Uit de zee

From the Sea

Nederland is voor een groot deel aangespoeld, verwaaid, afgebroken en opgebouwd door de zee. Deze dynamische
relatie kent een lange geschiedenis.
Tijdens de ijstijden ligt de Noordzee
droog. Een weids dal tussen Nederland en
Groot-Brittannië wordt doorsneden door
voorlopers van de Maas, Rijn en Thames.
Dit water- en voedselrijke gebied vormt
een geschikte plek om te leven. In vissers
netten, op de Maasvlakte en in het afval
van schelpen- en zandzuigers vinden we
daar bewijzen van: botten van mammoeten, neushoorns en andere ijstijdfauna,
maar ook vuurstenen werktuigen, zoals
vuistbijlen van de eerste bewoners van
dit gebied: de Neanderthalers.
Vanaf 10.000 jaar geleden warmt het klimaat langzaam op en het landschap verandert. Met pijlen, speren en harpoenen
wordt er nu door de moderne mens op vis,
vogels en wild gejaagd. Rond 5000 v. Chr.
nadert de Noordzee onze huidige kustlijn.

Much of the Netherlands has been deposited, built up and eroded by the sea. This
dynamic relationship has a long history.
During the ice ages, the North Sea was
dry land. Precursors of the Meuse, Rhine,
and Thames rivers traversed a wide valley between the Netherlands and Great
Britain. This watery region, rich in food,
was ideal for human habitation. Evidence
for this is found in fishermen’s nets, on
the Maasvlakte and in the waste of sand
and shell dredgers: bones of mammoths,
rhinoceroses, and other ice age fauna, as
well as flint tools, such as the hand-axes
used by the region’s first inhabitants: the
Neanderthals.
About 10,000 years ago, the climate
gradually warms up and the landscape
changes. It is now modern humans who
fish and hunt with arrows, spears and
harpoons. Around 5000 BC, the North Sea
approached the Netherlands’ current
coastline.

Noordzee

North Sea

120.000-6000 jaar geleden

120,000-6000 years ago
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1 Vuistbijlen, Greath Yarmouth, bruikleen
collectie Meulmeester
2 Getande spitsen, been en gewei,
Maasvlakte
3 Doorboorde kwartsiet, onderdeel van
graafstok, Bruine Bank
4 Doorboorde hak, oeros, Bruine Bank

1 Hand-axes, Great Yarmouth, on loan
from the Meulmeester Collection
2 Barbed points, bone and antler,
Maasvlakte
3 Perforated quartzite, part of a digging
stick, Brown Bank
4 Perforated pick, aurochs, Brown Bank

Afb. Kustlijn ca. 9000 jaar geleden. Tekening: Olav Odé,

Fig. Coastline c. 9,000 years ago. Drawing: Olav Odé,

Hilversum.

Hilversum.

Naaste verwanten

Close Relatives

Tussen het afval van een schelpenzuiger
werd in 2001 het eerste Nederlandse
fossiel van een Neanderthaler gevonden. Onderzoek bevestigde dat het stuk
schedel met een karakteristieke zware
wenkbrauwboog van een Neanderthaler
moet zijn geweest, waarschijnlijk een
jonge man. Een kleine holte achter de
wenkbrauwboog bleek ontstaan door een
goedaardige, onderhuidse tumor. Onderzoek van stabiele isotopen toonde aan
dat ‘Krijn’ – zoals het fossiel genoemd is –
een echte vleeseter was.
Neanderthalers (ca. 350.000-30.000
jaar geleden) zijn ontstaan in Europa.
Ondanks verschillen in lichaamsbouw
en lengte zijn ze nauw verwant aan ons.
Recent onderzoek heeft aangetoond
dat moderne mensen buiten Afrika 1-4%
van hun DNA delen met Neanderthalers.
Beide soorten hebben zich dus vermengd.
Uiteindelijk stierf de Neanderthaler uit,
waarschijnlijk mede door de snelle klimaatswisselingen in de laatste ijstijd en
een beperkter aanpassingsvermogen.

The first Dutch fossil of a Neanderthal
was found in 2001, among the waste of a
shell dredger. Research confirms that the
skull fragment with the characteristic
heavy eyebrow ridges is that of a Neanderthal, probably a young man. A small
cavity behind the brow ridge was caused
by a benign subcutaneous tumour.
Research on stable isotopes has shown
that ‘Krijn’, as he has been called, was a
real carnivore.
The Neanderthal (c. 350,000-30,000 years
ago) originated in Europe. Despite differences in height and build, they were
closely related to modern man. Recent
research indicates that non-African modern humans share 1-4% of their DNA with
Neanderthals; the two species mixed. The
Neanderthal eventually died out, probably because of the rapid climate changes
in the last ice age and their more limited
adaptability.

Zeelandbanken
90.000-10.000 jaar geleden

Zeeland Ridges
90,000-10,000 years ago
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1 Voorhoofdsbeen van Neanderthaler,
bruikleen collectie Anthonis
2 Schedelfragment van moderne mens,
bruikleen collectie Glimmerveen

1 Frontal bone of a Neanderthal, on loan
from the Anthonis Collection
2 Fragment of a Homo sapiens skull, on loan
from the Glimmerveen Collection

Afb. Fossiel in Neanderthalerschedel van La Chapelle-aux-

Fig. Fossil in Neanderthal skull from La Chapelle-aux-

Saints. Projectie: Max Planck Institute for Evolutionary

Saints. Projection: Max Planck Institute for Evolutionary

Anthropology, Leipzig.

Anthropology, Leipzig.

Aan de oevers van de Maas

On the Banks of the Meuse

In 1980 ontdekten archeologen in de lössen grindgroeve Belvédère bij Maastricht
vindplaatsen van Neanderthalers.
Twaalf concentraties vuursteen en botmateriaal werden opgegraven. Een deel
van de ‘kampementen’, indertijd gelegen
aan de Maasoevers, dateert uit een warme fase vóór de laatste ijstijd, meer dan
250.000 jaar geleden. De dichtbegroeide
oeverzone kijkt in die tijd uit op een trage,
breed meanderende rivier. Loofbossen
omzomen oude rivierarmen. Hogerop is
het terrein meer open.
Doordat de Maas regelmatig buiten haar
oevers trad, dekte ze de vindplaatsen af
met slib. Alles ligt dus nog, min of meer
intact, waar het is achtergelaten. Door
het weer aan elkaar passen van stukken
vuursteenafval en werktuigen (‘refitting’)
krijgt men inzicht in de activiteiten van
de Neanderthalers. De oever van de Maas
blijkt herhaaldelijk kortstondig bezocht,
om vuursteen te zoeken en werktuigen
te maken of repareren. Sommige werk
tuigen werden meegenomen naar andere
plekken, andere in de directe omgeving
gebruikt.

In 1980 archaeologists discovered a
Neanderthal site in the Belvédère loess
and gravel quarry, near Maastricht.
Twelve concentrations of flint and bone
material were excavated. Some of the
‘encampments’, situated on the banks of
the Meuse river at the time, date from a
warm period before the last ice age, over
250,000 years ago. The densely wooded
region overlooked a sluggish, widely
meandering river. Deciduous forests
surrounded the old river channels. Higher
up, the land was more open.
The sites were covered with sediment
when the Meuse flooded its banks, preserving everything more or less intact.
By ‘refitting’ pieces of flint debris and
tools, we can learn about the activities
of Neanderthals. We find that they often
visited the banks briefly, to make or repair
tools and search for flint. Some tools were
taken elsewhere, while others were used
in the direct vicinity.

Maastricht –
Belvédère
300.000-250.000 jaar geleden

Maastricht –
Belvéderè
300,000-250,000 years ago
3

1 Speerpunten of messen
2 Aaneengepaste vuursteenafslagen (‘refit’)

1 Spear points or knives
2 ‘Refitted’ flint flakes

Afb. Opgraving in groeve Belvédère. Foto: Faculteit

Fig. Excavation in Belvédère quarry. Photo: Faculty of

Archeologie, Universiteit Leiden.

Archaeology, Leiden University.

Overleven aan de waterrand

Survival at the Water’s Edge

De beboste, waterrijke omgeving in het
dal van de Maas vormt een ideale plek
om voedsel te vinden zoals vruchten,
noten en vis. De Neanderthalers blijken
vooral op zoek naar vlees en dus jachtbuit.
Voor dieren als steppenneushoorn, bos
olifant, bizon, ree en reuzenhert vormen
de oevers van de Maas dé plek bij uitstek
om te grazen of te drinken. Ideaal jacht
terrein.
Neanderthalers staan bekend als uitstekende jagers. Door hun wapens en
technieken, maar vooral door onderlinge
communicatie, planning en intelligentie
stonden ze bovenaan de voedselketen.
Maar, hoe kun je hier met vuursteen
bewijs voor leveren? Door gebruikssporen
op vuursteen microscopisch te onderzoeken en in experimenten na te bootsen, is
het mogelijk meer te weten te komen. Op
een mes zijn gebruikssporen aangetroffen
die het meest lijken op sporen die ontstaan bij het slachten van een dikhuid. Dat
mes werd gevonden tussen de resten van
twee jonge steppenneushoorns.

The wooded, watery region of the Meuse
valley abounds in foods such as fruits,
nuts and fish. As keen meat-eaters, the
Neanderthals hunted game. Animals
like rhinoceros, forest elephant, bison,
roe deer, and giant deer liked to graze or
drink on the banks of the Meuse − making
this an ideal hunting-ground.
Neanderthals were excellent hunters.
Their weapons and technical prowess,
and above all their communication, planning and intelligence put them at the
top of the food chain. But how can flint
provide the proof for this? Much can be
learned by microscopically examining
the traces of wear on flint and reproducing these in experiments. Traces found
on one knife resemble those made when
slaughtering a thick-skinned animal or
pachyderm. The knife in question was
found among the remains of two young
rhinoceroses.

Maastricht –
Belvédère
300.000-250.000 jaar geleden

Maastricht –
Belvédère
300,000-250,000 years ago
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1 Kiezen van jonge steppenneushoorn
2 Vuurstenen rugmes, site G
3 Schedel reuzenhert, site K

1 Molars of a young ‘steppe rhinoceros’
2 Backed knife, flint, site G
3 Skull of a giant deer, site K

Afb. Experimenten leveren vergelijkbare gebruiks-

Fig. Experiments yield similar traces of wear. Photo:

sporen op. Foto: Laboratorium voor Artefactstudies

Laboratory for Artefact Studies, Leiden University.

Universiteit Leiden.

Rondom de haard

Around the Fire

Deze haard brandde 11.650 jaar geleden
voor het laatst. Hij lag in het midden van
een kampement van rendierjagers van de
Hamburg-cultuur, in de buurt van het huidige Oldeholtwolde. Deze jagers vormden
na de onbewoonbare koude van de laatste ijstijd de eerste kolonisten van noordelijke gebieden, zoals Noord-Nederland,
Duitsland, Denemarken en Polen. Het
kampement was gelegen op een steile
helling aan de voet van een duin boven de
oever van de Tjonger. Het duin, begroeid
met lage struiken, keek uit over de weidse
toendra. Het was een ideale plek om te
vissen, om enkele dagen de migrerende
kuddes rendieren in de gaten te houden,
of voor een hinderlaag als het wild de
rivier oversteekt.
De haard werd in een kleine kuil gemaakt
van platte zandstenen. Houtskool
resten tonen aan dat onder de haard een
vuur werd gemaakt van wilgentakken.
Die groeiden in het dal. De hete stenen
werden gebruikt om vlees of vis op te
roosteren.

The fire in this hearth last burnt 11,650
years ago, in the middle of a camp of
reindeer hunters of the Hamburg culture,
near present-day Oldeholtwolde. Following the final ice age, when this region had
been uninhabitable, these hunters were
the first colonists of northern regions
such as the northern Netherlands, Germany, Denmark, and Poland. The encampment was situated on a steep slope at the
foot of a dune on the banks of the Tjonger.
The dune, which was overgrown with low
shrubs, overlooked the vast tundra. It was
an ideal place to fish, to spend several
days watching the migrating reindeer
herds, or to ambush the animals as they
crossed the river.
The hearth was built from sandstone
slabs in a small pit. Charcoal remains
show that a fire was built underneath the
hearth, using branches of willow, which
grew in the valley. The hot stones were
used to roast meat or fish.

Oldeholtwolde
ca. 11.650 jaar geleden

Oldeholtwolde
c. 11,650 years ago
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1 Kuilhaard van ‘Dala’-zandstenen met
brandsporen
2 Reservestenen voor de haard, of
‘tafelstenen’ om op te snijden

1 Hearth-pit of ‘Dala’ sandstone slabs with
traces of fire
2 Spare stones for use in the hearth or ‘table
stones’ used as cutting slabs

Vuur, voedsel en vermaak

Fire, Food and Fun

De kleine familiegroep jager-verzamelaars leidde een mobiel bestaan. De trek
van de rendierkuddes bepaalde hun
verblijfplaats en levensritme. Daarbij
konden in een jaar aanzienlijke afstanden afgelegd worden. Meestal was men
slechts dagen of hooguit enkele weken
op een plek. De kuddes leverden voedsel
(vlees), kleding (huiden) en gereedschap
(been). De haard vormde de plek voor het
gezin om warm te worden, kleding en
gereedschap te maken en verhalen uit te
wisselen.
Een meter naast deze haard lag een kleine
kring van verbrande stenen en veel fragmenten gebroken kwarts. De kring hield
een huid op zijn plek waarin gekookt
werd. Het water werd verhit met gloeiende stenen uit het vuur, die veelvuldig
kapot sprongen. In de buurt van deze kuil
is een concentratie ‘gastrolieten’ aangetroffen, maagsteentjes van sommige
grotere vogels, zoals ganzen. Wellicht
stond er soep op het menu.

