruk. 
Waar het materiaal uit een primaire ligging opaak is, zijn vuurstenen hier sterk tot zeer 
sterk doorschijnend. 

Deze variant van de Lanaye-vuursteen staat in de archeologische literatuur bekend 
als Rullen- of Aubel-vuursteen. Hij komt in kleine hoeveelheden voor in de jongere LBK 
en vormt in het Rijnland de dominante grondstof in nederzettingen van groepen als 
Großgartach, Planig-Friedberg en Rössen (Gehlen & Schön 2009), dus in wat daar Mit-
telneolithikum heet, en in Nederland Vroeg-Neolithicum B. Ook in de Rössen nederzetting 
Maastricht-Randwijck heeft men deze trend gevolgd (Oude Rengerink 1991).

In de eluviale lemen bij de extractiepunten Banholtergrub en Rode Bos hebben de vuur-
stenen ook veranderingen ondergaan, maar die zijn minder intensief dan in Rullen/
Sint-Pieters-Voeren. Geelkleuring door en door komt niet voor en evenmin het stoffige, 
behangselplak-uiterlijk van splijtvlakken. De cortex is dun, ruw en bruin, maar vaak treedt 
er onder de cortex een dikke witte opake zone op. Nog kenmerkender echter zijn rood-
bruine, glasachtige en vaak doorschijnende zones onder de cortex en geelbruine ‘slierten’. 
De doorschijnendheid is wisselend, maar meestal groter dan bij ‘vers’ materiaal. Bij het 
materiaal uit het Hoogbos bij Mheer ten slotte zijn de minste veranderingen opgetreden; 
de cortex is bruin of grijs, maar de kleur binnenin is gewoon grijs gebleven en in de door-
schijnendheid is ook weinig veranderd.

Brounen & Peeters (2001) hebben aannemelijk gemaakt dat in de Banholtergrub in 
het Vroeg-Neolithicum eluviale vuurstenen zijn gewonnen. Uit onderzoek van De Grooth 
(2007) bleek dat in elk geval in Geleen-Janskamperveld (JKV) op de Graetheide overwe-
gend materiaal uit Banholt was verwerkt. Retrospectief geldt dat ook voor Beek-Kerkeveld 
(vgl. De Grooth 1987). Ook elders in de bandkeramische wereld wordt de aanwezigheid 
van een roodbruine zone onder de cortex vaak als karakteristiek voor de daar aangetroffen 
‘Rijckholt’ vuursteen beschreven (bijv. Zimmermann 1988:604; Deutmann 1997; Scharl 
2010). Dit materiaal zal eveneens overwegend uit de Banholtergrub afkomstig zijn. 

Ten slotte komt Lanaye-vuursteen voor in de grindrijke rivierafzettingen die door de Maas 
tijdens het Pleistoceen en het Holoceen zijn achtergelaten. Ook hier zijn geen neolithische 
ontginningsplekken bekend, maar kan het materiaal in nederzettingen worden geïdentifi-
ceerd: het transport door de rivier heeft vaak geleid tot een meer of minder sterke verwe-
ring van de cortex. Door botsingen zijn veel knollen gebarsten en gebroken. Ze bezitten 
daardoor veel meer natuurlijke splijtvlakken dan vers of eluviaal materiaal. Vaak zijn die 
splijtvlakken bedekt met krassen en botskegeltjes en dragen een glanzende patina. Ook 
hier zijn enkele relativerende opmerkingen nodig. Wanneer knollen op zeer korte afstand 
van hun bron zijn gedeponeerd, kunnen verschijnselen van mechanische verwering geheel 
of vrijwel afwezig zijn. Ook wanneer het transport in ijsschotsen heeft plaatsgevonden, 
zijn verweringsverschijnselen minder manifest. De terrasafzettingen kunnen bovendien 
materiaal bevatten dat eerst in hellingafzettingen of verweringslemen heeft gelegen. Een 
bijzondere categorie gerolde vuurstenen wordt gevormd door de zogenaamde Maaseieren. 
Dit zijn doorgaans kleine, eivormig afgeronde vuurstenen met een dikke verweringslaag 
en een zeer gladde buitenkant vol botskegels. Deze afronding en verwering is ontstaan 
onder invloed van de branding langs de kust van een Tertiaire zee, waar de knollen door 
erosie in terecht waren gekomen. Vaak is de buitenkant van Maaseieren blauwig grijs van 
kleur, maar ook oranje kleuren komen voor, wanneer de stenen in contact zijn geweest 
met ijzerhoudende zanden (Felder 1998). Uiteindelijk zijn ze in het Pleistoceen in de Maas-
grinden beland. Overigens bevatten de Maasgrinden natuurlijk vuurstenen uit het hele 
stroomgebied van de Oer-Maas, dus ook uit Noord-Frankrijk (vgl. Rijks Geologische Dienst 
1989). 

Het verhaal wordt wel gecompliceerder doordat ook verder naar het zuidwesten, in België, 
vuurstenen voorkomen die macroscopisch niet van Lanaye-vuursteen te onderscheiden 
zijn (De Grooth 2011). Ook dit materiaal (‘silex grenu de Hesbaye’ en vuursteen van 
‘Jandrain-Jandrenouille’ of van ‘Orp’, zie Burnez-Lanotte 2010) is voor een deel uit eluviale 
voorkomens gewonnen. 

Banholtergrub, Rode Bos 
en Hoogbos

Maasafzettingen

Silex grenu de Hesbaye
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Van lokale oorsprong en vooral op de zuidelijke Graetheide in de jongere LBK verwerkt, 
is de grofkorrelige ‘Valkenburg’-vuursteen uit de Kalksteen van Emael.[4] Deze vuursteen 
komt voor als knollen, platen en ronde pijpen. De kleur is inhomogeen en kan variëren 
tussen donkergrijs en lichtgrijs, vaak met een bruine zweem. Soms bezit het materiaal 
concentrische banderingen. De textuur is meestal grofkorrelig, maar soms is de zone 
direct onder de cortex fijnkorreliger. Hoe donkerder de kleur, hoe fijner de textuur lijkt te 
zijn. De splijtvlakken zijn mat en er zijn vooral witte insluitsels, van wisselende vorm en 
grootte. Soms lijken die in horizontale vlakken gegroepeerd te liggen. Hoewel het materi-
aal, zeker in archeologische context, volledig opaak lijkt, vertonen vers geslagen geologi-
sche monsters een behoorlijk grote doorschijnendheid. 

Voor het herkennen van deze vuursteen in een archeologische context is de volgende 
observatie van belang (Brounen & Ploegaert 1992): Valkenburg-vuursteen is zeer gevoelig 
voor chemische verwering en wordt dan zo grofkorrelig dat het uiterlijk op schuurpapier 
lijkt. Artefacten kunnen zelfs zo verweerd raken dat ook dikke stukken simpel met de hand 
in tweeën gebroken kunnen worden. De kleur wordt dan veelal beigebruin en vaak komt in 
de poriën zoveel vuil vast te zitten dat het materiaal zwart gespikkeld lijkt te zijn.

Een volgende voor de LBK interessante vuursteensoort is afkomstig uit de Belgische Has-
pengouw (Hesbaye). Als noodnaam hebben Löhr et al. (1977) het etiket ‘hellgrauer ’bel-
gischer’ Feuerstein’ geïntroduceerd. In het Nederlands werd dat tot ‘Belgisch lichtgrijs’ of 
‘Haspengouwse’ vuursteen. In de recente Belgische literatuur wordt over ‘silex de Hesbaye 
à grain fin’ gesproken (bijv. Allard 2005a; Burnez-Lanotte 2010). De oorsprong van deze 
vuursteen wordt gezocht in het Campanien (Robaszynski et al. 2001; Allard 2005a); hij 
wordt overal in het Waalse deel van de Haspengouw aangetroffen. In Verlaine ‘Petit Paradis’ 
werd dit materiaal direct naast de bandkeramische nederzetting uit een eluviale context 
verzameld. In Luik ‘Place St.-Lambert’ gebruikte men knollen uit grindafzettingen van de 
Légia, die eveneens on site verzameld werden (Cahen 1984). Ook in Nederlandse Maas-
grinden kan men bruikbare knollen Haspengouwse vuursteen tegenkomen. Het materiaal 
bestaat uit knollen die meestal niet groter zijn dan 30 cm. Ondanks het ‘lichtgrijs’ in het 
Duitse etiket, komen zowel lichte als donkergrijze kleuren voor. En ondanks het ‘fijnkor-
relig’ in de Belgische benaming is de textuur glasachtig; de doorschijnendheid is behoorlijk 
hoog. Verse splijtvlakken zijn mat, maar bijna alle artefacten in bandkeramische afval-
kuilen hebben glanzende vlakken. Bij de talrijke insluitsels vallen op: middelgrote tot 
grote langwerpige witte vlekken, die meestal ruwer aanvoelen dan de matrix, snoeren 
van kleine witte vlekken, aaneengeregen als een parelketting en netvormige patronen van 
donkere lijnen. 

Vuurstenen uit de Kalksteen van Zeven Wegen worden slechts zelden aangetroffen in 
bandkeramische nederzettingen. Het gaat om kleine knollen, met een homogene zeer 
donkergrijze tot zwarte kleur. De textuur is glasachtig en wordt wel als vettig of fluwelig 
omschreven. De splijtvlakken zijn glanzend, het materiaal is matig doorschijnend en heeft 
weinig tot geen insluitsels. Opmerkelijk is dat regelmatig kleine rode spikkels worden aan-
getroffen. Uit deze beschrijving blijkt een sterke overeenkomst met de veel beter bekende 
Obourg-vuursteen uit de omgeving van Mons (Bergen) in zuidwest-België. Verwisseling 
van de twee leidt regelmatig tot de constructie van onwaarschijnlijke superlange-afstand-
verbindingen, zeker gezien het feit dat de ‘Omaliens’ in Henegouwen zelf geen gebruik 
maakten van deze vuursteensoort (Van Assche 2010).[5] Zeven Wegen-vuursteen kon als 
‘bijvangst’ in de eluviale extractiepunten worden gewonnen, of in de hellingen van de Voer 
en misschien de Geul.

In dit gebied worden vier vuursteentypen onderscheiden. Simpelveld-vuursteen is fijnkor-
relig, donkergrijs en plaatvormig en vertoont vooral na patinering een fijne gelaagdheid. 
De plaatvormige Lousberg-vuursteen is eveneens fijnkorrelig, bruingrijs en soms vaag 
gestreept. Op de boven- en onderzijde zijn meestal kenmerkende roodbruine tot paarsige 
infiltratiezones aanwezig. In de Kalksteen van Orsbach komen glasachtige, donkergrijze 
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[4]  Valkenburg-vuursteen stamt dus niet uit de Kalk-
steen van Valkenburg (het oudste laagpakket uit de For-
matie van Maastricht), maar uit de jongere Kalkstenen 
van Emael (en mogelijk Schiepersberg). De moderne 
vuursteenbewerkers die tot in het begin van deze eeuw 
boven het Jekerdal bij het Belgische Eben-Emael blokken 
bekapten voor de bekleding van maaltrommels, gebruik-
ten materiaal uit de bovenste banken van de Kalksteen 
van Lanaye.

[5]  Met deze opmerking wordt absoluut niet aangevoch-
ten dat Obourg-vuursteen in andere periodes wel degelijk 
over lange afstanden is getransporteerd. Deze aanname 
moet echter van geval tot geval worden getoetst. Een 
criterium kan daarbij de grootte van de artefacten zijn: 
de knollen van Zeven Wegen-vuursteen zijn zelden groter 
dan 15 cm, Obourg-knollen zijn aanzienlijk groter.

VOORKOMENS TEN 
OOSTEN VAN DE GEUL
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tot zwarte opake knollen voor, vaak met scherp afgetekende witte insluitsels. Daarnaast 
zijn er fijnkorrelige plaatvormige concreties bekend, die aan boven- en onderzijde vaak 
dezelfde roodbruine infiltratiezones bezitten als Lousberg-vuursteen. Ze komen voor in het 
grensgebied ten westen van Aken, op de Schneeberg en de Wilkensberg en waarschijnlijk 
ook op de Lousberg. Ook Vetschau-vuursteen komt zowel in knollen als in platen voor. 
Ze zijn grofkorrelig, bruingrijs, met opvallende donkere slierten en vlekken. De platen 
kunnen dezelfde vage gestreeptheid vertonen als Simpelveld-vuursteen. Hoewel ze in de 
Limburgse LBK weinig gebruikt zijn, spelen deze vier oostelijke typen een belangrijke rol 
bij de gedachtenvorming over contacten tussen bandkeramische pioniers en inheemse 
jagers-verzamelaars (zie onder). 

Uit het bovenstaande volgt: de nederzettingen van de Graetheide en die op de Caberg 
bevonden zich in een andere positie ten opzichte van potentiële vuursteenbronnen. Waar 
men op de Graetheide lokaal (binnen het eigen site-territorium) alleen gerolde vuurstenen 
in het Maasgrind kon verzamelen en voor materiaal van betere kwaliteit 25 tot 30 km 
naar het zuiden moest trekken, lagen vuursteenhoudende kalksteenlagen op de Caberg 
onder, of in elk geval in de directe omgeving van de nederzettingen. Potentiële ontslui-
tingen waren aanwezig in de hellingen tussen Caberg en Sint-Pietersberg naar de Maas 
en in het Jekerdal. Rijckholt, Banholt en Rullen lagen – zij het aan de andere kant van 
de Maas – op 10-15 km afstand. Bovendien was de gewaardeerde glasachtige Haspen-
gouwse vuursteen op iets meer dan 30 km afstand te vinden. Het zou dus niet verbazen, 
wanneer zich tussen de twee clusters verschillen in de vuursteen-economie aftekenen. 
Ook tijdsgebonden verschillen kunnen verwacht worden. Waar in het vroege Geleen-JKV 
(Modderman Ib-c) vrijwel uitsluitend Lanaye-vuursteen werd verwerkt – die waarschijnlijk 
overwegend uit Banholt afkomstig is (De Grooth 2007) –, treffen we in jongere kuilen uit 
Beek-Kerkeveld (Modderman IIb-d) ook grote hoeveelheden Valkenburg-vuursteen aan 
(De Grooth 1987; Van Betuw 2009). 

Bij het determineren zijn binnen de Lanaye-groep voor zover mogelijk de hierboven 
beschreven varianten onderscheiden. Dat lukt slechts tot op zekere hoogte en in de 
meeste gevallen alleen bij artefacten met cortex. Eluviale vuurstenen hebben vaak een 
veel grotere doorschijnendheid dan materiaal uit primaire of hellingafzettingen. Omdat 
het meten van die doorschijnendheid een tijdrovende zaak is en de verschillen bovendien 
relatief zijn, is van het scoren van deze variabele afgezien. Vuurstenen van de ‘Rullen’-
variant zijn relatief goed herkenbaar, ook wanneer ze geen cortex hebben. Diagnostisch 
zijn een gelige (of geelbruine) kleur door en door en het stoffige (behangselplak) opper-
vlak van artificiële splijtvlakken, vaak gekoppeld aan een uitgeloogd, uitgebleekt uiterlijk. 
Als ‘Banholt-variant’ opgevoerd zijn stukken met een (meestal doorschijnende) bruine of 
bruinrode zone onder de cortex, die niet de voor Rullen karakteristieke andere kenmerken 
tonen. ‘Gerolde’ stukken hebben duidelijk mechanisch verweerde natuurlijke oppervlak-
ken. ‘Onbepaalde stukken met cortex’ komen naar alle waarschijnlijkheid niet uit Rullen/
Sint-Pieters-Voeren en evenmin uit het Maasgrind. Bij onbepaald materiaal zonder cortex 
komt alleen een toewijzing aan Rullen/Sint-Pieters-Voeren niet in aanmerking. Beide groe-
pen kunnen dus feitelijk zowel uit de kalksteen of hellingafzettingen, als uit de eluviale 
extractiepunten van Mheer, Banholt en Rode Bos afkomstig zijn. 

Voorafgaande aan het onderhavige onderzoek bood de Nederlandse LBK qua vuursteenge-
bruik een tamelijk uniform – om niet te zeggen monotoon – beeld, waarin de verwerking 
van overwegend eluviale vuursteen uit de Kalksteen van Lanaye overheerste. Dit beeld 
was gebaseerd op het onderzoek van de grootschalig opgegraven ‘klassieke’ nederzet-
tingen op de Graetheide, niet alleen Elsloo-Koolweg (De Grooth 1987) en Geleen-JKV (De 
Grooth 2007), maar ook Sittard, Stein en Geleen-De Kluis (vergl. Bakels 1978 en Bruijn 
1958/59). Ook in het Duitse Rijnland vinden we een overeenkomstig vuursteenspectrum 
(Zimmermann 1995; Gehlen & Zimmermann 2012). Weliswaar was in enkele late neder-
zettingen in de omgeving van Beek, dus in het uiterste zuiden van het Graetheide-gebied, 
ook Valkenburg-vuursteen verwerkt en hadden de bewoners van twee nederzettingen in 
de Holocene dalvlakte van de Maas een voorliefde voor glasachtige grijze Haspengouwse 
vuursteen (Amkreutz 2004), maar die uitzonderingen werden gemeenlijk als randver-
schijnselen afgedaan. Door het huidige onderzoek is het idee van eenvormigheid echter 
definitief achterhaald (fig. 3).
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Allereerst valt bij Maastricht-Klinkers, op de Caberg, de grote variatie in de gebruikte 
vuursteensoorten op. Van de 4168 artefacten uit bandkeramische sporen is bijna 12% van 
Rullen-, Emael- en Haspengouwse vuursteen gemaakt (tabel 3). Bovendien heeft bijna 
13% van de stukken uit de Rijckholt-groep een gerolde cortex. Ter vergelijking: in Elsloo-
Koolweg is indertijd binnen de ‘Rijckholt’-groep de Banholt-variant net zo min onder-
scheiden als gerold materiaal, hoewel beide zeker aanwezig waren (vgl. voor het gerolde 
materiaal bijv. Bakels 1978, 101). Wel werden 197 ‘andere’ artefacten geteld. Ruim de 
helft daarvan waren Haspengouwse vuurstenen (109x), Rullen kwam 25 keer voor, Val-
kenburg 48x en 11 artefacten waren vervaardigd van andere vuursteensoorten. Al deze 
afwijkende vuurstenen samen vormen 5% van de vondsten in kuilen uit de jongere LBK-
bewoningsfasen (De Grooth 1987, 42).[6] Retrospectief is duidelijk geworden, dat de in 
Beek-Kerkeveld (Hoolstraat) verwerkte Lanaye-vuursteen tot de Banholt-variant behoort. 
Gerold materiaal schittert daar door afwezigheid; Rullen- en Haspengouwse vuursteen 
waren met in totaal 8 artefacten vertegenwoordigd (De Grooth 1987, 28).[7] In Beek-Ker-
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Grondstof N % % excl.*

Lanaye onbepaald cortex 361 8,07 9,13

Lanaye onbepaald geen cortex 2059 46,01 52,07

Lanaye eluviaal type Banholt 543 12,13 13,73

Lanaye eluviaal type Rullen  102 2,28 2,58

Lanaye gerold 512 11,44 12,95

Emael 94 2,10 2,38

Haspengouws  267 5,97 6,75

Overig 16 0,36 0,40

Onbekend 214 4,78 

Verbrand** 242 5,41 

Natuurlijk 65 1,45 

Totaal 4475 100,00

* Exclusief verbrand, onbekend en natuurlijk (N=4168).

** Hieronder zijn thermische fragmenten en door verbranding indetermi-
neerbare artefacten gerekend. 

[6]  Hierbij past wel de kanttekening dat indertijd bij 
de toewijzing aan Rullen mogelijk voorzichtiger te werk 
gegaan is dan bij het huidige onderzoek; voor de glasach-
tige Haspengouwse vuursteen geldt dat zeker niet.

[7]  Gegeven het uitzonderlijke karakter van deze twee 
vuilniskuilen zou een percentage hier misleidend zijn.

Tabel 3  Maastricht-Klinkers: het grond-
stofspectrum van alle bandkeramische 
sporen.

Figuur 3  Hoeveelheid ‘andere’ vuursteen-
soorten in de onderzochte nederzettingen. 
Beek-Molensteeg: benadering volgens 
Van Gijn (1990:65 table 5).
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 Lanaye Lanaye Lanaye Lanaye Lanaye

 onbepaald onbepaald type onbepaald type

spoor met cortex geen cortex Banholt gerold Rullen Emael Haspengouw Anders N *

S0.211 0,0 64,3 7,1 14,3 0,0 0,0 14,3 0,0 14

S2.20 14,3 14,3 64,3 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14

S2.25 13,3 40,0 6,7 6,7 0,0 0,0 26,7 6,7 15

S9.2 17,6 64,7 0,0 5,9 0,0 0,0 11,8 0,0 17

S0.37 11,1 61,1 5,6 16,7 0,0 0,0 5,6 0,0 18

S10.10 27,8 44,4 5,6 16,7 0,0 5,6 0,0 0,0 18

S0.217 10,5 73,7 0,0 0,0 0,0 10,5 5,3 0,0 19

S0.209 4,8 61,9 4,8 9,5 4,8 9,5 4,8 0,0 21

S0.26 4,8 61,9 23,8 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 21

S2.19 0,0 50,0 22,7 9,1 4,5 13,6 0,0 0,0 22

S0.23 8,7 56,5 17,4 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23

S0.42 4,0 68,0 4,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25

S2.27 8,0 44,0 16,0 12,0 12,0 4,0 4,0 0,0 25

S0.12 3,6 57,1 21,4 7,1 0,0 10,7 0,0 0,0 28

S0.210 3,4 55,2 13,8 20,7 6,9 0,0 0,0 0,0 29

S0.28 3,3 70,0 6,7 3,3 6,7 3,3 6,7 0,0 30

S0.5 0,0 56,7 20,0 0,0 3,3 10,0 6,7 3,3 30

S0.219 3,3 46,7 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30

S0.46 2,9 61,8 17,6 14,7 0,0 0,0 0,0 2,9 34

S2.9 11,8 47,1 20,6 5,9 2,9 8,8 2,9 0,0 34

S0.14 8,3 72,2 11,1 5,6 2,8 0,0 0,0 0,0 36

S0.24 8,3 47,2 22,2 16,7 0,0 2,8 2,8 0,0 36

S2.17 16,2 40,5 18,9 10,8 5,4 8,1 0,0 0,0 37

S0.2 2,6 57,9 26,3 10,5 2,6 0,0 0,0 0,0 38

S0.204 0,0 56,1 29,3 7,3 2,4 0,0 2,4 2,4 41

S0.213 11,4 63,6 20,5 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 44

S0.21 6,3 41,3 14,3 11,1 1,6 23,8 1,6 0,0 63

S0.1 6,1 53,0 15,2 12,1 6,1 6,1 1,5 0,0 66

S0.43 15,5 54,9 5,6 22,5 0,0 0,0 1,4 0,0 71

S5.38 2,8 59,7 2,8 30,6 1,4 0,0 2,8 0,0 72

S0.222 2,7 39,7 26,0 23,3 0,0 2,7 5,5 0,0 73

S0.203 11,7 51,9 7,8 13,0 5,2 1,3 9,1 0,0 77

S5.51 5,9 67,3 3,0 20,8 1,0 0,0 2,0 0,0 101

S0.206 5,1 58,5 24,6 4,2 2,5 0,0 5,1 0,0 118

S0.39 5,0 52,1 14,9 21,5 1,7 5,0 0,0 0,0 121

S8.3 5,6 56,0 21,6 12,0 0,8 0,8 2,4 0,8 125

S2.23 10,4 44,2 12,3 17,5 4,5 3,2 5,8 1,9 154

S2.13 9,6 50,6 25,6 7,7 1,3 3,8 1,3 0,0 156

S0.232 6,8 45,6 11,6 10,0 6,0 0,8 19,2 0,0 250

S0.221 7,0 49,4 8,5 24,4 3,0 4,8 2,6 0,4 271

S0.36 11,6 53,6 17,3 15,9 0,5 0,0 1,1 0,0 371

S0.207 13,0 50,5 9,4 9,3 2,6 1,0 13,7 0,6 994

* Zonder indet, verbrand en natuurlijk.

Tabel 4  Maastricht-Klinkers grondstofspec-
trum per spoor, in sporen met tenminste 15 
artefacten.
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keveld (Frumarco stroopfabriek) was het vondstbeeld vergelijkbaar, hoewel hier vijf van 
de 65 kernstenen van terrasvuursteen zijn (Van Betuw 2009). In de Flomborn-fase van 
Geleen-JKV ten slotte, is het totale percentage ‘andere’ vuursteen (d.w.z. inclusief gerolde 
Lanaye) slechts 1% (De Grooth 2007).[8]

Het grondstofspectrum van de 42 sporen met tenminste 15 artefacten van Maas-
tricht-Klinkers laat bovendien grote fluctuaties per spoor zien (tabel 4). Er lijkt zich een 
tweedeling af te tekenen tussen sporen die overwegend Lanaye-vuursteen uit Banholt en 
andere eluviale Lanaye-extractiepunten bevatten en sporen waarin Haspengouws, Rullen, 
Valkenburg en gerolde Lanaye-vuursteen een belangrijke rol spelen. Deze variatie kan 
niet simpelweg in chronologische termen worden verklaard. Al in de oudere LBK werd 
hier regelmatig gerolde Lanaye-vuursteen verwerkt en in enkele sporen kwamen Has-
pengouwse en Rullen-vuursteen vaker voor dan in gelijktijdige kuilen uit Geleen-JKV en 
Elsloo-Koolweg. In de jongere fasen vinden we een nog sterkere diversiteit (fig. 4). Er zijn 
goed gedateerde kuilen met veel vuursteen die géén ander materiaal dan Lanaye bevat-
ten. Daarnaast zijn er echter sporen met naar verhouding veel Haspengouwse, Rullen- of 
Valkenburg-vuursteen, in wisselende combinaties. De vondsten van Maastricht-De Waal 
en Maastricht-Belvédère (1925-1933) vertonen een met Maastricht-Klinkers vergelijkbaar 
beeld. Een andere situatie vinden we bij Maastricht-Belvédère 1988. Dit complex is in 
2011 in een Leidse BA-scriptie uitgewerkt door Tamara de Reus. Daarbij was het mate-
riaal qua grondstof ingedeeld in drie groepen: ‘Rijckholt’, ‘Valkenburg’ en ‘andere/niet-
determineerbare’ vuursteen. Rijckholt was met 95,4% verreweg de belangrijkste groep, 
Valkenburg vormde een kleine minderheid (2,2%); Rullen en Haspengouwse vuursteen 
werden slechts sporadisch aangetroffen. Ter wille van de vergelijkbaarheid is in september 
2012 het vuursteen uit drie sporen (S1, S6, S12) door Tamara de Reus en schrijfster dezes 
opnieuw bekeken. Daarbij kon worden gespecificeerd dat binnen de Rijckholt-component 
de Banholt-variant in alle drie sporen goed vertegenwoordigd was. Alleen Spoor 1 bevatte 
ook een aantal artefacten van terrasvuursteen, één Rullen-kling en één mogelijk Haspen-
gouws stuk. Qua grondstofgebruik wijkt Maastricht-Belvédère 1988 dus duidelijk af van 
Maastricht-Klinkers en vertoont het vondstcomplex eerder overeenkomsten met de klas-
sieke vindplaatsen op de Graetheide. 
































[8]   17 stuks hebben een gerolde cortex; 33 zijn van Has-
pengouwse vuursteen; Valkenburg komt 27x voor, Zeven 
Wegen 4x en Rullen slechts 5x.

Figuur 4  Grondstofspectrum in Maastricht-
Klinkers in LBK II; sporen met tenminste 15 
artefacten (de percentages van onbepaalde 
Lanaye-vuursteen zijn wel berekend, maar 
niet weergegeven in de grafiek).
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Natuurlijk is de vraag gerechtvaardigd of wat we hier in de vindplaatsen op de Caberg 
als ‘Banholt’-vuursteen beschrijven, ook werkelijk van dit extractiepunt beoosten de Maas 
afkomstig is. De door Van Hoof (2009) geopperde mogelijkheid dat de hellingafzettingen 
langs Jeker- en Maasdal een alternatieve bron kunnen vormen, is niet overtuigend. De 
kenmerkende verweringsverschijnselen van de Banholt-variant zijn immers het gevolg van 
een specifiek en langdurig samenspel van verweringslemen en ijzerhoudende zanden, die 
in hellingafzettingen niet worden aangetroffen. Het is wel denkbaar dat er in afzettingen 
van de Formatie van Heijenrath bewesten de Maas lokaal vergelijkbare omstandigheden 
aan te treffen zijn, waar dus vergelijkbare vuurstenen zouden voorkomen. Tot nu toe zijn 
er echter geen extractiepunten bekend die aan deze voorwaarden voldoen. Belangrijker 
dan deze vraag naar de precieze herkomst van de grondstof lijkt de constatering: wan-
neer de bewoners van de Caberg-vindplaatsen vuurstenen van de Rijckholt-component 
verwerkten, hadden ze dezelfde voorkeur voor materiaal met specifieke uiterlijke ken-
merken als de bewoners van de Graetheide. Het ter plaatse, in de directe omgeving van 
de nederzettingen aanwezige materiaal voldeed niet, men deed moeite om de traditionele 
‘Banholt-variant’ te verkrijgen; hetzij door een tocht naar de overkant van de Maas, hetzij 
door een hartstochtelijke zoektocht naar een identieke tweeling ten westen van de Maas.

Ook bij de nu onderzochte vindplaatsen op de Graetheide vinden we een aanzienlijke 
variatie in vuursteensoorten (fig. 5). Alleen Stein-Steinderveld en de kleine complexjes 
van Berg-Pastoor Eijckstraat en Beek-Stationsweg voldoen aan het standaardbeeld: vrijwel 
uitsluitend Lanaye-vuursteen, met een nadrukkelijke voorkeur voor de Banholt-variant. 
Geleen-Seipgensstraat sluit, met zijn hoge aandeel aan Emael (Valkenburg)-vuursteen 
aan bij Beek-Kerkeveld en Beek-Molensteeg. Geleen-Urmonderbaan en Geleen-Bergstraat 
daarentegen, vallen op met hoge percentages Haspengouwse vuursteen (resp. 56,3% en 
33,3%). In Geleen-Urmonderbaan is daarnaast veel gerolde vuursteen verwerkt (ruim 
10%) en in Geleen-Bergstraat komt uitzonderlijk veel Rullen-vuursteen voor (6,7%).

Het hier geschetste patroon van diversiteit in de grondstofvoorziening wordt nog ver-
sterkt, wanneer materiaal uit enkele andere bandkeramische vindplaatsen in de over-
wegingen wordt betrokken. Itteren-Sterkenberg en Nattenhoven-Bergerstraat in het 
Maasdal, met hun grote hoeveelheid Haspengouwse vuursteen (Amkreutz 2004), verliezen 
in elk geval qua grondstofgebruik hun status als buitenbeentjes. De oppervlaktevindplaats 
Smeermaas-Hocht (Klasberg 2010), iets ten noorden van de Caberg in België, vertoont 
overeenkomsten met de tweede groep sporen uit Maastricht-Klinkers. Naast overwegend 
eluviale vuursteen van het type Rijckholt/Banholt (met ca. 52%) zijn daar ook aanzien-
lijke hoeveelheden Rullen- (ca. 29%) en Haspengouwse vuursteen (ca. 14%) verzameld.
[9] Een vergelijkbaar spectrum biedt de oppervlaktevindplaats bij Spaubeek-Looiwinkel op 
de Graetheide (Brounen & Vromen 2005), waar behalve Rijckholt een grote hoeveelheid 
artefacten van Rullen-vuursteen is aangetroffen, en ook behoorlijk wat Haspengouws en 
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Figuur 5  Grondstofspectrum in de onder-
zochte nederzettingen op de Graetheide 
(LBK II). De percentages van onbepaalde 
Lanaye-vuursteen zijn wel berekend maar 
niet weergegeven in de grafiek. Beek-Mo-
lensteeg: Banholt-variant schatting uit een 
steekproef, overige naar Van Gijn (1990:65, 
table 5).

[9]   Bij het als ‘Obourg-vuursteen’ beschreven materiaal 
gaat het vermoedelijk om Zeven Wegen-vuursteen.
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Valkenburg-materiaal. Kelmond-Zonneveld (Pepels 2011) heeft een vergelijkbaar spec-
trum, terwijl Kelmond-Beekerveld (Brounen & Rensink 2007; Pepels 2011) en Ulestraten-
Beekerweg (Pepels 2011) bij het Valkenburg-cluster aansluiten. Ook in het Rijnland neemt 
de hoeveelheid ‘Rijckholt’ vuursteen in de jongste LBK sterk af (Gehlen 2009; Gehlen & 
Zimmermann 2012), waarbij als vervanging enerzijds lokale terrasvuurstenen en ander-
zijds Rullen-vuurstenen dienst doen.

De bandkeramische vuursteenindustrie wordt graag als ‘mediolithisch’ omschreven. Daar-
mee wordt aangegeven dat bandkeramische klingen en klingwerktuigen qua afmetin-
gen een middenpositie innemen tussen de microlithische klingen uit het Mesolithicum en 
macrolithische exemplaren (uit Jong-Paleolithicum en vooral Midden-Neolithicum). 

Microklingen hebben (volgens bijv. Bats et al. 2010) een lengte van maximaal 50 mm 
en een breedte van maximaal 20 mm. Macrolithische klingen zijn ten minste 80 mm lang 
en/of meer dan 25 mm breed (cf. Wansleeben & Verhart 1990). Mediolithische klingen 
zouden dan logischerwijze een lengte tussen de 50 en 80 mm moeten hebben en een 
breedte tussen de 20 en 25 mm. Brounen & Peeters (2000/2001:144) geven op grond van 
klingen uit het vroeg-neolithische extractiepunt bij Banholt als omschrijving: niet langer 
dan 70 mm, met een lengte: breedte verhouding tussen de 2:1 en 3:1. Impliciet hoort 
daar dus bij een breedte tussen ca. 23 en ca. 35 mm. De gegevens uit de ‘Odyssee-ne-
derzettingen’ en uit de referentie-sites Geleen-JKV en Beek-Kerkeveld (Hoolstraat) kunnen 
worden gebruikt om het begrip ‘mediolithisch’ nader af te bakenen. Voor Elsloo-Koolweg 
zijn helaas geen metrische gegevens beschikbaar.

De klingenkernstenen uit Maastricht-Klinkers en Beek-Kerkeveld (Hoolstraat) passen 
redelijk in het schema, met gemiddelde lengtes van 69,8 en 71,6 mm. De spreiding (43-98 
en 54-84 mm) maakt echter al duidelijk dat het begrip ‘mediolithisch’ niet al te eng kan 
worden opgevat. De klingenkernstenen van Geleen-JKV zijn zelfs aanzienlijk kleiner: 
gemiddelde 55,2 mm, spreiding 35-87 mm (tabel 5). We moeten natuurlijk wel bedenken 
dat in het bandkeramische productieproces kernstenen veelvuldig werden gecorrigeerd 
door het verwijderen van kerntabletten, waarbij de kernen substantieel werden ingekort.

