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Fact sheet ‘De archeologische verhalen achter het campagnebeeld’
Maastricht – Belvédère, 300.000-250.000 jaar geleden
In 1980 ontdekten archeologen in de löss- en grindgroeve Belvédère bij
Maastricht zo’n 300.000-250.000 jaar oude ‘kampementen‘ van
Neanderthalers. Die bezochten de groeve herhaaldelijk om er vuursteen
te zoeken. De Neanderthalers waren uitstekende jagers en stonden boven
aan de voedselketen. In de beboste, waterrijke omgeving in het dal van de
Maas jaagden ze op dieren als de steppeneushoorn, bosolifant, bizon, ree
en reuzenhert.
De gebruikssporen op de vuurstenen wapens van de Neanderthalers
worden microscopisch onderzocht en in experimenten nagebootst om
meer te weten te komen over hun jachttechnieken. De gebruikssporen op
dit vuurstenen mes, gevonden tussen de resten van twee jonge steppeneushoorns, zijn kenmerkend
voor sporen die ontstaan bij het slachten van een dikhuid.
Afbeelding: Vuistbijl van vuursteen, Maastricht, 200.000 v. Chr. (foto Rijksmuseum van Oudheden)
Elsloo, 5100-4900 v. Chr.
De eerste boeren woonden op één plek, brachten hun omgeving in
cultuur en begroeven overledenen in de buurt van de nederzetting. Het
grafveld van Elsloo is ongeveer 150 jaar in gebruik geweest. Het is het
enige grafveld in het Graetheidegebied, waar destijds ongeveer 2000
mensen woonden. In totaal zijn er 113 graven gevonden. Dit betekent
dat lang niet iedereen werd begraven of gecremeerd. De doden lagen
meestal gehurkt op hun zij in kleine kuilen. Vrouwen kregen vaak versierd aardewerk mee en
maalstenen, van belang bij de voedselbereiding. Hun lichamen werden vaak bestrooid met rode
oker, mogelijk een symbool van levenskracht. In mannengraven zijn vaker dissels en vooral pijlpunten
aangetroffen, een verwijzing naar ‘mannen-activiteiten’ als houtbewerking, jacht en conflicten.
Graven naast elkaar worden geïnterpreteerd als echtparen.
Afbeelding: Aardewerk en twee brokken rode oker uit een vrouwengraf, Elsoo, 5100-4900 v. Chr.
(foto Rijksmuseum van Oudheden)