The small family group of hunter-gatherers was nomadic. The migratory movements of the reindeer herds determined
their dwelling place and the rhythm of
their lives. Great distances could be covered each year, staying in one place for
only a few days or a few weeks at most.
The herds provided food (meat), clothing (hides) and tools (bone). The hearth
was where the family gathered to keep
warm, to make clothes and tools, and to
exchange stories.
A few feet away from this hearth lay a
small circle of burnt stones and many
fragments of broken quartz. The circle
held a hide in which food was cooked in
place. The water was heated with red-hot
stones from the fire. These often cracked
and broke. Near this pit, a concentration of gastroliths was found, ‘stomach
stones’ from geese and other large birds.
Perhaps soup was on the menu.

Oldeholtwolde

Oldeholtwolde

ca. 11.650 jaar geleden

c. 11,650 years ago
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1 Kookkuil met kring van stenen
2 Kooksteen, kwarts
3 Maalsteen

1 Cooking pit with circle of stones
2 Cooking stone, quartz
3 Quern

Film: Voedselbereiding in kookkuil. Productie en copyright:

Film: Food preparation in a cooking pit. Production and

Gallo-Romeins Museum i.s.m. CETREP.

copyright: Gallo-Romeins Museum in collaboration with
CETREP.

Veelzijdig vuursteen

Versatile Flint

Om te overleven in de uitgestrekte, barre
vlaktes was vuursteen onontbeerlijk. Men
maakte er pijlpunten van en werktuigen
zoals krabbers, boortjes, stekers en messen. Daarmee werden huiden bewerkt
voor kleding, been en gewei voor naalden en harpoenen, of hout voor pijlen.
Gebruikssporen tonen aan dat er in Oldeholtwolde veel huiden werden bewerkt.
Sommige werktuigen bracht men mee
van elders, maar in de buurt kon men vers
vuursteen verzamelen. In deze tijd (het
jong-paleolithicum) ontstaat een traditie
waarbij men smalle spanen vuursteen
van een kernsteen slaat. Van deze ‘klingen’ maakte men de werktuigen.
Door de verspreiding van het vuursteen
en de vakkundigheid van bewerking,
vermoeden de onderzoekers dat er één
ervaren en twee minder ervaren vuursteenbewerkers rondom het vuur zaten:
een man die zijn twee zoons lesgaf?

Flint was crucial for survival in the vast,
inhospitable plains. It was knapped
into arrowheads and tools like scrapers,
borers, burins and knives. These were
used to work hides for clothes, bone
and antler for needles and harpoons, or
wood for arrows. Wear traces reveal that
numerous hides were worked in Oldeholtwolde. Some tools were brought from
elsewhere, but fresh flint could be gathered near the camp. In this period (the
Upper Palaeolithic) a tradition evolved of
striking narrow pieces of flint from a core
stone. These ‘blades’ were then made into
tools.
The distribution of the flint and the expert way in which it was shaped, causes
researchers to believe that three flint
workers sat around the fire, one experienced and two less so: a man teaching his
two sons, perhaps?

Oldeholtwolde
ca. 11.650 jaar geleden

Oldeholtwolde
c. 11,650 years ago
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1–3 Boortjes , klingen en stekers
4 Krabbers
5 Combinatiewerktuigen
6 Spitsen (pijlpunten)
7 Klingen en boortje
8 Kernsteen met klingen
9 Klopsteen

1–3 Borers, blades and burins
4 Scrapers
5 Combination tools
6 Points (arrowheads)
7 Blades and borer
8 Core with blades
9 Hammer stone

Afb. Reconstructie van enkele pijlen uit Oldeholtwolde.

Fig. Reconstruction of several arrows from Oldeholtwolde.

Pijlpunten werden geschacht met berkenpek of pees van

Arrowheads were hafted using birch pitch or animal

dieren. Tekening: Roel Bakker.

tendons. Drawing: Roel Bakker.

Vuursteenkabinet

Flint Cabinet

Vuursteen ontstaat als kiezelzuur (SiO2)
neerslaat in kalkafzettingen. Door de
compacte samenstelling van dit silicaat
is vuursteen vaak glasachtig en uitzonderlijk hard. Het meeste vuursteen in ons
land is gevormd in het Krijt (ca. 145-66
miljoen jaar geleden). In Limburg is het
vuursteen nog te vinden in de oorspronkelijke afzettingen (mergel). Verder noordelijk is vuursteen te vinden in rivierafzettingen, keileembodems, stuwwallen en
aan de kust. Vuursteen is het staal van de
steentijd. Gedurende honderdduizenden
jaren vormt het de grondstof voor werktuigen en wapens van zowel Neander
thaler als moderne mens. >

Flint is formed when silicic acid (SiO2)
accumulates in chalk formations. The
compactness of this silicate means that
flint is often glassy and extremely hard.
Most of the flint in the Netherlands was
formed in the Cretaceous period (c. 145-66
million years ago). In Limburg, flint can
still be found in its original limestone
deposits. Further north, flint is found
in river deposits, boulder clay, pushed
moraines, and on the coast. Flint was the
steel of the Stone Age. For hundreds of
thousands of years, it was used by Neanderthals and modern humans to make
tools and weapons. >

Diverse locaties
250.000-2600 jaar geleden

Various Locations
250,000-2600 years ago
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Paleolithicum, 300.000-30.000 jaar geleden
1-2 Vuistbijlen, Rhenen en Maastricht
3 Spitsen, Rhenen
4 Schaaf en Levallois-afslag, Noordzee
5 Vuistbijl, Moerslag
Laat-Paleolithicum, 13.000-9600 jaar geleden
6 Klingkern, Magdalénien, St.-Geertruid
7 Spitsen, Hamburgien
8 Spitsen, Federmesser-groep, Drunen
9 Spitsen, Ahrensburg-cultuur
10 Werktuigen, Magdalénien, Eyserheide
Mesolithicum, 8800-5000 v. Chr.
11 Benen harpoen, replica
12 Tranchetbijl, Oldemarkt
13 Spitsen, Vroeg-Mesolithicum
14 Spitsen, Midden-Mesolithicum

Palaeolithic, 300,000-30,000 years ago
1-2 Hand-axes, Rhenen and Maastricht
3 Points, Rhenen
4 Scraper and Levallois-flake, North Sea
5 Hand-axe, Moerslag
Late Palaeolithic, 13,000-9600 years ago
6 Blade core, Magdalenian, St.-Geertruid
7 Points, Hamburgian
8 Points, Federmesser group, Drunen
9 Points, Ahrensburgian
10 Tools, Magdalenian, Eyserheide
Mesolithic, 8800-5000 BC
11 Bone harpoon, replica
12 Tranchet axe, Oldemarkt
13 Points, Early Mesolithic
14 Points, Middle Mesolithic

> Vuursteen wordt bewerkt door er direct
of indirect op te slaan of te drukken, vaak
met een andere steen, een stuk hout,
been of gewei. Door de homogene kwaliteit van het materiaal is het mogelijk een
gecontroleerd eindproduct te maken.
Zelfs na de introductie van brons blijft
vuursteen nog lang populair.

Diverse locaties
250.000-2600 jaar geleden

> Flint is shaped by hammering it or applying pressure to it, directly or indirectly,
often using another stone or a piece of
wood, bone or antler. The material’s homogeneity allows for the production of
a controlled end product. Flint remained
popular long after the introduction of
bronze.

Various Locations
250,000-2600 years ago
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15 Spitsen, Laat-Mesolithicum
16 Inventaris van jachtkamp, Budel
17 Geschachte spitsen, replica’s
Vroeg-Neolithicum, 5300-4900 v. Chr.
18 Bandkeramische pijlpunten, Elsloo
19 Bandkeramische werktuigen, Elsloo
20 Bandkeramische klingkern, Elsloo
Midden-Neolithicum, 4200-3400 v. Chr.
21 Klingkern, St.-Geertruid
22 Krabbers, Rijckholt
23 Pijlpunten, Michelsberg-cultuur
24 Spitsklingen, Michelsberg-cultuur
Laat-Neolithicum, 2900-2000 v. Chr.
25 Pijlpunten, dennenboom, Veluwe
26 Pijlpunten, weerhaken, Veluwe
27 Pijlpunten, driehoek en holle basis
28 Dolk, Rhomigny-Lhéry-vuursteen
29 Dolk, Grand-Pressigny-vuursteen
30 Dolk, Scandinavisch type
Bronstijd-Vroege IJzertijd, 2000-600 v. Chr.
31 Sikkel

15 Points, Late Mesolithic
16 Inventory of hunting camp, Budel
17 Hafted points, replicas
Early Neolithic, 5300-4900 BC
18 Bandkeramik arrowheads, Elsloo
19 Bandkeramik tools, Elsloo
20 Bandkeramik blade core, Elsloo
Middle Neolithic, 4200-3400 BC
21 Blade core, St.-Geertruid
22 Scrapers, Rijckholt
23 Arrowheads, Michelsberg culture
24 Pointed blades, Michelsberg culture
Late Neolithic, 2900-2000 BC
25 Arrowheads, tanged, Veluwe
26 Arrowheads, barbed, Veluwe
27 Arrowheads, triangle and hollow base
28 Dagger, Rhomigny-Lhéry flint
29 Dagger, Grand-Pressigny flint
30 Dagger, Scandinavian type
Bronze Age-Early Iron Age, 2000-600 BC
31 Sickle

Een jachtkamp in de Delta

Hunting Camp in the Delta

Deze hond werd rond 5300 v. Chr. begraven op een donk in de uitgestrekte delta
van Maas en Rijn. Deze locatie, tegenwoordig ‘Polderweg’ genaamd, vormde
samen met ‘De Bruin’, even verderop,
een tweetal droge eilanden in een uitgestrekt waterlandschap, gekenmerkt door
meren, rivieren, geulen, moerassen en
verder naar het westen kwelders en de
kust. Beide vindplaatsen documenteren
een millennium van leven en overleven
van een groep mobiele jager-visser-verzamelaars: mannen, vrouwen en kinderen.
Zij gebruikten ‘Polderweg’ om er jaarlijks
hun winterbasiskamp op te slaan. De top
van de donk was begroeid met bomen
en beschermde zo tegen de noorden- en
oostenwind. Op de zonnige zuidflank
stonden kleine verdiepte hutjes, uit
kijkend over een brede werk- en afvalzone
aan de waterkant. Daar vertrok men ook
per kano voor jachtexpedities.
Deze hond zal vaak zijn meegereisd, onmisbaar als hij was bij de jacht. Hij werd
dan ook begraven in het grafveld op de
top, als volwaardig lid van de gemeenschap.

This dog was buried around 5300 BC on a
Pleistocene dune in the vast Meuse-Rhine
delta. This location, now called ‘Polderweg’, and nearby ‘De Bruin’, were two dry
islands in a vast wetland landscape with
lakes, rivers, channels, marshland and further west, mud flats and the coast. Both
sites document a millennium of life and
survival of a group of nomadic huntergatherers and fishermen: men, women
and children. They set up their annual
winter base camps in ‘Polderweg’. Trees
stood on the top of the dune and offered
protection from the north and east winds.
On the sunny south flank stood dug-in
huts, overlooking a working area and
waste deposits along the water’s edge.
This was also the point of departure for
hunting expeditions, by canoe.
This dog was evidently an indispensable companion on hunting expeditions.
He was therefore interred in the burial
ground on top of the dune, as a fullfledged member of the community.

Hardinxveld –
Giessendam
5500-5300 v. Chr.

Hardinxveld –
Giessendam
5500-5300 BC
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1 Hondenskelet (reu, ouder dan 1,5 jaar)
Bruikleen Provinciaal Bodemdepot
Zuid-Holland

1 Dog skeleton (male, 1.5 year or over)
On loan from Province of South Holland

Werken met de natuur

Working with Nature

Naast voedsel verschafte de jachtbuit
ook materialen zoals been en gewei. Deze
werden gebruikt voor allerlei doeleinden.
Geweien werden verzaagd tot hakken,
bijlen en beitels. Er werden ook vattingen
van gemaakt voor vuurstenen werktuigen. Middenvoetsbeenderen van hert en
oerrund werden gespleten en gesneden
tot beitels en kokerbijlen. Tanden van
everzwijn, bever en edelhert dienden als
beitelklingen en sieraden. Gutsen, lange
priemen en naalden werden gemaakt van
vogelbotten, waaronder die van zwaan
en zeearend. Al deze werktuigen vormden samen met vuursteen de ‘toolkit’ om
te overleven. Versiering geeft aan dat ze
waardevol waren, misschien wel
persoonsgebonden. Sommige stijlmotieven passen in Scandinavische en NoordFranse versieringstradities.

Besides food, hunting spoils also provided materials such as bone and antler.
These were used for a variety of purposes.
The different parts of antlers were sawn
down to make picks, axes, and chisels, as
well as hafts for flint tools. The long foot
bones of deer and aurochs were split and
carved into chisels and socketed adzes.
The teeth of wild boar, beaver and deer
were used as chisels, knives, and items of
jewellery. Gouges, long awls, and needles
were made from the bones of birds such
as swans and white-tailed eagles. Together with flint, all these tools made up an
indispensable survival kit. The decoration
on some tools reflects their value and
may indicate personal ownership. Some
stylistic motifs, such as scoring and rows
of dots are linked to decorative traditions
in Scandinavia and northern France.