Bij de complete ongeretoucheerde klingen uit Maastricht-Klinkers, de ‘Odyssee-vind-
plaatsen’ van de Graetheide en zeker Geleen-JKV wordt het beeld nog diffuser: zowel 
qua gemiddelde lengte als qua gemiddelde breedte vallen ze binnen het voor ‘micro-klin-
gen’ gereserveerde gebied, ondanks de aanwezigheid van uitbijters die als macrolithisch 
zouden moeten gelden (tabel 6). Nu kunnen complete ongeretoucheerde klingen natuur-
lijk als een negatieve selectie uit het totaal worden beschouwd: ze waren ongeschikt 
om tot werktuigen te worden omgevormd. Inderdaad hebben bijvoorbeeld de proximale 
klingfragmenten uit de drie onderzochte complexen een gemiddeld iets grotere breedte 
(tussen 18,2 en 19,5 mm). De complete klingwerktuigen zijn gemiddeld nog iets breder 

KLINGENKERNSTENEN          

 Maastricht-Klinkers (N = 12) Geleen-JKV (N = 22) Beek Kerkeveld (Hoolstraat) (N = 11)

 lengte breedte dikte gewicht lengte breedte dikte lengte breedte dikte

gem 69,8 51,7 39,3 204,1 55 47,3 35,8 71,6 58,6 48,7

mediaan 68,5 47,5 38 176 54,4 47,5 35,5 71 58 43

sd 15,4 10,9 7,2 113,6 11,6 9,7 6,2 10,8 14,2 15,0

min 43 37 30 75 35 35 25 54 42 23

max 98 68 53 414 87 69 50 84 76 70

           
 

KERNTABLETTEN          
 Maastricht-Klinkers (N = 12) Geleen-JKV (N = 52)

 lengte breedte dikte gewicht lengte breedte dikte    

gem 55,5 47,5 16,3 42 62,1 48,7 18,2   

mediaan 51,0 47,0 16,0 35,4 61,0 47,0 17,0    

sd 17,0 13,1 5,5 32,4 12,0 10,9 5,9    

min 30,0 25,0 9,0 6,9 37,0 30,0 9,0    

max 86,0 72,0 28,0 130,8 93,0 77,0 35,0    

 

Tabel 5  Vergelijking van de maten van 
klingenkernstenen en kerntabletten uit 
Maastricht-Klinkers, Geleen-JKV en Beek-
Kerkeveld (Hoolstraat).

Technologische en 
typomorfologische 

aspecten
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en voldoen nét aan de criteria voor mediolithische klingen. Qua lengte komen ze echter, 
nog steeds gemiddeld, duidelijk te kort. Dit geldt niet alleen voor werktuigcategorieën die 
tijdens gebruik door slijtage korter werden – zoals eindschrabbers en boortjes –, maar 
ook voor de afknottingen en de sikkelmessen. Hoewel zowel de klingen als de werktuigen 
tamelijk gedrongen zijn, met een lengte:breedte verhouding onder de 3:1, zijn er ook 
aanzienlijk slankere exemplaren, met verhoudingen tussen 4:1 en 5:1.

Samenvattend moeten we dus constateren: hoewel ‘mediolithisch’ een bruikbaar etiket 
blijft, blijkt de bandkeramische werkelijkheid weerbarstiger dan het fraaie schema ons 
voorspiegelde.

In de onderzochte vondstcomplexen zijn alle karakteristieke bandkeramische werktuig-
typen aanwezig. Eindschrabbers, pijlpunten en spitsen voor boormachines (meestal pars 
pro toto boortjes genoemd) en afgeknotte klingen hebben relatief gestandaardiseerde 
vormen. Ook zijn minder gestandaardiseerde werktuigen aangetroffen, zoals gekerfde 
en getande stukken. Daarnaast komen allerlei klingen voor die als messen gebruikt zijn. 
Soms zijn ze verder ongeretoucheerd gebleven, soms zijn ze met behulp van een afknot-
ting op maat gebracht. Veel van deze klingen dragen een sterke hoogglans en worden als 
inzetstukken van sikkels gezien. De nog steeds raadselachtige gebruiksglans ‘glans 23’ kon 
vaak met het blote oog worden waargenomen, langs boorden, op breukvlakken en zelfs op 
de ribben van klingen en afslagen. In twee gevallen (Maastricht-Klinkers, vondstnummer 
58; Geleen-Urmonderbaan spoor 14) was deze glans aanwezig op een sinaasappelpartje 
(quartier d’orange): een forse kling met driehoekige dwarsdoorsnede en karakteristieke 
geretoucheerde rug (vgl. Cahen et al. 1986). De eindschrabbers zijn zowel op afslagen 
als op klingen gemaakt. Kenmerkend is de ‘vlakke’ schrabberkap, waarbij de verhouding 
tussen lengte en breedte van de kap minder dan 0,5 bedraagt. Bij de boortjes wordt de 
spits gevormd door een steile dorsale retouche langs beide boorden. De pijlspitsen worden 
hier vrij uitvoerig gepresenteerd, omwille van de rol die ze spelen in langlopende discus-
sies over mogelijke mesolithische invloeden op de bandkeramische vuursteentechnologie 
– en daarvan afgeleid, over de bijdrage van lokale jagers-verzamelaars aan de bandke-
ramische materiële cultuur (vgl. Löhr 1994; Jeunesse 2002). Hier kan niet uitvoerig op 
deze problematiek worden ingegaan; een samenvatting van de discussie is te vinden in De 
Grooth (2008a) en Robinson et al. (2010).

Bandkeramische pijlspitsen kunnen in drie subtypen worden verdeeld: symmetrische 
driehoeken, asymmetrische driehoeken en vierhoeken (vgl. Bohmers & Bruijn 1957/1958; 
Schön 2012). Bij de symmetrische driehoekige spitsen zijn de lange zijden altijd recht, 
of iets concaaf. Eén van de boorden draagt een gehele of partiële steile dorsale retouche, 
het andere is meestal ongeretoucheerd of voorzien van een lichte ‘verstevigingsretouche’ 
(Farruggia 1973). Aan de top is soms nog een kerfrest bewaard, een overblijfsel van het 
op maat brengen van het stuk met behulp van de stekertechniek, maar ook een vlakdek-
kende, bifaciale retouche komt voor. De basis kan ongeretoucheerd zijn, maar vertoont 

Werktuigen

 lengte  breedte L:B

 gem. (range) gem. (range) gem. (range)

complete klingen    

Maastricht-Klinkers (N= 98) 47,4 (18-86) 18,1 (6-37) 2,7:1 (5,1:1)

Graetheide Odyssee (N=26) 56,3 (35-118) 21 (13-39) 2,8:1 (4,6:1)

Geleen-Janskamperveld (N=82) 40,0 (17-82) 15,7 (5-28) 2,6:1 (4,4:1)

   

proximale klingfragmenten   

Maastricht-Klinkers (N=253)  19,5 (9-40) 

Graetheide Odyssee (N=59)  19,5 (2-34) 

Geleen-Janskamperveld (N= 137)  18,2 (9-37) 

   

complete klingwerktuigen (zonder spitsen)  

Maastricht-Klinkers (N=114) 46,5 (25-85) 22,2 (14-36) 2,1:1 (4,7:1)

Graetheide Odyssee (N= 31) 41,2 (26-85) 22,4 (15-30) 1,9:1 (4,5:1)

Geleen-Janskamperveld (N=174) 39,4 (16-86) 21,7 (8-39) 1,9:1 (4,8:1)
Tabel 6  Vergelijking van de maten van 
complete klingen, proximale klingfragmen-
ten en complete klingwerktuigen (zonder 
spitsen).
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vaak een vlakke ventrale retouche, waardoor een lichtelijk holle basis ontstaat: retou-
che inverse plate, RIP (Löhr 1994) of retouche plate inverse, RPI (Jeunesse 2002). Deze 
RPI kan vergezeld zijn van een vlakke dorsale retouche. De asymmetrische driehoeken 
kunnen zowel linksscheef (linksvleugelig) als rechtsscheef (rechtsvleugelig) zijn. In de 
verspreiding van deze twee subtypen tekenen zich regionale verschillen af, die in verband 
worden gebracht met enerzijds vergelijkbare voorkeuren bij laat-mesolithische trapezia 
en anderzijds de verspreiding van La Hoguette en Limburger aardewerk (Jeunesse 2002). 
Linksscheve spitsen zouden zo ‘iets’ te maken hebben met de La Hoguette groep, rechts-
vleugelige met de Limburger groep. Uit het onderstaande mag blijken, dat in Limburg de 
situatie gecompliceerder is, waarbij de factor tijd een belangrijke rol speelt. 

Vier van de onderzochte complexen op de oostelijke Maasoever hebben elk één of twee 
pijlspitsen opgeleverd: Berg-Pastoor Eijckstraat, Echt-Annendaal, Geleen-Bergstraat en 
Geleen-Urmonderbaan. Uit de zeker bandkeramische sporen van Maastricht-Klinkers zijn 
23 (fragmenten van) pijlspitsen geborgen. Bij deze spitsen zijn in 24 gevallen uitspraken 
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Figuur 6  De bij het onderzoek beschre-
ven pijlspitsen (schaal 1:1); tekening Birgit 
Gehlen.

1-4 linksvleugelige driehoeken
5-10 rechtsvleugelige driehoeken
11-21 symmetrische driehoeken
22-24 vierhoeken.
3-4, 14, 22 Maastricht-Klinkers LBK I
1-2, 6-10,14,
16-21, 23 Maastricht-Klinkers LBK II
11 Berg-Pastoor Eijckstraat 
5 Echt-Annendaal
12 Geleen-Bergstraat
13 Geleen-Urmonderbaan
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over vorm en symmetrie mogelijk (fig. 6). De meeste spitsen zijn driehoekig (21x), de res-
terende drie vierhoekig. Vier van de spitsen uit Maastricht-Klinkers komen uit sporen die 
qua versierd aardewerk tot de oude LBK behoren. Het gaat om een vierhoek, twee links-
vleugels en een symmetrische driehoek. Meer gegevens voor de oude LBK (Moddermans 
fasen Ib en Ic) heeft Geleen-JKV geleverd. Daar is de helft van de 32 determineerbare 
spitsen symmetrisch en zijn er precies even veel links- als rechtvleugelige; vierhoeken 
vormen met drie exemplaren een kleine minderheid. Veertien exemplaren, dus minder 
dan de helft, hebben een RPI (De Grooth 2007). Onder de 48 complete exemplaren zijn 
18 symmetrische driehoeken, 10 linksscheve driehoeken, 11 rechtsscheve driehoeken en 
slechts drie (rechtsscheve) vierhoeken; de resterende zes zijn onregelmatig van vorm. 
Minder dan de helft van de stukken (20x) is voorzien van een RPI (De Grooth 2007). 

Voor de jongere spitsen uit het huidige project geldt: de helft van de driehoekige spit-
sen is symmetrisch (10x), zes exemplaren zijn rechts asymmetrische en twee links asym-
metrisch. Slechts zes spitsen hebben géén RPI. Deze groep past fraai bij het materiaal 
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uit het grafveld van Elsloo (Moddermans fase IIc-d): bij 25 spitsen kon op grond van de 
gepubliceerde tekeningen de vorm bepaald worden. Elf ervan zijn symmetrisch, 11 rechts-
vleugelig en 3 linksvleugelig. 

Samenvattend: opmerkelijk is ten eerste het grote aantal symmetrische driehoekige 
pijlspitsen. Zij vormen de meerderheid in Geleen-JKV, maar zijn ook in de jonge Bandke-
ramiek nog ruimschoots aanwezig, zowel in het grafveld van Elsloo als in Maastricht-Klin-
kers. Ten tweede: vierhoeken vormen overal een kleine minderheid. Ten derde: waar in de 
Flomborn-nederzetting Geleen-JKV bij de asymmetrische spitsen bijna evenveel linksvleu-
gels als rechtsvleugels aanwezig zijn, overheersen in de jonge LBK rechts-asymmetrische 
pijlpunten. 

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de vuursteenverwerking was georganiseerd, kan 
gekeken worden naar de proporties waarin de belangrijkste artefact-categorieën in de 
vindplaatsen voorkomen (fig. 7). In de meeste vindplaatsen van het Odyssee-project ligt 
het percentage ongeretoucheerde afslagen boven de 60%. Een groot deel van de vuur-
steenverwerking zal dus binnen de nederzettingen hebben plaatsgevonden. 

In Maastricht-Klinkers is dat echter alleen het geval bij de Rijckholt- en de Valkenburg-
component. Rijckholt heeft daar 71,3% afslagen, 14,4% klingen en 11,4% werktuigen. 
Bij Valkenburg zijn die percentages 87,2%, 4,3% en 7,4%. Bij de artefacten uit Rullen en 
Haspengouwse vuursteen is het beeld echter totaal anders. Bij Rullen-vuursteen vormen 
werktuigen (44,1%) en klingen (14,7%) bijna 60% van het ensemble; bij de Haspen-
gouwse vuurstenen is dat zelfs bijna driekwart (36,9% werktuigen, 36,6% klingen). Er 
zijn slechts enkele decorticatie- (ofwel primaire cortex-) afslagen van niet-gerolde Has-
pengouwse vuursteen en ook vier kernpreparatie- en vernieuwingsstukken, die op lokale 
verwerking duiden. Helaas kunnen Maastricht-De Waal en Maastricht-Belvédère 1925-
1933 gezien de post-bandkeramische vervuiling geen bijdrage leveren aan dit aspect van 
het onderzoek. Maastricht-Belvédère 1988 voldoet echter aan het standaardpatroon. Dat 
standaardpatroon vinden we op de Graetheide in Geleen-Seipgensstraat, Stein-Steinder-
veld en vermoedelijk ook in de twee kleine complexen Beek-Stationsweg en Berg-Pastoor 
Eijckstraat. Geleen-Bergstraat en Geleen-Urmonderbaan, de twee door het hoge aandeel 
Haspengouwse vuursteen gekenmerkte complexen op de Graetheide, vallen beide ook 
op door hoge percentages werktuigen en/of klingen: 56,8% werktuigen en 4,6% klin-
gen in Geleen-Bergstraat, 35,9% werktuigen en 22,8% klingen in Geleen-Urmonderbaan. 
Natuurlijk gaat het bij deze vondsten slechts om een beperkte uitsnede uit een grotere 
vindplaats, maar dat doet niets af aan de realiteit van de gegevens. 

Zowel bij de Haspengouwse als bij Rullen-vuursteen lijken dus de eerste stappen in het 
productieproces, waarbij de meeste afslagen ontstaan, ‘elders’ te zijn uitgevoerd. Een deel 
van het materiaal is mogelijk in de vorm van klingen (of zelfs geretoucheerde werktuigen) 
naar de nederzettingen gebracht. Bij de Haspengouwse vuursteen ligt het voor de hand 
om dit ‘elders’ te preciseren als: bandkeramische nederzettingen in de Waalse Haspen-
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Figuur 7  Frequentie van de belangrijkste 
artefact-categorieën. Maastricht-Klinkers 
uitgesplitst naar grondstofvariëteit; Geleen-
JKV en Elsloo-Koolweg dienen als referen-
tie.
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gouw, zoals Verlaine ‘Petit-Paradis’, waar een surplus-productie van klingen is aangetoond 
(cf. Allard 2005a, b). Het materiaal kan dan via een uitruilnetwerk zijn verworven. Bij 
het Rullen-ensemble voldoet ‘uitruil’ echter niet als verklaring, tenminste bij de huidige 
stand van onderzoek, omdat er geen bandkeramische nederzettingen bekend zijn waar 
Rullen-vuursteen de dominante grondstof was. In dit geval zou een verklaring kunnen 
zijn: de voorkomens bij Rullen en Sint-Pieters-Voeren werden ontdekt door mensen die op 
zoek waren naar een alternatief voor de traditionele winplaatsen. Om zeker te zijn van de 
kwaliteit van dit nieuwe materiaal, werd het ter plaatse uitvoeriger voorbewerkt dan dat 
bij de knollen van Banholt/Mheer gebruikelijk was. Hierbij past wel de kanttekening, dat 
het vondstmateriaal van de extractiepunten vooralsnog geen eenduidige ondersteuning 
voor deze aanname biedt. Er zijn uit Rullen en Sint-Pieters-Voeren weliswaar prachtige 
vroeg-neolithische klingenkernstenen en kerntabletten bekend, maar die kunnen even-
goed dateren uit het Vroeg-Neolithicum B (Großgartach, Planig-Friedberg, Rössen), de 
periode waarin Rullen-vuursteen zijn grootste populariteit genoot (vergl. Gehlen & Schön 
2009). Ook bij Banholt vinden we overigens aanwijzingen voor klingproduktie ter plaatse, 
in de vorm van kernstenen en tabletten (Brounen & Peeters 2001; De Grooth 2008b). Dit 
model zou ook een alternatieve verklaring bieden voor de Haspengouwse situatie, wan-
neer we aannemen dat deze grondstof ontdekt werd tijdens exploratietochten in de fase 
voorafgaande aan de ‘kolonisatie’ van deze streek. 

In het voorafgaande is vastgesteld dat het grondstofspectrum in de onderzochte vind-
plaatsen een grote diversiteit vertoont; de samenstelling verschilt van nederzetting tot 
nederzetting, van generatie tot generatie en van huisplaats tot huisplaats. Bovendien werd 
duidelijk dat bij sommige grondstoffen (met name Rullen- en Haspengouwse vuursteen) 
de eerste stadia van de bewerking buiten de nederzettingen hebben plaatsgevonden. 

Ondanks deze diversiteit is een eerste samenvattende constatering: in alle tot nu toe 
bekende bandkeramische nederzettingen (en dus niet alleen die uit het huidige Odyssee-
onderzoek) is in alle bewoningsfasen in meer of minder grote mate materiaal uit de eluvi-
ale extractiepunten bij Banholt en Mheer gebruikt. Deze bronnen liggen op een afstand van 
25 tot 30 km van de Graetheide en zo’n 10-15 km van de Caberg, maar dan wel aan de 
andere kant van de Maas. Ten tweede valt op dat de meeste bewoners van de Graetheide-
nederzettingen géén gebruik maakten van terrasvuursteen, hoewel dat lokaal beschikbaar 
was. Ten derde: op de Caberg werd wél regelmatig gerolde vuursteen gebruikt, terwijl 
geen echte voorkeur voor de, bij wijze van spreken ónder de nederzettingen aanwezige 
verse en helling-vuurstenen herkenbaar is.

Dit beeld is natuurlijk enigszins vertekend, wegens verschillen in tijdsdiepte en omdat 
sommige complexen, vooral Maastricht-Klinkers, met veel meer sporen vertegenwoordigd 
zijn dan andere. Het is zo dus niet uit te sluiten, dat er in niet onderzochte kuilen van bij-
voorbeeld Geleen-Urmonderbaan wel weer een klassiek spectrum verloren is gegaan. 

Echter: in Elsloo-Koolweg (zowel LBK I als LBK II) of Geleen-JKV (LBK I) zien we die 
diversiteit in vuursteensoorten per spoor niet. 

Er is geen a priori-reden om aan te nemen dat het voorkomen in Banholt in de loop van 
de LBK-exploitatie uitgeput raakte. Deze uitspraak is gebaseerd op twee overwegingen. 
Ten eerste: in Beek-Kerkeveld (Hoolstraat) werd in Moddermans fasen IIc-d nog steeds 
op grote schaal Banholt vuursteen verwerkt. De ‘gerefitte’ knollen maken duidelijk dat 
‘zuinig omspringen met een schaarse grondstof’ daarbij absoluut niet aan de orde was. 
Ten tweede: in de afgelopen eeuwen is vuursteen uit Banholt op grote schaal gewonnen 
ten behoeve van wegverharding (Felder 1998). Het lijkt daarom te simplistisch om de 
groeiende diversiteit puur in utilitaire termen te interpreteren. Een alternatief kijkt naar de 
betekenis van bandkeramisch vuursteengebruik in termen van sociale interactie. Bij deze 
benadering is het zinvol om de rol van vuursteengebruik in de bandkeramische wereld in 
het algemeen te onderzoeken.

De Oudste LBK (Älteste Linearbandkeramik, ofwel ÄLBK) lijkt te zijn ontstaan in het noord-
westelijke deel van het Karpathenbekken (Transdanubië in West-Hongarije en aangren-
zende regio’s), ergens tussen 5700 en 5500 v. Chr. (Price et al. 2001; Lüning 2005; Bánffy 
& Oross 2010). Denkbaar is een ontwikkeling uit interacties tussen de late Starčevo-
cultuur en lokale jagers-verzamelaars (vgl. bijdragen in Lukes & Zvelebil 2004; Bailey 
et al. 2008; Hofmann & Bickle 2009). Dit idee is vooral gebaseerd op overeenkomsten 
in grondstofvoorkeur en lithische bewerkingstechnieken tussen ÄLBK en laat-mesolithi-
sche groepen (Tillmann 1993; Mateiciucová 2008). Na de expansie van de ÄLBK naar het 
westen, tot in Beieren, Baden-Württemberg en Hessen, worden nieuwe vuursteensoorten 
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geëxploiteerd. De aanwezigheid van Szentgál-radiolariet (afkomstig uit de omgeving van 
het Balatonmeer in Hongarije) getuigt echter van voortdurende contacten met de Heimat, 
ongeveer 650 km naar het oosten (Gronenborn 2003; Mateiciucová 2008). Deze blijvende 
lithische connectie kan in symbolische termen worden geïnterpreteerd: de schaarse stuk-
jes Szentgál-radiolariet zijn absoluut niet van betere kwaliteit dan bijv. het materiaal uit 
de Beierse Jura-afzettingen, maar roepen dankzij hun fraaie rode kleur wel onmiskenbare 
herinneringen op aan het ‘land van herkomst’, waar mythische voorouders nog steeds 
wonen (Mateiciucová 2010). Zo maken ze ook deel uit van de identiteit van de gebrui-
kers.

Rond 5350 v. Chr., of misschien zelfs iets eerder, is in het Neckar-gebied en de Wet-
terau de Flomborn-LBK ontstaan (Strien 2000). Recentelijk heeft Van de Velde dit gebied 
kortheidshalve ‘Flombornië’ gedoopt (2007a, 22). Ook nu vond uitbreiding in westelijke 
richting plaats, waarbij de Elzas en het Rijnland rond 5300 v. Chr. waren bereikt. In het 
kerngebied bleven sommige nederzettingen die qua materiële cultuur tot de Oudste LBK 
horen echter tot na 5200 v. Chr. bewoond.

Recent onderzoek suggereert dat de transformatie van ÄLBK naar Flomborn-LBK 
gepaard ging met ingrijpende veranderingen in de materiële cultuur, die volgens bijv. 
Sommer (2001) de expressie zijn van een diepgevoelde mentale behoefte om zoveel 
mogelijk dingen ‘anders’ te doen, zonder dat er definitief gebroken werd met de oudere 
verwanten en met de voorouders. Zulke verschillen zijn zichtbaar in de constructie van 
de huizen, in de manier waarop aardewerk werd verschraald en versierd en –vaak– in de 
locatiekeuze van de nederzettingen. Er zijn weliswaar enkele nederzettingen met bewo-
ningscontinuïteit, maar veelal werden in een bestaande Siedlungskammer nieuwe arealen 
gekozen (Cladders & Stäuble 2003; Schade-Lindig & Schade 2010). Voor ons is van belang 
dat bij de overgang ook de vuursteenvoorkeuren veranderden en dat er subtiele verschil-
len in bewerkingstechniek en werktuigmorfologie optraden. In de ÄLBK werd vóór elke 
afhaking de hoek tussen slagvlak en productievlak zorgvuldig geprepareerd door het ver-
wijderen van minuscule afslagen op het slagvlak, waardoor de restslagvlakken van klin-
gen en afslagen primair gefacetteerd zijn. In de Flomborn-techniek verviel deze stap. In 
plaats daarvan kwamen grote centripetale afslagen op het slagvlak, soms gecombineerd 
met dorsale reductie en het enthousiast verwijderen van series kerntabletten wanneer het 
proces uit te hand dreigde te lopen (De Grooth 2008a, in druk).

Er lijkt een behoorlijk lange periode te zijn geweest waarin ÄLBK en Flomborn-LBK 
naast elkaar hebben bestaan. Niet alle onderzoekers delen deze opvatting (vergl. bijv. 
Lanting & van der Plicht 2000/2001; Stöckli 2002) en het beeld wordt vertroebeld door 
enerzijds een schaarste aan 14C-dateringen van materiaal met een korte levensduur en 
anderzijds het hinderlijke plateau tussen 6300 en 6250 BP in de calibratiecurve. Toch is 
er een aantal dateringen dat de hypothese van gedeeltelijke gelijktijdigheid ondersteunt. 
Voor het huidige verhaal zijn de dateringen uit drie nederzettingen bijzonder relevant (De 
Grooth in voorbereiding b). Bruchenbrücken (Stadt Friedberg in Hessen) heeft dateringen 
tussen 6365 ± 35 en 6005 ± 65 BP (Stäuble 1995). In Niederkassel-Uckendorf (Rhein-
Sieg-Kreis in Noordrijn-Westfalen) variëren de 14C-dateringen tussen 6312 ± 35 BP en 
6182 ± 33 BP (Heinen 2010). De oudste datering voor Geleen-JKV, ten slotte, ligt bij 6260 
± 50 BP (Van de Velde 2007b). In 14C-termen kunnen de drie nederzettingen dus in elk 
geval gedeeltelijk gelijktijdig bewoond zijn (fig. 8). In culturele termen hoort Bruchenbrüc-
ken echter in de ÄLBK thuis; opmerkelijk is de aanwezigheid van ca. 1,5% La Hoguette-
aardewerk, dat gemaakt is van lokale leem (Maletschek 2010). De meeste grondsporen en 
versierde scherven van Niederkassel-Uckendorf passen in de Flomborn-LBK, maar er zijn 
zowel bij de huisplattegronden als bij het aardewerk nog enkele elementen uit de ÄLBK 
aanwezig. In Geleen-JKV hoort het aardewerk vrijwel volledig in de Flomborn-LBK thuis. 
Van de naar schatting 2% afwijkende potten passen enkele in de Limburger groep, maar 
het merendeel is door Van de Velde (2010) gekarakteriseerd als “vroeg-neolithisch, non-
LBK, non-Limburg, non-La Hoguette”. Alleen de aanwezigheid van extra buitengreppels 
langs sommige huiswanden herinnert in Geleen-JKV aan ÄLBK-tradities.

Niet alleen qua ouderdom, ook qua gebruikte vuursteen zijn er overeenkomsten tussen 
deze drie nederzettingen. In Geleen-JKV werd op grote schaal Lanaye-vuursteen van 
de Banholt-variant verwerkt; in de 2,7 opgegraven hectares zijn bijna 8.000 artefacten 
geborgen met een totaal gewicht van ca. 58 kg. Van Niederkassel-Uckendorf is ongeveer 
één hectare opgegraven, wat 294 vuursteenartefacten heeft opgeleverd. Het merendeel is 
afkomstig uit het Maasgrind, met als dichtstbijzijnde voorkomen de dalen van de rivieren 
Inde en Rur (Roer), 30-40 km van de nederzetting verwijderd, aan de andere kant van de 
Rijn. Bovendien zijn enkele artefacten als Lousberg-vuursteen gedetermineerd. Ongeveer 
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1% is afkomstig uit de Jura-afzettingen in Beieren of Baden-Württemberg. De twee hecta-
res opgraving in Bruchenbrücken hebben 545 vuursteentjes opgeleverd, met een gewicht 
van 800 g (Fischer 2011). Bijna 60% van de determineerbare artefacten was gemaakt van 
‘westelijke’ vuursteen, die een afstand van ca. 250 km had afgelegd; ongeveer een kwart 
bestond uit noordelijke erratische vuurstenen; zowel lokaal materiaal als import uit de 
zuidoostelijke Jura-afzettingen speelde een ondergeschikte rol. Hoewel de huisconstructie 
en het aardewerk nog geheel in de ÄLBK-traditie wortelden, week Bruchenbrücken qua 
grondstofgebruik dus sterk af van de andere goed onderzochte ÄLBK-nederzettingen in 
Duitsland, waar de Jura-silices een overheersende positie hebben (Gronenborn 1997). Ook 
in de bewerkingstechniek tekent zich een omslag af. Bij de ‘westelijke’ vuursteen waren 
stukken uit de Vetschauer kalksteen met bijna 25% verbluffend sterk vertegenwoordigd, 
wat des te meer opvalt door de op zijn best matige kwaliteit van het materiaal. Rond 20% 
van de ‘westelijke’ vuurstenen zijn van het type Rijckholt en in elk geval een deel daarvan 
behoort zeker tot de Banholt-variant, zoals bij een directe vergelijking met de Limburgse 
referentiecollectie kon worden vastgesteld. Beide soorten zijn in Bruchenbrücken zelf ver-
werkt, zoals uit de aanwezigheid van vrij veel afslagen en enkele kernstenen blijkt. Dat 
gebeurde zowel in de ‘oude’ als in de ‘nieuwe’ bewerkingstechniek (Fischer 2011).

In de discussie over de manier waarop de westelijke vuurstenen de afstand tot Bruchen-
brücken (en Niederkassel-Uckendorf) hebben overbrugd, wordt graag een rol toebedeeld 
aan de mannelijke verwanten van de maaksters van het La Hoguette-aardewerk in Bru-
chenbrücken (vgl. Maletschek 2010), maar ook aan laat-mesolithische jagers-verzame-
laars uit het Rijn-Maasgebied, of aan de gebruikers van Limburger-aardewerk. Uitwisseling 
met de Flomborn-bewoners van bijv. Geleen-JKV en directe verwerving in het kader van 
verkenningstochten zijn aanzienlijk minder populair als verklaringsmodel.

De eerste drie scenario’s worden in de literatuur veelal gepresenteerd met een stellig-
heid die door de tot nu toe bekende empirische gegevens niet echt wordt gerechtvaardigd 
(bijv. Gronenborn 1999; Jeunesse 2002; Van de Velde 2008; Heinen 2006; Heinen 2010; 
Maletschek 2010; Fischer 2011).[10] Goed gedocumenteerde laat-mesolithische vindplaat-

ONTSTAAN VAN DE 
‘RIJCKHOLT-CONNECTIE’

Figuur 8  Ligging van Geleen-JKV (1), 
Niederkassel-Uckendorf (2), Bruchenbrüc-
ken (3), Stuttgart-Bad Cannstatt (4), Hae-
len-Broekweg (5), Ede-Frankeneng (6) en 
Soest (7).

[10]   Vrijwel alle onderzoekers (m/v) zien diep in hun 
hart natuurlijk graag een substantiële bijdrage van jagers-
verzamelaars aan de ontwikkeling en verspreiding van de 
noordwestelijke LBK. Er bestaat echter een diepgaand ver-

schil van inzicht over de manier waarop en de mate waarin 
we een dergelijke bijdrage daadwerkelijk in de materiële 
cultuur kunnen herkennen (Constantin et al. 2010). 
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sen in het Rijn-Maasgebied zijn uiterst schaars (Zimmermann et al. 2004; Amkreutz et 
al. 2009), maar ze worden zeker niet gekenmerkt door een voorliefde voor Banholt- en 
Vetschau-vuursteen (De Grooth 2008, in voorbereiding b). Dat ligt mogelijk iets anders 
voor de recent gepubliceerde gevallen van associatie tussen La Hoguette-aardewerk/
Begleitkeramik en vuursteen van het type Rijckholt uit Haelen-Broekweg (Bats et al. 
2010; Brounen & Hauzeur 2010) en Ede-Frankeneng (Brounen et al. 2010). Meer naar 
het Oosten is een dergelijke associatie tussen vuursteen van het type Rijckholt en La 
Hoguette-aardewerk (nog) nergens aangetroffen (De Grooth 2008a; in voorbereiding b). 
In Soest was noordelijke erratische vuursteen gebruikt (Knoche 2010) en in Stuttgart-Bad 
Canstatt een aanzienlijke variatie aan Jura-silices (Strien & Tillmann 2001). Er is ook geen 
dwingende reden om aan te nemen dat de twee Nederlandse vondstcomplexen ouder zijn 
dan de pioniersfase van Geleen-JKV. Weliswaar heeft de La Hoguette-vindplaats Stuttgart-
Bad Cannstatt een 14C-datering van 6353 ± 45 BP geleverd (Kalis et al. 2001), maar de 
La Hoguette-scherven van Geleen-Nijssenstraat waren met aardewerk uit de Jonge LBK 
(Moddermans fase IIc) geassocieerd (Brounen & Vromen 1990). Bovendien geldt: waar 
het lithische ensemble van Haelen-Broekweg – met Montbani-achtige klingen, een kerf-
rest, twee microlithische trapezia en een LBK-achtige spits – laat-mesolithische affiniteiten 
heeft (Bats et al. 2010), wordt over de artefacten uit Ede-Frankeneng gemeld dat ze tech-
nologisch en typomorfologisch goed in de Flomborn-traditie passen (Brounen et al. 2010). 
Waar Limburger aardewerk buiten bandkeramische afvalkuilen samen met vuursteen is 
aangetroffen, gaat het altijd om palimpsest-vindplaatsen met een grote tijdsdiepte, die 
geen uitspraken over associaties toelaten. De vuurstenen die bijvoorbeeld op de Keuper-
heide bij Kesseleik samen met het Limburger aardewerk zijn aangetroffen, variëren in 
ouderdom tussen Vroeg-Mesolithicum en Laat-Neolithicum; bovendien lagen Michelsberg- 
en bekeraardewerk in dezelfde laag (Modderman & Deckers 1984). 

Voor een uitruil-connectie tussen Bruchenbrücken en de Limburgse Flomborn-LBK pleit 
het uitbundige gebruik van Banholt-vuursteen vanaf de pioniersfase in Geleen-JKV. Daar 
lijkt ook vrijwel vanaf het begin een deel van het verwerkte materiaal naar elders te zijn 
doorgegeven (De Grooth 2007). Ook in andere delen van de bandkeramische wereld zijn 
lithische lange-afstandsverbindingen bekend tussen bandkeramische nederzettingen die 
door grote lege gebieden worden gescheiden (vgl. Lech 2003). Het idee van de directe 
verwerving, tot slot, past goed in het haasje-over (leap frog) model dat tegenwoordig 
opgeld doet als verklaring voor de verspreiding van de LBK (vgl. bijv. vele bijdragen in 
Lukes & Zvelebil 2004, en in Whittle & Cunnings 2007). In dit model ontstaan nieuwe 
vestigingen regelmatig op grote afstand van de bestaande cluster, waarbij dat wegtrekken 
niet uitsluitend wordt gezien als een gevolg van (fysieke of sociale) bevolkingsdruk, maar 
ook als een manier waarop de pioniers prestige en volgelingen konden verwerven (Frir-
dich 2005). Een dergelijk model is ondenkbaar zonder dat aan elke nieuwe ‘grote sprong 
westwaarts’ uitgebreide verkenningstochten voorafgaan, waarbij de avonturiers interes-
sante steensoorten meegenomen kunnen hebben als souvenirs, bewijsmateriaal voor de 
aantrekkelijkheid van het nieuwe gebied. Het kleine, weinig markante eluviale voorkomen 
bij Banholt kan tijdens zo’n exploratietocht zijn ontdekt, waardoor de Limburgse pioniers 
direct wisten waar ze moesten zijn en niet eerst met noodoplossingen van mindere kwa-
liteit hoefden te tobben. In een dergelijk scenario is dan ook de aanwezigheid van Vet-
schau-vuursteen in Bruchenbrücken begrijpelijk: de kwaliteit is weliswaar matig, maar het 
voorkomen markeert het begin van het Limburgse vuursteengebied, dat we ‘Flintland’ of 
‘Silicië’ zouden kunnen dopen.  