Oss –Vorstengrafdonk, 800-500 v. Chr.
In de Bronstijd werd bij het huidige Oss een enorme grafheuvel (52
meter in diameter) opgeworpen, omringd door een greppel. Vele
eeuwen later begroef men op deze plaats overledenen in een urnenveld.
De grote grafheuvel werd toen uitgekozen als laatste rustplaats voor een
belangrijke leider, de ‘Vorst van Oss’. In de buurt van het oorspronkelijke
graf groef men een nieuwe kuil. Daarin plaatste men een grote bronzen
emmer (situla) met de gecremeerde resten van de vorst. De vele bijgiften
wijzen op de status van de overledene: paardentuig, kledingspelden, een
kokerbijl, mes, slijpsteen, scheermes en voorwerpjes van hout en been.
Het meest opvallend is het grote, opgerolde ijzeren zwaard. Het is
afkomstig uit Zuid-Duitsland en was oorspronkelijk gewikkeld in textiel.
Het houten gevest was versierd met goud.
Afbeelding: Zwaard uit het graf van ‘De Vorst van Oss’, Oss, 800-500 v. Chr. (foto Rijksmuseum van
Oudheden)
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Helden, 100 v. Chr. – 100 na Chr.
Een geknielde man is verwikkeld in een wild gevecht met een leeuw. De
muil van de leeuw is wijd opengesperd. Klauwen en ontblote tanden
zoeken hun doel. Erboven wordt een ram aangevallen door twee andere
leeuwen. Eronder flankeren twee honden een stierenkop. De precieze
betekenis van de voorstelling is onbekend. De schijf werd gemaakt in
Thracië (het huidige Bulgarije en Roemenië) in de eerste eeuw v. Chr.
Waarschijnlijk was het een onderdeel van het harnas van een paard of ruiter. De schijf werd
gevonden in het veen, maar hoe is hij daar terecht gekomen? Mogelijk was het stuk uitgewisseld met
andere Keltische stammen en daarna geofferd. Een andere verklaring vormt de expansiedrift van het
Romeinse keizerrijk, waarbij Thracische huurlingen en hulptroepen werden ingezet.
Afbeelding: Sierschijf van verguld zilver, Helden, 100 v.Chr.– 100 na Chr. (foto Rijksmuseum van
Oudheden)
Odijk, 6de eeuw na Chr.
In de buurt van Odijk werd in 2008 deze strip goud gevonden, die is
opgerold tot een spiraal om gemakkelijk te kunnen vervoeren. De strip
was oorspronkelijk langer, maar aan één kant is er een stuk afgekapt.
Vergelijking met bijvoorbeeld het goudschatje uit Wijk bij Duurstede wijst
uit dat dit spiraalvormige baartje uit de zesde eeuw dateert. Hoewel
opgerold ‘gewichtsgeld’ in deze tijd vaker voorkomt, vooral in
Scandinavië, is deze opgerolde strip uniek. Het goudbaartje weegt 20,6
gram en is 22 karaats goud, waarvan in deze tijd munten en sieraden
werden gemaakt. Bij het goudbaartje werden verder geen andere vondsten gedaan. Het is dan ook
waarschijnlijk niet afkomstig uit een graf en ook geen offergift. Mogelijk heeft een handelaar het
goudbaartje verloren bij het doorkruisen van de Utrechtse heuvelrug.
Afbeelding: Opgerold goudbaartje, Odijk, 6de eeuw na Chr. (foto Rijksmuseum van Oudheden)
Rijnsburg, 550-700
In 1913 is in Rijnsburg een perceel tuinbouwgrond omgespit, waarbij een
aantal rijk versierde voorwerpen werd gevonden. Het terrein bleek een
Merovingisch grafveld, dat in gebruik was van ca. 550 tot 700 na Chr.
Omdat de meeste urnen, sieraden, kralensnoeren en andere voorwerpen
opgegraven en vervolgens verkocht zijn, is de precieze grootte en
indeling van het grafveld onduidelijk. Maar vondsten zoals een vervulde
gesp, een beslagplaatje met rood-wit-blauw email, een vierkante
muntgewichtje (van 1 uncia) en schijffibula met inlegwerk duiden er op
dat in Rijnsburg een aantal mensen heeft gewoond van heel hoge status.
Afbeelding: Schijffibula met inlegwerk, Rijnsburg, 550-700 na Chr. (foto Rijksmuseum van Oudheden)
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Midden-Delfland, 15de eeuw
Kinderschoenen wijken af van schoenen voor volwassenen doordat ze
halfhoog zijn. Ze zijn makkelijker aan te trekken dan hoge schoenen,
stevig genoeg en je verliest ze niet zo snel als lage schoenen. Ook hebben
ze een gemakkelijke sluiting: kleine strookjes leer met een bolle knoop
aan het einde hoeven alleen maar door gaatjes aan de andere kant
gehaald te worden. Deze schoen is als een propje vuil leer opgegraven in de Woudse Polder. Hij is
geschonken aan het museum op voorwaarde dat de schoen gerestaureerd zou worden.
Afbeelding: kinderschoen van leer, Woudse Polder(Midden Delfland), 15de eeuw. (foto Rijksmuseum
van Oudheden)

Vlaardingen, 1770-1790
Wie eind achttiende eeuw van de haven van Vlaardingen naar de
Markt liep, kon herberg De Visscher niet missen. Het was een rokerig
café waar bier, wijn en gedestilleerd werden geschonken − en
‘vissersverhalen’ verteld. In de opkamer, de baaierd, was het rustiger
en kon je koffie of thee drinken en iets eten. Achterin was de keuken
en op de bovenverdieping woonde de herbergier met zijn gezin. In de
gang naar de keuken lag een beerput, waarin archeologen later meer
dan 1000 stuks drink– en eetgerei en 227 pijpenkoppen uit 1770-1790
vonden. Met behulp van een boedelinventaris uit 1774 van dit pand
was na te gaan waar in de herberg die voorwerpen zijn gebruikt. De drie gekruiste haringen op de
borden waren mogelijk het logo van de herberg. Bruikleen van de Gemeente Vlaardingen.
Afbeelding: Bord met drie gekruiste haringen, genomen in depot, Vlaardingen, 1770-1790.
(foto: Annemarieke Willemsen)

De zaalteksten van de afdeling ‘Archeologie van Nederland’ met vele andere
‘archeologische verhalen’ vindt u op www.rmo.nl/pers (downloaden met wachtwoord
’journalist’).
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