Hardinxveld –
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1 Doorboorde tand, edelhert
2 Werktuigen van tanden van wild zwijn
en bever
3 Priem, bot van zwaan, versierd
4 Benen vatting (versierd)
5 Benen beitel en kokerbijl
6 Geweibijlen
7 Getande schrabber van gewei
8 Geweivattingen (deels versierd)
9 Priemen en polijststeen
Bruikleen Provinciaal Bodemdepot
Zuid-Holland

1 Perforated tooth, red deer
2 Tools made from the teeth of wild boar
and beaver
3 Bone awl (swan bone), decorated
4 Bone haft (decorated)
5 Bone chisel and socketed adze
6 Antler axes
7 Denticulated scraper, antler
8 Antler hafts (some decorated)
9 Awls and grinding stone
On loan from Province of South Holland

Langs meren, kreken en rivieren

Along Lakes, Streams and Rivers

Aan de voet van de donk ‘De Bruin’ lag
deze kano afgemeerd, in de buurt van een
forse omgevallen boom. De boorden van
de kano zijn later door de druk van de afdekkende klei naar binnen geklapt, maar
het vaartuig lijkt intact en bruikbaar achtergelaten. De kano is vervaardigd uit een
flinke, rechte stam van een linde. De stam,
die 1 tot 2 ton woog, is ontschorst en uitgehold met behulp van vuur en een dissel
van been of gewei. De sporen daarvan
zijn aan de binnenzijde nog te zien. De
kano diende als vervoermiddel voor drie
tot vier personen en transport van voedsel en grondstoffen. Kano’s werden ook
gebruikt om waternoten te verzamelen
of om te vissen. De kano stond centraal in
het leven van de donkbewoners. Hij was
van levensbelang, voor de jacht en voor
contacten en soms de enige manier om
naar de verschillende kampplaatsen te
reizen.

This canoe lay moored at the foot of the
dune ‘De Bruin’, near a large fallen tree.
Its sides later caved in under the pressure
of the clay that covered it, but the vessel
appears to have been abandoned intact
and in a navigable state. It was made from
the large, straight trunk of a lime tree.
The trunk, which weighed 1 to 2 tons, was
stripped of its bark and hollowed out
using fire and a bone or antler adze. The
marks attesting to this work are still visible on the inside. The canoe could carry
up to four people and was used to transport food and raw materials. It was also
used for fishing, or for gathering water
chestnuts. Canoes played a central role in
the lives of the dune-dwellers. They were
vital for hunting and for making contact
with others, and were sometimes the only
means of reaching the different encampments.

Hardinxveld –
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1 Boomstamkano, 5,49 m, lindenhout
2 Fragmenten van gewei
Bruikleen Provinciaal Bodemdepot
Zuid-Holland

1 Dug-out canoe, 5.49 m, lime
2 Antler fragments
On loan from Province of South Holland

Afb. Kano’s bij Sun-Moon meer, Japan. Foto: Universiteit

University, Wikimedia.

van Tokyo, Wikimedia.

Fig: Canoes moored in Sun-Moon lake, Japan. Photo: Tokyo

Buigzaam en sterk

Strong and Elastic

In de natte, bosrijke delta waren diverse
houtsoorten voorhanden, met elk speci
fieke eigenschappen. De kano werd
gemaakt van lindenhout, dat redelijk
schaars was, maar makkelijk te bewerken
en zonder al teveel knoesten. Bijlstelen,
speren en peddels werden veelal gemaakt
van essenhout dat tegelijkertijd sterk en
veerkrachtig is. Graafstokken dienden om
in de zandige grond op zoek te gaan naar
wortels en knollen. Het uiteinde werd
vaak aangekoold in het vuur, waardoor
het harder werd. Iepenhout werd vooral
voor bogen gebruikt. Door zijn lange nerf
is dit hout zeer veerkrachtig. De boog van
Polderweg is van het Holmegaard-type,
met brede bladen en een smallere greep.
Met dit soort krachtige bogen kon men
pijlen ver en hard schieten. Op het blad
naast de greep staan kleine bundels kerfjes, mogelijk een eigendomskenmerk.

Many types of wood were available in
the wet and wooded delta, each with
its own specific properties. The canoe
was made from lime wood, which was
fairly scarce but easy to work, with relatively few knots. Axe-handles, spears and
paddles were generally made from ash,
which is both strong and flexible. Digging
sticks were used to find roots and tubers
in sandy soil. The tips were often lightly
charred in fire to make them harder.
Elm was mainly used for bows. The long
grain of this wood makes it extremely
flexible. The bow from Polderweg is a
‘Holmegaard’ type, with wide limbs and
a narrow grip. With this kind of powerful
bow arrows could be shot hard and could
travel a long distance. Incised on the side
of the grip are small clusters of notches,
possibly an owner’s mark.
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3
4
5
6

Twee houten peddels, essenhout
Bijlsteel, essenhout
Groot fragment van boog, iepenhout
Twee speerfragmenten, essenhout
Graafstok, Gelderse roos
Aambeeld, eikenhout
Bruikleen Provinciaal Bodemdepot
Zuid-Holland

Afb. Reconstructie van de boog van Polderweg. Tekening
Roel Bakker.

1 Two wooden paddles, ash
2 Axe-handle, ash
3 Large fragment of bow, elm
4 Two spear fragments, ash
5 Digging stick, Guelder rose
6 Anvil, oak
On loan from Province of South Holland
Fig. Reconstruction of the bow from Polderweg. Drawing:
Roel Bakker.

Leven in overvloed

Life in Abundance

Overwinteren in de rivierdelta was vaak
koud en nat. Haard, kleding en hut boden
echter bescherming en comfort, terwijl de
waterrijke omgeving voedsel en materialen leverde. Men joeg op edelhert, ree en
wild zwijn en plaatste strikken en vallen
voor otters en bevers. De pelzen zijn dan
op hun best en de bevers het vetst. Eenden, ganzen en zwanen werden ook veel
geschoten. In de herfst verzamelde men
noten, vruchten en paddenstoelen en er
werd gevist met fuiken en vissperen, vooral op snoek. Weer thuis werd met pyriet en
tonderzwam een vuurtje gemaakt.

Spending the winter in the river delta
was often cold and wet. But the hearth,
clothing, and the hut gave protection
and comfort, while the watery surroundings supplied food and materials. People
hunted red deer, roe deer, and wild boar,
and – when the pelts were best and the
beavers at their fattest − traps were laid
for otters and beavers. Ducks, geese and
swans were also shot. In autumn,people
gathered nuts, fruits and mushrooms, and
fished with traps and spears. Pike was a
favourite catch. Back home, pyrite and
tinder fungus were used to make a fire.

Hardinxveld –
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1 Vogelbotten (o.a. zeearend, eend, gans)
2 Maalsteen met ligger
3 Pyrietknolletje en tonderzwam
4 Ribfragment oerrund
5 Beverbotten met snijsporen
6 Schedelfragment met gewei, edelhert
7 Onderkaak van wild zwijn
8 Bever- en otterschedels (ingeslagen)
9 Metapodia met zaagsporen
10 Buikschild van moerasschildpad
11 Schedelfragment van grijze zeehond
12 Visresten en beenplaten van steur
13 Wortelknolletjes van speenkruid
14 Verbrande hazelnootdoppen
15 Verkoold appeltje
16 Waternoten
Bruikleen Provinciaal Bodemdepot
Zuid-Holland

1 Bones of birds (e.g. sea-eagle, duck, goose)
2 Quern with handstone
3 Pyrite nodule and touchwood
4 Aurochs rib fragment
5 Bones of beaver with cut marks
6 Red deer skull fragment with antler
7 Lower jaw of wild boar
8 Beaver and otter skulls (bashed-in)
9 Metapodia with saw marks
10 Abdominal shell of pond tortoise
11 Grey seal skull fragment
12 Remains of fish and sturgeon plates
13 Pilewort root tubers
14 Burnt hazelnut shells
15 Charred apple
16 Water chestnuts
On loan from Province of South Holland

Contact!

Making Contact!

De donken vormden slechts een deel van
het jaar een thuis voor hun bewoners. Op
doortocht ontmoette men andere groepen jagers. Men wisselde voedsel en spullen uit of er werden huwelijken gesloten.
Al vrij vroeg kwam men ook in contact
met nieuwkomers uit het zuiden: boeren
van de bandkeramische cultuur. Objecten
werden uitgewisseld, zoals de bandkeramische pijlspits die rond 5300 v. Chr. zijn
weg vond naar de donk van Polderweg.
Ook typisch zuidelijk vuursteen en aarde
werk kwam er terecht. Vanaf 5000 v. Chr.
zien we dat men zelf aardewerk vervaardigt, geheel in eigen traditie. Vanaf dat
moment noemen we deze groepen de
Swifterbantcultuur.
Enkele eeuwen later zet men een volgende stap op weg naar een boerenbestaan.
We zien enkele resten van gedomesticeerde dieren: rund, varken, schaap en geit. Ze
werden mogelijk als offer achtergelaten.

The inhabitants of the dunes only spent
part of the year there. On their travels
they met other groups of hunters. Food
and objects were exchanged and sometimes marriages were made. At quite an
early stage, there were encounters with
newcomers from the south: farmers of
the Bandkeramik culture. Objects were
exchanged, such as the Bandkeramik
arrowhead that found its way to the Polderweg dune around 5300 BC. Typically
southern types of flint and pottery have
also been found there. From 5000 BC onwards we see these people making pottery themselves, entirely in their own tradition. From then on, we call these groups
the Swifterbant culture.
A few centuries later, people took the
next step on the road to farming. We see
remains of domestic animals: cattle, pigs,
sheep and goats. They may have been
used as an offering

Hardinxveld –
Giessendam

Hardinxveld –
Giessendam

5500-4450 v. Chr.

5500-4450 BC
14

1 Spitsen, zuidelijk vuursteen
2 Bandkeramische pijlpunt
3 Klingen, zuidelijk vuursteen
4 Blicquy-aardewerk
5 Botten van schaap, varken en rund
6 Kernsteen, Rijckholt-vuursteen
7 Swifterbant-pot
Bruikleen Provinciaal Bodemdepot
Zuid-Holland
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7

Arrowheads, southern flint
Bandkeramik arrowhead
Blades, southern flint
Blicquy pottery
Bones of sheep, pig and cattle
Core stone, Rijckholt flint
Swifterbant pot
On loan from Province of South Holland

Een mysterieuze glimlach

A mysterious Smile

De ideeënwereld van mesolithische jagerverzamelaars vormt het meest ongrijpbare aspect van hun bestaan. Decoraties, afbeeldingen op voorwerpen, begravingen
en rituele handelingen vormen daarvan
een expressie. Net als dit mensfiguurtje.
Het werd in 1966 gevonden bij de aanleg
van de Volkeraksluizen bij Willemstad
(Noord-Brabant), acht meter beneden zeeniveau. Het beeldje lag tussen de wortels
van een boom op een steile zandrug aan
de rand van de natte Delta. Met de C14methode is aangetoond dat het eikenhouten figuurtje uit 5300 v. Chr. dateert. Het
hoofd lijkt met grote ogen, jukbeenderen,
neus en geopende mond naturalistisch
weergegeven. Het lichaam heeft iets weg
van een handvat.
Over de betekenis van het ‘Mannetje van
Willemstad’ tasten we in het duister. Uit
de etnografie blijkt dat in gemeenschappen van jager-verzamelaars sjamanen
vaak een belangrijke rol spelen. Zij gebruiken allerlei attributen om in contact
te komen met een spirituele wereld.
Misschien werd het beeldje vastgehouden bij rituele handelingen? Het blijft een
mysterie…

The conceptual world of the Mesolithic
hunter-gatherers is the most ephemeral
aspect of their lives. It was expressed in
decorations, images on objects, burials
and rituals. Just like this small human figure. It was found in 1966 during construction work on the Volkerak locks at Willemstad (Northern Brabant), eight metres
below sea level. The figurine lay between
the roots of a tree on a steep sandy ridge
at the edge of the wet Delta. C14 analysis
revealed that the oak figurine dates from
5300 BC. With its large eyes, cheekbones,
nose and open mouth, the head appears
to be depicted naturalistically. The body
somewhat resembles a handle.
We are completely in the dark as to the
significance of the ‘Willemstad man’.
Ethnographic research has shown
the importance of shamans in hunter-
gatherer communities. They used all
kinds of objects to contact the spiritual
world. Was this figurine held while performing ritual acts? It remains a mystery...

Willemstad

Willemstad

5300 v. Chr.

5300 BC
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1. ‘Mannetje van Willemstad’, eikenhout

1. ‘Willemstad man’, oak

Een rol na de dood

A Role after Death

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 Graetheide
gebied, 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 vinden
we vaker dissels en vooral pijlpunten,
wijzend op houtbewerking, jacht en
conflict. Graven naast elkaar worden
geïnterpreteerd als echtparen.

The first farmers lived in one place all
year round, cultivated land, and buried
their dead near the settlement. The Elsloo
burial ground was in use for some 150
years. It is the only burial ground in the
Graetheide region, where about 2000
people lived during this period. A total
of 113 graves were found. This means
that most of the dead were not buried or
cremated. The dead usually lay on their
sides in a crouching position in small pits.
Women were often buried with decorated
pottery and querns, items important in
food preparation. Their bodies were often
sprinkled with red ochre, possibly a symbol of life-force. In men’s graves, we tend
to find adzes and above all arrowheads,
denoting woodcarving, hunting, and
fighting. Graves found side by side are
believed to be those of married couples.

Elsloo

Elsloo
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Vuurstenen pijlpunten
Vuurstenen mes
Dissel, amfiboliet (lag bij schouder)
Wrijfsteen met rode oker
Twee potten uit mannengraf
Kleine dissels
Sikkelmes (oogstmes)
Maalsteen met geslepen rode oker
Versierde pot uit vrouwengraf

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Flint arrowheads
Flint knife
Adze, amphibolite (placed near shoulder)
Rubbing stone with red ochre
Two pots from a man’s grave
Small adzes
Sickle (harvest knife)
Quernstone with polished red ochre
Decorated pot from a woman’s grave

Afb. Reconstructie van een geschachte dissel. De steen

Fig. Reconstruction of a shafted adze. The stone was often

soort kwam vaak van ver. Tekening: Roel Bakker.

imported from distant parts. Drawing: Roel Bakker.