Uit het voorafgaande betoog blijkt, dat de vraag naar het ontstaan van het Rijckholt-
netwerk nog niet afdoende kan worden beantwoord. Wel staat vast dat de voorkeur voor het 
verwerken van Lanaye-vuursteen uit het eluviale voorkomen bij Banholt in de Limburgse 
Bandkeramiek een lange traditie kent. Vrijwel vanaf het begin hoorde bij deze traditie ook 
dat het materiaal circuleerde in een lange-afstandsnetwerk, dat tot ver in Duitsland reikte 
en dat generaties lang heeft gefunctioneerd (Zimmermann 1995). Gedurende al die tijd is 
in elk geval een deel van het materiaal in Banholt verzameld. Opmerkelijk is dat, in ver-
gelijking met de lithische netwerken uit de ÄLBK, de transportrichting is omgedraaid: niet 
meer vanuit het kernland naar de periferie, maar juist vanuit de nieuwe vestigingen retour 
naar ‘Flombornië’. Wel bleven de onderliggende principes gelijk. De uitwisseling gebeurde 
niet, of in elk geval niet uitsluitend om economisch-utilitaire redenen, maar mede om de 
contacten met de Heimat en de daar verblijvende verwanten en voorouders te onderhou-
den. Op basis van de ideeën van antropologen als Marshall Sahlins (1972) wordt deze uit-
wisseling door bijvoorbeeld Kegler-Graiewski & Zimmermann (2003) geïnterpreteerd als 
een voorbeeld van kettinghandel (down-the-line exchange), gebaseerd op evenwichtige 
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wederkerigheid (balanced reciprocity).[11] Er zijn echter ook voorbeelden gedocumenteerd 
van afgrenzing en uitsluiting tussen de clusters, individuele nederzettingen en zelfs tussen 
huisplaatsen binnen een nederzetting (Zimmermann 1995; De Grooth 2007).

Juist door de lange duur van de traditie zal het delen van een specifieke vuursteensoort 
ook een rol hebben gespeeld bij het vormen en bevestigen van de identiteit van zowel 
gevers als ontvangers (Sommer 2001). De toenemende bevolking in de jongere LBK lijkt 
tot spanningen te hebben geleid, die deels werden opgelost doordat groepen zich afsplits-
ten en een nieuwe nederzetting stichtten (Van de Velde & Bakels 2002). Mogelijk hebben 
die groepen, als manifestatie van een behoefte aan een eigen, nieuwe identiteit, ook 
eigen, nieuwe vuursteenvarianten gezocht. De meeste van de alternatieve vuursteensoor-
ten zijn kwalitatief gelijkwaardig aan Banholt-vuursteen en ze hebben een markant, goed 
herkenbaar uiterlijk. Zelfs bij de gerolde vuurstenen uit het Maasgrind komen knollen voor 
die heel wel aan de niet echt gesofisticeerde technische kwaliteitseisen van de Bandke-
ramiek voldeden. Wie experimenteerde met de lokaal in grote hoeveelheden voorradige 
Valkenburg-vuursteen deed dat in de nederzetting; Rullen- en Haspengouwse vuurstenen 
werden misschien tijdens exploratietochten ontdekt en voorzichtigheidshalve eerst bij de 
extractiepunten voorbewerkt.

Haspengouwse vuursteen kan ook –deels- van de bewoners van de nederzettingen 
langs de bovenloop van de Geer (Jeker) en de Yerne zijn verkregen, vanaf het moment dat 
daar de bandkeramische bewoning was begonnen. Recentelijk is voor dat gebied een inte-
ressante analyse van nederzettingsstructuren en vuursteengebruik gepresenteerd (Bos-
quet et al. 2008; Bosquet & Golitko 2012). Voor vier nederzettingen is daar aannemelijk 
gemaakt dat de oudste huizen perifeer lagen ten opzichte van de eigenlijke nederzetting, 
buiten de omheining. Bovendien werd door de bewoners van deze huizen niet de gebrui-
kelijke glasachtige Haspengouwse vuursteen (silex de Hesbaye à grain fin) verwerkt, maar 
een grofkorreliger materiaal. In eerste instantie werd dit materiaal beschouwd als afkom-
stig uit Nederlands Limburg en dus door de pioniers meegenomen of van de thuisblijvers 
verworven (Bosquet et al. 2008). Inmiddels wordt de voorkeur gegeven aan het idee: het 
gaat om lokaal materiaal (dus van het type Hesbaye grenu) dat door die pioniers speciaal 
is geselecteerd omdat het op de één of andere manier belangrijk was voor het bevestigen 
van hun sociale identiteit (Bosquet & Golitko 2012). Net als bij de Banholt-component op 
de Caberg is de vraag naar de precieze herkomst minder relevant dan het feit dat bewust 
werd gezocht naar materiaal met bepaalde kenmerken, zodat men iets materieels kon 
delen met andere groepen.

Wanneer we deze lijn van redeneren volgen, zijn de veranderingen in grondstofspec-
trum tijdens de Jonge LBK niet een kwestie van crisis en bedreiging, maar van kansen en 
vernieuwing. De voorafgegane stabiele traditie, met zijn duurzame lange-afstandsrelaties, 
wordt vervangen door een patroon van diversiteit, kleinschaligheid en flexibiliteit. Daarbij 
lijken net als bij het ontstaan van de Flomborn-LBK de marges te zijn opgezocht van wat 
binnen de tradities aan veranderingen acceptabel was. De diversiteit kan dan worden 
gezien als manifestatie van het verloren gaan van de traditionele saamhorigheid, ofwel als 
manifestatie van een gevoel van onvrede bij groepen jonge honden, die genoeg hadden 
van de eeuwige verplichtingen tegenover lastige verwanten in het niet meer als thuisland 
beschouwde ‘Flombornië’.[12]

Deze ontwikkeling kunnen we in Nederland helaas niet verder vervolgen, omdat er vrij 
snel na het optreden van deze verandering een abrupt en nog onbegrepen einde kwam 
aan de bandkeramische bewoning op zowel de Graetheide als de Caberg. Er tekent zich 
een nieuwe ‘grote sprong westwaarts’ af van de Haspengouw via Henegouwen naar Frank-
rijk, die niet alleen gepaard gaat met veranderingen in grondstofvoorziening en technolo-
gie, maar ook met het vormen van andere (communicatie-) netwerken (Allard & Bostyn 
2006).

De in het Odyssee-project onderzochte bandkeramische nederzettingen uit de jonge LBK 
vertoonden een verrassend grote variatie in de gebruikte vuursteenbronnen. In sociaal-
ideologische termen kan deze diversificatie van het grondstofgebruik worden beschouwd 

[11]   In westelijke richting kunnen disselklingen van 
basalt (uit de ongeving van Bonn) en vooral van amfi-
boliet (recentelijk gepreciseerd tot ‘Aktinolith-Hornfels’ of 
‘amphibole-rich metabasites’) afkomstig uit Tsjechië en 
Slowakije zijn getransporteerd (vgl. Ramminger & Šída 
2012; P ichystal in voorb.).

[12]  Juist in deze periode zien we natuurlijk ook dat in 
Limburg de dissels in toenemende mate niet meer van 
amfiboliet worden gemaakt, maar van ‘westelijke’ alter-
natieven als de ‘grès à micas van Horion-Hozémont’ en de 
ftaniet (lydiet) uit Ottigny/Céroux-Mousty, of simpelweg 
uit lokaal terrasmateriaal (vgl. Bakels 1987).

VUURSTEENVOORKEUREN 
ALS EXPRESSIE VAN HET 
‘WIJ-GEVOEL’?

CONCLUSIE
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als de materiële expressie van de constructie van een nieuwe, eigen identiteit aan de 
randen van de traditionele kaders, en dus als een fraai voorbeeld van de door Modderman 
(1988) beschreven ‘diversity in uniformity’.
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DE VINDPLAATS EIJSDEN-SCHANSWEG EN LBK-VINDPLAATSEN IN HET 
MAASDAL EN IN HET HEUVELLAND TUSSEN LUIK EN MAASTRICHT

Jean Pierre de Warrimont
Wiel Schins[1]

NIEUWE 
ONTWIKKELINGEN

Samenvatting - In dit artikel worden zeven vindplaatsen in het Maasdal tussen Maastricht en Luik beschreven waar vondsten zijn 
gedaan van de Lineaire Bandkeramiek (LBK). Het betreft: Maastricht-John F. Kennedysingel, Eijsden-Eijsderweiden, Eijsden-Schans-
weg, Lanaye-Près du Terrain de Football, Lixhe-Campagne de la ferme du Tilleul, Herstal-Le Pré Wigy en Luik-Place Saint-Lambert. 
Ook is er aandacht voor vroeg-neolithische vindplaatsen op de hogere delen van het landschap, ten oosten van de Maas en ten zuiden 
van de Geul. Aanleiding voor de voorliggende publicatie zijn vondsten die in de afgelopen negen jaar door Wiel Schins (Eijsden) zijn 
gedaan op enkele percelen landbouwgrond in het Caestertveld, ten zuiden van zijn woonplaats. De vindplaats Eijsden-Schansweg 
ligt op het laagterras en bevat veel, voornamelijk vuurstenen artefacten uit het Mesolithicum, het Vroeg- en het Midden-Neolithicum 
(respectievelijk de LBK en de Michelsbergcultuur: MK). Daarnaast zijn er enkele vondsten gedaan die dateren uit het Laat-Neolithicum 
en de Bronstijd. Het is een palimpsest van materiaal uit de ploegvoor, wat een gedetailleerde kwantitatieve analyse van het vondstma-
teriaal per bewoningsfase onzinnig maakt. Hier wordt dan ook van afgezien. Wat de vindplaats interessant maakt, is de aanwezigheid 
van LBK-artefacten op dit terras, vooral ook in relatie tot andere bandkeramische sites in de alluviale vlakte en in het heuvelland. 
Het is een vrij nieuw onderzoeksgebied waar Luc Amkreutz (2004, 2005) onder meer een doctoraalscriptie aan heeft gewijd. In het 
vondstmateriaal van Eijsden-Schansweg en in de ruimere omgeving komen twee bijzondere gesteentesoorten voor die ook aandacht 
krijgen. Het betreft een opvallend gespikkelde vuursteensoort en (kleine bijlen uit) een plaatvormig grijs- tot bruingroen gesteente.

[1]  Dr. Ir. Wiel Schins is voorzitter van de Nederlandse 
Geologische Vereniging (NGV), afd. Limburg. Ir. Jean 
Pierre de Warrimont is bestuurslid van de Archeologische 
Vereniging Limburg (AVL) en voorzitter van de Stichting 
Archeologie Actueel Limburg (SAAL).

[2] http://www.erfgoednederland.nl/odyssee/projecten/ 
3.-terug-naar-de-bandkeramiek/item10665

De LBK is in Nederland niet langer een exclusief verschijnsel van de lössgronden op het 
middenterras van de Maas, een landschappelijke situering waar vaak de nadruk op wordt 
gelegd, wellicht omdat daar de grote opgravingen van het Graetheideplateau plaatsvon-
den. Vanuit dat besef bieden zich mogelijkheden aan om onze kennis van deze cultuur te 
verruimen, onder meer door aandacht te hebben voor ecologische en geografische variatie 
en veranderingen in de tijd.

Amkreutz (2004, vi) beschrijft de wijze waarop de LBK in het verleden vaak gezien 
werd als volgt: “De bandkeramiek is jarenlang omschreven als een uniforme, starre, rigide 
cultuur die (er) vrijwel overal hetzelfde uitzag en hetzelfde deed. Dit beeld blijkt echter 
niet te kloppen. Het moet plaats maken voor een beeld met aandacht voor de binnen 
de bandkeramiek aanwezige diversiteit, flexibiliteit en het vermogen tot adaptatie.” Een 
voorbeeld in extremis van de veronderstelde starheid vinden we in een boek over de Swif-
terbantcultuur, waar deze met de LBK vergeleken wordt (Peeters, Hogestijn & Holleman 
2004, 151).

Amkreutz maakte een analyse en interpretatie van bandkeramische vindplaatsen in 
het Maasdal; vier daarvan zijn uitvoerig beschreven. Van noord naar zuid zijn dat Natten-
hoven-Bergerstraat (Polman 2001; Brounen & Ball 2002), Itteren-Sterkenberg (Brounen 
& Hupperetz 2000; Brounen & Ball 2002; Brounen & Rensink 2006), Eijsden-Schansweg 
en Luik-Place Saint-Lambert (o.a. Otte 1984). De laatste jaren zien we meer resultaten 
van een nieuwe benadering van het verschijnsel Bandkeramiek, zoals het Odyssee-project 
3 ‘Terug naar de Bandkeramiek’, waar niet alleen gekeken wordt naar de grote sites van 
de Graetheide, maar er ook belangstelling is voor kleinere LBK-vindplaatsen en sites ten 
westen van de Maas bij Maastricht.[2]

Ivo van Wijk en Pieter van de Velde (2007) beschreven de geschiedenis van de Lim-
burgse Bandkeramiek vanaf de eerste ontdekkingen in 1925. Zij geven tevens goede 
argumenten om het onderzoek naar de bandkeramische cultuur een nieuwe impuls te 
geven.

Een aantal recente vindplaatsen met kenmerken die nieuw zijn voor de Nederlandse 
LBK is door Van Wijk en Lucas Meurkens (2008) gepubliceerd; er is veel aandacht voor het 
Hezerwatercluster. Max Klasberg (2010) en Jim Pepels (2011) wezen op het bestaan van 
aanvullende vindplaatsen op het midden- en hoogterras van de Maas die het areaal van de 
LBK ten westen van de Maas naar het noorden uitbreiden en ten oosten van de rivier naar 
het zuiden, richting de Geul en het hoogterras. Pepels schenkt tevens aandacht aan het 
gebruik van Valkenburgvuursteen in deze vindplaatsen. De Warrimont (2003) beschreef 
een kuil met een mogelijk rituele achtergrond, van de LBK-nederzetting Maastricht-Klin-
kers, op de Caberg. Het bijzondere aardewerk wijst op contacten met andere groepen 
(Amkreutz et al. 2012). 
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In 2003 ontdekte Wiel Schins op een akker bij de Schansweg ten zuiden van Laag-Caestert, 
aan de zuidkant van Eijsden een platte dissel uit Horion-Hozémont-gesteente.[3][4] Dit was 
de aanleiding om de akker en belendende percelen aan een nader onderzoek te onder-
werpen. Negen jaar lang was het mogelijk om de akker te belopen, tot hij in 2012 met 
gras werd ingezaaid. Er werden vooral mesolithische en neolithische artefacten gevonden. 
Reeds in 2004 werden deze door Amkreutz beschreven, in een tijd dat de collectie nog 
een beperkte omvang had. Sindsdien is de verzameling sterk uitgebreid. Daarom wordt 
in dit artikel opnieuw ruim aandacht besteed aan de vondsten. De vindplaats sec is door 
Amkreutz uitvoerig voor het voetlicht gebracht. Van zijn gegevens wordt hier dankbaar 
gebruik gemaakt. 

Figuur 1 toont de begrenzing van de vindplaats; de kern heeft de coördinaten 
176.625/308.240.[5] In het noordelijke deel overwegen de LBK-vondsten, oostelijk van 
de Schansweg (176.720/308.210) zijn artefacten van de MK relatief in de meerderheid 
en in het zuidelijke deel (176.574/308.082) domineren vondsten uit het Mesolithicum. De 
vindplaats ligt op een hoogte van ongeveer 52 m NAP+.

Volgens de Geologische kaart van Zuid-Limburg en omgeving - Afzettingen van de 
Maas, bestaat het deel van de vindplaats dat zich westelijk van de Schansweg bevindt uit 
Maasafzettingen van Oost-Maarland (Om2/3). Het deel ten oosten van de weg bestaat 
uit Maasafzettingen van Gronsveld (Gr/1). Amkreutz (2004, 50) schrijft over de vind-
plaats: “Net als de vindplaatsen bij Nattenhoven en Itteren ligt Eijsden-Schansweg op het 
laagterras van Geistingen (Afzettingen van Oost-Maarland 2, Formatie van Kreftenheye/

Figuur 1  Eijsden-Schansweg (het recht-
hoekig omlijnde gebied), met de vondst-
concentraties 1a t/m 1d, tussen de De la 
Margellelaan en de Schansweg, oostelijk 
van de Caestertbeemden in de gemeente 
Eijsden-Margraten (NL). Bij 1a ligt het 
rijkste deel van de vindplaats, met relatief 
veel LBK-artefacten. (Bron: ArcheoPro).

EIJSDEN-SCHANSWEG

[3]  Al in 1975 werden hier niet nader gespecificeerde 
vuursteenvondsten gedaan; zie ARCHIS Waarnemings-
nummer 1455.
[4]  Zo door Amkreutz (2004) beschreven. In de loop van 
ons onderzoek werd duidelijk dat de grondstof niet uit 

Horion-Hozémont stamt en dat men beter kan spreken 
van een bijl en niet van een dissel, vanwege de geringe 
asymmetrie van de snede.
[5]  ARCHIS Waarnemingsnummer 47083.
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Beegden). Op de bodemkaart (Vleeshouwer & Damoiseaux 1990) zijn in het vondstgebied 
twee lithostratigrafische eenheden te herkennen. De eerste (Rd90Cm), betreft een rivier-
kleigrond bestaande uit zware zavel en lichte klei. De toevoeging m staat voor het feit dat 
er binnen 120 cm in de ondergrond oude rivierklei wordt aangetroffen. Ten zuiden van 
Eijsden is het dek van jonge rivierklei plaatselijk dunner dan 40 cm, waarbij er grind kan 
voorkomen. De oude rivierkleigronden zijn afgezet tot in het vroege Holoceen en vormen 
zeker op het terras van Geistingen gebieden waarvoor een hoge archeologische waarde 
geldt (cf. Polman 2001, Vleeshouwer & Damoiseaux 1990). De tweede eenheid (Ldh6m) 
is een leemgrond bestaande uit siltige leem, colluviaal aan een hellingvoet afgezet of als 
uitspoelingswaaier. In het geval van Eijsden-Schansweg hebben we te maken met een 
uitspoelingswaaier bestaande uit secundaire löss (gemiddeld zo’n 70-150 cm dik) gelegen 
op kalkloze, vaak roestige zavel of klei.”

De vindplaats ligt niet ver van oude geulen van de Maas die nog als lager gelegen 
depressies in het landschap zichtbaar zijn (fig. 2).

De vindplaats Eijsden-Schansweg bestaat uit vijf deelgebieden (fig. 1) en omvat o.a. het 
‘hoofdveld’, dat onderverdeeld is in een zuidelijke (1a) en een noordelijke (1b) helft. Op 
dit perceel zijn de meeste vondsten gedaan. Een tijd lang is alles verzameld. Het gaat om 
enkele duizenden (vuur)stenen artefacten, inclusief alle afval van vuursteenbewerking. 
Aardewerk werd niet gevonden. Op typologische en technologische gronden is een deel 

Figuur 2  Oude geulen van de Maas 
(gearceerd) ten noorden van de vindplaats 
Eijsden-Schansweg (1). Schaal 1:25.000. 
(Bron: Rennes 1988, p.22).

BESCHRIJVING EN 
INTERPRETATIE VAN HET 
VONDSTMATERIAAL
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van dit materiaal toe te wijzen aan zes perioden of culturen: Midden-Paleolithicum (1 arte-
fact), Mesolithicum (72 stuks), LBK (260 stuks), Michelsberg (MK) (78 stuks), Steingroep? 
(1 transversaalspits; fig. 3) en Bronstijd (1 bladspits met vlakke retouche). Van de drie 
belangrijkste zijn de vuursteensoorten bepaald (tabel 1). 

Omdat er overlap is tussen bijvoorbeeld de vorm en grootte van de schrabbers, de 
vorm en lengte van klingkernen en de lengte en breedte van klingen die deze perioden/
culturen kenmerken, zijn foute toewijzingen niet helemaal uit te sluiten. De tabel geeft 
dus een globale indicatie van het materiaalgebruik op het hoofdveld (1a/b); er zijn 410 
artefacten geselecteerd. 

Figuur 4 biedt een fotografische blik op de vindplaats. Rechts zien we het hoofdveld 
1a/b, links veld 1c. Tussen deze velden en de hoge bomen op de achtergrond liggen aan 
beide zijden van de weg percelen met kleine fruitbomen (1e) en een akker (1d) (vgl. fig. 
1). Bij 1e zijn recentelijk bomen gerooid en nieuwe aangeplant, waardoor hier in 2013 
gezocht kon worden. Er werd een mooie schrabber uit silex tertiair[6] gevonden en een 
bandkeramische kling met sikkelglans (fig. 9). 

Het mesolithische materiaal omvat de meeste artefacten van gespikkeld vuursteen (33%; 
zie beneden). In het oog springen vooral een tiental kleine klingkernen met schuine 
afslagvlakken en meerdere kleine afslagschrabbers (‘duimnagelschrabbers’) (fig. 5); 
mesolithische spitsen ontbreken. Wel komen kleine klingen voor en twee artefacten van 

Figuur 3  Transversaalspits, mogelijk uit het Midden-
Neolithicum B of Laat-Neolithicum A (schaal 1:1).

 lichtgrijs

 Belgisch /

Periode/cultuur Haspengouw Lanaye Rullen gespikkeld Banholt diversen

Mesolithicum (N=72) 11 30 3 24 0 1 Zeven Wegen

      3 onbekend

Percentages 15,3 % 41,7% 4,2% 33,3% 0 % 5,5%

LBK (N=260) 38 190 12 14 1 2 Zeven Wegen 

      2 onbekend

      1 Valkenburg

Percentages 14,6% 73% 4,6% 5,4% 0,4% 1,9%

MK (N=78) 3 65 1 2 1 2 kwartsiet*

      2 silex tertiair

      2 Valkenburg**

      1 Simpelveld*** 

Percentages 3,8% 83,3% 1,3% 2,6% 1,3% 7,7%

* bijlen

** 1 bijl, 1 bijlfragment

*** bijlfragment
Tabel 1  De aantallen en percentages van de gebruikte 
(vuur)steensoorten op het hoofdveld (1a/b).

Mesolithicum

[6]  Voluit Silex tertiair lacustre zoné, een benaming 
waarin besloten liggen: de geologische ouderdom, het 
afzettingsmilieu van het matrixgesteente en één van de 
kenmerken van de vuursteen. In het verleden werd silex 

tertiair vaak aangeduid als Romigny-Lhéry-vuursteen, 
naar twee dorpjes 20 km ten zuiden van Reims, waar neo-
lithische productieplaatsen liggen.
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Wommersomkwartsiet: een kernsteen en een grote afslag. Wommersomkwartsiet werd 
vooral in het Midden- en Laat-Mesolithicum gebruikt. In dit verband moeten daarom toch 
nog even de transversaalspits en de duimnagelschrabbers worden aangeroerd. De beide 
artefacttypen komen zowel in het Laat-Mesolithicum als in de Steingroep voor. Toewijzing 
is daarom onder voorbehoud; het kan beide kanten op.

Figuur 4  De vindplaats Eijsden-Schans-
weg vanuit het noorden gefotografeerd. 
Rechts van de weg bevindt zich de hoofd-
concentratie met LBK-artefacten.

Figuur 5  Mesolithische artefacten van 
Eijsden-Schansweg: twee duimnagel-
schrabbers en twee kernstenen (schaal 
1:1).
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Relatief veel artefacten zijn in te delen bij de LBK. Het gaat om een tiental mediolithische 
klingkernen, enkele tientallen mediolithische klingen en fragmenten en vijf klingen met 
sikkelglans (sikkelmesjes; fig. 6). Ook werden een stuk of tien schrabbers en twee boor-
tjes opgeraapt (fig. 7). Opmerkelijk is het ontbreken van spitsen en dissels, een aspect dat 
Eijsden-Schansweg onderscheidt van andere bandkeramische vindplaatsen in het Maasdal. 
Wel komen kleine bijltjes voor; of die deel uitmaken van de vroeg-neolithische assemblage 
is de vraag (zie beneden). In het noordelijk deel van de vindplaats (1b) werden veel klop-
stenen verzameld en mediolithische klingkernen die als klopsteen zijn gebruikt (fig. 8). In 
het zuidelijk deel (1a) van de hoofdconcentratie vinden we de meeste type-artefacten die 
aan de LBK werden toegewezen.

Het percentage lichtgrijs Belgisch vuursteen is ongeveer 15%. Dat is gelijk aan het 
mesolithische aandeel en laag vergeleken met de bandkeramische vindplaatsen van Nat-
tenhoven-Bergerstraat en Itteren-Sterkenberg, waar dat respectievelijk 44% en 52% is 
(Amkreutz 2004, 38, 46).

Een grote bijl en een groot bijlfragment uit een kwartsietisch gesteente vallen in het 
geheel direct op (fig. 12). Verder zijn aanwezig: een tiental bijlen en fragmenten uit 
Lanayevuursteen, een bijl en een fragment uit Valkenburgvuursteen en een bijlfragment 
uit lichtgrijs Belgisch vuursteen (ook wel Haspengouwvuursteen genoemd) (fig. 12). Net 
als bij de mesolithische (?) en de vroeg-neolithische component van het vondstcomplex 
ontbreken pijlspitsen. Wel omvat de collectie een tiental kenmerkende grote schrabbers, 
enkele afslagbijlen en een vuurmaker uit Lanayevuursteen (fig. 9, 10 en 11). Meer dan 
80% van de MK-artefacten is van deze vuursteensoort vervaardigd. In het oostelijk deel 
van de vindplaats (1c) werd een groot fragment van een maalsteen uit kwartsietische 
zandsteen gevonden. Omdat er aan de uiteinden geen opstaande ‘randen’ zijn, wat een 
kenmerk is van veel LBK-maalstenen, wordt het fragment aan de MK toegewezen. De 
afslag en een schrabber van silex tertiair (fig. 9) kunnen wijzen op een vroege fase van 
de MK (Polman 1996). Eén van de MK-vindplaatsen waar deze exotische Franse vuursteen 
ook voorkomt, is Maastricht-Vogelzang. Hiervan is een 14C-datering bekend van 5310 ± 
80 BP (Brounen 1995a, 1995b). 

LBK

Figuur 6  Bandkeramische artefacten. 
Bovenste rij: drie klingen met sikkel-
glans. De kling rechtsboven is van Zeven 
Wegen-vuursteen en als bandkeramisch 
gedetermineerd vanwege een smalle 
strook sikkelglans op de rechter laterale 
zijde. Onderste rij: drie mediolithische 
klingen, waarvan er twee gebroken zijn 
(schaal 3:4).

MK
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▲ Figuur 7  Bandkeramische werktuigen. 
Bovenste rij: twee boren. Onderste rij: drie 
schrabbers (schaal 3:4).

► Figuur 8  Twee als klopsteen gebruikte 
mediolithische klingkernen (schaal 1:2).



64 ARCHEOLOGIE NO. 14, 2013

Figuur 9  Drie vroeg- en drie midden-
neolithische vondsten. Boven: links een 
eindschrabber van Haspengouwvuur-
steen, midden een kling met sikkelglans 
uit gespikkelde vuursteen, rechts een 
kling met sikkelglans van Lanayevuur-
steen. Onder: links een schrabber uit silex 
tertiair, midden een afslag uit dezelfde 
vuursteen en rechts een vuurmaker uit 
Lanayevuursteen.

Figuur 10  MK-artefacten: links drie 
schrabbers, rechts een geretoucheerde 
kling en een afslagbijl (schaal 1:2).
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Aan de vindplaatsen die we in dit hoofdstuk bespreken, worden volgnummers toegekend 
die ook in de figuren zijn opgenomen (fig. 13 en 16). Het hoofdstuk bestaat uit twee 
delen: in het eerste deel vindplaatsen uit het Maasdal en in het tweede gedeelte sites uit 
het heuvelland ten oosten hiervan. De volgnummers (vn 1 t/m 15) zijn in de tekst tussen 
haakjes geplaatst.

Eijsden-Schansweg (vn 1) ligt niet geïsoleerd in het Maasdal. Dichtbij, in de alluviale vlakte 
aan de andere kant van de rivier, bevinden zich twee andere oppervlaktevindplaatsen van 
de LBK (fig. 13). Lanaye-Près du Terrain de Football (vn 2) werd in 1974 door N. Peuskens 
ontdekt tussen Nivelle (B) en Lanaye (B), op ongeveer 1 km ten noordnoordwesten van 
Eijsden-Schansweg (Lensen 1997, 88).[7] Twee kilometer ten zuidwesten hiervan ligt de 
vindplaats Lixhe-Campagne de la ferme du Tilleul (vn 3), tussen Lixhe (B) en Loën (B).[8]

Hier vond F. Close in 1995 LBK-artefacten zoals dissels, schrabbers en klingen (Lensen 
1997, 94-95). Van geen van beide sites is aardewerk bekend. Lensen en de beide vinders 
hebben ruime ervaring met het opsporen en opgraven van bandkeramische vindplaatsen 
en het determineren van vondstmateriaal. We kunnen er dus vanuit gaan dat het betrouw-
bare meldingen zijn. Aanvullende publicaties zijn er helaas niet.

Het verschil tussen Eijsden-Schansweg (vn 1) en de sites bij Nivelle (vn 2) en Loën 
(vn 3) is dat de twee Belgische vindplaatsen volgens de Geologische kaart van Zuid-Lim-
burg en omgeving - Afzettingen van de Maas ín de alluviale vlakte liggen, terwijl Eijsden-
Schansweg een hogere positie inneemt op het laagterras. In de riviervlakte vinden we 
ook Luik-Place Saint-Lambert (o.a. Otte 1984; Amkreutz 2004, 64-71) en Herstal-Le Pré 

▲ Figuur 11  Een afslagbijl en een kling-
fragment (schaal 1:2).

► Figuur 12  Twee midden-neolithische 
bijlen en een bijlfragment. Het bovenste 
exemplaar is van kwartsietische zand-
steen vervaardigd, het middelste van 
Valkenburg- en het onderste van Lanaye-
vuursteen (schaal 1:2).

LBK-VINDPLAATSEN 
IN HET MAASDAL EN 
HET HEUVELLAND TEN 
ZUIDEN VAN DE GEUL

Het Maasdal

[7]  Beschrijving Lensen: “Lanaye - Près du Terrain de 
Football”. Een akker ten westen hiervan.

[8]  Beschrijving Lensen: “Lixhe - Campagne de la ferme 
du Tilleul” (près de l’usine ECC). Deze ECC-fabriek maakt 
momenteel deel uit van Imerys SA. De vindplaats ligt ten 
westen van dit fabrieksterrein.
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Wigy (vn 5) (Lensen & Van Ossel 1984). Luik-Place Saint-Lambert (vn 4) is een LBK-ne-
derzetting met kenmerken die afwijken van de bekende vindplaatsen op de hogere delen 
van het landschap ten westen (Haspengouw) en oosten (Graetheide) van de Maas. Er is 
sprake van een relatief natte context: dicht bij de oever van de Maas en in de buurt van 
het zijriviertje de Légia. Een zestal kuilen en andere grondsporen bevatten veel organisch 
materiaal, onder meer visresten en beenderen van grote zoogdieren, waaronder opvallend 
veel jachtwild. In de periferie van deze LBK-sporen werden mesolithische vondsten aan-
getroffen, maar van contacten tussen beide groepen lijkt geen sprake te zijn geweest. Het 
aardewerk past voor het grootste deel in de jonge periode (Id-IId) van de LBK, wat ook 
het geval is bij de vindplaatsen Itteren (fase IId) en Nattenhoven. Een ander kenmerk dat 
deze drie vindplaatsen delen, is het voorkomen van relatief veel artefacten vervaardigd van 
lichtgrijs Belgisch vuursteen (Haspengouwvuursteen). In het geval van Luik-Place Saint-
Lambert is dat niet verwonderlijk door de ligging aan de oostrand van de Haspengouw, 
waar deze vuursteensoort kan worden gewonnen. Opvallend voor Luik is het grote aandeel 
denticulés en het ontbreken van sikkelmesjes. Er is een hoge dissel aangetroffen van grès 
à micas de Horion-Hozémont en een fragment en een afslag van lydiet uit Céroux-Mousty, 
kenmerkende lithische elementen uit de jonge periode van de LBK. De natuurlijke omge-
ving schijnt te hebben bestaan uit een bosgebied met open (natte) plekken, mogelijk een 
coulissenlandschap. Afgaande op de verkoolde macroresten van hout domineerde de eik, 
gevolgd door hazelaar, (wilde) fruitbomen en meidoorn. Palynologisch onderzoek toont het 
belang aan van de hazelaar. Men hield vee en verbouwde gewassen, maar ook jacht (hert, 
reebok, wild zwijn) en visvangst zijn belangrijk geweest (Amkreutz 2004). De vindplaats 
geeft een beeld van wat we op of nabij andere vindplaatsen in het Maasdal, zoals Eijsden, 
Itteren en Nattenhoven, mogelijk kunnen verwachten. Amkreutz (2004: 60) neemt op 
basis van de vondstgegevens van Nattenhoven, Itteren en Luik aan dat het bandkerami-
sche nederzettingen betreft en geen zogenaamde special activity sites.

Een andere opgraving met organische resten in een natte context vond enkele jaren 
geleden plaats in het dal van de Geleenbeek bij de Odaparking, ten noorden van het oude 
stadscentrum van Sittard. Er werden geen sporen van een LBK-nederzetting gevonden, 
maar wel vuurstenen artefacten, bandkeramisch aardewerk en houtskool in een dunne 
verspreiding over een groter gebied. Afzettingen van moeraskalk onder de vondstlaag 
tonen aan dat het gebied in het Atlanticum behoorlijk nat en drassig was. De organische 
resten die hier verzameld zijn, moeten nog bestudeerd worden. Het is een vindplaats waar 
off-site activiteiten hebben plaatsgehad (Weiss-König & Aarts 2012, 169). Dit betekent dat 
het sporen van activiteiten in het Geleenbeekdal zijn van bewoners van de nederzettingen 
op het middenterras.

Figuur 13  LBK-vindplaatsen (vn 1, 2, 3 
en 7) ter hoogte van Eijsden aan weers-
zijden van de Maas. (Bron: ArcheoPro).
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In 1962 werd door J. Pasleau in de alluviale vlakte ten noorden van Luik bij Herstal 
een grote, geïsoleerde, bandkeramische afvalkuil ontdekt. De vindplaats staat bekend als 
Le Pré Wigy (vn 5) en ligt ongeveer 100 m westelijk van het Albertkanaal en 100 m ten 
noorden van de autoweg E5. De vondsten, vier aardewerkscherven en 572 vuurstenen 
artefacten, zijn door J.-P. Lensen beschreven (Lensen & Van Ossel 1984, 8-9, 12-16). Op 
basis van het aardewerk wordt de vindplaats in de jonge periode (IIc-IId) geplaatst.