Grip op de natuur

Coming to Grips with Nature

De bandkeramische nederzetting van Elsloo, gelegen op de vruchtbare lössgrond
boven het Maasdal, is karakteristiek voor
de bewoningswijze van deze cultuur in
Centraal- en West-Europa. Elsloo en haar
buurdorpen vormden kleine, vrijgekapte
enclaves in een uitgestrekt oerbos. Op die
open plekken staan groepjes boerderijen
van dikke palen met lemen en houten
wanden, allen noordwest-zuidoost georiënteerd. De mannen kappen de bomen
met dissels voor bouwhout en ruimte.
Nieuwe huizen zijn in aanbouw, oude in
verval. Ernaast liggen kuilen met afval,
waaronder scherven versierd in de lokale
traditie. Aan de rand wordt vuursteen
bewerkt. Graan uit ondergrondse silo’s
wordt gemalen op maalstenen. Er zijn
moestuintjes. Varkens scharrelen rond.
Verderop liggen akkers met emmertarwe
en eenkoorn en grazen runderen in het
dal.

The Bandkeramik settlement of Elsloo,
located on the fertile loess soil above the
Meuse valley, is characteristic of this culture’s mode of habitation in Central and
Western Europe. Elsloo and its neighbouring villages were small enclaves in clearings created in the vast primeval forest.
In each clearing stood clusters of farmhouses constructed of thick posts with
walls of daub and wood, all aligned from
northwest to southeast. The men used
adzes to chop the trees for timber and to
create space. New houses are under construction, old ones are in a state of decay.
Along the sides of these lie pits containing refuse, including pottery sherds decorated in the local tradition. Flint is worked
at the edge. Grain from underground silos
is ground on querns. There are vegetable
gardens. Pigs root around. Fields with
wheat are a little further away, while
cattle graze in the valley.

Elsloo
5300-4900 v.Chr.

Elsloo
5300-4900 BC
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1 Maalsteen met ligger
2 Dissels
3 Grofwandig aardewerk
4 Rode oker en boortje
5–6 Sikkelmesjes en klopstenen
7–8 Pijlpunten en krabbers
9 Versierd aardewerk (lijn en spatel)

1 Quern with handstone
2 Adzes
3 Thick-walled pottery
4 Red ochre and borer
5–6 Sickle blades and hammer stones
7–8 Arrowheads and scrapers
9 Decorated pottery (line and spatula)

Film: Aardewerkproductie. Productie en copyright:

Film: Pottery production. Production and copyright: Gallo-

Gallo-Romeins Museum i.s.m. CETREP.

Romeins Museum in collaboration with CETREP.

Tussen jager en boer?

Between Hunter and Farmer?

In de afvalkuilen van de Bandkeramiek
komen soms scherven voor met een afwijkende vorm en versiering. Ten oosten van
de Rijn vinden we La Hoguette-aardewerk
en ten westen veelal Limburg-aardewerk.
Dit vrij zacht gebakken aardewerk is opgebouwd uit kleirolletjes, de klei is vaak
gemengd met botgruis. Er werden vooral
open kommen en schalen gemaakt. De
ingekraste versiering bestaat uit zigzagbanden, rechthoekige gearceerde vlakken, visgraatpatronen en driehoeken.
Bijzonder is dat dit aardewerk ook buiten
bandkeramische nederzettingen voorkomt, bijvoorbeeld op de Limburgse
zandgronden zoals bij Kesseleik. Over de
makers ervan tasten we in het duister.
Waren het inheemse jager-verzamelaars?
Ontstond dit soort aardewerk dan onder
invloed van de Bandkeramiek? Misschien
was het bandkeramisch aardewerk met
een aparte functie. Het zou ook meegebracht kunnen zijn door migranten, zoals
veeherders. Het duidt in ieder geval op
een periode vol verandering.

Bandkeramik refuse pits sometimes contain sherds with a different shape and
decoration. While La Hoguette pottery
is found to the east of the Rhine, to the
west we generally find Limburg pottery.
This fairly low-fired pottery is made of
rolls of clay, which was often tempered
with crushed bone. Mostly open bowls
and dishes were made. The inscribed
decorations are zigzag bands, rectangular
hatched and herringbone patterns, and
triangles.
Interestingly, this pottery is also found
outside the Bandkeramik settlements,
for instance on the sandy soils near
Kesseleik, Limburg. It is unknown who
made it. Local hunter-gatherers, perhaps?
Was this type of pottery influenced by
the Bandkeramik style? It may have been
Bandkeramik pottery with a distinct function. Or perhaps it was imported by cattle
herdsmen or other migrants. In any case,
it signals a period of change.

Kesseleik

Kesseleik
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1 Fragment schaal, Limburg-aardewerk

1 Fragment of a bowl, Limburg pottery

Graven naar vuursteen

Digging for Flint

De bossen tussen Rijckholt en Sint-Geertruid waren vanaf 4000 v. Chr. het toneel
van grote bedrijvigheid. Gedurende vele
eeuwen werd er vuursteen gemijnd om
aan de toenemende vraag te voldoen.
Men groef loodrechte schachten van
ongeveer een meter in diameter en tot
twaalf meter diep. Vond men een goede
vuursteenbank, dan werd die via zijwaartse gangetjes van 60-80 cm hoogte
ontsloten. De knollen vuursteen werden
liggend gewonnen met geweihakken en
gesteelde vuurstenen hakken (pics). Afgewerkte gangen werden opgevuld met
puin, terwijl pijlers en vluchtgangen de
risico’s beperkten. Er kon slechts één man
tegelijk aan het front werken. Het vele
productieafval wijst erop dat de knollen
in de nabije omgeving werden bewerkt
tot halffabricaten. Voor de aanleg van
de mijnen was specialistische kennis en
technisch inzicht vereist. Waarschijnlijk
exploiteerden lokale groepen boeren de
mijnen part-time, als seizoensarbeid.

From 4000 BC onwards, the woods
between Rijckholt and Sint-Geertruid
hummed with activity. Flint was mined
there for many centuries to meet a growing demand. Perpendicular shafts were
dug, about one metre in diameter and
up to twelve metres deep. Whenever
large flint deposits were found, they
were made accessible by digging transverse passages, 60-80 cm in height. The
flint nodules were extracted while lying
down, using antler picks and flint picks
with handles. Once a gallery had served
its purpose, it was filled up with rubble,
while risks were minimized by columns
and escape tunnels. Only one man at a
time could work at the front. The large
amount of debitage indicates that the
nodules were processed into roughouts
and blanks in the immediate surroundings. Specialist knowledge and technical
expertise were required for the construction of the mines. It seems likely that local
groups of farmers operated them on a
part-time, seasonal basis.

Rijckholt –
St.-Geertruid

Rijckholt –
St.-Geertruid
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Twee klingkernen met klingen
Vier halffabricaten voor bijlen
Vuurstenen hakken
Geweihak met sporen van gebruik

1
2
3
4

Two blade cores with blades
Four axe roughouts
Flint picks
Antler pick with traces of use

Afb. Een blik in een van de gangetjes. Duidelijk zichtbaar

Fig. A view of one of the small passages. A column and

zijn een pijler en dikke knollen vuursteen. Foto: Henk

chunky nodules of flint are clearly visible. Photo: Henk

Brandsen, Amsterdam.

Brandsen, Amsterdam.

Gewilde streekproducten

Popular regional Products

In de loop van het neolithicum werden
steeds grotere stukken land in cultuur
gebracht. Daardoor nam ten tijde van de
Michelsberg-cultuur de vraag naar vuurstenen bijlen toe. De vuursteenmijnbouw
was kleinschalig, maar consistent en
productief. In totaal zijn op 8 hectare zo’n
2000 mijnen van gemiddeld 25 vierkante
meter teruggevonden. Daarvan waren er
maar twee tot drie tegelijk in gebruik. Een
team van drie man per mijn produceerde
in een maand ongeveer 8000 kilo vuursteen. Gedurende de periode van exploitatie, die meerdere eeuwen besloeg, is er
naar schatting meer dan 20.000.000 kilo
vuursteen gedolven.
Ter plekke werden halffabricaten voor
bijlen, krabbers en klingen gemaakt.
Deze voorzagen in de eigen behoefte,
maar werden ook uitgewisseld. Rijckholtvuursteen is gevonden in het Maasdal,
het rivierengebied, de Delta, het Rijnland,
Westfalen, Hessen en zelfs tot aan de
Zuid-Duitse Bodensee.

Ever larger plots of land were cultivated
as the Neolithic progressed. This boosted
the demand for flint axes at the time of
the Michelsberg culture. Flint mining was
a small-scale operation, but it was steady
and productive. In total, some 2000 mines
averaging 25 square metres each were
found in an area of 8 hectares. Only two or
three were in use at any one time. A threeman team working a single mine could
produce about 8000 kilos of flint a month.
It is estimated that over 20,000,000 kilos
of flint were mined in a period spanning
several centuries.
Roughouts for axes, scrapers and blade
tools were made on the spot. Some were
intended for local use and some exchanged with other groups. Rijckholt flint
has been found in the Meuse valley, the
riverine area, the Delta, the Rhineland,
Westphalia, Hesse, and even as far as
Bodensee in southern Germany.
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Bijlen uit Kaweide, Grave, Valkenswaard
Beitels uit Tienray en Rijckholt
Aaneenpassende klingen uit Linden
Spitskling, mes en krabber gevonden op de
Hazendonk
Raak aan: Rijckholtvuursteen met schors
(cortex) en ruw bewerkte fragmenten

1
2
3
4

Axes from Kaweide, Grave, Valkenswaard
Chisels from Tienray and Rijckholt
Refitted flakes from Linden
Pointed blade, knife and scraper found on
the Hazendonk
Please touch: Rijckholt flint with cortex and
roughly knapped fragments

De magische groene berg

The magic green Mountain

In het midden-neolithicum werden
naast vuurstenen bijlen ook bijlen van
gewone steen geproduceerd. Bijzonder
zijn exemplaren van jadeïet en eclogiet
met een groene kleur. Ze zijn afkomstig
uit de Alpen, maar worden gevonden over
grote delen van Europa, tot in NoordSchotland, zo’n 1800 kilometer ver weg.
Onlangs is door Franse archeologen een
aantal groeves ontdekt in de Italiaanse
Alpen bij Monte Viso en Monte Beigua (op
2000-2400 meter hoogte). Daar vinden de
meeste van deze bijlen hun oorsprong.
Etnografisch onderzoek, onder meer van
groepen in Papoea-Nieuw Guinea, toont
aan dat een moeilijk toegankelijke productieplaats de bijlen misschien extra
waardevol maakte.
Vanaf het begin van het vijfde millennium
v. Chr. worden steeds grotere bijlen geproduceerd. Deze pronkbijlen zijn vaak
niet gebruikt, maar eeuwenlang bewaard
en uitgewisseld, soms nagemaakt in lokale gesteenten en uiteindelijk vaak ritueel
gedeponeerd: zeldzame objecten van een
magische groene berg.

In the Middle Neolithic, axes were made
from ordinary stone as well as flint. Remarkable examples include green axes
made of jadeite and eclogite. Though
originating from the Alps, they have been
found in much of Europe, even in northern Scotland, some 1800 kilometres away.
French archaeologists recently discovered quarries in the Italian Alps, near
Monte Viso and Monte Beigua (at an altitude of 2000-2400 metres). Most of these
axes were made there. Ethnographic
studies (among others focusing on groups
in Papua New Guinea) suggest that an
inaccessible production site may have
made these axes extra valuable.
From the beginning of the fifth millennium BC, ever larger axes were produced.
These display axes were typically not
used, but preserved and exchanged for
centuries, sometimes copied in local
types of stone. Eventually, they were often ritually deposited: rare objects from a
magic green mountain.

Diverse locaties
4500-3500 v. Chr.

Various Locations
4500-3500 BC
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1–5 Bijlen van jadeïet en eclogiet gevonden
in Cuijk, Doesburg, Tienraaij, Ottersum, Mill
Raak aan: Fragment jadeïet, afkomstig van
Monte Viso (Italiaanse Alpen)

1–5 Jadeite and eclogite axes found in Cuijk,
Doesburg, Tienraaij, Ottersum, Mill
Please touch: Jadeite fragment from Monte
Viso (Italian Alps)

Een goede stek

A good Place

In een kweldergebied bij Bergschenhoek
lag aan de oevers van een meer een klein
jachtkamp. Uit de verschillende lagen van
de haard blijkt dat men er gedurende tien
jaar regelmatig terugkeerde. De natte
grond was verstevigd met resten van een
oude kano en bundels riet en er stond
mogelijk een kleine hut. Met pijl en boog
werd er gejaagd op watervogels, vaak
typische wintergasten zoals kleine zwaan
en smient. Spectaculair was de vondst
van vier visfuiken, lokaal gevlochten van
de tenen van de rode kornoelje en een
visspeer. Daarmee ving men aal, baars,
snoek, en karper. In meegenomen vaatwerk werd vissoep gekookt. De locatie
was een aantrekkelijke plek, waar jagers
en hun honden elke winter, korte tijd,
bivakkeerden. In de Swifterbantcultuur
blijven jacht en visvangst van groot
belang.

In a salt marsh near Bergschenhoek a
small hunting encampment lay on the
banks of a lake. Different layers in the
hearth show that people regularly returned here for ten years. The wet ground
was reinforced with the remains of an old
canoe and bundles of reed, and there may
have been a small hut. Water fowl were
hunted with bow and arrow, usually typical winter visitors such as the small swan
and widgeon. Four fish traps, made locally
from the twigs of dogwood, and a fishing
spear were spectacular finds. They were
used to catch eel, perch, pike, and carp.
The group cooked fish soup in pots they
brought with them. This spot was an attractive location where hunters and their
dogs camped for a brief period each winter. In the Swifterbant culture hunting
and fishing remained highly important.

Bergschenhoek

Bergschenhoek

4300-4200 v. Chr.

4300-4200 BC
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Visfuik met losse inkeling (trechter)
Visspeer (aalsteker)
Houten speer en pijl
Plank van vlonder
Bijl en beitel van gewei
Twee priemen (bot van zwaan)
Vuurstenen kling en bijlfragment
Scherven en lemen netverzwaarder
Visresten

Afb. Reconstructie van een visspeer. Tekening: Roel Bakker.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fish trap with loose funnel
Fishing spear (eel leister)
Wooden spear and arrow
Plank from a platform
Antler axe and chisel
Two awls (swan bone)
Flint blade and axe fragment
Sherds and netweight made of loam
Fish remains

Fig. Reconstruction of a fishing spear. Drawing: Roel Bakker.

Bouwen en begraven

Building and Burial

De boeren van de Trechterbeker-cultuur
vormen de eerste agrarische samenleving
in Noord-Duitsland, Denemarken, NoordPolen en Midden- en Noord-Nederland.
Hun boerenbedrijf werd gekarakteriseerd
door kleine nederzettingen en extensieve
akkerbouw. Men bouwde ook grote megalithische grafkamers: de hunebedden. Het
verplaatsen en oprichten van de zware
stenen en het opwerpen van de aarden
heuvel over het hunebed vereiste samenwerking. Deze grotere collectiviteit, waarbij verschillende nederzettingen krachten
bundelden, kwam ook tot uitdrukking in
het grafritueel. Gedurende honderden
jaren werden tientallen mensen bijgezet,
met grafgiften als jachtgerei, sieraden,
bijlen, voedsel en minstens 400 potten,
zoals in het 15,5 m lange hunebed van
Drouwen. Rondom de hunebedden vinden
we sporen van uitgebreide ceremoniën en
rituelen. De stenen grafkamers vormden
zo belangrijke regionale centra, voor de
doden én de levenden.

The farmers of the Funnel Beaker culture
were the first agricultural communities
in northern Germany, Denmark, northern Poland and the central and northern
Netherlands. They lived in small settlements and practised extensive farming.
They also built large, megalithic burial
chambers: the hunebedden. Moving and
erecting the heavy stones and covering
them with earthen mounds required
cooperation. This more collective effort,
with several settlements pooling their
resources, was also expressed in burial
rituals. For hundreds of years, scores
of people were buried along with gifts
such as hunting implements, jewellery,
axes, food, and at least 400 pots, as in the
15.5-metre long hunebed in Drouwen.
There are traces of elaborate ceremonies
and rituals around the hunebedden. The
stone burial chambers thus served as
major regional centres, for the living and
the dead.

Drouwen – D19

Drouwen – D19

3400-2900 v. Chr.

3400-2900 BC
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1
2
3
4
5

Kralen van barnsteen en git
Knolletje pyriet
Vroege koperfragmenten
Geslepen bijlen van steen en vuursteen
Aardewerk, veelal met diepsteek-
versiering

1
2
3
4
5

Amber and jet beads
Pyrite nodule
Early copper fragments
Ground axes made of stone and flint
Pottery, mostly with deeply incised
decorations

Afb. Hunebed D19. Op de voorgrond D20. Foto: L. Amkreutz,

Fig. Hunebed D19. In the foreground D20. Photo:

Leiden.

L. Amkreutz, Leiden.

Regionale riten

Regional Rites

Terwijl hunebedden in het noorden belangrijke ijkpunten in het landschap
vormen, lijken de ingrepen van de boeren in het zuiden (de Steingroep) minder
monumentaal. In de jaren zestig werd
echter bij de opgraving van een veel vroegere, bandkeramische nederzetting bij
Stein een keienvloer ontdekt. Het bleek
de bodem van een langwerpige graf
kelder (5,5 m). Paalsporen duiden op de
aanwezigheid van een houten dakondersteuning. Het graf was onderverdeeld in
een drietal kamers (vergelijkbare graven
kennen we uit het Parijse bekken en uit
Hessen) en bevatte crematieresten van
zeker vijf personen. Daarnaast werden
104 vuurstenen pijlpunten, benen pijlpunten, aardewerk en een bijl aangetroffen.
De zeldzaamheid van deze vondst maakt
duidelijk dat niet iedereen in een collectief graf werd bijgezet. Bovendien lijken
er regionale verschillen te bestaan tussen
noord, zuid en de bewoners van de Delta.

While hunebedden were significant landmarks in the northern landscape, the
interventions of the farmers in the south
(the Stein group) appear less monumental. In the 1960s, however, a cobblestone
floor was discovered while excavating
a far earlier Bandkeramik settlement
near Stein. It proved to be the floor of an
oblong burial chamber (5.5 m). Posthole
features show that it had a wooden roof
support. The grave was divided into three
chambers (similar graves were found in
Hesse and the Paris basin) and contained
the cremated remains of at least five
people. 104 flint arrowheads, bone arrowheads, pottery and an axe were also
found on this site. The find’s rarity indicates that few were buried in such collective graves. Furthermore, differences
evidently existed between north, south,
and the inhabitants of the Delta.

Stein

Stein

3400-2900 v. Chr.

3400-2900 BC
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1
2
3
4
5

Transversale vuurstenen pijlpunten
Benen pijlspitsen
Geslepen duntoppige bijl
Menselijke crematieresten
S-vormige pot en kraaghalsfles

1
2
3
4
5

Transverse flint arrowheads
Bone arrowheads
Ground thin-butted axe
Cremated human remains
S-shaped pot and collared flask

Afb. Grafkelder uit Stein. De houten palen zijn

Fig. Burial chamber from Stein. The wooden posts have

gereconstruceerd. Foto: L. Verhart, Swalmen.

been reconstructed. Photo: L. Verhart, Swalmen.

Poldermodel

Polder Model

Ten zuiden van het estuarium van de Rijn
en de Maas lag ruim 5000 jaar geleden
een nat veengebied. Langs een 50 meter
brede getijdekreek lagen verschillende
kampementjes. De oever werd gedurende
300 jaar vooral in de zomer bewoond door
mensen van de Vlaardingencultuur. Ze
bouwden hutten, bewerkten vuursteen
en maakten aardewerk. Men jaagde veelal op edelhert en viste op steur in de kreken. Vondsten van doorboorde berentanden en schedels wijzen op een mogelijke
berencultus. Bijzonder is dat er vee werd
gehouden en er is zelfs graan (naakte
gerst) gevonden. Dat werd meegebracht
of kleinschalig verbouwd. In de natte
delta en kuststrook blijft men het beste
van twee werelden lang combineren: mét
vee en graan, maar duidelijk geworteld in
een jager-verzamelaarsbestaan.

Over 5000 years ago, there was a peat bog
to the south of the Rhine and Meuse estuary. A 50 metre wide tidal creek flowed
there, and small camps were scattered
along it. For 300 years the banks were
inhabited, especially in the summer, by
people of the Vlaardingen culture. They
built small huts, knapped flint, and made
pottery. They mainly hunted red deer and
fished for sturgeon in the many streams.
Finds of perforated bear teeth and skulls
may indicate a bear cult. It is unusual
that livestock was kept, and even grain
(naked barley) has been found. This grain
was either imported or cultivated on a
small scale. In the wet delta and coastal
zone, people combined the best of two
worlds: keeping livestock and growing
grain, while still being clearly rooted in a
hunter-gatherer existence.

Hekelingen

Hekelingen

2900-2600 v. Chr.

2900-2600 BC
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1 Beitels en priemen van been en gewei
2 Halffabrikaat en afvalstukken
3 Kernsteen en bijl, zuidelijke vuursteen
4 Slagtand van everzwijn
5 Doorboorde tanden van beer en edelhert
6 Fragment van berenschedel
7 ‘Bakplaat’ met gaten
8 Drie potten
9 Bijlsteel (essenhout) en boog (taxushout)
10 Peddel

1 Bone and antler chisels and awls
2 Roughouts and pieces of debris
3 Core stone and axe, southern flint
4 Tusk of wild boar
5 Perforated teeth of bear and red deer
6 Bear skull fragment
7 Perforated clay disc (for baking?)
8 Three pots
9 Axe-handle (ash) and bow (yew)
10 Paddle

Afb. Kreek bij Botshol, vergelijkbaar met Hekelingen.

Fig. Stream near Botshol, comparable to Hekelingen.

Foto: Wikimedia, C. Peel.

Photo: Wikimedia, C. Peel.

Opkomende elite

Rising Elite

De meest voorkomende prehistorische
monumenten in Nederland zijn grafheuvels. We kennen er nog zo’n 3000. Ze
liggen vaak op markante plekken in het
landschap en zijn opgeworpen uit plaggen. De traditie van het begraven onder
heuvels ontstaat rond 2900 v. Chr. Afgaande op het aantal heuvels uit die tijd blijkt
dat slechts enkelen op deze wijze werden
begraven. Grafritueel en bijgaven waren
omgeven door tradities. Graven waren
veelal oost-west georiënteerd. Mannen
lagen op de rechterzijde met opgetrokken knieën en het hoofd in het westen,
vrouwen andersom. De grootte van de
heuvel en de bijgaven duiden op de status
van de overledene. Vaak werd er, zoals in
Garderen, een mooi versierde beker meegegeven. Een ‘strijdhamer’ van bijzonder
gesteente was waarschijnlijk eerder een
wapen of statussymbool dan een werktuig, net als dolken van honingkleurige
vuursteen uit het Franse Grand-Pressigny,
meer dan 800 kilometer verderop.

The most common prehistoric monuments in the Netherlands are barrows, of
which some 3000 are known today. They
are often situated at striking locations
in the landscape and were constructed
from sods. The tradition of burial under
barrows developed around 2900 BC. The
small number of barrows dating from
this period shows that few were buried
in this way. Objects buried with the deceased and burial rites were surrounded
by numerous traditions. Graves were
mostly oriented east-west. Men were
lain on their right side, knees raised and
head towards the west, women the other
way around. The barrow’s size and the
grave goods denote the deceased’s status. Often a beautifully decorated beaker
was placed in the grave, as in Garderen.
A battle-axe made of special stone was
probably a weapon or status symbol,
rather than a tool, as were daggers of honey-coloured flint from Grand-Pressigny in
France, over 800 kilometres away.

Garderen –
Solsche Berg

Garderen –
Solsche Berg

2900-2600 v. Chr.

2900-2600 BC
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1
2
3
4
5

Halssnoer van barnstenen kralen
Rechthoekige, diktoppige vuurstenen bijl
Dolk van Grand-Pressigny-vuursteen
Strijdhamer van (verweerde) diabaas
AOO-beker (‘All Over Ornamented’)

1
2
3
4
5

Necklace of amber beads
Rectangular, thick-butted flint axe
Dagger made of Grand-Pressigny flint
Battle-axe of (weathered) diabase
AOO beaker (‘All Over Ornamented’)

Afb. Laatneolithische grafheuvels bij Ermelo. Foto:

Fig. Late-Neolithic barrows near Ermelo. Photo:

Q. Bourgeois, Leiden.

Q. Bourgeois, Leiden.

Boogschuttercultus

Archer’s Cult

In het laat-neolithicum hadden enkelen
een belangrijke status. De rijkste graven
behoren toe aan mannen die, getuige hun
grafgiften, een belangrijke spil in uitwisselingsnetwerken vormden. In de Klokbekercultuur komt dit op typische wijze
tot uitdrukking, zoals in Lunteren. Naast
een rijk versierde beker vallen pijlpunten
en een dun doorboord stenen plaatje op.
Een tweede, later graf in dezelfde heuvel
leverde nog een plaatje. Het betreft hier
polsbeschermers, die de klap van de boogpees opvingen. Organisch materiaal, zoals pijlen en bogen, vergaat veelal, maar
polsbeschermers en pijlpunten vormen
een aanwijzing voor het bestaan van een
boogschuttercultus en krijgerswaarden
in de samenleving. De vierkante stenen
zijn aambeeldstenen voor de bewerking
van bijvoorbeeld koper. Het zeldzame
koperen priempje duidt niet noodzake
lijkerwijze op een smid, maar wel op
iemand met de juiste contacten.

In the Late Neolithic, some individuals
had a high status. The richest graves
belong to men and contain burial gifts
that identify them as key actors in exchange networks. In the Bell Beaker culture this is expressed characteristically,
for instance in Lunteren. Striking elements include a richly-decorated beaker,
arrowheads, and a small, thin perforated
stone plate. Another small plate was
found in a second, later grave in the same
barrow. These were wrist-guards, which
protected against the slap of the bowstring. Organic material such as bows and
arrows generally decay, but wrist-guards
and arrowheads suggest the existence
of an archery cult and warrior values
in society. The square stones are anvils
for working copper. The rare small copper awl is not necessarily indicative of a
smith, but rather of someone who had the
right contacts.

Lunteren

Lunteren

2500-2000 v. Chr.

2500-2000 BC
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1
2
3
4
5

Koperen priempje
Tweetal aambeeldstenen (‘kussenstenen’)
Polsbeschermer en viertal pijlpunten
Vuurstenen bijltje
Veluwse klokbeker

1
2
3
4
5

Copper awl
Two stone anvils (‘cushion stones’)
Wrist-guard and four arrowheads
Small flint axe
Veluvian Bell Beaker

Afb. Reconstructie van een polsbeschermer. Polsbescherm

Fig. Reconstruction of a wrist-guard. Wrist-guards may

ers waren mogelijk statussymbolen. Tekening: Roel Bakker.

have been status symbols. Drawing: Roel Bakker.

Netwerken

Networks

Het wiel wordt in Nederland rond 2600
v. Chr. voor het eerst gebruikt. Elders, in
Centraal-Europa, kennen we vondsten
van bijna 1000 jaar ouder. De oudste wielen zijn zwaar en massief en waren waarschijnlijk onderdeel van karren. Samen
met het gebruik van de primitieve ploeg
(het eergetouw), ossen (trekkracht), paarden en de productie van wol en melk,
duiden ze op belangrijke technologische
veranderingen gedurende het late vierde
en derde millennium v. Chr. Ze duiden óók
op wegen, vaak aangelegd met rondhout
en planken om natte plekken zoals venen
te overbruggen.
De vondst van dit monumentale wiel
(diameter: 92 cm) nabij Steenwijk laat een
ander aspect zien. Het wiel is namelijk
nooit gebruikt en doelbewust in het veen
achtergelaten als offer. Het is een teken
van een veranderende wereld, maar wel
met een voortdurend ontzag voor de
natuur en haar goden.