In het Maasdal tussen Maastricht en Eijsden liggen nog twee vindplaatsen die genoemd 
moeten worden. De eerste is opgegraven bij de aanleg van een nieuwe afrit van de John 
F. Kennedysingel in Wyck (vn 6), ten westen van de nieuwe A2-tunnel. Roy Machiels (ADC 
Archeoprojecten; Amersfoort) trof daar in 2012 twee geïsoleerde afvalkuilen aan, beide 
met een diameter van ongeveer 1 m, met daarin LBK-vondsten: enkele tientallen stuks 
vuurstenen artefacten en aardewerk. Het aardewerk stamt uit de jonge periode (fase IId). 
Verder was er een lydiet dissel aanwezig (mond. meded. Erik Drenth; Archeomedia). Het 
was niet mogelijk om een groter gebied te onderzoeken, waardoor er geen goed beeld 
bestaat van de aard van de activiteiten die hier hebben plaatsgehad.[9] Volgens de Geolo-
gische kaart ligt de vindplaats op hetzelfde terras als Eijsden-Schansweg: het laagterras 
van Geistingen, met Maasafzettingen van Oost-Maarland (Om2/3). 

Jim Pepels vond in 2012 op een akker in het Maasdal ten noorden van Eijsden, bij 
Eijsderweiden (vn 7), een onbeschadigde platte zwarte dissel (fig. 14) uit lydiet (lxbxd = 
63x30x15 mm) op een laagterras met Maasafzettingen van Gronsveld (Gr/1). Ook werd 
er een mediaal fragment van mogelijk een tweede, bruinig-grijze dissel opgeraapt. Daar 
bleef het niet bij. Op 12 november 2013 bezocht hij de akker opnieuw, met zijn kompaan 
Johan Wolfs. Wederom werd er een dissel gevonden, op een 40 m afstand van de eerste. 
Dit keer was het een opvallend groot exemplaar (178x33x34 mm) van het hoge type, 
gemaakt van amfiboliet (fig. 14). Opmerkelijk is ook dat het weer om een puntgave dissel 

Figuur 14  ▲  Boven- en zijaanzicht van 
de lydiet-dissel uit de vindplaats Eijsder-
weiden (schaalbalkje in cm).

► Boven- en zijaanzicht van de amfibo-
liet-dissel uit de vindplaats Eijsderweiden 
(schaalbalkje in cm).

[9]  De vindplaats wordt gepubliceerd in een ADC-rapport, 
samen met andere vindplaatsen die onderzocht werden in 
het kader van de aanleg van de A2-tunnel bij Maastricht.
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gaat. Het is te vroeg om te speculeren over de betekenis van de vondsten, maar wellicht 
heeft de vindplaats nog meer verrassingen in petto die gaan helpen bij de duiding. Ze ligt 
op korte afstand van het lager gelegen Geistingen-terras.

Van Luik-Place Saint-Lambert (vn 4) wordt verondersteld dat er een nederzetting heeft 
gelegen. Hetzelfde geldt voor Itteren en Nattenhoven, vanwege de aanwezigheid van een 
aantal grondsporen en/of een relatief groot en vooral divers aantal vondsten. De vind-
plaats bij Loën en eventueel ook die van Nivelle maken, afgaande op wat ervan bekend 
is, ook kans om een woonfunctie te hebben gehad. Van drie andere vindplaatsen in ons 
onderzoeksgebied is op basis van het beperkte aantal vondsten en/of grondsporen een 
dergelijke veronderstelling niet aantoonbaar. De aard en betekenis van Eijsden-Schansweg 
is vooralsnog niet duidelijk, onder meer vanwege de (ook typologisch) bescheiden werk-
tuiginventaris. Het kan gaan om een special activity site die bijvoorbeeld seizoensmatig 
werd gebruikt voor het verwerven van grondstoffen, jacht, verzamelen of het weiden van 
vee. Ze kan, gelet op het aandeel lichtgrijs Belgisch vuursteen, deel hebben uitgemaakt 
van de home-range (Bakels 1978, 5-8; 141) van het Haspengouw-cluster. Enkel de opgra-
ving van zo’n site kan in dit opzicht meer duidelijkheid verschaffen. Gezien het steeds 
groter wordende aantal vindplaatsen met LBK-sporen in het dal van de Maas is het niet uit 
te sluiten dat de rivier een rol speelde als verkeersroute. 

In aanvulling op de LBK in het Maasdal is het interessant om ook de sporen van band-
keramische aanwezigheid in het aansluitende heuvelland eens op een rij te zetten. Het 
Limburgse en Luikse heuvelland ten zuiden van de Geul en ten oosten van de Maas vormt 
het achterland (Hinterland of home range) dat door de bewoners van het Graetheidepla-
teau en wellicht de Haspengouw is geëxploiteerd. Ook in het heuvelland groeit het aantal 
meldingen van LBK-vondsten. 

Figuur 15  De vuursteenwinplaatsen 
tussen Maastricht (NL) en Aubel (B). Vier 
daarvan (vn 8 t/m 11) kunnen in verband 
worden gebracht met de LBK. (Uit De 
Warrimont & Groenendijk 1993, 38.)

Het Heuvelland
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In 1993 zijn vuursteenwinplaatsen in deze streek bemonsterd en werden de kleur, 
cortex en andere macroscopisch waarneembare kenmerken onderzocht (De Warrimont 
& Groenendijk 1993). In figuur 15 zijn de winplaatsen tussen Maastricht en Aubel, in de 
gemeenten Voeren (B) en Eijsden-Margraten (NL), afgebeeld. 

Brounen & Peeters (2000/2001) hebben aannemelijk gemaakt dat in de Banholter-
grubbe in het Vroeg-Neolithicum eluviale vuursteen is gewonnen. Voortbordurend op 
onderzoek door De Warrimont en Groenendijk (1993) naar de kenmerken van verschil-
lende eluviale vuursteenvarianten, constateerde De Grooth (2007, 2011) dat in ieder 
geval in Geleen-Janskamperveld (Graetheideplateau) overwegend materiaal uit Banholt 
was verwerkt.

In 1994 meldde De Warrimont zes LBK-dissels van Banholt-de Heij (4 stuks) en Sint-
Geertruid-de Kaap (2 stuks) (De Warrimont 1994, 55; Brounen & Ploegaert 1992, 193), 
alle afkomstig uit de omgeving van de vuursteenwinplaatsen in de Banholtergrubbe en 
het Savelsbos. In hun artikel over vroeg-neolithische vuursteenwinning en -bewerking in 
de Banholtergrubbe gaan Brounen en Peeters (2000/2001) dieper in op LBK-vondsten in 
de directe nabijheid van de genoemde winplaatsen. Zij vullen het aantal bandkeramische 
werktuigen op de beide vindplaatsen aan met nieuwe voorbeelden, zoals dissels, schrab-
bers en spitsen. In het kader van het AMR-project zijn door RAAP in april 2000 proefputten 

Figuur 16  De vindplaatsen met LBK-ar-
tefacten in het Maasdal en het heuvelland 
ten zuiden van de Geul. (Bron: Archeo-
Pro).

1   Eijsden-Schansweg
2   Lanaye-Près du Terrain de Football
3   Lixhe-Campagne de la ferme du Tilleul
4   Luik-Place Saint-Lambert
5   Herstal-Le Pré Wigy
6   Wyck-John F. Kennedysingel
7   Eijsderweiden
8   Banholt-Banholtergrubbe
9   Rijckholt-de Kaap
10 Hoogbos
11 Rullen
12 Riesenberg
13 Visé-Rue de la Chinstrée
14 Crapoel
15 Noorbeek
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aangelegd in de Banholtergrubbe.[10] Bij dit onderzoek werden een enkele mediolithische 
klingkern en vele mediolithische klingen opgegraven die kenmerkend zijn voor de LBK. Het 
is een sterk argument voor de exploitatie van de aanwezige vuursteenvoorkomens door 
bandkeramiekers. Vergelijkbare klingkernen zijn bekend uit de omgeving van de vuur-
steenmijnen in Rijckholt (Brounen & Peeters 2000/2001, 139) alhoewel dit type kernsteen 
daar maar weinig voorkomt.

Mediolithische kernen treffen we ook aan in Rullen (onder andere op een akker ten 
westen van Rullen-Bas - vn 11 - en in een aangrenzende strook) en in Mheer-Hoogbos 
(vn 10). Het Belgische deel van deze laatste vindplaats is in 1933-1934 onderzocht door           
J. Hamal-Nandrin en Maria Louis. Er werden productieplaatsen (‘ateliers’) met halffabri-
katen van bijlen ontdekt, vergelijkbaar met wat in Rijckholt was aangetroffen. Daarnaast 
waren er ateliers met veelal conusvormige mediolithische klingkernen, waarvan er in de 
publicatie twee zijn afgebeeld (Louis 1936; vgl. Brounen & Peeters 2000/2001, p. 135, 
voetnoot 12.). Op een akker ten zuiden van deze vindplaats heeft Kim Groenendijk enkele 
pics verzameld die veel lijken op de talrijke exemplaren uit de vuursteenmijnen van Rijck-
holt-Sint Geertruid. Plaatselijk dagzoomt de kalksteen in de helling van het Hoogbos. Dit 
doet vermoeden dat hier niet alleen vuursteen werd gewonnen uit een eluvium, maar ook 
uit de vaste kalksteen. De Warrimont heeft meerdere mediolithische klingkernen gevon-
den bij extractiepunten aan de voet van de zuidelijke helling, met een vorm en afmetingen 
die we kennen uit Banholt (Brounen & Peeters 2000/2001, 142-144). Ook bij de verza-
melactie door De Warrimont en Groenendijk voor de vuursteenstudie in 1993 werd te 
Mheer-Hoogbos zo’n mediolithische kern gevonden. Voor Mheer-Hoogbos werd vanwege 
de sterke gelijkenis van de opgegraven kernen met die van de LBK reeds door Louis aan-
genomen dat de betreffende ateliers met de LBK samenhingen.

Op basis van deze waarnemingen kunnen we aannemen dat zowel in Banholt als in 
Rijckholt, Hoogbos en Rullen door of voor LBK-groepen vuursteen is gewonnen. In figu-
ren 15 en 16 worden de vindplaatsen met respectievelijk de volgnummers 8, 9, 10 en 11 
aangegeven.

 Huub Spronck ontdekte een vindplaats met bandkeramische artefacten op de Riesen-
berg, ten zuidwesten van Cadier en Keer (vn 12). Hij en zijn vader vonden er drie spitsen, 
twee amfibolieten dissels en een grote dissel uit lydiet (fig. 17). Ook werd een vuurstenen 
dissel opgeraapt. Ten zuiden van de vindplaats, die op een kaap ligt, bevindt zich in de 
helling een zone waar Valkenburgvuursteen is gewonnen (Felder 1998, 173).

[10]  Noordelijk van de weg die door de Banholtergrubbe 
loopt, is in het verleden vuursteen gewonnen als ballast 
voor de wegenbouw. Daardoor is het zuidelijke deel van de 
vindplaats verloren gegaan. De groeve is later met huis-
vuil opgevuld. In het noordelijke deel van de site, waar 
nu akkers liggen, zijn in de crisisjaren voor de Tweede 

Wereldoorlog als werkverschaffingsproject veel extrac-
tieputten geëgaliseerd waar in de Steentijd in dagbouw 
vuursteen was gewonnen. Dit zijn persoonlijke medede-
lingen uit de zestiger jaren van de twintigste eeuw van 
meerdere oudere inwoners van Banholt.

Figuur 17 ◄  LBK-werktuigen van de 
Riesenberg, bij Cadier en Keer. Links 
een grote dissel uit lydiet, boven drie spit-
sen, rechts een amfiboliet dissel. Midden 
onder links: een amfiboliet dissel. Midden 
onder rechts: een vuurstenen dissel.

 
▲ De lydieten en de vuurstenen dissel 
van opzij gezien (maatbalkje in cm).
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Er zijn drie vindplaatsen bekend waar activiteiten hebben plaatsgehad die niet direct 
gelieerd zijn met vuursteenexploitatie: Visé (vn 13), Crapoel (vn 14) (Brounen 1987, 220) 
en Noorbeek (vn 15) (Van Es et al. 1988, 67). De vindplaatsen 13 en 14 worden ook ver-
meld door Amkreutz (2004, 127-128).

In het oude centrum van de stad Visé is een fragment van een dissel uit lydiet gevon-
den op een bouwterrein ten zuiden van de Rue de la Chinstrée.[11] Deze bevindt zich in een 
vitrine in het Regionaal Archeologisch en Geschiedkundig Museum van Visé. De vindplaats 
ligt ongeveer 150 m oostelijk van de huidige Maasbedding in een helling, hoger dan het 
niveau van het laagterrasniveau.

In Crapoel, twee kilometer ten zuidzuidwesten van Gulpen, heeft Jan Janssens een 
LBK-vindplaats ontdekt op een akker van circa 1 ha. Momenteel is de akker als weiland in 
gebruik. Het hele gamma aan (vuur)stenen artefacten van de LBK is aanwezig en gezien 
de hoeveelheid en diversiteit veronderstelt de vinder dat het om nederzettingsmateriaal 
kan gaan. Er werd geen aardewerk gevonden. De vinder is van plan om deze bijzondere 
vindplaats te publiceren, wat gezien de geografische ligging van de site een verrijking van 
het gegevensbestand zou betekenen.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw verzamelde De Warrimont LBK-artefacten op 
een akker langs de Onderstraat, zuidwestelijk van de dorpskern van Noorbeek. De akker 
bevindt zich in de voet van een helling op de linkeroever van de Noor, een beek die in 
Noorbeek ontspringt. De coördinaten van de vindplaats zijn: 184.263/308.600. Er werden 
onder andere enkele mediolithische klingkernen met klopsporen en klingen gevonden, ken-
merkende schrabbers en een pijlspits. Ook hier werd geen aardewerk gevonden, mogelijk 
omdat het door verwering vaak snel verdwijnt nadat het aan het oppervlak is gekomen.

Wat de functie is geweest van de drie laatste vindplaatsen is niet duidelijk. Welke 
activiteiten hebben hier plaatsgevonden? Zijn de vindplaatsen voor langere of kortere tijd 
bewoond geweest of gebruikt, eventueel seizoensgebonden? Zonder een opgraving is op 
dit soort vragen geen duidelijk antwoord te geven.

Eijsden-Schansweg omvat twee materiaalsoorten die nadere aandacht verdienen. Het 
gaat om een opvallend gespikkelde vuursteensoort die hier veel voorkomt en een hard, 
plaatvormig, grijs- tot bruingroen gesteente waar kleine bijlen van gemaakt zijn.

Het vondstmateriaal van de Schansweg dat wordt toegewezen aan de LBK en het Meso-
lithicum omvat opvallend veel artefacten van grijze vuursteen met veel kleine lichtgrijze 
vlekjes, die een diameter hebben van 0,1 - 5 mm. De grondstof heeft een dunne bruine 
cortex, een ruw oppervlak en is minder glasachtig dan de vuursteen uit de Haspengouw 
(lichtgrijs Belgisch). Slaan we van een vuursteenknol een stuk af, dan zien we vooral dicht 
onder de cortex kleine witte kalkinsluitsels met eveneens een diameter van 0,1 - 5 mm 
(fig. 18).

TWEE BIJZONDERE 
GESTEENTESOORTEN

Sterk gespikkelde 
vuursteen

Figuur 18  Gespikkelde vuursteen. Links 
een vuursteenknol uit het St. Geertruidter-
ras bij Dalhem. Rechts een mesolithische 
kern met twee schuine slagvlakken van 
Eijsden-Schansweg.

[11]  Mond. meded. Jean-Pierre Lensen, conservator van 
het Musée régional de Visé.
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In de gemeenten Eijsden-Margraten (NL) en Voeren (B) en omgeving treffen we regel-
matig artefacten aan uit deze opvallend gevlekte grijze vuursteen. We veronderstellen dat 
de knollen deels uit het grind van het riviertje de Berwijn (Berwinne) en de Maas verza-
meld zijn. De Berwinne mondt uit in de Maas ten zuiden van Eijsden-Schansweg (fig. 1).

De archeologische collectie van Nick Widdershoven omvat vondsten van vier mesoli-
thische vindplaatsen uit de omgeving van Dalhem (B), waarin dit gesteente in een hoog 
percentage aanwezig is (> 90%). De vindplaatsen liggen op hoge kapen langs de Loneux, 
bij het gehucht Laiwisse, op het Maasterras van St. Geertruid (Ge/1), dat veel vuursteen-
knollen bevat. De Loneux is een zijriviertje van de Berwinne. Ten oosten hiervan, langs 
de plateauranden, rond de boerderij de Corisse, zijn door ons in de bouwvoor van akkers 
vuursteenknollen verzameld, die hier talrijk zijn. Op de plateaus, iets hoger in het land-
schap, ligt löss. De knollen die geschikt zijn om als grondstof voor werktuigen te dienen, 
ongeveer 20% van het totaal, bestaan uit deze gevlekte, kwalitatief goede vuursteen met 
een fijne textuur. Ze zijn 5 tot 15 cm groot. Ook komen er andere vuursteensoorten voor, 
die minder geschikt zijn om te bewerken, zoals veel Lixhe-vuursteen.

De grindafzettingen van het Sint Geertruidterras kunnen dus ook als bron voor deze 
vuursteen gediend hebben. Dat geldt zeker voor de vier mesolithische sites die rond Dalhem 
zijn ontdekt. Marjorie de Grooth meldde in 2012 dat deze vuursteen: “... afkomstig is uit 
één van de lagen van de Kalksteen van Lanaye met kleine knollen. Ik heb geen vergelij-
kingen uit een primaire geologische context, maar wel enkele stukken uit het vuursteen-
eluvium bij Banholt die er sterk op lijken: dunne, ruwe bruine cortex, die een verweerde 
indruk maakt; wolken witte vlekjes en spikkels, maar geen duidelijke donkere vlekken; de 
illusie dat je een paar millimeter de steen in kunt kijken. Ook in Borgharen (Pasestraat) 
komt dit materiaal voor, in een vroeg-mesolithische vindplaats op het Geistingen terras 
(onderzoek 2010). Daar lijkt het in elk geval deels uit het Maasgrind te komen.”

In Eijsden-Schansweg, daar waar zich de hoofdconcentratie van de LBK bevindt, zijn twee 
kleine bijlen gevonden met een grijs- tot bruingroene kleur. Ze zijn moeilijk te plaatsen in 
de LBK van de Haspengouw of het Graetheideplatau en passen wellicht beter in het Mid-
den-Neolithicum. Deze vondsten staan niet op zichzelf. In de collecties van Jan Janssens 
(verzameld in een wijde omgeving van Gulpen) en Huub Spronck (7 stuks, verzameld in de 
gemeente Eijsden-Margraten en omgeving) zijn meerdere kleine bijlen of bijlfragmenten 
uit deze grondstof met een hoge hardheid aanwezig. Een vrijwel identiek exemplaar komt 
van de zuidrand van de Kaap in Sint Geertruid. Het is niet duidelijk waar de grondstof van-
daan komt en wat voor gesteente het is. Sommigen veronderstellen dat het Kieselschiefer 
(kiezellei) is. Het lijkt een gesteente te zijn dat uit dunne platen bestaat, gezien de ‘cortex’ 
op de boven- en onderkant van een aantal van deze bijlen. Uit één van LBK sites bij Wange 
(B) en Overhespen (B), in het rivierdal van de Kleine Gete, in het noorden van de Haspen-
gouw, waar geïsoleerd drie LBK-nederzettingen liggen, komt een wat vorm en grondstof 
betreft vergelijkbaar bijltje.[12] Volgens Lodewijckx, de opgraver van de sites, wordt dit 
type hardstenen bijltjes geassocieerd met de LBK-bewoning in deze omgeving (Lodewijckx 
& Bakels 2009). Behalve het grijs- tot bruingroene exemplaar werden meerdere exempla-
ren uit lydiet gevonden. Wat opvalt, is dat de toppen niet goed zijn afgewerkt.

Om meer te kunnen zeggen over dit gesteente, werd door Bertil van Os van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) met Röntgenfluorescentie-spectrometrie (XRF) 
een elementanalyse aan de bijltjes van Eijsden-Schansweg (nrs 4810, 4811) uitgevoerd. 
Ze zijn met twee zwarte exemplaren (nrs 4814 en 4815) van dezelfde vindplaats opge-
nomen in tabel 2. De grondstof van 4814 en 4815 is gezien de krassen op het oppervlak 
een relatief zacht gesteente. Verder is gemeten aan elf referentie-gesteenten. Daarbij is 
inbegrepen 4809, een daklei uit Spanje. Nummer 4807 en 4808 zijn twee zwarte rolste-
nen uit het dal van de Sûre in Luxemburg, van een gesteente dat daar veel voorkomt. Ze 
komen uit de collectie van Fred Brounen, die veronderstelt dat het Tonschiefer is.[13] Twee 
zwarte dissels, 4816 en 4817, werden verzameld op vindplaats de Hocht, bij Smeermaas 
(Klasberg 2010). Nummer 4816 is vervaardigd van lydiet uit Céroux-Mousty. De winplaat-
sen van dit gesteente liggen ten westen van Leuven. De tegenhanger, 4817, is van grès à 
micas de Horion-Hozémont, dat werd gewonnen ten westen van Luik. Het zijn gesteenten 
die regelmatig worden aangetroffen in de LBK van de Haspengouw en de Graetheide, m.n. 
in vondstcomplexen uit de jonge periode. De twee hoekige lydieten 4812 en 4813 werden 

[12]  Het materiaal waarvan dit grijs- tot bruingroene bijl-
tje is gemaakt is onderzocht op de Katholieke Universiteit 
Leuven. Het is hier niet gelukt om het gesteente te deter-
mineren (mond. meded. M. Lodewijckx).

Kleine bijlen uit een 
grijs- tot bruingroen 

gesteente

[13]  Over Tonschiefer-bijltjes zal van de hand van Fred 
Brounen een artikel verschijnen. Dit is in voorbereiding.
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verzameld uit grind van de Maas in de Belvédère-groeve te Maastricht. Bij de nummers 
4818 en 4819 gaat het om twee vuurstenen bijlen van Eijsden-Schansweg; de eerste 
is gemaakt van Lanayevuursteen, de tweede van lichtgrijs Belgisch vuursteen (Haspen-
gouw). Het lijstje wordt afgesloten door de rolstenen 4820 en 4821, eveneens uit het grind 
van de Belvédère. Ze zijn respectievelijk van Taunuskwartsiet en Revinienkwartsiet, twee 
gesteenten die vrij algemeen zijn in de grinden van de Maas.

De twee zwarte bijltjes uit Eijsden komen wat samenstelling betreft nog het meest 
overeen met de zwarte steen uit het dal van de Sûre. De verschillen met lydiet en grès à 
micas (ook wel grès micacé genoemd) zijn groot. De grijs- tot bruingroene bijltjes vormen 
een groep apart; ze hebben te weinig overeenkomst met lydiet of de andere referentie-
groepen. Opvallend is het relatief hoge bariumgehalte. 

Eijsden-Schansweg zou een oostelijke tegenhanger kunnen zijn van de LBK in het dal 
van de Kleine Gete, die afwijkt van die in de Haspengouw. Te Wange en Overhespen vond 
geen vuursteenbewerking plaats; vuurstenen werktuigen werden ‘ingevoerd’. Wel is er 
veel lydiet bewerkt, voor dissels en bijlen. Ook komen er de nodige artefacten uit Wom-
mersomkwartsiet voor. Het dichtstbijzijnde exploitatiepunt daarvan ligt op een afstand 
van slechts 3,5 km. Bandkeramische en mesolithische gidsartefacten van deze grondstof 
ontbreken echter. De huisplattegronden wijken ook af: ze zijn enigszins trapeziumvor-
mig, in tegenstelling tot de reguliere plattegronden van de westelijke LBK in de Haspen-
gouw, op de Graetheide of in het Rijnland, die meestal rechthoekig zijn. Daarnaast is er 
naakte gerst aanwezig, een gewas dat niet voorkomt in de westelijke LBK. Het zijn volgens 
Lodewijckx mogelijke invloeden van niet-LBK gemeenschappen, die in de periferie van dit 
kleine geïsoleerde LBK-cluster aanwezig waren. De versiering op het LBK-aardewerk en 
het voorkomen van dissels uit lydiet dateren de vindplaats in de jonge periode (IIc-IId) 
(Lodewijckx 2010). 

In Eijsden-Schansweg werden in de hoofdconcentratie met LBK-artefacten de eerder 
genoemde vier kleine bijlen aangetroffen (fig. 19 en 20). Het zijn geen dissels, daarvoor 
zijn ze te weinig asymmetrisch. Met verschillende geologen en archeologen met gesteen-
tekennis is contact opgenomen om te achterhalen uit wat voor gesteente de bijltjes zijn 
gemaakt. Bij de grijs- tot bruingroene bijlen betreft het volgens Rob Houkes, die ze onder 
de microscoop bekeek, een metamorf granaathoudend gesteente. 

Houkes schrijft hierover: “Beide bijlen van een grijs- tot bruingroene kleur zijn van een 
kwartsrijk, massief gesteente waarin onder de microscoop kleine blaadjes mica, bruinzwarte 
vlekjes (mogelijk hematiet), zeer kleine witte vlekjes (mogelijk verweerde veldspaten) en 
rode puntjes te zien zijn die uit het oppervlak steken (waarschijnlijk kleine granaten). Uit 
de XRF-analyse blijkt dat het gesteente grotendeels uit kwarts bestaat (SiO2) met een 
bijmenging van aluminiumoxide (Al2O3) en hematiet (Fe2O3). Het gesteente is meta-
morf. Aan de zijde van de bijl is te zien dat met name de donkere mineralen zijn afgeplat 
in de lengterichting van de bijl.” Verder schrijft hij: “De herkomst van het gesteente kan 
mogelijk gezocht worden in de nabijgelegen Ardennen [ten oosten en ten zuiden van 

nr. materiaal opmerking bron SiO2 Al2O3 K2O CaO Mg Fe2O3 MnO TiO2 P2O5 S Cl Ba

    % % % % % % % % % mg/kg mg/kg mg/kg
                
4809 daklei Spanje RCE 48  14  4,22 <0 <3 6,61 0,040 0,814 <0 <314 <213 721  

4807 Tonschiefer Sûre
rolsteen van 
Tonschiefer?

van Fred 
Brounen 65  4,99 0,326 0,988 <3 11  0,097 0,177 0,499 <329 368  566  

4808 Tonschiefer Sûre
rolsteen van 
Tonschiefer?

van Fred 
Brounen 65  4,79 0,331 0,624 <3 11  0,057 0,215 0,326 <323 455  353  

4814 bijltje zwart breed zwart bijltje Eijsden 68  3,90 0,610 0,339 <3 8,63 0,046 0,272 <0 1770  5117  457  
4815 bijltje zwart smal zwart bijltje Eijsden 59  7,66 1,09 0,287 <3 13  0,072 0,438 <0 <385 3311  363  

4810
bijltje grijs- tot 
bruingroen ovaal Eijsden 77  3,17 0,804 0,198 <2 2,00 0,018 0,173 <0 <353 1636  2246  

4811
bijltje grijs- tot 
bruingroen rechthoekig Eijsden 80  3,39 0,820 0,336 <3 3,60 0,016 0,186 <0 383  2093  1453  

4817
grès a mica de 
Horion-Hoz. dissel zwart grijs

De Hocht 
Smeermaas 85  1,58 0,405 <0 <3 0,329 <0 0,637 <0 <400 <264 165  

4816 lydiet dissel
De Hocht 
Smeermaas 85  <0 0,030 <0 <2 0,314 0,028 0,562 <0 <260 <183 130  

4812 lydiet (zwart) Maasgrind
Maastricht 
Belvédère 86  1,70 0,211 <0 <2 1,54 <0 0,066 <0 <263 <175 429  

4813 lydiet (zwart) Maasgrind
Maastricht 
Belvédère 89  0,657 0,187 <0 <2 0,451 <0 0,084 <0 <292 <190 517  

4818 gepolijste bijl Lanayevuursteen Eijsden 95  <0 0,022 <0 <2 0,032 <0 0,000 <0 <268 <170 <113

4819 gepolijste bijl
lichtgrijs Belgisch 
vuursteen Eijsden 95  <0 0,010 <0 <2 0,038 <0 0,002 <0 <283 <177 <118

4820 Taunuskwartsiet rolsteen
Maastricht 
Belvédère 94  <1 0,086 <0 <2 1,59 <0 0,098 <0 <322 <193 158  

4821 Revinienkwarsiet rolsteen
Maastricht 
Belvédère 82  1,88 0,539 <0 <2 0,145 <0 0,061 <0 <339 <203 171  

Tabel 2  De elementsamenstelling van de 
vier kleine bijlen van Eijsden-Schansweg, 
met elf referentiegesteenten. XRF-metin-
gen uitgevoerd door RCE-Amersfoort.



74 ARCHEOLOGIE NO. 14, 2013

Eupen en Verviers], meer specifiek in het Venn-Stavelot-massief, dat wordt gevormd door 
laaggradig metamorfe gesteenten uit het Salmien. Ingeschakeld tussen schalie kunnen 
hier kwartsietlagen worden gevonden met een minerale inhoud die vergelijkbaar is met de 
bijltjes (Theye et al. 1996, 769). In hetzelfde gebied wordt coticule gevonden, een natuur-
lijke, granaatrijke slijpsteen die al vanaf de Romeinse tijd werd gebruikt (Kramm 1976). 
Het kwartsgehalte van coticule is echter aanmerkelijk lager en het gehalte granaat hoger. 
De kwartsrijke, niet voor een gebruik als slijpsteen geschikte variant wordt pseudocoticule 

◄ ► Figuur 19  De vier stenen bijltjes 
uit de LBK-concentratie van Eijsden-
Schansweg (schaal 3:4).

Figuur 20  Eén van de twee grijs- tot 
bruingroene hardstenen bijlen van Eijs-
den-Schansweg waarvan Munsell-kleuren 
zijn bepaald. De Munsell-waarden zijn: 
gesteente 10YR5/1 en cortex 10YR6/2.
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of granaathoudende kwartsiet genoemd (Baijot 2011). Een dergelijke steen bevindt zich 
niet in de vergelijkingscollectie, zodat een directe vergelijking niet mogelijk was. De deter-
minatie van de steen is dan ook onder voorbehoud.”

Raymond Corbey (Universiteit Leiden) komt met aanvullende informatie hierover: 
“Gareth Davies, geoloog aan de VU in Amsterdam, determineert het gesteente als een 
pyroclastisch vulkanisch gesteente, met veel minerale en lythische insluitingen. Gezien de 
vindplaats zeer waarschijnlijk uit de Eifel.” Het onderzoek naar de herkomst en de samen-
stelling van dit gesteente wordt derhalve nog voortgezet.

Het is op basis van deze gegevens niet uit te sluiten dat de grondstof van de vier 
bijltjes uit Eijsden-Schansweg in het grind van de Maas verzameld is. Voor het grijs- tot 
bruingroene gesteente dat in de regio als grondstof voor kleine bijlen vaker voorkomt, is 
dat echter onwaarschijnlijk. Het zou dan een bekend Maasgesteente moeten zijn, wat niet 
het geval is.

De aanvullende vondstgegevens uit dit artikel ondersteunen de hypothese van Brounen & 
Hupperetz (2000, 45) en Amkreutz (2004) dat de mensen die met de LBK geassocieerd 
worden zich in de jonge periode in het Maasdal gingen vestigen; voor een deel gingen ze 
het wellicht ook intensiever of voor andere activiteiten dan tot dan toe gebruiken. Eijsden-
Schansweg is een welkome schakel in een groter wordende keten van bandkeramische 
vindplaatsen in het rivierdal. In het heuvelland is door LBK-mensen op minstens vijf plaat-
sen vuursteen ontgonnen. Deze exploitatie begon al in een vroege fase van de LBK.[14]

De oorsprong van de gespikkelde vuursteen in deze regio is een stuk duidelijker 
geworden. Voor het plaatvormige grijs- tot bruingroene gesteente blijft die nog duis-
ter; de herkomst verdient meer aandacht bij toekomstig onderzoek. Net als in Wange en 

CONCLUSIES

[14]  Dit is af te leiden uit de aanwezigheid van amfiboliet 
dissels (Brounen & Peeters 2000/2001) en het gegeven 
dat al in de vroege periode van de LBK (Amkreutz et al. 

2012) veel vuursteen uit deze regio in de nederzettingen 
werd gebruikt.
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Overhespen kunnen deze hardstenen bijltjes tot de LBK behoren en hoeven ze niet per 
sé met het Midden-Neolithicum samen te hangen. Ook het Mesolithicum in het Maasdal, 
zoals dat gevonden wordt in onder meer Eijsden-Schansweg, Nattenhoven en Luik-Place 
Saint-Lambert vraagt om extra belangstelling, evenals de niet-LBK elementen te Wange 
en Overhespen in het dal van de Kleine Gete. Zijn het sporen van (autochtone) groepen 
die in contact hebben gestaan met de LBK en in de jonge periode culturele invloed hebben 
uitgeoefend? Het is een interessante vraag waarop toekomstig onderzoek zich zou kunnen 
richten.

De auteurs bedanken Raf Timmermans die de fraaie tekeningen van de artefacten heeft gemaakt. De foto’s zijn van 

J.P. de Warrimont. Ook danken wij Jan Janssens, Jim Pepels, Huub Spronk, Nick Widdershoven en Johan Wolfs, dat 

wij gebruik mochten maken van gegevens over hun vindplaatsen. Met Luc Amkreutz, Fred Brounen, Raymond Corbey, 

Marjorie de Grooth, Max Klasberg, Jean-Pierre Lensen en Marc Lodewijckx zijn gesprekken gevoerd over het determi-

neren en interpreteren van de vondsten. Rob Houkes heeft zich bezig gehouden met de determinatie van de grijs- tot 

bruingroene bijltjes. Gareth Davies kwam met een alternatieve determinatie van het grijs- tot bruingroene gesteente 

van de bijltjes. Bertil van Os verrichtte de XRF-analyses en Joep Orbons stelde kaartmateriaal beschikbaar. Allen veel 

dank hiervoor.
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BIJLEN EN HAMERS UIT DE STEENTIJD TUSSEN TEGELEN EN ROERMOND
(ter nagedachtenis aan Will Bouts)

Leo Verhart

INLEIDING

Samenvatting - Leden van de Heemkundigevereniging Maas- en Swalmdal hebben in hun werkgebied alle (vuur)stenen bijlen en 
hamers geïnventariseerd. Deze inventarisatie leverde nieuwe inzichten op in de grondstofvoorziening, gebruik, depositie en bewo-
ningspatronen. Bijlen werden “ritueel” gedeponeerd op natte plaatsen op het laagterras en in de geulen die het middenterras door-
snijden. De bewoning concentreerde zich op het middenterras, dicht bij de overgang naar het laagterras. Het project beoogde ook een 
pilot te zijn of het mogelijk was dat amateurs met professionele ondersteuning een dergelijke inventarisatie zouden kunnen uitvoeren 
en in hoeverre het mogelijk zou zijn dit uit te breiden naar de rest van de provincie Limburg en/of Nederland. Het oordeel van de 
werkgroep is positief.

[1]  De leden waren Will Bouts, Peter Peeters en Leo Ver-
hart. Veel hulp werd verkregen van Wiel Luys. Tijdens het 
uitwerken van de resultaten overleed Will Bouts op 20 

februari 2011. Een eerste publicatie verscheen in 2011 
(Verhart 2011).