The wheel was first used in the Netherlands around 2600 BC. Finds elsewhere, in
Central Europe, document its use almost
1000 years earlier. The oldest wheels were
solid and heavy, and were probably used
for carts. Along with the use of the primitive plough or ard, draught oxen, horses,
and the production of wool and milk, they
signal major technological advances during the late 4th and 3rd millennium BC.
They also point to roads, often laid using
roundwood and planks to bridge waterlogged areas such as peat bogs.
The discovery of this monumental wheel
(diameter: 92 cm) near Steenwijk shows a
different aspect. For the wheel was never
used; it was deliberately left as an offering in the bog. It is a sign of a changing
world, but reflects a continuing respect
for nature and her gods.

Steenwijk –
De Eese
2600 v. Chr.

Steenwijk –
De Eese
2600 BC
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1 Schijfwiel met verdikte naaf, eikenhout

1 Disc wheel with thickened hub, oak

Afb. Veenweg van Nieuw-Dordrecht, Drenthe. Overdwarse

Fig. Road across peat bog in Nieuw-Dordrecht, Drenthe.

stammen worden ondersteund door stammen in de

Transverse logs are supported by others laid longitudinally

lengterichting (2600-2500 v. Chr.). Foto: L.P. Louwe

(2600-2500 BC). Photo: L.P. Louwe Kooijmans, Imbosch.

Kooijmans, Imbosch.

Koper

Copper

Veel van de vroege metalen voorwerpen in ons land zijn gemaakt van koper.
Aangezien deze grondstof niet van
nature in Nederland voorkomt, moet
ze zijn ingevoerd. De vroegste metaal
bewerking vindt enkele millennia eerder
in de ertsrijke bergen van de Balkan en
Anatolië plaats. Belangrijke bronnen
van koper bevinden zich op het Iberisch
schiereiland, Engeland, de Balkan en
Centraal-Europa. In de Klokbekercultuur
werden tongdolkjes vaak meegegeven in
graven. Aambeeldstenen duiden op het
lokaal (koud) hameren van het koper in de
gewenste vorm. De objecten waren door
het vrij zachte koper kwalitatief niet beter dan stenen werktuigen. De imposante
dubbelbijl, gevonden bij Escharen, duidt
erop dat het imponeren met een kostbaar
koperen voorwerp waarschijnlijk belangrijker was dan het daadwerkelijk gebruik
ervan: het steelgat is simpelweg te klein
voor een stevige steel.

Many of the first metal objects in the
Netherlands were made of copper −
evidently imported, since there are no
copper deposits in the Netherlands. The
earliest metalwork dates from several
millennia earlier, in the ore-rich Balkan
and Anatolian mountains. Major copper
deposits can be found in the Iberian
peninsula, Britain, the Balkans and Central Europe. In the Bell Beaker culture,
tanged daggers were often interred with
the deceased. Stone anvils are signs
of copper being hammered into shape
(while cold) locally. Since copper is quite
soft, these objects were not superior to
stone tools. The impressive double axe
found near Escharen indicates that creating an impression with a precious copper
object was probably more important than
its actual use: the shaft hole is simply too
small for a sturdy handle.

Escharen

Escharen

2500-2000 v. Chr

2500-2000 BC
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1 Drietal tongdolkjes uit Ede
2 Koperen ‘dubbelbijl’

1 Three tanged daggers from Ede
2 Copper ‘double axe’

Grote tradities, kleine verhalen

Big Traditions, local Stories

Een grafheuvel en exotische bijgiften
waren niet voor iedereen weggelegd.
Toch lijken de Europese tradities en
leefwijze van de Klokbekercultuur ook in
de Delta en kustgebieden gemeengoed
geworden. In een nat veengebied in de
buurt van Molenaarsgraaf lag een aantal
nederzettingen op een hogere stroomrug
in het landschap, naast een geul. Per
nederzetting stonden er een of twee
boerderijen van ongeveer 20 meter lang.
Men maakte er aardewerk, verbouwde
graan, viste en hield er rundvee. Er lag
ook een aantal graven. Eén was er van een
jongen van ongeveer vijftien jaar. Hij lag
in een kleine houten grafkamer op zijn
linkerzijde. Een ruw versierde klokbeker
lag bij zijn opgetrokken knieën: klassieke
klokbekerriten. De visgraat van een snoek
in de buurt van zijn keel was wellicht de
oorzaak van zijn dood.

Not everyone was buried in a barrow, or
with exotic gifts. Still, the European traditions and lifestyle of the Bell Beaker
culture seem to have spread to the
Delta and coastal regions. Settlements
were found on an elevated stream ridge
beside a channel in a wet, peat area near
Molenaarsgraaf. Each settlement had
one or two farm houses, each about 20
metres in length. The inhabitants made
pottery, cultivated grain, fished and kept
livestock. Several graves were also found.
One contained a boy aged about fifteen.
He lay on his left side in a small wooden
burial chamber. A roughly decorated Bell
Beaker lay near his raised knees: classic
Bell Beaker rites. A pike fishbone near his
throat may have been the cause of his
death.

Molenaarsgraaf

Molenaarsgraaf

2300-2200 v. Chr.

2300-2200 BC
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1 Skelet van een jongen, graf 1
2 Versierde Veluwse klokbeker

1 Skeleton of a boy, grave 1
2 Veluvian Bell Beaker

Brons

Bronze

Door koper en tin te vermengen ontstaat
een nieuwe metaalsoort: brons. Het is
harder dan koper, taai en minder breekbaar dan steen. De toevoeging van tin
verlaagt het smeltpunt tot onder 1000°C,
wat het gietproces vergemakkelijkt. Met
aardewerken en stenen mallen worden
meer objecten gemaakt en ontstaan
nieuwe vormen en toepassingen. De ontwikkeling van bijlvormen is een typisch
voorbeeld. Verder kunnen oude en kapotte bronzen weer worden omgesmolten.
Brons blijft dus waardevol.
Vanaf ca. 1700 v. Chr. wordt de legering
van tinbrons gemeengoed in grote delen
van Europa. Beide ertsen, koper en tin
komen niet in ons land voor. >

Mixing copper and tin produces a new
type of metal: bronze. It is harder than
copper, durable, and less brittle than
stone. The addition of tin lowers the melting point to below 1000°C, facilitating
the casting process. Using ceramic and
stone moulds, more objects were made
and new shapes and applications arose.
The development of axe shapes is a typical example. In addition, old and broken
bronzes could be melted down and recast. Bronze retained its value.
After c. 1700 BC, the tin-bronze alloy
becomes common over large parts of
Europe. Neither ore, copper nor tin,
occurs naturally in the Netherlands. >

Diverse locaties
2000-600 v. Chr.

Various Locations
2000-600 BC
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1 Vlak- en randbijlen, 2000-1500 v. Chr.
2 Stopridge- en hielbijlen, 1800-1100 v. Chr
3 Vleugelbijlen, 1300-1100 v. Chr.
4 Kokerbijlen, 1100-800 v. Chr.
5 Beitel, 900-600 v. Chr.
6 Twee sikkels, Epe, 1200-800 v. Chr.
7 Dolk, Den Dolder, 1600-1500 v. Chr.
8 Hellebaard, Hatenboer, 2000-1800 v. Chr.
9 Zwaard, 1800-1100 v. Chr.
10 Zwaard, Venlo, 1500-1100 v. Chr.
11 Zwaard, Stevensweert, 1500-1100 v. Chr.
12 Zwaard, Ool, 1500-1100 v. Chr.
13 Zwaard, Buggenum, 1200-1100 v. Chr.
14 Zwaard, Overasselt, 800-600 v. Chr.

1 Flat and flanged axes, 2000-1500 BC
2 Stopridge axes and palstaves, 1800-1100 BC
3 Winged axes, 1300-1100 BC
4 Socketed axes, 1100-800 BC
5 Chisel, 900-600 BC
6 Two sickles, Epe, 1200-800 BC
7 Dagger, Den Dolder, 1600-1500 BC
8 Halberd, Hatenboer, 2000-1800 BC
9 Sword, 1800-1100 BC
10 Sword, Venlo, 1500-1100 BC
11 Sword, Stevensweert, 1500-1100 BC
12 Sword, Ool, 1500-1100 BC
13 Sword, Buggenum, 1200-1100 BC
14 Sword, Overasselt, 800-600 BC

> Gebieden zoals Cornwall, Bohemen en
Ierland vormen de aangewezen plekken voor de herkomst van onze oudste
bronzen, die vooral als bijlen en schroot
werden geïmporteerd. Brons luidt verandering in: nieuwe netwerken en nieuwe
macht, maar vooral ook nieuwe manieren
om die te verkrijgen, te behouden en te
tonen.

Diverse locaties
2000-600 v. Chr.

> Areas like Cornwall, Bohemia and Ireland were important sources for the oldest bronzes, imported largely as axes or
scrap. Bronze signalled change: new networks and new power, and more importantly, new ways of acquiring, preserving
and displaying these.

Various Locations
2000-600 BC
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15 Brilfibula, Noordwijkerhout,
1200-800 v. Chr.
16 Spiraalfibula, Cuijk, 1200-800 v. Chr.
17 Lans- en speerpunten, 1800-800 v. Chr.
18 Urnenveld-mes, Aalten, 1200-800 v. Chr.
19 Urnenveld-mes, Schoonebeek,
1100-800 v. Chr.
20 Cultusobject, Schoonebeek, 1100-800 v.
Chr.
21 Twee Plainseau-scheermessen, Halsteren,
1200-800 v. Chr.
22 Bombenkopf-naald, Nijmegen,
1200-800 v. Chr.
23 Bombenkopf-naald, Ravenstein,
1200-800 v. Chr.
24 Speld met radvormige kop, Nijmegen.
1700-1200 v. Chr.
25 Speld, Noordwijkerhout, 1600-800 v. Chr.
26 Armband, Hillegom, 1600-1200 v. Chr.
27 Armband, Hardenberg, 900-700 v. Chr.
28 Armband, Hagestein, 900-700 v. Chr.

15 Spectacle brooch, Noordwijkerhout,
1200-800 BC
16 Spiral fibula, Cuijk, 1200-800 BC
17 Lance and spear heads, 1800-800 BC
18 Urnfield knife, Aalten, 1200-800 BC
19 Urnfield knife, Schoonebeek,
1100-800 BC
20 Cultic object, Schoonebeek, 1100-800 BC
21 Two Plainseau razors, Halsteren,
1200-800 BC
22 Bombenkopf cloak pin, Nijmegen,
1200-800 BC
23 Bombenkopf cloak pin, Ravenstein,
1200-800 BC
24 Wheelshaped cloak pin, Nijmegen,
1700-1200 BC
25 Cloak pin, Noordwijkerhout, 1600-800 BC
26 Bracelet, Hillegom, 1600-1200 BC
27 Bracelet, Hardenberg, 900-700 BC
28 Bracelet, Hagestein, 900-700 BC

Een dolende smid?

A wandering Smith?

In 1844 werd bij de aanleg van een bosje
hakhout op de Wageningse Berg een opmerkelijke vondst gedaan. In een van de
plantgaten lagen zeventien voorwerpen
van brons en een stenen bijl. Het is onduidelijk waarom ze begraven zijn, maar metallurgisch onderzoek heeft aangetoond
dat het om heel vroeg en experimenteel
brons gaat, zogenaamd Singen-metaal
(koper met een natuurlijke ‘veront
reiniging’ van tin) uit Midden-Europa.
Het zijn de oudste bronzen voorwerpen
in Nederland. Afgaande op de samenstelling van het depot uit gebruikte stukken,
onderdelen en schroot, is het mogelijk
het basismateriaal van een handelaar
of (reizende) smid. De nieuwe praktijken
van smeden, hun controle over ertsen
en elementen zoals vuur, werden in een
eerste fase misschien niet goed begrepen
en omgeven met magie. Mogelijk werd de
voorraad voor de zekerheid begraven, of
ritueel achtergelaten.

In 1844 a remarkable discovery was made
when trees were being planted for firewood on the Wageningse Berg. In one of
the planting holes lay seventeen bronze
objects and a stone axe. Why they were
buried is unclear, but metallurgical research has shown that the objects were
made of very early, experimental bronze,
so-called Singen metal (copper containing natural tin ‘impurities’), from Central
Europe. They are the oldest bronze objects in the Netherlands. Since the hoard
consists of used and incomplete pieces,
and scrap metal, it may have belonged to
a merchant or travelling smith. The new
methods of the smiths, their control of
ores and elements such as fire, may have
initially aroused suspicion and maybe
seemed shrouded in magic. Perhaps the
hoard was buried to preserve it, or left as
part of a ritual.

Wageningen

Wageningen

2000 v. Chr.

2000 BC
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1
2
3
4
5
6
7

Bronzen strips en bronsblik
Bronzen priem
Bronzen armband en fragmenten
Bronzen klinknagels (halffabricaat)
Dolk en hellebaard, arseenkoper
Stenen bijl
Bronzen vlakbijl

1
2
3
4
5
6
7

Bronze strips and foil
Bronze awl
Bronze bracelet and fragments
Bronze rivets (unfinished product)
Dagger and halberd, arsenic copper
Stone axe
Bronze flat axe

Zeldzame zwaarden

Strange Swords

Tijdens baggerwerkzaamheden bij de
aanleg van een haven bij Jutphaas werd
in 1947 een zwaard gevonden. Het hing
jarenlang aan de muur op een jongenskamer, voor het belang ervan werd onderkend. Het zwaard is één van vijf vrijwel
identieke zwaarden die zijn gevonden in
Plougrescant (Bretagne), Beaune (Bourgondië), Oxborough (Norfolk) en Ommer
schans (Drenthe). De zeldzaamheid van
de zwaarden en hun grote verspreiding
duidt waarschijnlijk op éénzelfde herkomst en op een belangrijke status.
De zwaarden, waarvan die van Jutphaas
het kleinste is, getuigen alle van een
enorm vakmanschap. Ze zijn perfect
gegoten, zonder gietnaden en van een
betoverende symmetrie. Maar ze zijn ook
groot, breed, zonder greep en niet scherp.
Het zijn eerder symbolen van zwaarden,
ceremoniële prestigeobjecten met
een rituele rol. Het zwaard als symbool
was mogelijk verbonden met martiale
(krijgers-) waarden in de samenleving
en een elite gekenmerkt door macht,
aanzien, gevecht en eer. De wijze waarop
het is achtergelaten, als offer, in een
venige laagte bij een rivier, bevestigt zo’n
bijzondere rol.

In 1947, a sword was discovered while
dredging the Jutphaas harbour. It hung in
a boy’s bedroom for years before its value
was recognized. It is one of five nearidentical swords found in Plougrescant
(Brittany), Beaune (Burgundy), Oxborough
(Norfolk) and Ommerschans (Drenthe).
The rarity and wide dispersal of these
swords are probably indicative of a common origin and a high status.
The swords, of which the Jutphaas
example is the smallest, all display superb
craftsmanship. They have been perfectly
cast without seams and are magnificently
symmetrical. But they are also large,
wide, hiltless and blunt. They appear to
be symbols of swords, rare and prestigious ceremonial objects with a ritualistic
significance. The sword as a symbol may
have been linked to martial values within
society and to a powerful elite associated
with power, prestige, battle and honour.
This theory is corroborated by the way in
which it was left, as an offering, in peaty
lowland soil near a river.

Jutphaas

Jutphaas

1500-1350 v. Chr.

1500-1350 BC
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1 Zwaard, brons

1 Sword, bronze

Kuddes en krijg

Cattle and Conflict

Naast de introductie van brons, nieuwe
netwerken en de opkomst van een
(krijgers-) elite, veranderde in de loop
van de Bronstijd ook de structuur van
het boerenbedrijf. Net als in het voorafgaande Neolithicum was er een gemengd
bedrijf, maar nu met de nadruk op veeteelt. De runderen waren een stuk kleiner
dan nu, maar de benodigde weidegrond
was aanzienlijk. Eigendom van land en
kuddes werd belangrijker en er ontstonden steeds grotere boerderijen (20-40 m)
met een staldeel: mens en vee onder één
dak. De belangrijke rol van het rund blijkt
ook uit een grafveld bij Molenaarsgraaf.
Daar lag een jonge os zorgvuldig begraven, de kop rustend op het schouderblad.
De voorste hoeven waren verwijderd.
Een keerzijde van al deze ontwikkelingen
werd in 1987 in de duinen bij Wassenaar
ontdekt: een groepsbegraving van
twaalf mannen, vrouwen en kinderen.
Ze waren door geweld om het leven gekomen. Mogelijk lag veeroof aan het drama
ten grondslag.

Besides the introduction of bronze, new
networks, and the rise of a (warrior) elite,
the Bronze Age also witnessed changes
in farming. As in the preceding Neolithic,
there was a mix of crop and livestock
farming, but the emphasis now shifted
to the latter. The cattle were smaller
than nowadays but they needed large
expanses of grazing land. Ownership of
land and herds became more important,
and farmhouses grew larger (20-40 m) and
had stables: people and livestock under
one roof. The important role of cattle also
becomes evident at a burial ground near
Molenaarsgraaf, where a young ox was
found carefully buried, its head resting
on its shoulder-blade. The front hooves
had been removed. Another aspect of all
these developments was discovered in
the dunes of Wassenaar, in 1987: a group
burial of twelve men, women and children. They had been killed, possibly in a
cattle raid.

Molenaarsgraaf

Molenaarsgraaf

2000 v. Chr.

2000 BC
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1 Begraving van een os, 1,5 jaar oud

1 Burial of an ox, aged 1.5 years

Afb. Groepsbegraving Wassenaar (ca. 1700 v.Chr.). Foto:

Fig. Group burial near Wassenaar (c. 1700 BC). Photo:

Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden.

Faculty of Archaeology, Leiden University.

Zeehandel

Maritime Trade

Tijdens zandwinning in een voormalig
duingebied bij Voorhout werd in 1907
een depot gevonden van 18 bronzen bijlen en een beitel. Ze zijn indertijd aan de
kust, nabij de monding van de Oude Rijn,
begraven in een vierkante kuil. Sommige
stukken waren bruikbaar, andere schroot
en alle zijn afkomstig uit diverse windstreken: Noord-Wales, Zuid-Engeland
en Bretagne. Dit wijst op overzeese contacten. Recente vondsten van bronstijd
boten bevestigen een beeld van intensieve handel over de Noordzee.
Toch is het de vraag of het een vergeten
handelaarsdepot is. De voorwerpen lijken
zorgvuldig uitgekozen. Mogelijk gaat het
om een offer, om vreemde objecten uit
verre gebieden acceptabel te maken, te
integreren. Handel en rituelen gaan vaak
samen om controle en voorspoed af te
dwingen. Het feit dat de bijlen werden
begraven op een natte, misschien onbereikbare plek pleit er in elk geval voor.

During sand extraction in a former dune
area near Voorhout in 1907 a hoard of 18
bronze axes and a chisel was uncovered.
They had been buried in a square pit
by the coast near the mouth of the Old
Rhine. Some pieces were usable while
others were scrap metal and originated
from different areas: North Wales, Southern England, and Brittany. This points to
contacts overseas. Recent finds of Bronze
Age boats confirm the image of intensive
trade across the North Sea.
Still, it is unclear whether this was a forgotten merchant’s cache. The objects
seem to have been carefully selected.
Perhaps they were an offering, intended to make alien objects from remote
regions acceptable, to integrate them.
Trade and ritual often went hand in hand
to ensure control and prosperity. The fact
that the axes were buried in a watery,
possibly inaccessible, location makes this
plausible.

Voorhout

Voorhout

1600-1500 v. Chr.

1600-1500 BC
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1 Hielbijlen uit Noord-Wales
2 Stopridge bijlen uit Noordwest-Frankrijk
3 Beitel uit Noord-Wales

1 Palstaves from North Wales
2 Stopridge axes from Northwestern France
3 Chisel from North Wales

Afb. De bronzen bijlen werden geschacht in een houten

Fig. The bronze axes were furnished with wooden shafts;

steel, de ‘hiel’ van de bijl vergemakkelijkte de bevestiging.

the ‘heel’ of the axe made it easier to attach. Drawing: Roel

Tekening: Roel Bakker.

Bakker.

Landschapsinrichting

Landscape Development

Tijdens de Midden-Bronstijd (1800-1100
v. Chr.) nam het belang van weidegrond,
akkerland en vee toe. Het landschap
raakte steeds meer ingericht. Het woongebied van een groep of familie werd
gekenmerkt door grote, verspreid liggende boerderijen. Die werden soms
gerepareerd of uitgebouwd, of er vond
na een aantal jaar herbouw binnen het
territorium plaats, vaak op dezelfde
plekken. Grafheuvels en daarmee voor
ouders vormden een stabiele claim op
het land: hier wonen wij! Op de nederzetting ‘Mikkeldonk’ waren de erven
ingericht met hekjes, spiekers (kleine
graanschuren) en kuilen. Bij één van de
huizen lag een waterput. De eikenhouten
beschoeiing voorkwam instorting van de
met plaggen beklede kuil, waarin grondwater opwelde. Ernaast kon het vee drinken in een inloopkuil. De vondsten duiden
op het belang van veeteelt. Ook werd er
aardewerk geproduceerd.

During the Middle Bronze Age (1800-1100
BC), grassland, arable land and cattle
grew in importance. The landscape was
increasingly developed. The habitation
area of a group or family was characterized by several scattered large farmhouses. Houses weren occasionally repaired or
expanded, or rebuilt within several years,
often in the same places. Barrows and
therefore ancestors represented a stable claim on the land, signifying: ‘We live
here!’ In the settlement of ‘Mikkeldonk’,
farmyards had fences, small granaries,
and pits. There was a well near one of the
houses. Groundwater welled up in the pit,
which was lined with grass sods, and a
hollowed-out, dug-in tree trunk prevented it from collapsing. A shallow watering pit lay beside it, accessible to cattle.
These finds show the importance of livestock farming. Pottery was also produced
here.

Oss – Mikkeldonk

Oss – Mikkeldonk

1400-1200 v. Chr.

1400-1200 BC
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1
2
3
4

Boomstamput, eikenhout
Aardewerk met stafbandversiering
Steengruis, magering voor aardewerk
Runderkiezen

1
2
3
4

Tree trunk well, oak
Pottery with cordoned decoration
Rubble, temper for pottery
Cattle molars

Afb. Plattegrond van de nederzetting Mikkeldonk.

Fig. Map of the settlement of Mikkeldonk. The features

De sporen wijzen op huizen, hekken en putten. Inzet:

suggest houses, fences, and wells. Inset: cross-section of

doorsnede door ingegraven boomstamput. Tekening:

dug-in tree trunk well. Drawing: Leiden University.

Universiteit Leiden.

Regionale identiteit

Regional Identity

In de Late Bronstijd verandert het grafritueel op Europese schaal. In plaats van
enkele begravingen van belangrijke personen onder grafheuvels, cremeert men
nu de meeste overledenen. De asresten
werden met grafgiften zoals mantelspelden, naalden en kleine potjes bijgezet in
een urn onder een kleine heuvel, vaak omgeven door een greppel. Vrijwel iedereen
lijkt een graf te krijgen, al zijn kinderen
ondervertegenwoordigd. De urnenvelden
sloten soms aan bij oudere grafheuvels en
waren vaak eeuwenlang de begraafplaats
van één of enkele families. Opvallend is
de regionale variatie. In het noorden zien
we vierkante grafstructuren met bouwwerkjes: dodenhuisjes. In het zuiden ronde en langgerekte vormen (langbedden).
Ook het aardewerk verschilt, in Riethoven
had men typisch Kerbschnitt-aardewerk
en Lappenschalen, in Emmen tonvormig
aardewerk en terrines met een rechte
hals en gewelfde buik.

In the Late Bronze Age, burial rituals
changed throughout Europe. Where once
a few important individuals were buried
beneath barrows, people now cremated
most of the deceased. Their ashes were
placed in an urn along with gifts such as
cloak pins, needles, and small pots, under
a small mound, often surrounded by a
ditch. Virtually everyone appears to have
ended up in a grave, although children are
under-represented. The urn fields sometimes adjoined older barrows and formed
the burial ground for one or more families for centuries. Striking regional variations occur. Northern graves tended to
be square, with architectural structures:
‘funerary houses’. In the south, graves
were circular or oblong (langbedden). The
pottery differed too. In Riethoven people
used characteristic Kerbschnitt and Lappenschalen pottery, while in Emmen they
had barrel-shaped pottery and straightnecked, round-bodied vessels.

Riethoven en
Emmen

Riethoven and
Emmen

1100-800 v. Chr.

1100-800 BC
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1
2
3
4
5
6
7
8

Noordelijk aardewerk
Noordelijke terrinevorm, gewelfde romp
Noordelijke dubbelconische urn
Bijpot
Zuidelijk aardewerk
Urn met deksel
Lappenschale (lobbenschaal)
Zuidelijk Kerbschnitt-aardewerk

1
2
3
4
5
6
7
8

Northern pottery
Northern type round-bodied urn
Northern biconical urn
Accompanying vessel
Southern pottery
Urn with lid
Lappenschale
Southern Kerbschnitt pottery

Een tweede elitegraf

A second Elite Grave

Vlakbij het beroemde ‘vorstengraf’ van
Oss werd aan de andere kant van de
snelweg een tweede groep grafheuvels
aangetroffen, de ‘Zevenbergen’. In totaal
lagen er acht grafheuvels uit de MiddenBronstijd en Vroege IJzertijd. Ze lagen
op een zandrug op de rand van de Maashorst en het natte gebied. Opgravingen in
2004 toonden een ritueel landschap aan,
met paalkransen, greppels en een 110
meter lange ceremoniële palenrij. Onder
heuvel 7 lag een man (23-40 jaar). Hij was
gecremeerd en zijn botten uitgezocht en
bijgezet in een urn. De brandstapel werd
afgedekt met plaggen, waartussen de
urn werd begraven. In de brandstapel zijn
bronzen ringen en meer dan 500 bronzen
krammetjes aangetroffen. Het is vermoedelijk het beslag van het tuig van een
paardenspan.
De vondst is een indicatie van de status
van de overledene en zijn contacten met
de elite van het Zuid-Duitse Hallstatt
gebied, net als zijn tijdgenoot even
verderop.

Near the famous ‘chieftain’s grave’ in Oss
on the other side of the highway, a second
barrow group was found, the ‘Zevenbergen’. In total, eight barrows from the
Middle Bronze Age and Early Iron Age lay
on a sandy ridge between the Maashorst
and the lower lying wet area. Excavations
in 2004 revealed a ritual landscape, with
post circles, ditches, and a 110-metre
long ceremonial post row. Beneath barrow 7 lay a man (23-40 years old). He had
been cremated, and his bones collected
and placed in an urn. The funeral pyre
was covered with sods with the urn buried between them. Bronze rings and over
500 bronze rivets were found in the pyre.
They probably decorated the straps and
harness of a team of horses.
The find reflects the deceased’s status
and his ties with the elite of the Hallstatt
region in Southern Germany; just like his
contemporary, buried nearby.

Oss – Zevenbergen

Oss – Zevenbergen

800-600 v. Chr.