De provincie Limburg is rijk aan (vuur)stenen bijlen. Behalve dat er veel productieplaat-
sen bekend zijn, worden bijlen daar ook in grote aantallen gevonden. Amateurs hebben 
er in de loop der jaren veel verzameld, maar ook leken herkenden ze, raapten ze op en 
brachten ze onder de aandacht van archeologen. Ze kunnen een belangrijke bron van 
gegevens vormen voor het verkrijgen van meer inzicht in bewoningspatronen en indirect 
aan nederzettingen gerelateerde activiteiten. Door de grote herkenbaarheid en het feit 
dat ook niet-archeologen betrokken zijn bij het verzamelen, behoren ze tot de minst door 
onderzoeksfactoren bepaalde archeologische informatiebronnen. Een bron die meer aan-
dacht mag hebben. 

Een kleine werkgroep van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal heeft in 2009-
2010 alle bijlen en hamerbijlen uit haar werkgebied geïnventariseerd.[1] Er zijn er meer 
dan 125 bekend geworden. Met de inventarisatie werden twee doelen nagestreefd. Het 
eerste was om vast te leggen hoeveel bijlen en hamerbijlen, met al hun specifieke ken-
merken, in het werkgebied voorkomen en wat daaruit afgeleid kan worden. Het tweede 
doel was om na te gaan of amateur-archeologen zelfstandig een vergelijkbaar onderzoek 
in hun eigen regio zouden kunnen uitvoeren.

Het onderzoeksgebied ligt op het Nederlandse deel van de oostelijke Maasoever, tussen 
Tegelen en Roermond. Het beslaat de gemeenten Belfeld, Reuver, Beesel en de voormalige 
gemeente Swalmen. Het totale oppervlak bedraagt circa 100 vierkante kilometer (fig. 1).

Er is getracht om alle bij de heemkundevereniging bekende bijlen te beschrijven; een 
deel daarvan was al bekend en gepubliceerd (Luys 1987, 1992). Deze gegevens werden 
aangevuld met exemplaren die in Archis zijn opgenomen en de bijlen en hamerbijlen die 
werden geregistreerd in het kader van het Maasdalproject. Daarnaast zijn de collecties 
van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, het Limburgs Museum, het Rijksmuseum 
van Oudheden en het Folkloristisch en Oudheidkundig Museum Asselt geraadpleegd. Tot 
slot is er via de media een oproep gedaan om nog niet eerder geregistreerde bijlen aan 
te melden. 

Voor de registratie en documentatie werd gebruik gemaakt van een eenvoudig in te 
vullen formulier. Hierop werden allereerst de administratieve gegevens ingevuld, zoals de 
coördinaten van de vindplaats en de naam van de vinder, met eventueel een collectie-
nummer. Vervolgens werden de gegevens van het object vastgelegd, zoals de gebruikte 
grondstof, de gaafheid van het werktuig, de afmetingen, sporen van afwijkend gebruik en 
de vorm. Een foto complementeert de documentatie.

In 2009 en 2010 zijn zo 128 bijlen en hamerbijlen gedocumenteerd. In de literatuur 
worden 18 aanvullende exemplaren genoemd, die niet door de handen van de werkgroep-
leden zijn gegaan. Het kan zijn dat het echte bijlen betreft, maar ze kunnen ook het resul-
taat zijn van administratieve slordigheden. De hoop is dat in de toekomst een groot deel 
van deze ‘spookbijlen’ weggestreept kan worden.

Het bestand van geregistreerde bijlen omvat vier exemplaren waarvan we over alle 
documentatie beschikten, maar omdat ze niet fysiek bestudeerd konden worden, was het 
niet mogelijk om vast te stellen van welke vuursteensoort ze gemaakt zijn. 

DE INVENTARISATIE: 
WERKWIJZE
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Behalve de complete bijlen zijn ook fragmenten gedocumenteerd die nog informatie 
konden leveren over vormaspecten, zoals de snede, top en doorsnede. Brokken die zelfs 
die kenmerken niet meer bevatten en bijlafslagen bleven buiten de inventarisatie. 

De stenen hak- en slagwerktuigen kunnen in drie groepen worden onderverdeeld. De 
eerste bestaat uit hakwerktuigen waarvan de snede bij een doorsnijding van het werktuig 
in de lengterichting asymmetrisch ten opzichte van het midden ligt; bovendien is de snede 
in vooraanzicht vaak gewelfd. Voor zover het vroeg-neolithische exemplaren betreft, 
worden ze ook gekenmerkt door een planoconvexe (D-vormige) dwarsdoorsnede. Zulke 
werktuigen worden aangeduid als dissels en ze werden gebruikt voor de vlakke bewerking 
van hout, het zgn. disselen. De tweede groep wordt gevormd door hakwerktuigen met een 
doorboring, de hamerbijlen. De derde groep omvat de meeste bijlen: de snede is symme-
trisch en recht en er werd mee gehakt. Het aandeel van de dissels en hamerbijlen in het 
onderzoeksgebied is relatief klein (tabel 1).

De oudste stenen hakwerktuigen – dissels – dateren uit het Vroeg-Neolithicum en het 
merendeel was tussen 5300 en 4800 v. Chr. in gebruik. Aan het einde van de Bandkera-
miek verschijnen de eerste  hamerbijlen die in de loop van de tijd nogal veranderingen van 
vorm zullen vertonen. Ze dateren vanaf ca. 4900 v. Chr. en lopen door in tot de IJzertijd, 
ca. 500 v. Chr. Vuurstenen bijlen komen vanaf ongeveer 4200 v. Chr. in gebruik en behou-
den hun functie zeker tot in het begin van de Bronstijd, ca. 2000 v. Chr. Daarna zullen ze 
vooral van het makkelijker te hergebruiken en minder breekbare metaal worden gemaakt, 
allereerst van koper en brons, en later ijzer.

In het werkgebied zijn vijf dissels gevonden: vier van steen en één van vuursteen. Alle zijn 
bijzonder. Drie van de stenen exemplaren, vlakke dissels, dateren uit de periode van de 
Bandkeramiek (Vroeg-Neolithicum A). Twee exemplaren zijn gemaakt van een amfiboliet-
achtig gesteente dat waarschijnlijk uit Midden-Europa komt (fig. 2) (Prost edník et al. 
2005; Schwartz-Mackensen & Schneider 1983, 1986). Het derde stuk is van een gelaagd 
gesteente van onbekende herkomst. Deze laatste dissel is doorboord en alleen de top is 
bewaard gebleven. De vierde dissel is van kwartsiet en van jongere datum. Deze dateert 
vermoedelijk uit het Midden- of Laat-Neolithicum, ca. 4200-2000 v. Chr. 

De vuurstenen dissel is in meer opzichten bijzonder. Dissels van vuursteen zijn zeldzamer 
en dit exemplaar is ook nog eens gemaakt van een exotische vuursteensoort uit Noord-
Frankrijk: het Bekken van Parijs. Er zijn productieplaatsen bekend bij de dorpjes Romigny 
en Lhéry (zo’n 20 km onder Reims), maar het vuursteen komt op meer plekken binnen 
het Bekken voor, zoals bij Jablines, waar in het neolithicum mijnen werden geëxploiteerd. 
Franse archeologen spreken van ‘silex tertiair’. Bij ons wordt vaker de term Romigny-

BIJLEN EN 
HAMERBIJLEN TUSSEN 

TEGELEN EN ROERMOND: 
KENGETALLEN

Algemeen

Dissels

Figuur 1  Het studiegebied tussen Tegelen 
in het noorden en Roermond in het zuiden, 
op basis van het Actuele Hoogtebestand 
Nederland. In groen de dalvlakte van de 
Maas en zijn verschillende terrassen. In 
bruin en wit in het oosten het hoogterras 
(tekening: Maurice Janssen).

Werktuigtype N  %

Dissels 5 3,9

Hamerbijlen 5 3,9

Bijlen 118 92,2

Totaal 128 100,0

Tabel 1  Verhouding van de werktuigtypen.



81ARCHEOLOGIE NO. 14, 2013

Hamerbijlen

Figuur 2  Fragment van een doorboorde 
LBK-dissel uit Beesel. Lengte 5,4 cm (foto: 
Leo Verhart).

Lhéryvuursteen gebruikt. Een unieke vondst, omdat het de eerste bijl/dissel van deze 
vuursteensoort is die in Nederland is gevonden.[2] Uit het werkgebied zijn wel klingen van 
deze soort bekend (Arts 1986; Polman 1996, 1998). Het artefact is oudtijds in verschil-
lende stukken gebroken. In de loop van de jaren zijn er twee fragmenten op de Walsberg 
bij Beesel opgeraapt. Het gaat om een licht asymmetrisch snededeel en een middenstuk. 
Ze passen niet aan elkaar, maar hebben ontegenzeggelijk behoord tot dezelfde dissel. Het 
is overigens de vraag of dit stuk werkelijk een intentioneel vervaardigde dissel is. De snede 
is weliswaar asymmetrisch, maar de asymmetrie is niet erg uitgesproken. Het kan zijn dat 
het oorspronkelijk een bijl was, die niet goed is bijgeslepen. 

Tegen het eind van het Vroeg-Neolithicum A komt er een nieuw type werktuig in zwang, de 
doorboorde, zware hamerbijl. Er worden twee typen onderscheiden: de Hoher durchloch-
ter Schuhleistenkeil en de beter bekende Breitkeil. Samen worden ze wel aangeduid als 
Rössener Keile. Ze dateren overwegend uit de periode van de Rössencultuur (Vroeg-Neo-
lithicum B; 4900-4200 v. Chr.). Keile werden voor houtbewerking gebruikt, in het geval 
van de Breitkeil (fig. 3) vermoedelijk voor het kloven van boomstammen (Raemaekers et 
al. 2011; Verhart 2009, 2012).

Tijdens de inventarisatie konden drie stuks gedocumenteerd worden. Twee zijn com-
pleet en van de laatste is alleen een fragment met steelgat teruggevonden. Sommige 
Breitkeile zijn verweerd, wat de determinatie van de steensoort lastig maakt, maar ze 
zijn van amfiboliet of van een groen gelaagd gesteente gemaakt. Deze laatste steensoort 
is Aktinolith-Hornblendeschiefer, afkomstig uit Midden-Europa (Prost edník et al. 2005; 
Schwartz-Mackensen & Schneider 1983, 1986). 

Uit het eind van het Neolithicum dateert een afgebroken top van een hamerbijl die werd 
gevonden op de Turfhei bij Beesel. De ‘klassieke’ hamerbijlen kennen we vooral uit graf-
heuvels van de Enkelgrafcultuur (2900-2500 v. Chr.). Behalve uit grafcontext zijn ze ook 
uit nederzettingen bekend, maar dan meestal gebroken, zoals in Aartswoud (Van Iterson 
Scholte & De Vries-Metz 1981, 131, fig. 24) en Vlaardingen (Van Regteren Altena et al., 
1962, 227, fig. 6). Vanwege het ontbreken van ander in het Laat-Neolithicum te dateren 
vondstmateriaal op de vindplaats is het niet mogelijk om vast te stellen of het fragment 
van deze hamerbijl afkomstig is uit een nederzettings-, dan wel een grafcontext. 

Van nog jongere datum is een complete hamerbijl (fig. 4) die werd opgebaggerd uit de 
Maas bij Rijkel. Het stuk heeft twee vlakke uiteinden en is uniek voor ons land. Dit type 
komt vooral in het oosten van Duitsland en Polen voor (Willems 1985). Daar worden ze 
toegeschreven aan de Urnenveldencultuur, wat zou betekenen dat de ouderdom tussen 
1200 en 800 v.Chr. ligt.

[2]  Over deze vondst is reeds gepubliceerd door Serge 
Polman (1996). Zie ook Delcourt-Vlaeminck 1998.
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Van de 118 gedocumenteerde bijlen zijn er 32 van steen. Stenen bijlen zijn verhoudings-
gewijs niet zo talrijk. Veelal zijn ze compleet en door gebruik sterk gesleten omdat meestal 
taaie steensoorten zijn gebruikt. Het minst taai, en hard, zijn zandsteen en lydiet/Ton-
schiefer. Een tussengroep wordt gevormd door verschillende soorten kwartsiet; in de 
meest taaie groep bevinden zich de amfibolieten en diabasen. Van de ‘buitencategorie’ is 
een bijl van groensteen. Deze steensoort was niet alleen gewild om zijn fysieke kwalitei-
ten, maar ook om het exotische uiterlijk. Het gaat om een hard gesteente, groen van kleur 
en vergelijkbaar met jadeïet, maar macroscopisch is het gesteente afwijkend. Vandaar 
dat hier de naam groensteen is gekozen. Het meest talrijk zijn bijlen van kwartsietische 
zandsteen en kwartsiet (tabel 2).

Over de oorspronkelijke herkomstplaats van de verschillende steensoorten kan niet 
veel gezegd worden. Met uitzondering van jadeïet kunnen die in het Maasgrind aange-
troffen worden. Een lokale/regionale herkomst is dus waarschijnlijk. Dat geldt niet voor 
jadeïet. Ofschoon geen petrografisch onderzoek heeft plaatsgevonden van het stuk uit de 
regio Belfeld-Swalmen, is het waarschijnlijk dat het uit één van de groeven in het Noord-
Italiaanse Alpengebied komt (Pétrequin 2000; Pétrequin et al., 2012). 

▲ Figuur 4  Hamerbijl, opgebaggerd uit de Maas bij 
Rijkel (naar Willems 1985). Lengte 14,3 cm.

◄ Figuur 3  Hamerbijl, een zgn. Breitkeil, uit Beesel 
(foto: Peter Bors).

Steensoort compleet fragment Totaal

Lydiet 2 2 4

Zandsteen 1 0 1

Kwartsietische zandsteen 7 6 13

Kwartsiet 3 3 6

Amfiboliet 1 0 1

Amfiboliet/diabaas 2 0 2

Groensteen 1 1 2

Jadeïet 1 0 1

Onbekend 2 0 2

Totaal  20 12 32

Bijlen van steen

Tabel 2  Gebruikte steensoorten.
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Figuur 5  Lengte van complete bijlen.

Figuur 6  Verspreiding van stenen en 
vuurstenen bijlen in het werkgebied in 
aantallen per vindplaats (tekening: Mau-
rice Janssen).

De lengte van complete stenen bijlen varieert tussen de 30 en 245 mm, maar het meren-
deel heeft een lengte van 80-120 mm (fig. 5). In vergelijking met de vuurstenen bijlen zijn 
de uitersten in de lengte groter. 

In de ruimtelijke verspreiding van stenen bijlen zijn nauwelijks verschillen waar te 
nemen met die van de vuurstenen exemplaren (fig. 6). De aantallen per gemeente zijn 
vrijwel gelijk. Vandaar dat hun verspreiding en wat daaruit afgeleid kan worden samen 
met die van de vuurstenen tegenhangers zal worden besproken.  
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Het merendeel van de bijlen is van vuursteen gemaakt. Voor de bepaling van de her-
komst is uitgegaan van een zevental makkelijk te herkennen vuursteensoorten, algemeen 
bekend als: Rijckholt, Lousberg, Valkenburg, lichtgrijs Belgisch, Simpelveld, Rullen en 
Romigny-Lhéry  (fig. 7; tabel 3).

Bijna een kwart van de bijlen is gemaakt van vuursteen van het Rijckholt-type, dat 
bekend is uit de vuursteenmijnen van Rijckholt-St. Geertruid, maar ook in eluvia en in 
terrasafzettingen wordt aangetroffen. Een vergelijkbare variant komt voor in de omgeving 
van Spiennes, ten zuidoosten van het Belgische Bergen (Mons), maar de kans dat zich 
bijlen uit die streek in het onderzoeksgebied bevinden lijkt klein, vanwege de geografische 
afstand. Binnen de groep van vuursteen van het Rijckholt-type kunnen ook stukken zitten 
die afkomstig zijn uit het niet verafgelegen Rullen, in de Voerstreek. De vuursteen uit dit 
gebied kan in kleur en tekening vrijwel identiek zijn en alleen verschillen door een gelige 
buitenkant en de zeer fijne witte insluitsels. Geslepen bijlen van dit materiaal, zeker als 
ze ook nog een secundair onstane bruine kleur vertonen (zie beneden), zijn dan moeilijk 
te identificeren. 

Ook bijlen gemaakt van het vrij gemakkelijk herkenbare vuursteen dat gewonnen werd 
op de Lousberg bij Aken zijn sterk vertegenwoordigd. Een bruine tot chocoladekleurige 
band in het buitenste deel van de knol verraadt de herkomst. Veel bijlen van dit materiaal 
laten nog restanten van de cortex zien, de buitenste contactzone van een vuursteenknol. 
Omdat de bijlen uit betrekkelijk dunne plaatvormige vuursteenknollen zijn vervaardigd, 
zijn de onder- en bovenzijde van de plaat vaak ook de onder- en bovenkant van de bijl. In 
veel gevallen zijn die oppervlakken gedeeltelijk geslepen, met een onregelmatig oppervlak 
met veel insluitsels en cortexrestanten als resultaat.

Een derde veel gebruikte vuursteensoort stamt uit de regio Valkenburg. Deze vuur-
steen is vaak geelgrijs tot beigebruin van kleur en grofkorrelig van textuur. Binnen de 
Valkenburg-groep komt ook een fijnkorreliger variant voor die soms moeilijk van Rijckholt 
is te onderscheiden (Brounen & Ploegaert 1992).

De vierde groep komt van verder. De grondstof wordt aangetroffen in de Haspengouw, 
ten zuidwesten van Luik en is beter bekend onder de naam lichtgrijs Belgisch, of Haspen-
gouw-vuursteen. Onder de cortex is het vuursteen glasachtig en naar de kern toe wordt 
het fijnkorrelig. Opvallend zijn de veelal witte insluitsels, vaak grillig van vorm, die ook als 
de bijl gepatineerd is zichtbaar blijven. Dit verhoogt de kans op identificatie.

Het herkomstgebied van de vijfde vuursteengroep is Zuidoost-Limburg en wel de 
omgeving van Simpelveld. Het lijkt veel op Rijckholt-vuursteen, maar het is met name de 
fijne gelaagdheid van lichte en donkere grijstinten waardoor het zich onderscheidt. 

Vuursteensoort N  %

Rijckholt 21 24,4

Lousberg 15 17,4

Valkenburg 13 15,1

Lichtgrijs Belgisch 12 14,0

Simpelveld 10 11,2

Rullen 1 1,2

Romigny-Lhéry 1 1,2

Onbekend  20 1 1,2

Onbekend  21 (St. Mihiel) 3 3,5

Onbekend  23 2 2,3

Onbekend 7 8,1

Totaal  86 99,6

Tabel 3  Gebruikte vuursteensoort voor 
bijlen.

BIJLEN VAN VUURSTEEN

Grondstof
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Exotische vuursteensoorten, van ver buiten de kalksteenvoorkomens in de Voerstreek, 
Limburg en aangrenzend Duitsland, zijn een zeldzaamheid. De enige aangetroffen soort 
die met zekerheid van buiten dit gebied stamt, komt zoals gezegd uit het Parijse Bekken, 
mogelijk uit de omgeving van de plaatsjes Romigny en Lhéry, hemelsbreed ca. 275 kilo-
meter van Roermond verwijderd. Daar zijn de eerder genoemde dissel en een bijl van 
gemaakt. Er zijn uit Zuid-Nederland klingen van deze vuursteensoort bekend die in het 
Midden-Neolithicum A (Michelsbergcultuur) en in het Laat-Neolithicum A (Enkelgrafcul-
tuur) worden gedateerd (Polman 1996, 1998). De buitenzijde van de vaak wat plaatvor-
mige vuursteenknollen is wit, evenals de overgang naar het vuursteen zelf. Daaronder ligt 
een kastanjebruine tot gelige, glasachtige vuursteen, vaak wolkerig en gelaagd. Bij de bijl 
en de dissel ontbreekt het glasachtige bruine deel van het vuursteen. Alleen de witte kleur 
met grijze wolkerige vlekken resteert.[3]

Aan de zeven gemakkelijk herkenbare grondstoftypen zijn er in de loop van het onderzoek 
nog drie toegevoegd: twee vuursteensoorten die zich kenmerken door een glasachtige 
matrix en een vuursteensoort met een grijze kleur en een homogene textuur. Van de 
eerste twee is de herkomst onbekend; van de derde kon die achterhaald worden. 

De eerste soort (nr. 20) is overwegend glasachtig tot zeer fijnkorrelig van textuur en 
grijs tot donkergrijs van kleur, met glasachtige donkere en lichtere korte wormvormige 
insluitsels. 

De tweede (nr. 23) is glasachtig tot fijnkorrelig van textuur, donker- tot blauwgrijs met 
donkere en lichtere insluitsels. Het onderscheidende kenmerk is dat het geheel talloze 
kleine spikkeltjes bevat, vergelijkbaar met behangerslijm gemaakt van cellulose. Het zijn 
waarschijnlijk kleine fossielen, omdat behalve die fijne spikkels ook enkele korte staafvor-
mige insluitsels zichtbaar zijn.

De derde groep (nr. 21) is een fijnkorrelige vrij homogeen lichtgrijze vuursteensoort, 
met een enkele witte vlek en soms bandering. Deze laatste groep vertoont sterke overeen-
komsten met vuursteen die bekend is uit het Franse St. Mihiel, gelegen aan de Maas ten 
zuidoosten van Verdun, op een afstand van ca. 250 kilometer van Roermond (Guillaume 
1975, 1980; http://www.flintsource.net). 

[3]  We zouden de bijl nooit als silex tertiair herkend 
hebben als de eerder genoemde dissel aan het eind van 
de negentiger jaren van de vorige eeuw niet was geïden-
tificeerd door mevrouw M. Delcourt-Vlaeminck (Delcourt-

Vlaeminck, 1998). In de totaal wit gepatineerde bijl en 
dissel zijn met een loep de oögonen van kiezelwieren te 
onderscheiden.

Figuur 7  Bijlen en bijlfragmenten van 
verschillende vuursteensoorten. Van links 
naar rechts: Rijckholt, Valkenburg, Lous-
berg, Simpelveld, lichtgrijs Belgisch en 
Romigny-Lhery (silex tertiair) (foto: Peter 
Bors).
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Het is een intrigerende vraag waarom men verschillende vuursteensoorten gebruikte. Daar 
zullen redenen aan ten grondslag liggen als beschikbaarheid, persoonlijke voorkeur en wat 
al niet meer. Het zijn zaken waarover wij nauwelijks een uitspraak kunnen doen. Het enige 
waar we ons een beeld van kunnen vormen, zijn de fysieke kwaliteiten van het vuursteen. 
De meeste soorten zijn hard en zullen goed bruikbaar zijn geweest. Een uitzondering 
vormen de bijlen van Valkenburg-vuursteen, althans dat dachten we. Het vuursteen is in 
verweerde vorm wat zachter en de bijlen zijn door de grofkorreligere matrix makkelijker te 
slijpen. Ook vertonen veel bijlen van deze vuursteen een kenmerkende S-vormige breuk, 
een zgn. hinge-fracture,  of schokbreuk, maar het is niet zo dat ze vaker zijn gebroken dan 
de bijlen van een andere vuursteensoort. Binnen het onderzoeksgebied blijken de meeste 
gebroken bijlen, relatief en in aantal, van Rijckholt-vuursteen te zijn (zie verder). 

Het merendeel van de nieuw vervaardigde bijlen zal als ongeslepen halffabrikaat van 
hand tot hand zijn gegaan en pas later in de meeste gevallen in de nederzetting zijn 
geslepen. Er zijn in het studiegebied vier van dergelijke halffabrikaten aangetroffen (tabel 
4), maar vreemd genoeg zijn ze alle gebroken. Ze zijn gemaakt van Valkenburg- (2x), 
Rullen- en Rijckholt-vuursteen. 

De geslepen bijlen laten enige variatie in afwerking zien. Volledig geslepen bijlen, 
waarbij geen enkel afslagnegatief meer zichtbaar is, zijn een zeldzaamheid. Er zijn slechts 
drie (kleine) exemplaren aangetroffen, maar daarbij zal het ontbreken van afslagnegatie-
ven eerder het resultaat zijn van langdurig gebruik, met herhaaldelijk bijslijpen. Nieuwe 
bijlen zijn dus in het onderzoeksgebied niet volledig geslepen, althans niet in die mate dat 
geen enkel afslagnegatief meer zichtbaar is. 

Op 16,3 % (n=14) van de bijlen zijn sporen van cortex aangetroffen; veelal gaat het 
om exemplaren van Lousberg-vuursteen. 

Bij een derde deel van de bijlen (28 stuks) is het oppervlak gefacetteerd geslepen. In 
de meeste gevallen zijn die slijpfacetten onregelmatig over het oppervlak verspreid en 
lijken ze het resultaat te zijn van het langer slijpen van een bijl in een gefixeerde positie. 
Deze groep omvat ook 8 bijlen die tot het Buren-type gerekend kunnen worden, op basis 
van het feit dat op de boven- en onderkant van de bijl een duidelijk vlakker facet is aan-
gebracht (Bakker 2006).

Vrijwel alle bijlen hebben een spitsovale dwarsdoorsnede als basisvorm, waarbij de zijden 
kunnen zijn afgevlakt of van facetten zijn voorzien (tabel 5). Dat kan per zijde verschillen 
maar ook op een deel van een zijde. Bijlen met een rechthoekige doorsnede ontbreken. 
De bijlen die afwijken, zijn vaak gemaakt van Lousberg-vuursteen en bij deze groep lijkt 
het maken van een halffabrikaat met een spitsovale doorsnede niet de standaard te zijn 
geweest. Afhankelijk van het beschikbare plaatvormige stuk vuursteen kan de doorsnede 
van een Lousberg-bijl onregelmatig, rechthoekig, spitsovaal of een combinatie van deze 
drie mogelijkheden zijn. Het lijkt er op dat als de plaat te dun is, bifaciale bewerking om 
de zijden te verdunnen en een spitsovale doorsnede te krijgen, achterwege is gebleven 
om materiaalverlies te voorkomen. De drie rechthoekige bijlen uit het onderzoeksgebied 
(tabel 5) hebben formeel wel die doorsnede, maar zijn sensu stricto spitsovale exempla-
ren. 

De lengte van de bijlen varieert van 207 tot 62 mm en de breedte van 78 tot 35 mm 
(fig. 5).

De oorspronkelijke vorm en met name de dwarsdoorsnede lijkt cultureel bepaald. In 
Noord-Nederland komen vooral bijlen voor met een rechthoekige doorsnede, terwijl in het 
zuiden juist de ovale tot spitsovale doorsnede populair was. 

Afwerking N %

Ongeslepen 4 4,7

Geslepen, afslagnegatieven zichtbaar 79 91,8

Volledig geslepen 3 3,5

Totaal 86 100,0

Doorsnede N  %

Spitsovaal 73 84,9

Ovaal 8 9,3

Rechthoekig 3 3,5

Onbekend/onbepaald 2 2,3

Totaal  86 100,0

Tabel 4   Afwerking van de vuurstenen bijlen. Tabel 5  Vorm van de doorsnede. Van de spits-
ovale exemplaren hebben 26 stuks afgevlakte 
zijden en daarvan zijn er 16 gefacetteerd.

Sporen van primaire 
bewerking
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 N %

Zonder sporen 19 57,6

Na-bewerking 14 42,2

Totaal  33 99,8

▲ Tabel 6  De aantallen complete vuur-
stenen bijlen met sporen van reparatie en 
bijslijpen van de snede.

► Tabel  7  Vormen van alle vuurstenen 
bijlen (fragmenten  complete exemplaren).

Vorm

VUURSTENEN BIJLEN IN 
GEBRUIK

In de uiteindelijke vorm van het aan ons overgeleverde exemplaar van een bijl spelen ook 
het gebruik en de levensduur een belangrijke rol. De vorm is vaak het resultaat van het 
telkens bijwerken, zoals bijslijpen en het repareren na breuk of een forse afsplijting. Die 
reparaties wijzen er op dat men wel een ideale vorm voor ogen had. 

Het meest voorkomend zijn de sporen van het bijwerken van de snede van de bijl 
(onderhoud) na gebruiksslijtage. Ze zijn zichtbaar als kleine facetten op het snedevlak. Bij 
grotere beschadigingen – bijvoorbeeld bij breuk of het afspringen van een grote splinter - 
moest de bijl herbewerkt/bijgeretoucheerd worden. Dit blijkt bij bijna de helft van de bijlen 
nog waarneembaar te zijn (tabel 6). Het gaat om afslagnegatieven die van latere datum 
zijn dan het oorspronkelijke, geslepen oppervlak van de bijl. De secundaire sporen van 
bewerking (nog ongeslepen afslagnegatieven en een ongelijke vorm en dwarsdoorsnede) 
getuigen meestal van minder vakmanschap dan de bewerkingssporen op ongeslepen half-
fabrikaten. Het bijwerken kan niet vastgesteld worden als de sporen geheel weggeslepen 
zijn, maar dat is zelden het geval.  

Het overgrote deel van de bijlen is breedtoppig, waarbij de breedte van de top meer is 
dan de helft van de breedte van de snede (tabel 7).[4] Tot deze groep kunnen nog acht 
Buren-bijlen gerekend worden die een identieke vorm hebben, maar waarvan het opper-
vlak gefacetteerd geslepen is. 

Meer dan de helft van de bijlen is breedtoppig, zodat dit type bijl met zijn spitsovale 
doorsnede met recht als kenmerkend voor het zuiden genoemd kan worden.

Bijlen met een spitse top (de breedte van de top is kleiner dan de helft van de breedte 
van de snede) komen in veel kleinere aantallen (n=11) voor en pronkbijlen ontbreken vrij-
wel. In het werkgebied komt maar één sigaarvormige bijl of beitel voor (Bakker 2006).

De verspreiding van breukstukken van bijlen zou iets kunnen verraden over hoe en waar 
bijlen zijn gebruikt. Bij uitsluitend  hout bewerken in de nederzetting zouden alle fragmen-
eten op die plaats worden terugggevonden. Als neolithische boeren in het bos aan de slag 
waren en een bijl brak, dan zou het snededeel op de plaats van werken kunnen zijn ach-
tergelaten. De top van de bijl, die vastzit in de houten steel, kan meegenomen zijn naar de 
nederzetting en daar zijn vervangen en mogelijk bijgewerkt. Het verspreidingspatroon van 
sneden en toppen van bijlen zou in dat geval anders moeten zijn. Een aanvullend gegeven 
kan de aard van de breuk zijn. Bijlen die breken bij het hakken van hout hebben vaak een 
kenmerkende schokbreuk.

Van de 86 vuurstenen bijlen zijn er 33 compleet en dus 53 gebroken (tabel 8). Er is een 
onderverdeling gemaakt in stukken waarvan naar schatting drievierde bewaard is geble-
ven, of de helft, of minder dan een derde; de laatste categorie is als fragment geclassifi-
ceerd. Meer dan 60% van de bijlen zijn fragmenten. 

Bij de fragmenten  is een onderscheid gemaakt tussen toppen, middendelen, sneden 
of een combinatie daarvan (tabel 9). Toppen en snededelen zijn in bijna gelijke verhoudin-
gen vertegenwoordigd, beide met bijna 40%. Een derde van de gebroken bijlen heeft een 
schokbreuk: een breuk met een golvend ofwel S-vormig uiteinde, veroorzaakt door een te 
harde slag en/of een slag waarbij de bijl een boom onder een verkeerde hoek raakte. 

De breukpercentages per vuursteensoort laten ook verschillen zien (tabel 10). Meer 
dan driekwart van de bijlen van Rijckholt-vuursteen is gebroken, gevolgd door Valkenburg, 
Lousberg en Simpelveld. Bijlen van lichtgrijs Belgische vuursteen lijken minder gevoelig te 
zijn voor breuken, of men is daar veel voorzichtiger mee omgegaan. 

Bijlvorm N Fragmenten N Compleet Totaal  %

Breedtoppig 13 25 38 44,2

Breedtoppig (Buren) 4 4 8 9,3

Spitstoppig 8 3 11 12,8

Pronk 1 0 1 1,2

Sigaarvormig 1 0 1 1,2

Onbepaald 26 1 27 31,4

Totaal  53 33 86 100,1

[4]  De typen S2 en S3 in de typologie van Hoof (1970).

Sporen van secundaire 
bewerking
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Van driekwart van de bijlen zijn de exacte vondstcoördinaten bekend (tabel 11). Bij deze 
groep zitten ook de bijlen waarvan de coördinaten een nauwkeurigheid hebben tot op per-
ceelsniveau (fig. 8). Van het andere kwart zijn alleen minder nauwkeurige locatiegegevens 
bekend. 

Negen bijlen zijn gevonden op plekken waarvan alleen de veldnaam bekend is. Voor de 
bepaling van de coördinaten is het middelpunt van het toponiem genomen; in de database 
zijn ze opgenomen onder veldcoördinaat.

Van 21 bijlen is niet méér bekend dan dat ze in/nabij een dorp of in een gemeente zijn 
gevonden. Dergelijke vondsten hebben het coördinaat van de plaatselijke kerk gekregen; 
in de database zijn ze gekenmerkt als kerkcoördinaat. 

Voor de studie van de verspreiding van bijlen is alleen gebruik gemaakt van de eerste 
groep van vondsten. De bijlen met veld- en kerkcoördinaten kunnen gebruikt worden bij 
ruimtelijke analyse op een groter schaalniveau, bijvoorbeeld Limburg, Nederland of een 
nog groter gebied. 

VERSPREIDING

Figuur 8  Verspreiding van alle bijlen in 
aantallen per vindplaats en kwaliteit van de 
vondstgegevens (tekening: Maurice Jans-
sen).

Fragmentatie N %

Compleet 33 38,4

Drievierde 13 15,1

Half 13 15,1

Fragment 27 31,4

Totaal 86 100,0

Tabel 8  Fragmentatie van vuurstenen 
bijlen.

Bijldeel N    %

Top 19 35,8

Top/midden 2 3,8

Midden 8 15,1

Midden/snede 9 17,0

Snede 15 28,3

Totaal 53 100,0

Vuursteensoort N fragm. %

Rijckholt 21 16 76,2

Lousberg 15 8 53,3

Valkenburg 13 9 69,2

Lichtgrijs Belgisch 12 5 41,7

Simpelveld 10 5 50,0

Totaal 71 43 60,6

Tabel  9  Fragmentatie van bijldelen; 18 
van de 53 fragmenten vertonen een schok-
breuk.

Tabel  10  Breukpercentage van de belangrijkste vuur-
steensoorten.
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NEOLITHISCHE 
BEWONING EN ANDERE 
ACTIVITEITEN

De verspreiding van de 88 bijlen met exacte coördinaten over het onderzoeksgebied is niet 
gelijkmatig, maar vertoont duidelijke verdichtingen, concentraties en witte plekken waar 
niets is gevonden (fig. 8). De relatie landschap en spreiding is evident, ook al omdat facto-
ren als zoekintensiteit, zoekgebieden, zichtbaarheid, verstoringen en geologische factoren 
goed ingeschat en meegewogen kunnen worden. 

De landschappelijke ontwikkeling van het onderzoeksgebied is bepaald door de Maas en 
haar terrassen. In het oostelijke deel ligt het hoogterras en naar het westen toe het 
midden- en het laagterras. Het holocene dal is ingesneden in het laagterras en nu stroomt 
daar de Maas. 

Het hoogterras bestaat uit zand- en grindafzettingen van de Maas en Rijn die in het 
Midden-Pleistoceen zijn afgezet. Het heeft een hoogte die net over de grens, op Duits 
grondgebied, oploopt tot 60 meter boven NAP. 

Op het middenterras, met Maasafzettingen uit het Saalien t/m het Midden-Weichselien, 
zijn enkele watervoerende dalletjes aanwezig, maar ook oudere noord-zuid verlopende 
geulen. Die laatste zijn voormalige stroomgeulen van de Maas. Aan de westzijde zijn soms 
opgestoven duincomplexen zichtbaar. Het oostelijke deel van het middenterras, dat grenst 
aan het hoogterras, is vrij vlak en moet nat zijn geweest vanwege kwelwater uit het hoog-
terras. Hier liggen nu de natuurgebieden Maalbroek en Meerlebroek. Het terras dateert uit 
350.000-150.000 jaar v.Chr. 

Het derde terras is het laagterrras, dat 15.000-11.000 jaar geleden is gevormd. Ten 
zuiden van Beesel zijn enkele grote meanders van een breed Maasdal uit die periode te 
herkennen; meer naar het noorden is het dal veel enger. In het zuidelijke deel zijn kron-
kelwaarden, oeverwallen en enkele rivierduinen te onderscheiden. Ook dit terras wordt 
doorsneden door enkele beken, waaronder de Swalm. 

In dit laagterras heeft zich de holocene Maas ingesneden. Ook in deze periode heeft de 
rivier een aantal keren haar loop verlegd. 

Hoewel het laagterras in het Neolithicum droog was en geschikt voor bewoning, is uit 
de spreiding van de bijlen af te leiden dat de voorkeur toch uitging naar het middenter-
ras voor de vestiging van nederzettingen, meer in het bijzonder op de hoge steilrand, de 
overgang van het midden- naar het laagterras. In deze zone zijn veel bijlen te vinden, 
naast andere nederzettingindicatoren, zoals debitagemateriaal, werktuigen en soms aar-
dewerk. Daarnaast was het met geulen doorsneden deel van het middenterras tussen 
Beesel en Reuver, het Haselt, een geliefd vestigingsgebied. Hier werd het grootste aantal 
bijlen gevonden. Ook de zone langs de Swalm was in dit opzicht misschien aantrekkelijk. 
In het vlakke oostelijke deel van het middenterras, de zone waar veel kwel is, komen 
slechts af en toe bijlen voor. Een vergelijkbaar patroon, met incidenteel voorkomende 
bijlen, is zichtbaar op het laagterras.

In de respectievelijke spreiding van stenen en vuurstenen bijlen zijn nauwelijks enige 
verschillen waar te nemen. In de gebieden waar de meeste vuurstenen bijlen voorkomen, 
zijn ook grotere aantallen stenen exemplaren te vinden. 

Het hoogterras beslaat maar een klein deel van het onderzoeksgebied. Van het ooste-
lijke, Duitse deel is een klein aantal bijlvondsten bekend.[5] Mogelijk wordt dit veroorzaakt 
door de uitgestrekte bossen die hier liggen en de omvangrijke militaire terreinen die voor 
amateur-archeologen lang ontoegankelijk zijn geweest. 

Complete vuurstenen bijlen en toppen worden vooral in de gebieden gevonden waar 
ook de grootste aantallen bijlen worden aangetroffen. In de gebieden met minder vonds-
ten, het Maalbroek en Meerlebroek, ontbreken de toppen en werden alleen complete bijlen 
teruggevonden. Op het laagterras is dit ook het geval, maar daar komen ook enkele bijl-
sneden voor. 

De verspreiding van complete bijlen en de verschillende onderscheiden fragmenten wijst 
erop dat van noord naar zuid het Haselt, de hoge randen van de overgang midden-laagter-
ras en het dal van de Swalm in het Neolithicum de favoriete zones waren voor de vestiging 
van nederzettingen. De grote aantallen en de diversiteit aan artefacten van het Haselt en 
de zuidelijke oeverzone van het middenterras ondersteunen die veronderstelling. Vanaf 
het Vroeg-Neolithicum is men hier actief. Enkele dissels en Breitkeile wijzen op incidentele 
(agrarische) activiteiten van bandkeramiekers en boeren van de Rössencultuur en/of uit-
wisseling met de locale bevolking van jagers/verzamelaars (fig. 9).

[5]  Hoof (1970, p. 187) noemt enkele exemplaren uit 
Bracht (1) en Brüggen (3).

Precisie N %

Exacte vindplaats 88 74,6

Toponiem 9 7,6

Gemeente/dorp 21 17,8

Totaal 118 100,0

Tabel 11  De plaatsbepaling van vondsten.
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Dat het gebruik van het gebied in die tijd was voorbehouden aan jager-verzamelaars 
lijkt minder waarschijnlijk, afgaande op nieuwe inzichten uit recent onderzoek. Er zijn 
steeds meer aanwijzingen dat de gebieden buiten de löss ook door bandkeramiekers en 
Rössener boeren werden gebruikt. Van de LBK kennen we inmiddels nederzettingen in 
het Zuid-Limburgse dal van de Maas en kleine vindplaatsen in het Midden-Limburgse 
zandgebied ten noorden van de löss (Amkreutz 2004; Verhart 2000). Die laatste worden 
beschouwd als mogelijke veehoederskampen van LBK-boeren uit de Duitse Siedlungskam-
mer van de Alhovener Platte. Via het dal van de Roer en haar zijdalen van de Würm, Merz-
bach en Inde staat dit gebied met het Maasdal in verbinding. Een sterke aanwijzing voor 
die constatering is het feit dat in het Vroeg-Neolithicum B (Rössencultuur) het patroon 
van kleine kampementen/nederzettingen in het zandgebied ten noorden van de löss nog 
steeds aanwezig is. In die periode wordt de zuidelijke LBK-Siedlungskammer van het 
Graetheideplateau niet meer bewoond en is er wel continuïteit van bewoning op en rond de 
Aldenhovener Platte. In het dal van de Maas zijn bij Maastricht-Randwijck sporen van een 
Rössennederzetting ontdekt en zeer recentelijk mogelijk meer naar het noorden bij Well-
Aijen. Tegen die achtergrond moeten de vroeg-neolithische vondsten uit het werkgebied 
tussen Tegelen en Roermond geplaatst worden. 

In het Midden-Neolithicum hebben boeren zich hier definitief gevestigd, al weten we 
niet precies hoe wij ons die bewoning moeten voorstellen. Er zijn vuurstenen artefacten 
en aardewerkscherven aangetroffen van de Michelsbergcultuur en de Steingroep. Jongere 
vondsten van de Enkelgraf- en de Klokbekercultuur wijzen op continuïteit van de bewo-
ning, althans in chronologische zin. 

Voor het Midden-Neolithicum wordt gedacht aan kleine boerengemeenschappen die 
in vrijstaande boerderijen woonden en rond hun huis akkers bewerkten en het vee weid-
den (Schreurs 2005; Verhart 2000). Na uitputting van de akkergrond moest de boerderij 
worden verplaatst naar nieuw te ontginnen akkerland. Dorpjes, zoals ten tijde van de LBK, 
waren er nog niet.  

Figuur 9  Verspreiding van vroeg-neolithi-
sche artefacten en jongere hamerbijlen in 
het studiegebied (tekening: Maurice Jans-
sen).
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Figuur 10  Verspreiding van complete bijlen 
en verschillende typen fragmenten in aan-
tallen per vindplaats (tekening: Maurice 
Janssen).

Het dal van de Swalm lijkt vooral in het Laat-Neolithicum in gebruik te zijn geweest. 
Oudere sporen zijn zeldzaam en vooral de aanwezigheid van een kleine grafheuvelgroep op 
het vlakke, maar hooggelegen deel onder de steilrand van het hoogterras ten oosten van 
Swalmen is een indicatie voor die wat latere datering (Lanting & Van der Waals 1974). 

De spreiding van de snededelen vertoont een iets ander patroon dan dat van de neder-
zettingen (fig. 10). Ze komen in grote aantallen voor in het nederzettingsgebied, maar in 
een kleiner aantal ook daarbuiten, onder meer op het laagterras van de Maas, samen met 
enkele complete bijlen. Toppen van bijlen ontbreken in dit gebied nagenoeg. Het zo goed 
als ontbreken van andere neolithische vondsten maakt het aannemelijk dat het laagterras 
een zone was waar geen nederzettingen lagen; er werden andere activiteiten uitgevoerd. 
De bijlen kunnen in verband worden gebracht met de winning van hout. Daarnaast kan 
men denken aan jacht en het hoeden van vee. Deze activiteiten kunnen ook in het dal 
van de Swalm zijn ontplooid, want ook daar komen snededelen van bijlen voor, zij het in 
mindere mate. 

Het laagterras, het holocene deel van het Maasdal, de kwelzone onder het hoogterras en 
het Swalmdal zijn/waren de natte zones in het landschap. Ze zijn minder geschikt voor 
agrarische doeleinden, maar de aanwezigheid van beken en rivieren maakte dat ze in de 
prehistorie werden gebruikt voor depositie.   

Er zijn in het werkgebied twee vondsten die evident uit een natte context afkomstig 
zijn. Het gaat om een bijl en een hamerbijl die zijn opgebaggerd bij zand- en grindwinning 
uit de Maas. 

Behalve deze riviervondsten is er een serie bijlen met een opvallend bruine kleur, die 
geassocieerd wordt met het verblijf in een natte bodem (tabel 12). De bruinkleuring is 
het gevolg van de infiltratie (soms ook aanhechting) van ijzeroxiden of humuszuren in 
een meer of minder venige ondergrond. De verkleuring loopt uiteen van een lichte bruine 

Patinering N % 

Donkerbruin 3 3,5

Lichtbruin 9 10,5

Ongepatineerd 74 86,0

Totaal 86 100,0

Tabel 12  Patinering van bijlen.
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gloed tot oranjebruin gekleurde bijlen. Ze bevindt zich alleen op of net onder het opper-
vlak. Recente breukvlakken laten zien dat de bijl van binnen gewoon grijs van kleur is (fig. 
11). 

Van de 86 bijlen zijn er 12 bruin gekleurd: 14% van het totaal. Helaas zijn slechts van zes 
exemplaren de exacte vondstgegevens bekend. Ze werden gevonden op het laagterras, in 
de geulen op het Haselt en in het Meerlebroek, het vlakke natte gebied op het middenter-
ras, met kwelwater van het hoogterras (fig. 12). Er is dus een duidelijke relatie tussen 
patinering en vindplaats, want in het neolithische nederzettingsgebied ontbreken ze. 

Het zijn vooral complete bijlen die gepatineerd zijn (tabel 13). Daarnaast zijn er frag-
menten met patina. Het gaat om middendelen en sneden; toppen ontbreken. 

De aanwezigheid van snededelen in natte gebieden is een indicatie dat daar werd gewerkt 
en waar gehakt wordt vallen spaanders. Complete, verloren of achtergelaten bijlen raak-
ten in de bodem en patineerden. De aanwezigheid van fragmenten betekent echter dat 
de aanname dat gepatineerde bijlen in een natte context altijd als depot opgevat moeten 
worden enige nuancering behoeft. Toch lijkt depositie voor in ieder geval de complete 
exemplaren de meest aannemelijke verklaring. Een directe aanwijzing vormen de opge-
baggerde vondsten uit de Maas, die – hoewel het een aantrekkelijke en spannende verkla-
ring is – niet als overboord geslagen vracht of uitrusting geïnterpreteerd kunnen worden. 
Daarvoor zijn het er teveel, gezien de kans op genoemde eventualiteiten.

Het verhoudingsgewijs grote aantal complete bijlen in de natte gebieden is een sterke 
aanwijzing dat hier sprake is van depositie. Wel is het binnen het onderzoeksgebied anders 
van karakter dan in andere regio´s. De afmetingen van de bijlen en de grondstoffen 
wijken niet af van de exemplaren die in nederzettingsgebieden worden teruggevonden. In 
Noord-Nederland zijn het juist de grotere bijlen die in depots worden teruggevonden.  

De bewoners, de jagers en verzamelaars, in het het oostelijk van de Maas gelegen gebied 
tussen Tegelen en Roermond kwamen al vroeg in contact met boeren die rond 5300 v. 
Chr. Zuid-Limburg koloniseerden. Ook in de daaropvolgende periode bleven de contacten 
met de opvolgers van de Bandkeramiek (Rössencultuur) behouden, getuige de vondst 
van enkele Breitkeile. Of er sprake is van vroege boeren die in dit gebied rondtrokken en 
verbleven of dat hun kenmerkende artefacten werden geruild, is nog steeds geen opge-
helderde vraag. 

Ten tijde van de Michelsbergcultuur kwam er een definitief eind aan het millennia-lange 
bestaan van jager-verzamelaars. De benodigde goede kwaliteit vuursteen, in de vorm van 
klingen en halffabrikaten van bijlen, werd uit de belangrijkste vuursteenmijnbouwcentra 

BESLUIT MET EEN 
WIJDER PERSPECTIEF

Figuur 11  Bijl uit Beesel met een duidelijke oranjebruine 
kleurpatina. Op de recentelijk beschadigde snede ont-
breekt de verkleuring (foto: Peter Bors).

 Ongepatineerd     Gepatineerd

Bijldeel N % N %

Compleet 26 35,1 7 58,3

Top 19 25,7 0 0,0

Top/midden 1 1,4 1 8,3

Midden 7 9,5 1 8,3

Midden/snede 9 12,2 0 0,0

Snede 12 16,2 3 25,0

Totaal 74 100,1 12 100,0

Tabel 13  Patinering en fragmentatie.
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van de Euregio gehaald of geïmporteerd. De bijlen gingen als halffabrikaten van hand tot 
hand en legden naar het noorden toe een maximale afstand af van circa 250 kilometer. In 
Drenthe komen enkele bijlen voor van Rijckholtvuursteen en een enkel bijlfragment van 
Lousbergvuursteen (Beuker 2010). In de nederzettingen werden de halffabrikaten gesle-
pen, gebruikt, bijgeslepen en na beschadiging gerepareerd. 

Van veel verder, een afstand van rond de 250 kilometer, kwamen bijlen van meer 
exotische vuursteen als Romigny-Lhéry (silex tertiair) naar het onderzoeksgebied. Van 
nog verder kwamen bijlen van jadeïet, dat werd gewonnen in de Noord-Italiaanse Alpen, 
hemelsbreed meer dan 750 kilometer verwijderd. 

Enkele bijlen zijn bruin verkleurd. Dit wijst erop dat ze in een natte omgeving hebben 
gelegen. Mogelijk gaat het hierbij om offers, want een bijl had waarschijnlijk meer ‘beteke-
nissen’ dan alleen maar een werktuig om mee te hakken. Voor een deel van de vondsten, 
met name de complete bijlen, zal dit opgaan, maar de aanwezigheid van snedelen wijst 
ook op andere activiteiten in dit gebied. Niet iedere bijl in een natte context hoeft een 
depotvondst te zijn. 

Recentelijk is een studie verschenen van stenen en vuurstenen bijlen in de omgeving van 
Montfort (Mans 2011). Het beeld is vergelijkbaar met dat in de regio Tegelen-Roermond: 
ook rond Montfort worden in een natte context vooral complete bijlen aangetroffen en zijn 
de bijlen uit een droge context meer gefragmenteerd. De afmetingen van bijlen uit de beide 
contexten zijn vrijwel identiek; de ‘natte’ vallen binnen de afmetingen van exemplaren uit 
nederzettingen. Dat laatste contrasteert met de situatie in Noord-Nederland, maar ook ver 
daarbuiten, in het noorden van Europa, waar het juist de grootste bijlen zijn die in natte 
vondstcontexten aan het licht zijn gekomen en die vaak als depots worden geïnterpreteerd 
(Ter Wal, 1996; Wentink 2006). Depositie is een verschijnsel met een lange traditie die in 
Nederland, maar ook daarbuiten, teruggaat tot in het (Laat-) Mesolithicum (Louwe Kooij-

Figuur 12  Verspreiding van bijlen met en 
zonder patinering in aantallen per vind-
plaats (tekening: Maurice Janssen).
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mans 2001). Het kleine aantal depots uit het Mesolithicum en Vroeg-Neolithicum laat nog 
nauwelijks differentiatie zien. In de latere perioden van de prehistorie is de verscheiden-
heid groter en lijkt er ook sprake te zijn van regionale variaties (Fontijn 2003). 

Uit het Mesolithicum van Zuid-Nederland kennen we geen depots. Uit het Vroeg-Neo-
lithicum is er welgeteld één bekend, uit Berg aan de Maas, met vijf dissels (Bakels & 
Hendrix 1999). Enkele meervoudige depots van halffabrikaten van vuurstenen bijlen zijn 
bekend uit het tweede deel van het Neolithicum: uit Megelsum drie bijlen en uit Borgharen 
twee (Brounen 1999). De eerste vondst werd gedaan in een beekdal en de bijlen zijn dan 
ook bruin verkleurd. Bij de tweede vondst is dat niet het geval.

Een al langer bekend depot is afkomstig uit Mechelen aan de Maas, net over de Neder-
landse grens. Het gaat om twee zo goed als identieke, vrij lange halffabrikaten die gevon-
den zijn in een nat ontginningsgebied (Dursin 1931). Slechts één bijl is bewaard gebleven 
en deze is niet bruin verkleurd.[6] De bijlen uit Mechelen aan de Maas wijken af van het 
patroon dat in depots de halffabrikaten een gemiddelde lengte hebben: ze zijn iets meer 
dan 24 cm lang. 

De zuidelijke bijldepots verschillen dus van die uit het noorden. De formaten van de bijlen 
zijn minder groot, de verschillende stadia van de reductiesequentie van het maken van 
bijlen ontbreken in het zuiden en het aantal depots is in de zuidelijke regio zeer gering. 
Ook in de latere, veel omvangrijkere depositiepraktijk in de Bronstijd en IJzertijd zijn regi-
onale verschillen waar te nemen, zelfs binnen Zuid-Nederland. Zo kenmerken de deposi-
ties in Midden-Limburg zich door het voorkomen van hoge randbijlen, terwijl die met lage 
rand juist dominant zijn in de rest van Nederland. Speerpunten komen in Midden-Limburg 
en in een regio rond Den Bosch verhoudingsgewijs in grotere aantallen voor dan in de rest 
van Zuid-Nederland (Fontijn 2003, fig. 7.10 en 8.11). Mogelijk hebben deze regionale, en 
misschien lokale varianten in de depositiepraktijk een lange geschiedenis die teruggaat 
tot in het Neolithicum. 

Er is nog een laatste aspect dat aandacht verdient en dat is het gebruik van grondstoffen 
in verschillende regio’s in het Maasdal. De gegevens uit het Maasdalproject en de studie 
van Mans naar bijlen uit de omgeving van Montfort maken het mogelijk binnen Limburg 
en het oostelijke deel van Noord-Brabant het gebruik van verschillende grondstoffen per 
regio te onderzoeken. Van zuid naar noord gaat het om een klein gebied rond Montfort 
en de grotere regio’s Roerstreek, Roermond-Tegelen, Venray en het oostelijke deel van de 
Maaskant. Voor de regio’s Montfort en Roermond-Tegelen zijn meer gedetailleerde gege-
vens voorhanden dan voor de andere regio’s (tabel 14). 

 Montfort Roermond-Tegelen

Vuursteensoort N % N %

Rijckholt 14 14,3 21 24,4

Lousberg 9 9,2 15 17,4

Valkenburg 16 16,3 13 15,1

Lichtgrijs Belgisch 13 13,3 12 14,0

Simpelveld 3 3,1 10 11,2

Rullen 2 2,0 1 1,2

Romigny-Lhéry 1 1,0 1 1,2

St. Mihiel 0 0,0 3 3,5

Noordelijk 2 2,0 0 0,0

Onbekend/onbepaald 38 38,8 10 11,6

Totaal 98 100,0 86 99,6

 Alle bijlen Lousberg Valkenburg

 N N % N %

Regio Grave 25 0 0,0 2 8,0

Regio Venray 74 2 2,7 4 5,4

Regio Roermond-Tegelen 86 15 17,4 13 15,1

Regio Roerstreek 261 12 4,6 16 6,3

Regio Montfort 98 9 9,2 23 23,7

Totaal 544 38 7,0 58 10,7

Tabel 14  Gebruikte vuursteen voor bijlen per regio. Tabel 15  Bijlen van Lousberg- en Valkenburgvuursteen per regio.

[6]  De bijlen waren oorspronkelijk in bezit van de burge-
meester van Maaseik, de heer Fernand Philips die de bijlen 
verkocht aan pastoor J. Pinckers te Asselt. Eén van de 

bijlen kwam daarna terecht in de collectie Caspar Frans-
sen die in 1994 door het RMO werd verworven. Het is niet 
bekend waar de andere bijl zich bevindt.
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EEN FEDERMESSER-SITE TE ZUNDERT-DE MATJES (Prov. Noord-Brabant, 
Nederland)

Sophie Van Heymbeeck
Marc De Bie
David De Wilde
Johan Dils

INLEIDING

Samenvatting - Deze bijdrage beschrijft de resultaten van een typo- en technologische analyse van een omvangrijke verzameling 
lithische artefacten afkomstig uit Zundert en Nieuwmoer, aan de Nederlands-Belgische grens. Op basis van de typologische gegevens 
van het werktuigenspectrum (geretoucheerde artefacten), kan een finaal-paleolithische en vroeg-mesolithische datering vooropge-
steld worden. Door de typo-chronologische en technologische overeenkomsten met lithische ensembles in Zuid-Nederland en Vlaan-
deren, wordt er aangenomen dat het vooral een occupatie door Federmesser-groepen betreft.

In dit artikel worden de resultaten van het typo- en technologisch onderzoek, op een uit-
gebreid lithisch ensemble uit het natuurgebied ‘De Matjes/De Maatjes’ bij Zundert voorge-
steld en besproken. ‘De Matjes/De Maatjes’ is een voormalig ven dat nu deel uitmaakt van 
een beschermd, grensoverschrijdend natuurgebied. Het ligt gedeeltelijk op Nederlands 
grondgebied in Zundert en gedeeltelijk op Belgisch grondgebied in Nieuwmoer. 

Bij het technologische onderzoek werd, aan de hand van een analyse van de debita-
getechnieken en een algemene grondstof-determinatie, de nadruk gelegd op de produc-
tiemethodes en de gehanteerde technieken bij het vervaardigen van de artefacten. Bij de 
typologische benadering werden de artefacten, op basis van hun morfologische kenmer-
ken, in verschillende types ondergebracht. Al deze gegevens werden in een MS Access 
database geïnventariseerd. 

Andere methodes zoals een ruimtelijke analyse, refitting, microscopisch onderzoek 
of een uitgebreide grondstofanalyse, kwamen, omwille van de vondstomstandigheden 
(oppervlakteprospectie), in dit onderzoek niet aan bod. 

Het ensemble van Zundert raakte bekend na een vondstmelding aan het Vlaams Instituut 
voor Onroerend Erfgoed in 2004 door één van de auteurs (J.D.). Zundert en omstreken 
is al decennia gekend als vindplaats van prehistorische sites. Veel oude verslagen verwij-
zen naar de talrijke lithische vondsten die in Zundert en omgeving werden aangetroffen 
(Verhoeven 1914, Tireliren 1958, Christofoor 1960, Havermans 1963, Maes 1983). Deze 
verslagen zijn vaak beperkt tot een algemene vermelding van vuurstenen artefacten en/
of de optekening van enkele belangrijke vondsten. 

Het ensemble werd ingezameld op een zestal omgeploegde akkers (ongeveer 14 ha) 
in de gemeente Zundert. De akkers werden een tiental jaren intensief geprospecteerd. 
Ruim 200 uur lang werden lithische vondsten ingezameld. Het prospecteren gebeurde zeer 
regelmatig, in het voorjaar (eind mei/begin juni) wanneer de jonge maïs een tiental cm 
hoog stond en in september/oktober na de oogst, voordat de gronden opnieuw werden 
omgeploegd. Op deze twee tijdstippen, nadat de gronden goed waren aangeregend, waren 
de artefacten duidelijk zichtbaar aan de oppervlakte.

De talrijke vondsten in dit gebied kunnen verklaard worden door de gunstige geografische 
en topografische context. Een zandrug in de nabijheid van een depressie biedt er de typi-
sche leefomgeving voor laatglaciale en vroegholocene groepen jagers en verzamelaars: 
een droge woonplaats met voldoende drinkwater en een nat gebied met een grote biodi-
versiteit (De Bie & Van Gils 2006). Bijgevolg is de omgeving van Zundert/Nieuwmoer met 
zijn zandruggen en de depressie ‘De Matjes/De Maatjes’, een uitgelezen regio voor pre-
historische sites. Gelijkaardige ruggen in de nabijheid van een depressie met finaalpale-
olithische en/of vroegmesolithische vondsten worden in de ruimere regio teruggevonden. 
Enkele sites in België zijn: de ‘Vloeikens’ en ‘Het Moerken’ in Wuustwezel, ‘Overbroek’ en 
het ‘Moordenaarsven’ in Brecht, enz. Ze liggen ook telkens ten noorden van een depressie 
(Van Gils & De Bie 2006, 2007).

De akkers die deel uitmaakten van de prospecties liggen verspreid op een zandrug die 
ten noorden (fig.1) van de depressie ‘De Matjes/De Maatjes’ ligt en die mogelijk doorloopt 
tot over de grens, tot in Nieuwmoer (B). De omvang van de zandrug is, ruw geschat, vijf 
maal de omvang van de geprospecteerde akkers. Deze inschatting is echter zeer benade-

VONDSTCONTEXT
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rend vermits de akkers afgevlakt zijn en de rand van de zandrug niet duidelijk herkenbaar 
is. Ten zuidwesten van de depressie, op Belgisch grondgebied, ligt er ook nog een zandrug, 
maar deze werd niet geprospecteerd.

Door het afvlakken van het terrein voor de landbouw, het intensief beploegen en de 
aanleg van grachten, is het landschap van Zundert niet gevrijwaard gebleven van men-
selijke verstoring. Proefboringen hebben echter wel bevestigd dat in enkele vrijstaande 
bosjes de oorspronkelijke stratigrafie, mét Usselo-bodem, toch nog bewaard is gebleven. 

Omwille van de schrale zandgrond en de zavelpaketten op geringe diepte werden de 
gronden van Zundert enkel gebruikt voor de teelt van maïs en het planten van jonge strui-
ken zoals hazelaar, en haagplantjes zoals de ligustrum. Recentelijk werden enkele zones 
afgeplagd om heidebegroeiing te bevorderen. 

De akkers en de omliggende weilanden van dit gebied worden sinds 1992 één voor één 
opgekocht door Staatsbosbeheer (NL) en de Vlaamse Overheid (B). Ze zullen binnenkort 
allemaal deel uitmaken van het natuurgebied ‘De Matjes/De Maatjes’, waardoor de akkers 
in de nabije toekomst niet meer toegankelijk zullen zijn voor veldprospectie. De gronden 
zullen immers beheerd worden met het oog op het behoud en de bevordering van het 
weide- en rietvogelbestand.

Het lithisch materiaal werd in vier deelensembles (Nieuwmoer 1, 2, 3 en 4) opgedeeld en 
geïnventariseerd. Nieuwmoer 1 en 2 vertegenwoordigen samen meer dan 90% van het 
ensemble waardoor Nieuwmoer 3 en 4 verwaarloosbaar zijn in aantal. Vermits de artefac-
ten niet meer in situ lagen en Nieuwmoer 3 en 4 verwaarloosbaar zijn in aantal, werd de 
collectie als één ensemble geanalyseerd.

Op het moment van de beschrijving bestond het ensemble uit 7513 geïnventariseerde 
artefacten. Intussen zijn er alweer ongeveer 2000 ingezamelde, maar nog niet geregi-
streerde, vondsten bijgekomen.

De assemblages uit Zundert bestaan bijna uitsluitend uit artefacten in vuursteen. Het gaat 
om matte tot glanzende silex van verschillende kleuren, variërend van lichte en donkere 
(blauw)grijstinten tot rode, bruine, gele en witte tinten. 

De oorsprong van de grondstof is niet gekend. Mogelijk werden ze ingezameld in rivier-
afzettingen en glaciale afzettingen, of zijn ze afkomstig uit Zuid-Limburgse kalkformaties. 
De aanwezigheid van drie kernen met een krijtachtige cortex kan een aanwijzing zijn dat 
de grondstof in vorm van knollen naar de site werd getransporteerd. 

Figuur 1   Topografische kaart van Zun-
dert en omstreken met aanduiding van de 
geprospecteerde percelen.

TECHNO-TYPOLOGISCHE 
BESCHRIJVING

Grondstof
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Debitagemateriaal

Kernen

▼ Tabel 1   Typologische samenstelling 
van het debitagemateriaal.

► Tabel 2  Typologische samenstelling 
van de kernen per grondstof.

Naast de verschillende soorten vuursteen werden er ook 84 (1,27%) afhakingen en 
werktuigen in Wommersomkwartsiet teruggevonden. Er zijn geen kernen in Wommersom-
kwartsiet aangetroffen. Dit kan op twee manieren verklaard worden. Enerzijds kan men 
veronderstellen dat er kernen in Wommersomkwartsiet aanwezig moeten geweest zijn 
vermits er afslagen zijn. Anderzijds kan men veronderstellen dat Wommersomkwartsiet in 
de vorm van werktuigen en/of (micro-)klingen ter plaatse werd aangebracht. 

Het merendeel van de werktuigen en de sterk gedebiteerde kernen zijn in zwartglan-
zende translucide grondstof vervaardigd. Dit type vuursteen is van uitstekende kwaliteit 
en komt vaak voor op finaal-paleolithische site-complexen. 

Er werd één kern in ftaniet teruggevonden. Dit gesteente is vermoedelijk afkomstig uit 
Ottignies/Céroux-Mousty (Caspar 1984). 

Bijna één op vijf artefacten vertoont sporen van verhitting; het gaat hier meestal om 
debitage-afval.

Er werden in Zundert 7063 (94%) gedebiteerde artefacten geregistreerd waarvan 5022 
afslagen, 152 kernen, 592 klingen, 353 microklingen en 1096 chips (tabel 1). 

Kernen definiëren we hier als knollen die minstens drie negatieven van intentionele afha-
kingen vertonen. Er werden in Zundert 118 kernen en 34 geteste blokken teruggevonden 
(tabel 2). Geteste blokken bevatten slechts één of twee negatieven.

De kernen werden morfologisch ingedeeld in een zestal types, ze werden gewogen 
en kregen een aantal attributen toegewezen, zoals de richting van de afhakingen en hun 
onderlinge oriëntatie, alsook het aantal slagvlakken. Uit het onderzoek bleek dat de kwa-
liteit van de grondstof, de debitagetechnieken en de morfologie een zekere correlatie ver-
tonen. 90% van de globulaire bewerkte kernen bestaat uit grofkorrelige silex en 65% van 
de discoïde kernen bestaat uit fijnkorrelige (vaak zwartglanzende) silex. 

De onregelmatige en globulaire kernen zijn ook de grootste (zwaarste) kernen. De 
grofkorrelige kernen zijn gemiddeld twee keer zo zwaar en hebben een gemiddeld gewicht 
van 67 gram terwijl de fijnkorrelige kernen slechts een gemiddelde van 33 gram hebben 
en vaak maximaal werden uitgeput. 

De prismatische kernen waren sterk gericht op de (micro)klingproductie, terwijl de 
globulaire en onregelmatige kernen meer gericht waren op de productie van afslagen. 
Deze traditionele indeling is gebaseerd op de staat van afdanking en dus niet noodzakelijk 
representatief voor de hele productiesequentie. 

Bij de kernen lijkt er geen sprake van een uitgesproken laminaire productie. Dit weer-
spiegelt zich ook in het relatief beperkte aandeel klingen en microklingen. Ze vertonen 
bovendien veel variatie, en de exemplaren met mooie parallelle ribben en boorden zijn 
zeldzaam. Vermoedelijk werden tussen de laminaire producten geschikte werktuigdragers 
gezocht zonder de debitage exclusief op (micro)klingen te richten. Het merendeel van de 
werktuigen werd immers vervaardigd op afslagen, en in mindere mate op (onregelmatige) 
klingen. 

De microklingen (smaller dan 12mm) zijn gering in aantal. Hoogstwaarschijnlijk wordt 
dit ook beïnvloed door de vondstomstandigheden. 

De hielen van de (micro)klingen zijn niet specifiek voorbereid en ook hier variëren de 
dimensies. De slaggolven en slagbulten zijn vaak uitgesproken aanwezig waardoor we 
vermoeden dat er meestal gebruik werd gemaakt van directe percussie. 

Het merendeel van de (micro)klingen is ongeretoucheerd. Het ensemble bevat voorna-
melijk fragmenten die regelmatig (soms minimale) sporen van cortex vertonen. 

  % van het

  debitage-

Type N materiaal % totaal

Afslag 5022 69.60 66.84

Kling 592 8.21 7.88

Microkling 353 4.89 4.96

Chip 1096 15.19 14.58

Kern 152 2.11 2.02

Totaal  7215 100 94.01

Klingen en microklingen

 Grondstof

Type  Grofkorrelig Fijnkorrelig Verbrand Onbepaald N %

Piramidaal 17 9 0 0 26 22

Prismatisch 17 5 0 0 6 5

Globulair 15 1 0 0 16 14

Discoïde 6 11 0 0 17 15

Onregelmatig 28 13 1 1 43 36

Onbepaald 6 4 0 0 10 8

Totaal 89 43 1 1 118 100
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Er werden in Zundert 5022 afslagen en 1096 ‘chips’ (maximale doorsnede van 15mm) 
ingezameld, wat overeenkomt met meer dan 80% van het totale ensemble. De afslagen 
variëren van enkele millimeters tot ongeveer 10 centimeter lengte. Ze zijn vaak van onre-
gelmatige vorm en het merendeel vertoont sporen van cortex. 

Het kleine aantal (minder dan 15%) chips kan, net als bij de microklingen, verklaard 
worden door de vondstomstandigheden: de artefacten werden namelijk ingezameld met 
het blote oog, en niet opgegraven. Afhankelijk van de gehanteerde zeefmethode, loopt op 
gelijkaardige sites het aantal schilfers op tot boven de 50% in Rekem (De Bie & Caspar 
2000) en zelfs tot 70% in Meer (Van Noten 1978) van het totale ensemble.

Tussen het debitagemateriaal werd er een afslag met een aantal lijngraveringen terug-
gevonden. De afslag is een mantelafslag waarvan het dorsale vlak, op een klein hoekje 
na, volledig uit cortex bestaat. De inkervingen bestaan uit kruisende rechte lijnen (fig. 2). 
Gelijkaardige lijngraveringen op afslagen werden in Nederland tot nu toe enkel op finaal-
paleolithische sites teruggevonden, bijvoorbeeld in Oostelbeers, Budel en Deurnese Peel 
(Deeben & Rensink 2005). In de Belgische Kempen zijn enkele stukjes gerapporteerd in 
Weelde-Eindegoorheide 16 (Verbeek 1998).

Typologisch werden de werktuigen in eerste instantie ingedeeld in schrabbers, stekers, 
spitsen, boren/becs, geretoucheerde, afgeknotte/afgestompte, getande en gecombineerde 
werktuigen (tabel 3). De werktuigengroep is zeer divers maar lijkt toch sterk gericht op 
de productie van schrabbers. In Zundert was het echter onmogelijk om gespecialiseerde 
werkplaatsen te lokaliseren, vermits de artefacten niet meer in situ lagen en een ruimtelijk 
onderzoek dus niet aan bod gekomen is. Omwille van de vondstomstandigheden werd er 
ook geen microwear-analyse uitgevoerd. 

Het werktuigenbestand bestaat voornamelijk uit schrabbers. De 113 ingezamelde exem-
plaren vertegenwoordigen bijna de helft van het werktuigenspectrum. Het gaat meestal 
om korte eindschrabbers, vervaardigd op afslag (fig. 3). Slechts acht eindschrabbers 
werden vervaardigd op kling. De schrabhoofden komen zowel op het distale als op het 

Afslagen

Een afslag met lijngraveringen

Figuur 2   Afslag met lijngraveringen in 
de cortex.

Werktuigen

Werktuigcategorie N %

Schrabbers 113 47.1

Stekers 37 15.4

Becs/boren 3 1.3

Geretoucheerde werktuigen 25 10.4

Afgeknotte/afgestompte werktuigen 6 2.5

Getande werktuigen 9 3.8

Gecombineerde werktuigen 5 2.1

Artefacten met minimale retouches 36 15

Subtotaal 234 97,5

Spitsen met afgestompte boord 1 0.4

Microlieten 5 2.1

Subtotaal 6 2,5

TOTAAL 240 100 

Schrabbers Fijnkorrelig Grofkorrelig Wommersom N

Afslagschrabbers 55 41 1 97

Klingschrabbers 3 5 0 8

Dubbele schrabbers 4 4 0 8

Totaal 62 50 1 113

▲ Tabel 4  Typologische samenstelling van de schrabbers uit het assemblage van Zundert.

◄ Tabel 3  Typologische samenstelling van de werktuigen.

Schrabbers
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proximale uiteinde voor, met een lichte voorkeur (65%) voor het vaardigen van schrab-
hoofden op het distale uiteinde. Tussen deze werktuigen werden ook acht dubbele schrab-
bers op afslag geregistreerd.

De grondstofverdeling loopt, met een lichte voorkeur voor fijnkorrelige silex, tamelijk 
evenredig op. Slechts één schrabber werd in Wommersomkwartsiet vervaardigd en één 
schrabber op drie vertoont sporen van cortex (tabel 4).

Er werden 37 stekers teruggevonden die samen de tweede grootste werktuigengroep van 
Zundert vormen. De stekers in Zundert zijn robuust en onregelmatig van vorm. De afme-
tingen variëren sterk. 

19 stekers werden in fijnkorrelige en 15 in grofkorrelige silex vervaardigd. Drie ste-
kers vertonen zware sporen van verhitting en konden niet op grondstof gedetermineerd 
worden. Er werden geen stekers in Wommersomkwartsiet teruggevonden. 

Typologisch werden de stekers ingedeeld in enkelvoudige en meervoudige stekers. De 
enkelvoudige stekers werden verder onderverdeeld in 15 hoekstekers, zeven middenste-
kers, negen tweeslagstekers en een atypische lacan-steker. Bij de meervoudige stekers 
treffen we vijf onbepaalde meervoudige stekers aan (tabel 5). 

Figuur 3  Selectie van schrabbers uit het 
ensemble van Zundert.

Stekers
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20 stekerafslagen werden op het distale uiteinde en 17 werden op het proximale uit-
einde vervaardigd. Bij 14 van de 17 proximaal vervaardigde stekers is de slagbult niet 
meer aanwezig. 

Net als bij de schrabbers vertoont meer dan één steker op drie sporen van cortex. Ook 
hier constateren we dus dat de kernen niet systematisch werden ontschorst en dat de dra-
gers van de meeste werktuigen op een opportunistische manier werden geselecteerd. 

Het stekerafval in Zundert is beperkt tot 15 primaire stekerafslagen. Dit aantal is wel-
licht niet representatief omdat de trefkans voor stekerafval tijdens een veldprospectie 
beperkt is. 

Voor de gemene werktuigen lijkt men een zekere flexibiliteit in de keuze van de dragers 
te hanteren. Het merendeel van de werktuigen werd namelijk vervaardigd op afslagen, 
die zelfs occasioneel nog cortex bevatten. Voor pijlbewapening vond echter een meer 
doorgedreven selectie van laminaire elementen plaats. Bovendien werden de spitsen en 
microlieten van het ensemble gemaakt in fijnkorrelige silex of in Wommersomkwartsiet en 
zijn ze vervaardigd op mooie parallelle (micro)klingen.

In het ensemble werd slechts één spits met afgestompte boord teruggevonden, meer 
specifiek een spits met convex afgestompte boord met tip op het distaal uiteinde (Feder-
messer- of Tjongerspits), vervaardigd in fijnkorrelige silex. De retouches op de gebogen 
afgestompte boord werden bidirectioneel aangebracht (fig. 5: 1).

Daarnaast werd in Zundert een vijftal microlieten teruggevonden. Het gaat om twee 
segmenten in fijnkorrelige silex, een onbepaalde spits met gebroken ongeretoucheerde 
basis in Wommersomkwartsiet, een Tardenoisspits in fijnkorrelige silex, en een mareblad-
spits (feuille de gui) in Wommersomkwartsiet (fig. 5). Dankzij de vondst van deze vijf 
microlieten kan een deel van het ensemble in het Vroeg-Mesolithicum en misschien zelfs 
in het Midden-Mesolithicum gedateerd worden (Crombé 1998, Crombé & Cauwe 2001, 
Crombé et al. 2001).

Een aantal microlieten werd waarschijnlijk gemaakt door de kerfhalveringstechniek. In 
Zundert werden echter geen kerfresten aangetroffen. Dit kan verklaard worden door de 
manier van inzamelen, maar mogelijk ook door een eerder beperkte aanwezigheid van 
(vroeg)mesolitisch materiaal. Er werd wel een microkling teruggevonden waarbij halver-
wege de rechterkant een kerf werd aangebracht.

In Zundert werd ook één Montbanikling teruggevonden. Deze tweezijdige gekerfde 
kling werd vervaardigd in Wommersomkwartsiet, en vertoont aan weerszijden op het dor-
sale vlak steile onregelmatige retouches. Op het ventrale vlak werden er op het proximale 
en distale uiteinde minimale retouches aangebracht.

Naast schrabbers en stekers werden in Zundert ook boren/becs, geretoucheerde, afge-
knotte/afgestompte, getande werktuigen, en combinatiewerktuigen teruggevonden. 

De meeste zwaar geretoucheerde, getande en afgeknotte/afgestompte artefacten 
werden vervaardigd op afslagen, en komen zowel voor in fijnkorrelige als in grofkorrelige 
silex. Geen enkel artefact werd vervaardigd in Wommersomkwartsiet. Ze zijn onregel-
matig van vorm en de steile retouches werden ook onregelmatig aangebracht, waardoor 
deze categorieën zeer heterogeen zijn. Het ensemble telt verder 36 artefacten met eerder 

 Fijnkorrelig Grofkorrelig Verbrand N

Enkelvoudige stekers    

 Hoekstekers 7 6 2 15

    Middenstekers 3 4 0 7

 Tweeslagstekers 4 4 1 9

 Atypische Lacan-steker 1 0 0 1

 Subtotaal 15 14 3 32

Meervoudige stekers    

 Onbepaald meervoudige 4 1 0 5

 Subtotaal 4 1 0 5

TOTAAL 37 19 15 3

    

Tabel 5  Typo-technologische samenstel-
ling van de stekers uit het assemblage 
van Zundert.

Spitsen en microlieten

Kerfresten en Montbaniklingen

Andere werktuigen
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Figuur 4  Selectie uit het stekerensemble  uit Zundert. 1: middensteker; 2, 5 en 6: hoeksteker; 3 en 4: tweeslagstekers; 
7-9: stekerafval.
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minimale retouches. Het gaat hier om niet-continue, ongeorganiseerde en onregelmatige 
kerfjes en retouches die allerlei oorzaken kunnen hebben maar vermoedelijk niet intenti-
oneel werden aangebracht. Het is dan ook niet altijd even duidelijk of deze artefacten wel 
degelijk in de categorie “werktuigen” thuishoren. 

Tot slot zijn ook drie becs en vijf combinatiewerktuigen teruggevonden, waarvan vier 
schrabber-boren en één bec-steker. Ze werden allemaal in fijnkorrelige, corticale afslagen 
vervaardigd.

Op basis van de morfologische kenmerken en de parallellen uit Nederland en België, zoals 
Meer (Van Noten 1978), Weelde (Verbeek & Vermeersch 1993; Verbeek 1994, De Wilde, 
Verbeek & De Bie 2007), Geldrop (Deeben 1999), Rekem (De Bie & Caspar 2000), Westel-
beers (Snijders 2000) en Lommel Maatheide (Van Gils & De Bie 2004), kan het ensemble 
voornamelijk gesitueerd worden in het Finaal-Paleolithicum, en meer bepaald toegeschre-
ven worden aan de Federmesser-groepen. Typische artefacten uit deze periode zijn de 
stekers op afknotting, de korte eindschrabbers, de geretoucheerde klingen en afslagen, 
de combinatiewerktuigen en de steil geretoucheerde Tjongerspits. Ook de afslag met lijn-
graveringen wordt in het Finaal-Paleolithicum geplaatst. 

De aanwezigheid van een aantal microlieten doet ons vermoeden dat deze voormalige 
woonplaats tot in het Vroeg-Mesolithicum, en misschien zelfs tot in het Midden-Mesolithi-
cum bewoond werd (marebladspits). De aanwezigheid van Wommersomkwartsiet onder-
bouwt deze toewijzing. 

Door de beperkte aanwezigheid van uitgesproken mesolithisch materiaal is het noch 
typologisch, noch technologisch mogelijk om de materiële cultuur van Zundert toe te 
wijzen aan een regionale mesolithische groep.

Stratigrafisch is het omwille van de vondstomstandigheden onmogelijk om een ver-
deling te maken tussen de finaal-paleolithsche en mesolithische artefacten. In een nabij 
gelegen bosje is de oorspronkelijke stratigrafie met Usselo bodem wel bewaard gebleven. 
Verder onderzoek in de toekomst zou kunnen uitmaken of de stratigrafie op de omlig-
gende weilanden ook intact gebleven is en of deze de chronologische indeling zou kunnen 
bevestigen.

In deze bijdrage werden enkele resultaten van een techno-typologische analyse voorge-
steld van een lithisch ensemble uit Zundert/Nieuwmoer. Het site-complex Zundert - De 
Matjes vertoont alle typische fysische kenmerken van een finaalpaleolithische en (vroeg)
mesolithische vindplaats in de Kempen: een uitgestrekte zandrug in de buurt van voorma-
lig open water, wat voor een gediversifieerde biotoop zorgde.

Figuur 5  Pijlbewapening uit Zundert: 
1: Tjongerspits;2 en 3: segmenten; 4: 
Tardenoisspits; 5: onbepaalde spits met 
gebroken basis; 6:marebladspits.

CHRONOLOGISCHE 
TOEWIJZING

BESLUIT
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Aan de hand van de lithische technologie en het gevarieerde werktuigensemble - 
bestaande uit onder andere een spits, stekers, schrabbers, combinatiewerktuigen - kan 
het ensemble chronologisch vooral in het Finaal-Paleoliticum gedateerd worden. Door de 
sporadische aanwezigheid van Wommersomkwartsiet en een aantal microlieten kan een 
posterieure occupatie tot in het Vroeg-Mesolithicum en zelfs misschien tot in het Mid-
den-Mesolithicum vooropgesteld worden. Er zijn geen archeologische indicaties van latere 
bewoning.

Het ensemble wordt cultureel vooral toegeschreven aan de Federmesser-groepen. 
Gelijkaardige Federmesser-sites werden opgegraven en onderzocht, onder andere in 
Rekem (De Bie & Caspar 2000), Westelbeers (Snijders 2000) en Meer-Meirberg (Van Noten 
1978). Zundert past in het regionale geheel van site-complexen volledig in dit plaatje, 
maar werd sterker verstoord door moderne menselijke activiteit dan andere sites.

Door de manier van inzamelen was het niet mogelijk om deze chronologische en cul-
turele indeling stratigrafisch te bevestigen. Ook een regionale indeling binnen de vroeg-
mesolithische groepen (Crombé 1998, 2001) was niet mogelijk omwille van het beperkte 
aantal microlieten.

Hoewel de verstoring door landbouwactiviteiten in Zundert groot is, blijft de collectie 
van Zundert door zijn relatieve homogeniteit toch zeer interessant. De potentiële res-
terende vondsten uit het gebied maken de site van Zundert en omstreken zeker het 
beschermen waard. Ondanks de intensieve prospectie kunnen we immers stellen dat een 
groot deel van de artefacten nog aanwezig moet zijn op deze akkers. Rond ‘De Matjes/
De Maatjes’ liggen ook nog tal van akkers en weilanden die niet geprospecteerd werden. 
Topografisch kunnen we zien dat de zandrug ten Noorden, Oosten en Zuiden nog verder 
loopt. De site van Zundert is dus waarschijnlijk beduidend groter (mogelijk tot 50 maal 
omvangrijker) dan tot nu toe werd gedocumenteerd. Voorlopig zijn de percelen rond ‘De 
Matjes/De Maatjes’ niet meer vrij toegankelijk voor oppervlakteprospectie, maar gericht 
waarderend onderzoek met ingreep in de bodem (boringen; cf. De Bie 1999) en met aan-
dacht voor de stratigrafische context (Federmesser in de bewaarde Usselø-bodem?) zou 
meer duidelijkheid kunnen brengen over de ware omvang en bewaring van dit tot hiertoe 
ondergewaardeerde site-complex. 
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DE COLLECTIE SMEETS: VIER STEENTIJDSITES UIT MIDDEN-LIMBURG

Dion Stoop

INLEIDING

Samenvatting - Jo Smeets was een amateur-archeoloog uit Midden-Limburg. Hij heeft met name in de jaren ’70 van de vorige eeuw 
vele archeologische vondsten verzameld in de omgeving van Neer. Het betreft hier vooral materiaal uit de vroege prehistorie. Om een 
beter beeld te krijgen van de aanwezige archeologische waarden in het gebied is zijn collectie door de auteur geïnventariseerd. Op 
basis van deze inventarisatie zijn vier hoofdvindplaatsen onderscheiden, die allemaal sterk vermengd blijken te zijn. Aangezien er van 
een deel van deze sites nog niets gepubliceerd is, of enkel bepaalde typische artefacten, kan deze inventarisatie bijdragen aan het 
totaalbeeld van de steentijdbewoning in de regio. Ondanks de heterogene ensembles van de sites -door de hoge mate van vermen-
ging met materiaal uit andere perioden- is het toch nuttig deze sites in het totaalbeeld te betrekken. Ook kan de goede manier van 
documenteren van de vindplaatsen als voorbeeld dienen voor andere collecties.

De jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw kunnen gezien worden als gouden jaren voor de 
Limburgse amateur-archeologie. In Midden-Limburg zijn vele vondsten gedaan door bij-
voorbeeld W. Betten, S. Silvants en J. Driessens. Dhr. Jo Smeets heeft in de jaren ’70 ook 
grote aantallen vuurstenen artefacten en andere archeologica verzameld. Dit gebeurde 
vooral in de omgeving van zijn woonplaats, het Midden-Limburgse Neer. Door zijn inventa-
risaties is de kennis over de archeologische geschiedenis van het Leudalgebied aanzienlijk 
toegenomen. Na zijn plotselinge overlijden is de collectie door zijn weduwe overgedragen 
aan het Leudalmuseum te Haelen, daar is het materiaal door vrijwilligers gesorteerd. In 
het kader van een Bachelorscriptie is het materiaal dat door hem verzameld is door de 
auteur geïnventariseerd en binnen een breder wetenschappelijk kader geïnterpreteerd. Dit 
artikel is een verkorte samenvatting van die scriptie (Stoop 2013). 

Een groot probleem bij oude collecties is dat vaak de koppeling met de vindplaats 
ontbreekt, of dat deze naar een groot gebied verwijst. Door de goede documentatie bij de 
Collectie Smeets is dit gelukkig niet altijd het geval. Een groot deel van de artefacten heeft 
een codering die aansluit bij een vindplaats. Bij het materiaal bevindt zich een inventaris-
lijst van de verschillende vindplaatsen, waarmee de vondsten aan RD-coördinaten gekop-

Figuur 1  Topografische kaart met vind-
plaatsaanduidingen. Boshei (1), Lange Pad 
(2), Zwaarveld (3), Kappertsberg (4) en de 
Kessel-sites (5).
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peld kunnen worden. Het gaat hierbij om centrumcoördinaten (in RD) van akkerpercelen. 
In totaal zijn 9248 stuks bewerkingsafval, 3.724 vuurstenen werktuigen en 562 stuks 
aardewerk op deze manier gekoppeld aan de vondstcoördinaten (RD) van in totaal 26 
sites. Door de documentatie is, ondanks dat dhr. Smeets er zelf niet meer is, zijn kennis 
niet verloren gegaan. 

Met uitzondering van een vindplaats in Rijckholt (waar geen coördinaten van beschik-
baar zijn) bevinden alle vindplaatsen zich in Midden-Limburg, ten oosten van de Maas 
bij Roermond, tussen de dorpen Kessel en Haelen. In figuur 1 zijn de locaties van deze 
percelen weergegeven op een topografische kaart. Het merendeel van het materiaal is 
afkomstig van ‘de Boshei’ (Neer-II), het Zwaarveld, de Kappertsberg (Neer-I) en een 
serie vindplaatsen bij het Kessels Broek (Kessel-Broek). Het gaat over het algemeen om 
de meest bekende, rijkste, vindplaatsen van de regio. Vindplaatsen die veel artefacten 
opleveren worden vaker bezocht, waardoor dit onderscheid nog versterkt wordt. Van de 
Boshei, de Kappertsberg en het Zwaarveld zijn verreweg de meeste artefacten aanwezig. 
In dit artikel worden de resultaten van de verschillende vindplaatsen kort besproken. 

Gezien de grote aantallen collecties van deze vindplaatsen zullen in dit artikel alleen 
de vondsten uit de Collectie Smeets belicht worden. Deze interpretaties zullen verschil-
len van die gebaseerd op andere collecties, aangezien andere delen van de vindplaatsen 
gekarteerd zijn (zie bijv. Kramer 2012).

De Boshei (Neer-II; Wouters 1952-1953, 9-10) is één van de rijkste vindplaatsen in de 
directe omgeving van het Leudal. Op deze vindplaats zijn alleen door dhr. Smeets al 3351 
vuurstenen artefacten verzameld (tabel 1). Het betreft hier overigens niet de grootste 
collectie van deze vindplaats.[1] De site bevindt zich op een Oost-West georiënteerde dek-
zandrug grenzend aan een beekdal waar de Roggelsche beek en de Tungelroysche beek 
samenkomen (fig. 2). De site wordt ten noorden begrensd door een esdek met een dikte 
die ervoor zorgt dat het vondstmateriaal niet meer binnen het bereik van de huidige 
landbouwactiviteiten, zoals ploegen, komt. In hoeverre de vindplaats nog verder naar het 
noorden doorloopt is hierdoor niet duidelijk. Wel duidt het reliëf erop dat de vondsten zich 
waarschijnlijk hoofdzakelijk in de zuidelijke zone bevinden. Aan de zuidelijke kant wordt 
de site begrensd door de Leudalweg, met bebossing aan de overzijde. Mogelijk loopt de 
vindplaats door tot voorbij de steilrand, die nu nog bebost is. Een deel van de site is waar-
schijnlijk bij de aanleg van de Leudalweg verstoord geraakt. 

De artefacten afkomstig van het meest westelijke deel van het perceel kunnen over 
het algemeen in het Laat-Paleolithicum gedateerd worden. Hieronder zijn een groot aantal 
artefacten van de Federmesser-groep, waaronder drie Federmesser-spitsen (curved 
backed point; fig. 3), één Gravettespits en een Cresswell-achtige spits. Iets meer naar het 
oosten is nog een tweede Creswell-spits aangetroffen. Er zijn in de collectie echter geen 
indicatoren voor de ‘Creswell-cultuur’ zoals die uit Engeland bekend is, aanwezig (Kramer 
2012). Door dhr. Smeets wordt in een notitie ook een ‘zwakke Ahrensburger concentratie’ 
genoemd. Deze vindplaats heeft hij ook gemeld bij drs. N. Arts (Arts & Deeben 1981, 
145). Doordat de vondsten van verschillende locaties en periodes vermengd zijn geraakt is 
het lastig om specifieke artefacten aan de Ahrensburgcultuur te koppelen. In notities van 
dhr. Smeets worden twee ‘Ahrensburger spitsen’ genoemd. Slechts één van deze spitsen 
is in de collectie teruggevonden. Op het oostelijke deel van de site zijn nog een Gravet-
tespits en een Kremserspits uit het Laat-Paleolithicum aangetroffen. Ook onder de overige 
artefactcategorieën bevinden zich laat-paleolithische werktuigen en afvalproducten (o.a. 
stekers, kernen, schrabbers en klingen). 

Mesolithische artefacten zijn over vrijwel de volledige oppervlakte van de site in relatief 
kleine aantallen aanwezig. Onder de 167 complete klingen bevinden zich 94 microklin-
gen (hier gedefinieerd als klingen korter dan 4 cm en minder breed dan 2 cm), waarvan 
waarschijnlijk het grootste deel uit het Mesolithicum dateert. Onder de schrabbers bevin-
den zich dertien microschrabbers uit dezelfde periode. Zevenendertig artefacten zijn van 
Wommersom-kwartsiet gemaakt, hiermee bedraagt dit ca. 1 % van het totaal. Dit is rela-
tief weinig voor deze regio (vergeleken met sites zoals het Zwaarveld (6 %), Kessel-Broek 
(3 %) en de Kappertsberg (8 %)). De mesolithische spitsen worden vertegenwoordigd 
door twee tweezijdig geretoucheerde driehoeken, twee B-spitsen, één gekerfde spits, één 
bladspits en zes trapezia. Het grote aantal trapezia in verhouding tot andere mesolithische 
spitstypen doet vermoeden dat het hoofdzakelijk om laat-mesolithisch materiaal gaat. De 
B-spitsen zouden mogelijk ook uit het Laat-Paleolithicum kunnen dateren. Aanwijzingen 

[1]  De collecties van S. Silvrants en W. Vossen bevatten 
ook erg veel materiaal van deze site.

BOSHEI / NEER II

Artefacten N % 

Afslagen 1668 60

Klingen 405 15

Kernen 72 3

Onbepaald 648 23

Totaal bewerkingsafval 2793 100

Bewerkte Afslagen 119 21

Bewerkte Klingen 115 21

Schrabbers 184 33

Boren 17 3

Stekers 21 4

Spitsen 64 11

Overig 38 7

Totaal werktuigen 558 100

Tabel 1  Boshei artefactfrequenties.
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Figuur 2  Hoogtekaart van de Boshei en 
omgeving (gebaseerd op het Actueel Hoog-
tebestand Nederland).

Figuur 3  Steilgeretoucheerde spits van de 
Boshei.

voor gebruik van de kerftechniek zijn naast de gekerfde spits ook aanwezig in de vorm 
van twee kerfresten en vier gekerfde klingen. Onder de klingen bevinden zich ook twaalf 
steilgeretoucheerde exemplaren die zowel uit het Laat-Paleolithicum als uit het Mesolithi-
cum kunnen dateren. Duidelijke aanwijzingen voor een vroeg- of midden-mesolithische 
vuursteencomponent zijn niet aangetroffen.[2] Vondsten uit het Vroeg-Neolithicum zijn van 
de vindplaats eveneens onbekend. 

Neolithische artefacten komen met name in het oostelijke deel van de site in grote 
aantallen voor. Uit het midden-Neolithicum is een relatief groot aantal artefacten van 
Rijckholt-vuursteen aanwezig. Hierdoor lijkt de vindplaats een grote Michelsberg-compo-
nent te bevatten. Dit kan vastgesteld worden dankzij de goede herkenbaarheid van het 
materiaal dat met deze cultuur geassocieerd wordt. Eén klingboor, negen afslagschrab-
bers, één klingschrabber, drie spitsklingen, een schaaf en twaalf klingen zijn zeer waar-
schijnlijk aan de Michelsberg-cultuur toe te schrijven. Deze toeschrijving heeft met name 
op basis van grondstof plaatsgevonden (Rijckholt-vuursteen). Onder de kernen bevinden 
zich twee grote klingkernen en twee afslagkernen van Rijckholt-vuursteen die ook uit 
deze periode dateren. Zes bladspitsen met halfvlakdekkende oppervlakteretouche kunnen 
waarschijnlijk eveneens  aan de Michelsberg-cultuur toegewezen worden. Daarnaast is 
de Stein-groep op basis van de aanwezigheid van een relatief groot aantal transversale 
spitsen (n=19) sterk vertegenwoordigd. Transversale spitsen komen ook in kleine aantal-
len voor tijdens het laat-Mesolithicum, mogelijk zijn enkele van deze spitsen derhalve van 
laat-mesolithische ouderdom. Drie fragmenten van kraaghalsflessen zijn eveneens aan 
de Stein-groep toe te wijzen. Ook zijn fragmenten van geslepen vuurstenen bijlen uit het 
midden-Neolithicum aanwezig. Naast 44 afslagen met slijpsporen zijn 8 grote stukken van 
bijlen herkend. 

Uit het Laat-Neolithicum bevinden zich twee bifaciale messen en drie schachtdoorns in 
de collectie. Twee driehoekige spitsen met vlakdekkende oppervlakteretouche zouden ook 
nog uit de vroege bronstijd kunnen dateren. Een deel van de 11 splintered pieces dateert 
waarschijnlijk eveneens uit het Laat-Neolithicum. Ook is een vuursteenfragment met steile 
bekapping uit de Vroege-Bronstijd aanwezig. Twee fragmenten van handgevormd aarde-
werk hebben waarschijnlijk deel uitgemaakt van klokbekers; wikkeldraadbekeraardewerk 
is niet aangetroffen. 

Het grote aantal handgevormde aardewerkscherven is moeilijker te dateren dan het 
vuursteenmateriaal. Een aantal scherven, gemagerd met grove kwarts, dateert waar-
schijnlijk uit de Midden-Bronstijd en een aantal organisch gemagerde scherven is waar-
schijnlijk van inheems-Romeinse ouderdom. Het aardewerk is te gefragmenteerd om de 
aan- of afwezigheid van bepaalde perioden binnen de Brons- of IJzertijd vast te stellen.

De Boshei lijkt gedurende vrijwel de hele steentijd bezocht te zijn door de mens. Het 
grootste deel van de artefacten dateert uit het Laat-Paleolithicum, het Laat-Mesolithi-
cum en het Midden/Laat-Neolithicum. De reden voor het grote aantal steentijdvondsten 

[2]  Hoewel dit gezien de palimpsest-situatie niet uit te 
sluiten valt.
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is ongetwijfeld de ideale ligging in het landschap. De vindplaats is waarschijnlijk relatief 
frequent bezocht (in de vorm van extractiekampen) gedurende de hele steentijd. Het zeer 
frequent ploegen van de site heeft ervoor gezorgd dat materiaal uit verschillende perioden 
sterk vermengd is geraakt, hoewel concentraties in depressies direct onder de bouwvoor 
soms nog steeds te onderscheiden zijn.[3] Ook is het mogelijk dat er nog intacte delen van 
de site aanwezig zijn in het beboste deel ten zuiden van de percelen en onder het dikkere 
esdek ten noorden van de site. 

Twee kleinere sites bevinden zich ten zuiden van de Boshei, één op een zuidelijke uitloper 
van dezelfde dekzandrug en één op een tweede dekzandrug tussen beide beken in (fig. 1). 
Beide sites worden aangeduid met het toponiem Lange Pad.  

De oostelijke site, die op de noordelijke dekzandrug is gelegen, wordt door dhr. Smeets 
met name gekoppeld aan het voorkomen van Tjonger-materiaal (tabel 2).  Dit mate-
riaal wordt nu tot de Federmesser-groep gerekend. Hij stelt dat de spitsen korter zijn, 
waardoor hij een deel ervan tot de Creswell-cultuur rekent. Naast een gebroken spitstop 
van een steilgeretoucheerde spits (waarschijnlijk een Gravettespits) bleken er geen laat-
paleolithische spitsen in zijn collectie aanwezig te zijn. Mogelijk zijn de spitsen niet correct 
gedocumenteerd, of verloren gegaan. De aanwezigheid van vijf stekers, een klingboor en 
een aantal klingschrabbers die typologisch aansluiten bij het Laat-Paleolithicum bevesti-
gen de interpretatie van dhr. Smeets, hoewel het waarschijnlijk niet gaat om materiaal 
van de Creswell-cultuur. Ook is er een bipolaire klingkern die waarschijnlijk van laat-
paleolithische ouderdom is. Een opvallend verschijnsel is dat 24% van de afslagen sporen 
van verbranding vertoont. Een deel van het materiaal heeft een vlekkerige witte of bruine 
patinering die op de overige sites niet voorkomt. Smeets schrijft dit in zijn notities toe aan 
een lösslaagje in de bodem (fig. 4). 

Drie cirkelschrabbers en enkele duimnagelschrabbers dateren waarschijnlijk uit het 
Mesolithicum. Uit het Mesolithicum komen verder nog een gebroken microlithische spits, 
twee kerfresten en een kling van Wommersom-kwartsiet van deze vindplaats. Net als 
op de Boshei lijkt het mesolithische aandeel van de artefacten hier relatief klein te zijn. 
Vroeg- of midden-neolithische artefacten zijn niet herkend op deze site. Uit het Laat-Neo-
lithicum zijn een geslepen bijl, een planoconvex mes en drie spitsen aanwezig. Het betreft 
een denneboomspits (mogelijk Enkelgrafcultuur), een driedoornspits en een driehoekige 
spits met convexe basis (waarschijnlijk Klokbekercultuur). Samenvattend lijkt het hier te 
gaan om een laat-paleolithisch en laat-neolithisch palimpsest met een kleine mesolithische 
component. In een notitie van dhr. Smeets wordt nog een urnscherf met visgraatmotief 
genoemd, mogelijk een klokbekerscherf, wat aansluit bij de twee spitsen. Deze aarde-
werkscherf is niet in de collectie aangetroffen. 

De tweede site die aangeduid wordt als Lange Pad bevindt zich op de dekzandrug 
die het beekdal van de Tungelroysche en Roggelsche beek scheidt (fig. 1). In zijn noti-
ties beschrijft dhr. Smeets een overwegend neolithische site zonder duidelijke concen-
traties. Vier afslagkernen dateren waarschijnlijk uit het Neolithicum, drie klingkernen uit 

[3]  Persoonlijke mededeling S. Silvrants. Door het grote 
aantal vondsten is hier door enkele amateur-archeologen 

een gat gegraven waaronder in een depressie enkele pas-
sende fragmenten vuursteen zijn aangetroffen.

LANGE PAD

Artefacten N %

Afslagen 351 73

Klingen 117 24

Kernen 10 2

Totaal bewerkingsafval 478 100

Bewerkte Afslagen 13 15

Bewerkte Klingen 28 32

Schrabbers 27 31

Boren 1 1

Stekers 6 7

Spitsen 6 7

Overig 7 8

Totaal werktuigen 88 100

Tabel 2  Lange Pad artefactfrequenties.

Figuur 4  Gepatineerde klingen van het 
Lange Pad.
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HET ZWAARVELD

Artefacten N % 

Afslagen 1528 75

Klingen 326   16

Kernen 122 6

Onbepaald 60 3

Totaal bewerkingsafval 2036 100 

Bewerkte Afslagen 173 35

Bewerkte Klingen 78 16

Schrabbers 113 23

Boren 23 5

Stekers 25 5

Spitsen 52 10

Overig 36 7

Totaal werktuigen 500 100

Tabel 3  Zwaarveld artefactfrequenties.

het Mesolithicum. Uit het Neolithicum zijn verder nog een klingmes, een fragment van 
een geslepen bijl en een transversale spits aanwezig. Ook is er een halffabrikaat van 
een neolithische bijl van Rijckholt-vuursteen. Op basis van de transversale spits gaat het 
mogelijk om materiaal van de Stein-groep. Uit het Mesolithicum dateren een kling van 
Wommersom-kwartsiet, enkele microklingen en een trapezium. Op basis hiervan wordt dit 
materiaal in het Laat-Mesolithicum geplaatst. Uit het Laat-Paleolithicum is nog één geel 
gepatineerde Gravettespits met basisretouche herkend. Er bevindt zich geen ander laat-
paleolithisch gidsmateriaal van deze site in de collectie, dus het is niet duidelijk of het om 
een losse vondst gaat. 

Direct ten zuiden van Neer, dichtbij de Maasoever, bevindt zich de site met het toponiem 
Zwaarveld. De site ligt op grote kleiakkers vlakbij de Maasbedding. In het reliëf is een 
oude stroomgeul aanwezig, waarnaast de vondstlocaties zich lijken te bevinden. De klei-
gronden zijn pas in het Late Dryas drooggevallen, op basis waarvan de afwezigheid van 
een duidelijke laat-paleolithische component verklaard kan worden. Van deze site zijn 
2536 artefacten verzameld (tabel 3). Op de akker ligt hoofdzakelijk vuursteen dat door 
de Maas is afgezet, wat de locatie aantrekkelijk maakt voor het verzamelen van grondstof 
voor vuursteenbewerking. 

Van de 122 kernen zijn er maar twee van geïmporteerde vuursteen (Rijckholt). Hoewel 
het totale aantal artefacten van het Zwaarveld lager ligt dan bij de Boshei, ligt het aantal 
kernen beduidend hoger (122 exemplaren op het Zwaarveld tegenover 72 op de Boshei). 
Omdat op de locatie Zwaarveld zich in de directe nabijheid van de Maas bevindt, kan hier 
vuursteen verzameld worden. Een mogelijke verklaring voor het grote aantal kernen is 
dat het vuursteen op deze locatie verzameld werd, terwijl het vuursteen op de Boshei 
geïmporteerd is. Een andere mogelijke verklaring is dit onderscheid voortkomt uit chro-
nologische verschillen. 

Vijftien kernen zijn dermate klein dat ze zeer waarschijnlijk uit het Mesolithicum date-
ren. Het gaat om kernen met een exploitatievlak dat kleiner is dan 5 cm. Tien kernen zijn 
zo groot dat ze waarschijnlijk uit het Midden-Neolithicum dateren, hieronder bevinden zich 
ook beide kernen van Rijckholt-vuursteen. Van de 404 klingen zijn dertien exemplaren van 
Wommersom-kwartsiet. 

Het grootste deel van de complete klingen is tussen de 20 en 40 mm in lengte, wat op 
een mesolithische datering lijkt te duiden. Onder de 113 schrabbers bevinden zich veer-
tien duimnagelschrabbers en 4 knoopschrabbers uit het Mesolithicum. Uit het Neolithicum 
herkennen we twee schrabbers met hoefijzervormige kap en vier schaven.  

De best dateerbare elementen van de site zijn de spitsen. Van de in totaal 52 spitsen 
valt het grootste deel (n=38) in het Mesolithicum te dateren. Het betreft drie A-spitsen, 
acht B-spitsen, twee C-spitsen, één D-spits, één gekerfde spits, zeven trapezia, een blad-
spits, een Zonhovenspits, tien steilgeretoucheerde klingen en vier onbepaalde microlieten 
(fig. 5). 

Naast pijlbewapening zijn er ook 23 boren en 25 stekers aanwezig. Een deel van deze 
werktuigen (m.n. de stekers) zou ook uit het Laat-Paleolithicum kunnen dateren. Een 
andere indicator voor het Mesolithicum is de kerftechniek, welke aanwezig is in de vorm 
van vijftien gekerfde afslagen, negentien gekerfde klingen en negen kerfresten. Niet alle 
gekerfde artefacten zijn noodzakelijkerwijs te koppelen aan spitsproductie, functies als 
bijvoorbeeld bastverwijderaar zijn ook mogelijk. 

Neolithische spitsen komen eveneens voor, hoewel in kleinere aantallen dan de mesoli-
thische exemplaren. Het betreft vijf transversale spitsen, vijf bladspitsen, één schachtdoorn 
en twee onbepaalde spitsen. Uit het Neolithicum zijn daarnaast nog zeven spitsklingen, 
vijf splintered pieces en twee messen aanwezig. Naast negen afslagen met een geslepen 
oppervlak komen ook grotere stukken van neolithische bijlen voor. Het betreft fragmenten 
van zes geslepen vuurstenen bijlen, een tranchetbijl en een kwartsitische bijl. 

In zijn notities bespreekt Smeets vooral de mesolithische component van de vindplaats. 
Hij geeft aan hierover zowel met dr. Newell als met Prof. Modderman contact opgenomen 
te hebben. Dhr. Newell heeft de vindplaats volgens deze notities ook bezocht. Het blijkt dat 
de mesolithische vondsten zich geconcentreerd bevinden op ‘de hoogte achter de Arise’; 
hij bemerkt ook “het verwondert me steeds, hoe sterk de concentraties hier liggen”.

Het lijkt te gaan om een sterke mesolithische concentratie op de hoogte die door  
Smeets genoemd word. Dhr. Smeets vertelt ook dat neolithisch materiaal veel minder 
voorkomt op deze hoogte, mogelijk bevindt het zich meer verspreid over het hele perceel. 
Gezien de vruchtbaarheid van de bodem en de veronderstelde spreiding van neolithische 
vondsten heeft dit gebied in deze periode mogelijk ook al als landbouwgrond gediend. 
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De site Kappertsberg (Neer-I) bevindt zich op een dekzandrug tussen de dorpen Kessel en 
Neer. Het gaat om een laat-pleistocene dekzandrug die het toenmalige Maasdal begrensd 
heeft. Ten westen van de rug bevindt zich een natter, waarschijnlijk bebost gebied, ten 
oosten een lager, natter deel van het Maasdal. De dekzandrug vormt een beter ontwa-
terde, hogere, scheiding tussen beide delen. In verhouding tot de Boshei en het Zwaarveld 
heeft de site maar een kleine oppervlakte (fig. 1). 

Op deze site zijn door dhr. Smeets in totaal 3.892 artefacten verzameld, wat de site 
zeer vondstrijk maakt (tabel 4). Wanneer we naar de geretoucheerde artefacten en klin-
gen kijken, zien we dat 8 % van Wommersom-kwartsiet gemaakt is. Dit percentage ligt 
hoger dan bij de andere sites Boshei (2 %) Zwaarveld (6 %) en Kessel (3 %). Dit doet 
vermoeden dat het, net als bij het Zwaarveld, om een hoofdzakelijk mesolithisch complex 
gaat. Mesolithische spitsen zijn ook aanwezig, het betreft drie A-spitsen, een B-spits en 
een C-spits, drie tweezijdig geretoucheerde driehoeken, vier steilgeretoucheerde klingen, 
een gekerfde spits, een mesolithische bladspits, twee transversaalspitsen en zes trapezia. 
De twee transversaalspitsen dateren op basis van lengte-breedteverhouding waarschijnlijk 
in het Mesolithicum. Voor een aantal andere transversaalspitsen is zowel een mesolithi-
sche als een neolithische datering mogelijk. Eén van de trapezia valt op door zijn ventrale 
retouche, deze spits lijkt typologisch verwant te zijn aan de spitsen van de Lineaire Band-
keramiek. Deze spits, en ook enkele klingen, doen denken aan het materiaal dat is aange-
troffen bij de opgraving te Haelen-Broekweg, in de directe omgeving van de Kappertsberg 
(Bats et al. 2010). De artefacten worden soms in verband gebracht met Begleitkeramik, 
dit is echter niet aanwezig in de collectie (Brounen & Hauzeur 2010). Een ander artefact 
dat mogelijk verband houdt met het Laat-Mesolithicum is een opvallend grote kernschrab-
ber (71x39x28 mm) van Wommersom-kwartsiet. Ook onder de vuurstenen klingen lijkt 

DE KAPPERTSBERG

Figuur 5  Microlieten van het Zwaarveld.
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Figuur 6  Vuurstenen bijl van de Kapperts-
berg.

Artefacten N %

Afslagen 2095 59

Klingen 454 13

Kernen 58 2

Onbepaald 940 26

Totaal bewerkingsafval 3547 100

Bewerkte Afslagen 70 21

Bewerkte Klingen 70 21

Schrabbers 121 36

Boren 8 2

Stekers 7 2

Spitsen 47 14

Overig 10 3

Totaal werktuigen 333 100

Tabel 4  De Kappertsberg artefactfrequen-
ties.

het Mesolithicum sterk vertegenwoordigd, 61 % van de ongebroken klingen is kleiner dan 
4 cm (microklingen). Daarnaast zijn drie kerfresten en vier gekerfde klingen aanwezig die 
op mesolithische spitsproductie duiden.[4] Een ander opvallend artefact is een mogelijk 
laat-mesolithische kernbijl (fig. 6). Uit het Laat-Paleolithicum is enkel één Gravettespits 
aanwezig die met zekerheid in deze periode geplaatst kan worden. Enkele van de stekers, 
schrabbers en klingen zouden ook uit deze periode kunnen dateren, maar de paleolithische 
component lijkt erg klein te zijn. Het mesolithisch materiaal lijkt uit alle fasen van het 
Mesolithicum te dateren. 

Net als bij het Zwaarveld is ook op deze site naast een mesolithische component een 
sterke midden-/laat-neolithische component aanwezig. Onder de spitsen zijn zes blad-
spitsen met halfvlakdekkende oppervlakteretouche, negen transversaalspitsen[5], een 
denneboomspits, vier driedoornspitsen en een driehoekige spits met holle basis. Uit het 
Midden-Neolithicum A zijn er vier schaven, minimaal twee afslagschrabbers, een kling-
boor en drie spitsklingen aanwezig. Naast het met kwarts gemagerde gebruiksaardewerk 
uit deze periode is ook een enkele scherf van typisch Michelsberg-aardewerk, met een 
oppervlak als van gehamerd leer, aangetroffen. Uit het midden-Neolithicum B zijn er geen 
kraaghalsflesjes bekend, zoals van de Boshei. Wel is er dikwandig (10-13 mm) aardewerk 
met grove kwartsmagering en een geglad oppervlak gevonden, dit aardewerk is geïnter-
preteerd als Stein-gebruiksaardewerk. 

Uit het Laat-Neolithicum zijn zes splintered pieces, twee messen en zes fragmenten van 
spitskling-achtige werktuigen herkend. Het gaat om klingmessen met oppervlakteretouche 
die lijken op spitsklingen uit het Midden-Neolithicum. Ook zijn er een cirkelschrabber en 
een waaierschrabber die waarschijnlijk uit het laat-Neolithicum dateren. Opvallend is dat 
fragmenten van klok- of wikkeldraadbekers niet aanwezig zijn, mogelijk is dit aardewerk 
door zijn broosheid vergaan wanneer het aan de oppervlakte kwam te liggen. Aardewerk 
uit de midden-bronstijd is wel aanwezig, met name in de vorm van onversierde, met grove 
kwarts gemagerde scherven. Eén scherf is wel versierd, het gaat om Hilversum-aardewerk 
met stafbandversiering en wikkeldraadindrukken op de binnenkant. 

Deze site lijkt wat betreft werktuigssamenstelling op het Zwaarveld. Op de vindplaats 
komen indicatoren voor voor bewoning gedurende het hele Mesolithicum en het Midden-/
Laat-Neolithicum. Opvallend is de aanwezigheid van een rhombisch trapezium en lamel-
achtige klingen van Wommersom-kwartsiet uit de laatste fase van het Mesolithicum.[6]

[4]  Gekerfde klingen kunnen ook andere functies hebben, 
zoals bastverwijderaars.
[5] Hier zijn niet de twee mesolithische exemplaren bij 
geteld, van deze negen spitsen dateren minimaal 2 exem-
plaren met zekerheid uit het Midden-Neolithicum B.

[6]  Door Newell ooit omschreven als Late Mesolithic sur-
vival, maar deze indeling is komen te vervallen.
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De verschillende sites in de omgeving van Kessel en Kesseleik (Kessel-Broek, Kessel-Dijk, 
Kessel-Heldense Bossen) bevinden zich op de rand van (Maas)terrasniveau 2 en 3 (cf. Van 
den Berg 1996), een terrasrand die aan het einde van het Allerød verlaten wordt. De nat-
tere gronden langs de Maas zijn aantrekkelijker voor landbouw dan de arme zandgronden 
verder naar het westen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zich op deze rug (de terras-
rand) veel vuursteenmateriaal uit het Neolithicum bevindt. Midden-neolithisch materiaal is 
aanwezig van zowel de Michelsberg-cultuur als de Stein-groep. Ook zijn er pijlspitsen uit 
het laat-Neolithicum herkend (tabel 5). 

Paleolithisch materiaal komt op deze percelen beduidend minder voor dan op de Boshei. 
Op de wat lager gelegen site Kessel-Broek (tabel 5) komt voornamelijk mesolithisch mate-
riaal voor. Ook zijn hier enkele bladspitsen aangetroffen. Steelspitsen ontbreken in deze 
collectie; wel is een gepatineerde vierhoek aanwezig (fig. 7, rechts van het midden). 
Tevens komt een steker voor van blauwgrijze vuursteen met witte vlekjes. Op basis van 
deze werktuigen, in combinatie met de toewijzingen van Arts & Deeben (1981, 145), kan 
mogelijk een klein deel van het materiaal van deze site aan de Ahrensburg-cultuur worden 
toegeschreven. Steelspitsen van deze vindplaats zijn wel bekend uit de collecties Vossen, 
Wouters en Beeren.

Gezien de mesolithische vindplaatsen nabij de bosrand is het mogelijk dat er zich nog 
intacte mesolithische sites in de bossen tussen Kessel en Helden bevinden. 

De vindplaats Boshei bevindt zich op een dekzandrug ten noorden van het beekdal van de 
Tungelroysche beek. Deze locatiekeuze past goed binnen het bestaande beeld van bewo-
ningslocaties voor de vroege prehistorie, waar deze zich op de flanken van hoge ruggen in 
de directe omgeving van natte laagtes bevinden. In het door Smeets gekarteerde gebied 
betreft dit met name de steilranden van de Maasterrassen, die in de vroege prehistorie het 
meest voedselrijk waren (Deeben 1992, 27). Binnen deze theorie zouden de sites nabij de 
Maasmeanders en op de steilranden als extractiekampen gefungeerd hebben, waarbij de 
sites nabij de glaciale meren meer naar het westen de functie van basiskamp vervulden 
(Deeben 1992). Bij de sites langs de glaciale meren betreft het voor het Laat-Paleolithi-
cum onder andere Nederweert-De Banen en Heythuysen-De Fransman. Twee van de vier 
door Arts & Deeben (1981) genoemde vindplaatsen van de Ahrensburg-groep uit deze 
regio (Kessel- Broek en Neer-II) zouden zich in de collectie moeten bevinden. De voor de 
Ahrensburg-cultuur typerende steelspitsen zijn echter niet in de collectie aangetroffen. 

Op basis van de op het Zwaarveld aanwezige spitstypen lijken alle fasen van het Meso-
lithicum op deze site aanwezig te zijn. In ARCHIS is uit deze regio maar één vroeg-meso-
lithische site bekend, het gaat om een melding van een onderzoek van de universiteit van 
Gent te Haelen-Broekweg (Bats et al. 2010). Waarschijnlijk liggen er veel meer vroeg-
mesolithische sites in deze regio, ze zijn echter vaak vermengd met materiaal uit latere 

Figuur 7  Vuurstenen spitsen van Kessel-Broek.

KESSEL

DISCUSSIE

Artefacten N %

Afslagen 152 66

Klingen 23 10

Kernen 9 4

Onbepaald 47 20

Totaal bewerkingsafval 231 100

Bewerkte Afslagen 5 17

Bewerkte Klingen 7 23

Schrabbers 6 20

Boren 1 3

Stekers 1 3

Spitsen 10 33

Totaal werktuigen 30 100

Tabel 5  Kessel artefactfrequenties.
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CONCLUSIE

Literatuur

perioden van het Mesolithicum, waardoor ze slecht herkenbaar zijn. Het beter herkenbare 
laat-mesolithische materiaal is op vrijwel alle vindplaatsen in wisselende aantallen aan-
wezig. 

In oudere literatuur wordt het neolithische vondstmateriaal uit deze regio vaak gene-
geerd. Volgens J. Schreurs wordt het Vroeg-Neolithicum gekenmerkt door een schaarste 
aan vindplaatsen, wat bevestigd wordt door de afwezigheid van vroeg-neolithisch vondst-
materiaal. Echter “in het Midden-Neolithicum (A), dat begint met de Michelsberg-cultuur, 
verandert dit beeld en beschikken we ogenschijnlijk plotseling over grote aantallen sites” 
(Schreurs 2005, 301). Dit beeld wordt bevestigd door de grote aantallen goed herkenbare 
artefacten van Rijckholt-vuursteen, die aan de Michelsberg-cultuur worden toegeschre-
ven. De bewoningslocaties van de Michelsberg-cultuur vertonen op het dekzand sterke 
overeenkomsten met die van laat-mesolithische jagers-verzamelaars (Wansleeben 1987 
in Schreurs 2005). Dit wordt ook gereflecteerd in het vondstmateriaal, waar laat-mesoli-
thische sites vaak palimpsesten vormen met midden-neolithisch materiaal. De Stein-groep 
komt in het onderzoeksgebied eveneens veel voor, net als aan de overzijde van de Maas, 
“tot nu toe zijn vindplaatsen van de Stein-groep vooral bekend uit Limburg –met een con-
centratie in Midden-Limburg aan weerszijden van de Maas-, het aangrenzende Rijnland, 
Noord-Brabant en het oostelijk rivierengebied.” (Schreurs 2005, 318). Dit beeld wordt dui-
delijk bevestigd door de aanwezigheid van kraaghalsflesjes, transversale spitsen en Stein-
aardewerk op meerdere sites in de collectie. Vondsten van het Magdalénien, de Lineaire 
Bandkeramiek en de Enkelgrafcultuur zijn volledig afwezig in de collectie, en waarschijnlijk 
ook niet of nauwelijks in het onderzoeksgebied aanwezig. 

De vier grote vuursteenvindplaatsen die door dhr. Smeets het meest bezocht zijn, bevin-
den zich aan de westzijde van de huidige Maasbedding. De Kessel-vindplaatsen en de Kap-
pertsberg zijn gelegen op een dekzandrug op de rand van het terras dat tijdens het Allerød 
drooggevallen is. De Boshei ligt op een dekzandrug aan de noordzijde van een beek in 
het dal van een oude Maasmeander. De vindplaats Zwaarveld bevindt zich net ten oosten 
van deze terrasrand, op het terras dat tijdens het Jonge Dryas is drooggevallen. Hierdoor 
komen op deze locatie geen laat-paleolithische vondsten voor. Alle vindplaatsen zijn rijk 
aan vondsten uit vele verschillende perioden, maar zijn sterk verstoord. In alle gevallen 
gaat het om grote palimpsest-situaties waar vele bewoningsfasen en vuursteenconcentra-
ties zich door elkaar bevinden. Het jarenlange ploegen heeft de sites waarschijnlijk zwaar 
aangetast, waardoor deze minder geschikt zijn voor conventionele opgravingen. 

Dankzij de keurige documentatie van dhr. Smeets is er weinig informatie over zijn col-
lectie verloren gegaan. De manier van documenteren kan als voorbeeld gelden voor elke 
verzamelaar van archeologische objecten.
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BAST, VUUR EN STENEN: EXPERIMENTELE PRODUCTIE VAN BERKENPEK 
ZONDER VUURVASTE CONTAINERS

Diederik Pomstra
Roel Meijer

INLEIDING

Samenvatting - Berkenpek wordt met enige regelmaat aangetroffen als kleefstof op stenen artefacten. Het is echter niet bekend 
hoe deze stof kon worden geproduceerd zonder gebruik te maken van vuurvaste containers zoals aardewerk. In deze bijdrage wordt 
verslag gedaan van een serie experimenten gericht op de productie van berkenpek onder paleo- en mesolitische omstandigheden. 
Twee methoden worden voorgesteld: de ‘onder het zand’-methode en de ‘rolletjes’-methode. Beide methoden bleken effectief voor de 
productie van berkenpek. De ‘onder het zand’-methode levert meer pek op, maar vergt een langere stooktijd. De ‘rolletjes’-methode 
levert een kleine hoeveelheid pek op, maar is eenvoudig en snel uit te voeren.

[1]  Voor zover bekend is nog nooit bewijs gevonden van 
de productie van berkenpek in potten (zie Weiner 2005).

[2]  Helaas hebben wij geen toegang tot een uitgebreide 
experimenteel-archeologische bibliotheek. We moeten 
hierom volstaan met verwijzingen naar internet:

http://de.wikipedia.org/wiki/Birkenpech
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/174332
http://www2.uni-jena.de/journal/02jour05/forschung_1.
htm
http://www.steinbacher-energie.at/downloads/Diverses/
Steinzeit.pdf
http://www.netzmagazin.ch/144/wissen/100.html

Het is al geruime tijd bekend dat prehistorische jagers-verzamelaars gebruik maakten van 
pek (of houtteer) voor diverse doeleinden. De bekendste toepassing van pek is als kleef-
stof voor het schachten van vuurstenen spitsen in pijlschachten. In West-Europa zijn veel 
mooie voorbeelden bekend uit het Neolithicum en het Mesolithicum (Beuker 2010). Pek 
werd ook in het Paleolithicum als kleefstof gebruikt, waarschijnlijk al in het Midden-Paleo-
lithicum door Neandertalers, zoals blijkt uit vondsten bij Köningsaue (Grünberg 2002) en 
de mijn van Campitello bij Bucine in Italië (Mazza 2006). Minder bekend zijn de klompjes 
pek waarin afdrukken van menselijke kiezen zijn aangetroffen (Aveling & Heron 1999). 

Hoewel er meerdere aanwijzingen zijn voor het gebruik van pek door prehistorische 
jager-verzamelaars, is niet precies duidelijk hoe het door hen gemaakt werd. Voor zover 
bekend komt berkenpek het meest voor, maar houtteer en pek kunnen uit elke houtsoort 
worden gewonnen. In dit artikel gaan we uitsluitend in op de productie van pek en teer uit 
berkenbast. Het thans bekende productieproces van berkenpek bestaat uit het verhitten 
van de bast zonder toevoer van zuurstof, een zogenaamde ‘droge distillatie’, waarbij het 
geproduceerde pek op de één of andere manier opgevangen moet worden. In het Neolithi-
cum en later is dit een vrij eenvoudige zaak omdat dan vuurvaste containers beschikbaar 
zijn in de vorm van potten, maar de jager-verzamelaar had dergelijk vaatwerk niet.[1]

De auteurs van dit artikel hadden op eigen houtje al in enige mate geëxperimenteerd 
met de productie van berkenpek, maar met onvoldoende resultaat. Toen het onderwerp 
weer eens ter sprake kwam op een treffen van de V.A.E.E. (Vereniging voor Archeologi-
sche Experimenten en Educatie), werd besloten de handen ineen te slaan. In dit artikel 
wordt verslag gedaan van een serie experimenten gericht op de productie van berkenpek 
zonder vuurvaste containers. In de volgende paragraaf wordt, om een vollediger beeld te 
schetsen van berkenpekproductie, kort aandacht besteed aan de mogelijkheden wanneer 
wel van aardewerk gebruik wordt gemaakt. 

Het maken van berkenpek is, zoals eerder vermeld, gebaseerd op droge distillatie van ber-
kenbast. Dit betekent dat de bast onder zuurstofvrije of tenminste zuurstofarme omstan-
digheden moet worden verhit. 

Bij 340 oC begint de omzetting van berkenbast in berkenpek of berkenteer. Over de 
maximumtemperatuur lopen de meningen uiteen. Zowel 370 als 400 en 420 oC worden 
genoemd.[2] Onze experimenten lijken te wijzen op 400 of 420 oC als maximumtempe-
ratuur, maar de bepaling van deze grenswaarde had niet onze bijzondere aandacht. De 
maximumtemperatuur is echter wel belangrijk. Als de hitte namelijk te groot is verkoolt de 
pek en wordt hard en bros en dus onbruikbaar. Onder 340 oC gebeurt er niets, dus het is 
belangrijk binnen deze grenzen te blijven. Tenslotte is het noodzakelijk om zuurstof uit te 
sluiten, want als dit niet gebeurt zal de bast verbranden. Bij onze experimenten gebruikten 
we vooral as en zand voor dit doel.

DE PRINCIPES VAN HET 
MAKEN VAN BERKENPEK
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Wanneer men de beschikking heeft over vuurvaste containers is het maken van pek een 
eenvoudige zaak. Een methode die niet kan mislukken is de tweepotsmethode. De boven-
ste pot wordt gevuld met snippers berkenbast en daarna luchtdicht afgesloten, bijvoor-
beeld met (paarden-)mest, leem, klei, of een mengsel daarvan. In de bodem van de pot 
is een aantal gaten aangebracht en daaronder wordt een tweede pot geplaatst. Deze pot 
is ingegraven in de grond, zodat hij beschermd wordt tegen de hitte van het vuur dat 
vervolgens om de bovenste pot heen wordt gestookt. In deze pot zet de bast zich om ten 
gevolge van de hitte van het vuur en de teer druipt naar beneden door de gaten, in de 
koele onderste pot. Het product van deze methode is vloeibare berkenteer, dat vervolgens 
kan worden ingekookt tot berkenpek (fig. 1). In de bovenste pot blijft een zwart, bros 
restproduct achter dat bestaat uit verbrande pek en/of bastdelen.

Met de éénpotsmethode wordt direct pek gemaakt (fig. 2). Ook bij deze methode wordt 
een pot gevuld met bastsnippers en afgesloten met een deksel, maar in dit geval wordt 
alleen in het deksel één enkel gat aangebracht. De kieren worden daarna dichtgesmeerd 
en de gloeiende kolen uit het vuur worden opgehoopt rondom de pot. De ervaring moet 
nu aangeven wanneer de temperatuur goed is en het proces is voltooid. Een indicatie is de 
kleur van de lucht die door het gat in het deksel ontsnapt. In eerste instantie is deze wit 
door het verdampende water uit de bast. Na enkele minuten wordt de lucht echter geel en 
is de kenmerkende berkenpeklucht te ruiken. Als de temperatuur juist is, duurt het vervol-
gens nog zo’n 15 minuten tot de bast is omgezet. Een andere indicatie is de hoeveelheid 
gele lucht. Als deze vrijwel is verdwenen is het proces voltooid, mits de temperatuur in 
de pot niet te laag is geworden. Als deze methode goed wordt uitgevoerd, blijft er geen 
restmateriaal over. Omdat het water al verdampt is, is de pek die overblijft direct klaar 
voor gebruik als kleefstof.

We zijn niet de eersten die zich met pekproductie zonder containers hebben beziggehou-
den. Grzegorz Osipowicz, een Poolse archeoloog, maakte een met berkenbast gevulde 
oven van stenen en leem. Na het stoken van een vuur om en over de oven met inhoud was 
het resultaat weliswaar vervuild, maar bruikbaar pek. De Zwitser Kuno Moser maakte een 
kleine hoeveelheid pek door berkentakken onder een bed van gloeiende kolen te leggen. 
De pek kon daarna van het hout worden geschraapt. Andere experimenten, uitgevoerd 
door de Arbeitsgruppe Teerschwele van Museumdorp Düppel bij Berlijn, bestonden uit het 
verhitten van met leem beklede berkenbastrolletjes in vuur, het verhitten van bastrolletjes 
in een gat met behulp van verwarmde stenen en het distilleren van stukken bast onder 
een vuurplaats. Deze pogingen leverden geen bevredigend resultaat op. Sinds 2005 is 
Thomas Pietsch van de Arbeitsgruppe bezig met het ontwikkelen van een nieuwe techniek, 

BERKENPEK MAKEN
MET CONTAINERS

Figuur 1  De twee-potsmethode, in dit 
geval uitgevoerd met blikken. Duidelijk is 
te zien dat de kleine pot pek bevat en dat 
in de grote een verbrand residu is overge-
bleven.

EERDERE 
GEPUBLICEERDE 
EXPERIMENTEN
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afgeleid van de tweepotsmethode, waarbij een leempakking de plaats inneemt van de 
bovenste pot. Ook werd geëxperimenteerd met een ‘goot’ gevormd door drie stenen die 
werd gevuld met stroken bast en daarna met een vierde steen werd afgedekt. Nadat de 
bast was aangestoken werd de bovenkant van de ‘goot’ dichtgestopt zodat de omzetting 
naar pek kon plaatsvinden.[3]

De auteurs waren bij het uitvoeren van de hieronder beschreven experimenten alleen 
bekend met de methode van Grzegorz Osipowicz. Dit gebrek aan literatuurstudie was 
natuurlijk niet wetenschappelijk verantwoord, maar had wel als voordeel dat onbevangen 
kon worden gewerkt.

In totaal werden vijf dagen besteed aan het ontwikkelen van de hieronder beschreven 
methoden. Dit was niet van tevoren bepaald, maar op de vijfde dag was naar onze mening 
voldoende duidelijk dat de hier beschreven methoden goed werken. De eerste dag ging 
op aan het uitwisselen van gedachten en het uitproberen van allerlei mogelijkheden. Aan 
het einde van deze dag hadden beide auteurs een voorkeursmethode bepaald die op de 
volgende dagen verder werd uitgewerkt. Roel Meijer gaf de voorkeur aan een methode 
waarbij een grotere hoeveelheid pek geproduceerd kon worden en richtte zich op het ver-
hitten van berkenbast onder een dunne laag zand. Diederik Pomstra zocht naar een tech-
niek om op een zo eenvoudig mogelijke manier een kleine hoeveelheid pek te maken. Hij 
gaf er de voorkeur aan de bast op te rollen en deze rolletjes te verhitten in de hete kolen 
en as van een regulier kampvuur. Beide methoden bleken uiteindelijk goed te werken. 
Hieronder wordt uiteengezet wat de verschillende stappen waren in de ontwikkeling van 
de desbetreffende methode.

BESCHRIJVING VAN 
ONZE EXPERIMENTEN

Figuur 2  De één-potsmethode.

[3]  Dit overzicht van buitenlandse experimenten is over-
genomen uit D. Todtenhaupt, F. Elsweiler & U. Baumer, 
‘Das Pech des Neanderthalers – eine Möglichkeit der Her-

stellung’. Experimentelle Archäologie in Europa, Bilanz 
2007, Heft 6, 155-61
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In eerste instantie werd de eerste methode als volgt uitgevoerd. In de dekzandbodem 
werd een platte zwerfsteen van ongeveer 15 bij 18 cm en 4 cm dik ingegraven. Op de 
steen werd een 3 cm dikke laag vellen berkenbast gelegd, die werd afgedekt met een 
even dikke laag zand. Dit zand werd verdicht door er enige tijd op te kloppen, dit om te 
voorkomen dat er al te veel zuurstof bij de inhoud zou komen, wat het experiment zou 
doen mislukken. Vlak boven de laag bast werd de voeler van een pyrometer geplaatst 
om de temperatuur in de gaten te houden. Vervolgens werd op de begraven bast een 
vuur gestookt dat gedurende ongeveer een uur werd onderhouden. De temperatuur liep 
op tot 380 °C, maar aangezien dat werd gemeten vlak boven de bast, werd er nog enige 
tijd gewacht met het ruimen van het vuur. Na nog eens een kwartier werd besloten om 
het vuur weg te halen en de stookplaats te laten afkoelen. Op de steen had zich toen een 
substantiële hoeveelheid pek afgezet (fig. 3). Tussen de lagen bast werd ook een kleine 
hoeveelheid pek aangetroffen. Tevens bleek er zelfs in het zand dat op de steen terecht 
gekomen was, pek getrokken te zijn. Al met al genoeg om enkele pijlspitsen, schrabbers 
en dergelijke te kunnen schachten (fig. 4). Een flink deel van de bast was niet omgezet, 
wat deed vermoeden dat het proces nog langer had mogen duren.

Bij de volgende experimenten werden de vellen bast vervangen door smalle stroken bast 
die in laagjes, haaks op elkaar, tot een stapel werden opgebouwd. Dit om de bast gemak-
kelijker te laten omzetten en het neerslaan op de koelere steen te vergemakkelijken. Met 
deze aanpassingen werd opnieuw een experiment uitgevoerd waarbij ten gevolge van de 
harde wind de temperatuur te ver opliep. Een snel geïmproviseerd windscherm beperkte 
de schade en alleen de bovenste laag bast was te heet geworden. Tussen de overige lagen 
bast bevond zich echter een goede hoeveelheid pek. Vreemd genoeg was er deze keer 
geen pek op de steen neergeslagen. 

Bij het laatste experiment van deze serie werd de methode in zoverre aangepast dat de 
berkenbast in nog kleinere stukjes werd gesneden en dat de bastsnippers werden afgedekt 
met een groot stuk bast. Eerder was al gebleken dat zo’n stuk bast ook wordt omgezet, 
maar dat toch structuur en model enigszins intact blijven, waardoor de pek eronder tegen 
zand beschermd wordt. Opnieuw was er veel wind en was de bouw van een windscherm 
noodzakelijk om het vuur in de luwte te houden. De pyrometer liet zien hoe de tempera-
tuur boven de steen langzaam maar zeker opliep. Tijdens voorgaande experimenten was 
al opgemerkt dat de warmte van het vuur tijd nodig heeft om naar beneden door te drin-
gen. Na ongeveer een uur en tien minuten werd de vuurplaats geruimd. Het bleek opnieuw 
een succesvolle poging te zijn. Deze keer was de temperatuur goed geweest, maar hadden 

Figuur 3  Een mooie hoeveelheid pek 
geproduceerd met de ‘onder het zand’- 
methode van Roel Meijer. Het half-omge-
zette vel berkenbast dat de snippers afdekt 
is duidelijk te zien.

De ‘onder het zand’-
methode



121ARCHEOLOGIE NO. 14, 2013

we iets te lang gewacht. Dientengevolge was een deel van de pek helaas verkoold. Er was 
echter nog een substantiële hoeveelheid goed verwerkbare pek overgebleven, zelfs meer 
dan in alle voorgaande experimenten tesamen.

In eerste instantie werd geëxperimenteerd met een methode analoog aan de bereidings-
methode van wild voedsel, zoals knollen en wortels. Rolletjes berkenbast werden in een 
geultje naast het vuur gelegd en overdekt met gloeiende kolen en houtas. Het idee was 
dat de as de luchttoevoer zou afsluiten terwijl de kolen zouden zorgen voor de nodige 
hitte. De rolletjes, van zo’n 10 tot 12 cm hoog en 5 tot 7,5 cm dik en samengebonden met 
een wilgenteen of boomwortel, lagen tussen de 10 en 25 minuten onder deze laag. Dit 
leverde verschillende malen kleine hoeveelheden pek op, gevangen tussen de half omge-
zette berkenbast. De methode was dus veelbelovend, maar overtuigde nog niet omdat de 
pek op deze manier lastig vrij te maken was en ook enigszins was vervuild door zand en 
niet-omgezette stukjes bast (fig. 5).

De ‘rolletjes’-methode

Figuur 4  De opbrengst van de ‘onder het 
zand’-methode.

Figuur 5  Pek op een strook bast die deel 
uitmaakte van een rolletje.
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Om deze reden werden de rolletjes vervolgens verticaal ingegraven met een opvang-
bakje van bast eronder. Daarna werden ze, net als daarvoor, met kolen en as overdekt. 
Het resultaat was hetzelfde. Door de verhitting rolt de bast zich nog verder op en maakt 
het daarmee onmogelijk dat de berkenpek kan wegstromen. De volgende stap was dan 
ook bij het oprollen van de bast verse stokjes mee te rollen zodat er ruimte tussen de 
wikkelingen bleef. Het idee was dat de berkenpek door deze kanaaltjes zou wegvloeien.  
Bij een volgend experiment bleek dit goed te werken. Het opvangbakje was weliswaar 
vrijwel leeg, maar druppels hete pek dropen uit het rolletje toen dit uit het zand werd 
gehaald. 

Hoewel de poging succesvol was, bleek duidelijk dat het bepalen van het juiste moment 
om het rolletje uit het zand te halen zonder pyrometer lastig is. Ook bij volgende pogin-
gen lukte het niet de pek door te laten stromen in het opvangbakje. Wel werd telkens pek 
gevormd, maar altijd in het midden van de rol, net onder het omgezette deel (fig. 6). Dit 
was echter geen probleem omdat de pek daar gemakkelijk uit gehaald kan worden als 

Figuur 6  Strepen berkenpek op de plaats 
waar verse houtjes waren meegerold met 
de bast.

Figuur 7  De opbrengst van de ‘rolletjes’-
methode.
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de rol een beetje is afgekoeld. Bij de laatste poging van de experimentenserie werden de 
houtjes weggelaten en de rolletjes maar twee centimeter diep ingegraven. Opnieuw was 
het resultaat goed. Er vormde zich in de kern van de rol een bolletje pek ter grootte van 
een knikker (fig. 7), ruim voldoende voor het schachten van één of twee werktuigen.

De twee bovenbeschreven methoden zijn eenvoudig, stellen weinig eisen qua materiaal 
en hebben bij herhaling bewezen effectief te zijn. Bovendien leveren ze hoeveelheden ber-
kenpek op die naar ons gevoel in verhouding staan tot de nodige inspanning. De ‘onder de 
steen’-methode levert veel pek op, maar vraagt ook een vrij lange stooktijd waardoor het 
maken van pek een ‘bijzondere’ activiteit wordt. De ‘rolletjes’-methode levert slechts een 
kleine hoeveelheid pek, net genoeg voor de schachting van één of twee werktuigen, maar 
is eenvoudig en kan snel, gezeten naast het kampvuur, worden uitgevoerd. Natuurlijk 
beweren we niet dat deze methoden werden gebruikt door de jagers-verzamelaars wiens 
pek archeologen nu terugvinden, maar het zijn goede opties. 

Het is opvallend hoe weinig de beide methoden veranderd zijn tijdens de looptijd van 
de serie experimenten. Onze toegenomen mate van succes was vooral het gevolg van de 
toenemende ervaring met het bereiken en vasthouden van de juiste temperatuur en het 
bepalen van de tijd die voor het proces onder de omstandigheden van dat moment nodig 
is. Vooral bij de ‘onder het zand’-methode was het vaak nodig het vuur te beschermen 
tegen de wind. Behalve een windscherm zou ook een haardkuil hier geschikt voor kunnen 
zijn.
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