800-600 BC
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1 Krammen en ringetjes van paardentuig
2 Schräghals-urn met crematieresten
3 Restanten van brandstapel met plaggen

1 Rivets and rings from horse harness
2 Schräghals urn with cremation remains
2 Remains of funeral pyre with sods

Afb. Reconstructie van krammetjes op paardentuig.

Fig. Reconstruction of rivets on horse harness .

Tekening: Roel Bakker.

Drawing: Roel Bakker.

Elitegraf

Elite Grave

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 urnen
veld. De grote grafheuvel werd toen uitgezocht 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 een groot,
opgerold ijzeren zwaard. Het is afkomstig
uit Zuid-Duitsland en was oorspronkelijk
gewikkeld in textiel. Het houten gevest
was versierd met goud. >

In the Bronze Age, an enormous barrow
(52 meters in diameter) surrounded by
a ditch, was built near present-day Oss.
Many centuries later, people buried their
dead here in an urnfield. The large barrow was then selected as the final resting
place for an important leader, the ‘Chief
of Oss’. A new pit was dug near the original grave, in which a large bronze bucket
(situla) with the chieftain’s cremated
remains was placed.
The many grave gifts reflect the high
status of the deceased: horse tack, cloak
pins, a socketed axe, knife, grinding
stone, razor, and objects made of wood
and bone. The most striking item is a
large, rolled-up iron sword. It comes from
southern Germany and was originally
wrapped in cloth. The wooden hilt was
decorated with gold. >

Oss –
Vorstengrafdonk

Oss –
Vorstengrafdonk

700-600 v. Chr.

700-600 BC
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

IJzeren ringen van paardentuig
Paardenbitten
Riemverdelers van paardentuig
Versierselen van paardentuig
Riembeslag van paardentuig
IJzeren mes
Slijpsteen
IJzeren kokerbijl
Kledingspelden

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Iron rings from horse harness
Horsebits
Phalerae from horse harness
Ornaments from horse harness
Strap mounts from horse harness
Iron knife
Grinding stone
Iron socketed axe
Cloak pins

> Het zwaard is opgerold zodat het in
de emmer past, maar lijkt daarmee ook
bewust onbruikbaar gemaakt. De situla,
afkomstig uit het oostelijk Alpengebied
en bedoeld als mengvat, werd hier gebruikt als urn. Samen met het zwaard
wijst hij op de affiniteit die deze leider
had met Centraal-Europa, het kerngebied
van de Hallstatt-cultuur. Hij maakte deel
uit van een krijgshaftige elite die zich
toonde met paarden, wagens en emmers.
Mogelijk was hun macht in deze streken
gebaseerd op controle over vee- of zouthandel. De botresten van de vorst lijken
zijn status te bevestigen. Hij had namelijk
last van een welvaartsziekte, mogelijk
ontstaan door overgewicht en weinig
beweging.

> The sword was rolled up to fit into the
bucket – but also deliberately rendering it
unfit for use, it seems. The situla, a mixing
vessel from the eastern Alps, was in this
case used as an urn. The situla, together
with the sword, denotes the leader’s
affinity with Central Europe, the heart
of the Hallstatt culture. He belonged to
a warrior elite who demonstrated their
status with horses, chariots, and bronze
vessels. Their regional power may have
derived from their control over cattle
or salt trade. The chieftain’s skeletal remains appear to confirm his status, since
he suffered from a disease of affluence,
possibly caused by obesity and too little
exercise.

Oss –
Vorstengrafdonk

Oss –
Vorstengrafdonk

700-600 v. Chr.

700-600 BC
41

10
11
12
13
14

Scheermessen
Fragmenten van houten vaatwerk
Fragmenten van been
IJzeren zwaard, Mindelheim-type
Bronzen situla met crematieresten

10
11
12
13
14

Razors
Fragments of a wooden dish
Bone fragments
Iron sword, Mindelheim type
Bronze situla with cremation remains

Afb. Foto van de gereconstrueerde heuvel ten zuiden van

Fig. Photograph of the reconstructed barrow to the south

de A50 bij Oss. Foto: ArchoL, Universiteit Leiden.

of the A50 near Oss. Photo: ArchoL, Leiden University.

Halszaak

Neck Show

‘Toon je status!’ was een belangrijk
credo in de Vroege IJzertijd (de Hallstatt-
periode), waar enkele leiders of krijgs
heren grote lokale en regionale macht
hadden. Hun positie was waarschijnlijk
niet overerfbaar, maar dat maakte het
niet minder belangrijk om die uit te
drukken en loyaliteit te verwerven. Dat
gebeurde door wapens, wagens en paardentuig en het organiseren van feesten
en drinkgelagen. Lichaamsverzorging en
het dragen van sieraden was een andere
manier om status zichtbaar te maken.
Sieraden komen in graven voor, maar
ook vaak in deposities. Deze bijzondere
bronzen halsringen werden geofferd in
het Uddelerveen. Het waren kostbare
importstukken uit het Rijnland. Een van
de ringen is getordeerd (gedraaid), de
andere heeft een grote barnstenen hanger, waarschijnlijk afkomstig uit het Oostzeegebied. Doordat ze in het veen lagen
is de oorspronkelijke kleur van het brons
goed bewaard gebleven. Halsringen
werden door zowel mannen als vrouwen
gedragen.

‘Show your status!’ was an important
creed in the Early Iron Age (the Hallstatt
period), when a handful of leaders or
warlords held local and regional power.
Their position was probably not hereditary, but expressing it and encouraging
loyalty were important nonetheless. This
was done with weapons, carts and horse
harnesses, and by organizing feasts and
drinking bouts. Personal care and wearing jewellery were other ways of expressing status.
Jewellery is found in hoards as well as in
graves. These remarkable bronze neck
rings were left as offerings in the Uddeler
veen. They were precious imports from
the Rhineland area. One of the rings is
twisted, the other has a large amber pendant, probably from the Baltic. Since they
lay in the peat, the original bronze colour
has been preserved. Both men and women wore neck rings.

Uddelerveen
800-500 v. Chr.

Uddelerveen
800-500 BC
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1 Bronzen halsring, getordeerd
2 Bronzen halsring met barnstenen hanger

1 Bronze neck ring, twisted
2 Bronze neck ring with amber pendant

Dorpsrituelen

Village Rituals

Voorwerpen van organisch materiaal blijven op de zandgronden meestal niet bewaard. Soms hebben we geluk. Deze eiken
plank werd achtergelaten in een waterput. Hij leunde tegen een elzenhouten
paal, waarin een trede was uitgehakt.
De plank is bewerkt en de contouren van
een lichaam lijken herkenbaar: gezicht,
nek, torso, onderlijf.
De functie van dit houtsnijwerk is onbekend, maar lijkt ritueel. Mogelijk was het
een zogenaamde makelaar of uilenbord
en versierde het de gevel van een huis,
zoals tot recent in Oost-Nederland gebruikelijk was. Vergelijkbare vondsten uit
Noordwest-Duitsland en Frankrijk lijken
een associatie met water te hebben. In
het Wittemoor, een moerasgebied in
Duitsland, werden twee sculpturen gevonden naast een slecht begaanbaar stuk
van een veenweg. Misschien symboliseerde de plank een godheid die met water te
maken had? Dat zou de plaatsing in een
put kunnen verklaren.

Objects made of organic materials gener
ally do not survive in sandy soil. But
sometimes we are in luck. This oak plank
was left in a well, leaning against an alder
post in which a step had been hacked. The
plank was carved, and the contours of a
body − face, neck, torso and abdomen –
are recognizable.
The woodcarving’s function is unknown,
but it was probably a ritual object. Perhaps it was a king post, used to decorate
the gable of a house, a custom that endured in the eastern Netherlands until
quite recently. Similar finds from Germany and France seem to be associated
with water. In the Wittemoor Marsh in
Northwestern Germany, two sculptures
were found beside a near-impassable
road through a peat bog. Perhaps the
plank symbolized some kind of water deity? This could explain why it was placed
in a well.

Oss – Ussen
400 v. Chr.

Oss – Ussen
400 BC
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1 Antropomorfe plank (menselijke vorm),
eikenhout

1 Anthropomorphic plank (shaped into
human form), oak

Keltische cultus

Celtic Cult

Mantelspelden, gordelhaken, armbanden, kammen, zwaarden, Keltische munten, dieren- en mensenbotten, aardewerk, bronzen ketels en zwaardscheden.
Ze komen allemaal van de bodem van
de Maas tussen Lith en Kessel. Maar hoe
zijn ze er terecht gekomen? Historische
bronnen spreken van de woeste razernij
van Keltische stammen na een overwinning op hun vijanden. Wapentuig werd
vernietigd, goud, zilver en paarden in de
rivier geworpen. Hoewel deze zwaarden,
vaak onbruikbaar gemaakt, gordelhaken
en het menselijk botmateriaal op geweld
kunnen wijzen, duiden aardewerk en
voedselresten op andere praktijken.
Waarschijnlijk is er sprake van een cultus
plaats in of langs het water, mogelijk
gewijd aan de riviergod van de Maas. De
Keltische godenwereld was verbonden
aan dit soort plekken in het landschap.
Verder zuidelijk, bij Empel, is een heiligdom teruggevonden met dezelfde offergaven. Het was oorspronkelijk een cultusplaats van de stam der Eburonen.

Cloak pins, belt hooks, bracelets, combs,
swords, Celtic coins, animal and human
bones, pottery, bronze kettles and
scabbards. They were all found on the
Meuse riverbed, between Lith and Kessel.
But how did they get there? Historical
sources describe the savage fury of Celtic
tribes after victory in battle. Weaponry
was destroyed, and gold, silver and
horses tossed into the river. Although
these swords, often rendered unfit for
use, girdle hooks and human bone material may denote violence, pottery and
food remains tell a different story. There
was probably a cult place or shrine in or
near the water, possibly dedicated to the
Meuse river god. The Celtic pantheon was
linked to such places in the landscape.
Further south, near Empel, a sanctuary
was found with similar offerings. This was
originally a cult place of the Eburon tribe.

Kessel – Lith

Kessel – Lith

250-0 v. Chr.

250 to 0 BC

44

1
2
3
4
5
6

IJzeren La Tène-zwaard
Mantelspelden (fibulae)
Gordelhaken
Armbanden
Keltische triquetrum-munten
Kammetje met paardenfiguurtje

1
2
3
4
5
6

Iron La Tène sword
Cloak pins (fibulae)
Belt hooks
Bracelets
Celtic triquetrum coins
Comb with horse figurine

Stammen en sterke leiders

Tribes and strong Leaders

In de Late IJzertijd, de La Tène-periode,
ontstaan de stammen die we kennen uit
historische bronnen, zoals Caesars De
Bello Gallico. Belangrijke leiders waren
Vercingetorix van de Arverni, of, dichter
bij huis, Ambiorix van de Eburonen. Ze
maakten deel uit van een Keltische adel
en stonden aan het hoofd van hun stam.
In 54 v. Chr. versloegen de Eburonen
anderhalf Romeins legioen bij Tongeren.
De wraak van Caesar zou hen later duur
komen te staan.
De leiders van deze stammen pronkten
met hun macht, door hun wapens, kleding
en sieraden. Halsringen, zogenaamde
torques, waren het statussymbool van
belangrijke leiders. Deze torque uit Heerlen is oorspronkelijk afkomstig uit OostFrankrijk. Bronzen, zilveren en gouden
munten, gemaakt naar Grieks voorbeeld,
werden gebruikt in de handel of om allianties te smeden. Op de munten van de
Eburonen staat onder meer een gestileerd paardje. Soms worden er ook schatvondsten met vele munten ontdekt, zoals
in 2008 bij Maastricht.

The Late Iron Age, the La Tène period, saw
the emergence of the tribes familiar from
historical sources such as Caesar’s De
Bello Gallico. Important leaders included
Vercingetorix of the Arverni, or closer to
home, Ambiorix of the Eburon. They were
part of the Celtic nobility and head of
their tribes. In 54 BC, the Eburon defeated
one-and-a-half Roman legions near
Tongeren. Caesar’s revenge later exacted
a heavy toll.
These tribal leaders used weapons,
clothes and jewellery to flaunt their power. Powerful leaders wore neck rings (torques) as status symbols. This torque from
Heerlen originated from Eastern France.
Bronze, silver and gold coins, modelled
on Greek examples, were used in trade
and to forge alliances. A stylized horse
is among the motifs depicted on Eburon
coins. Sometimes large hoards of coins
are discovered, like in 2008 near Maastricht.

Heerlen

Heerlen

250-0 v. Chr.

250 to 0 BC
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1 Twee gouden muntjes, Bladel en Ressen
2 Gouden torque

1 Two gold coins, Bladel and Ressen
2 Gold torque

Afb. Detail van ‘De Stervende Galliër’ met torque,

Fig. Detail of ‘The Dying Gaul’ with torque, Capitoline

Capitolijnse Musea, Rome. Foto: Wikimedia.

Museums, Rome. Photo: Wikimedia.

Europese ontwikkelingen

European Developments

‘De Kelten’ hebben als zodanig niet
bestaan. Het is onze aanduiding voor een
verzameling van stammen en vo
 lkeren
die in grote delen van Centraal- en West
Europa leefden. Ze spraken verwante
talen en hadden overeenkomstige
gebruiken, tradities en symbolen. Hun
culturele zwaartepunt verschuift van
het Zuid-Duitse Hallstatt-gebied naar het
westen, waar zich de La Tène-cultuur ontwikkelt (475-0). Dit ging gepaard met een
toenemende invloed van Griekse en Etruskische beschavingen aan de andere kant
van de Alpen. Keltische volkeren vallen
dan ook regelmatig het noorden van
Italië binnen. In 390 v. Chr. wordt Rome
geplunderd.
De zilveren vaas van Neerharen, gevonden
bij de aanleg van de Zuid-Willemsvaart in
1831, vormt een neerslag van die verhalen.
De vaas is versierd met geometrische en
bloemvormige motieven waarin Griekse,
Romeinse en Keltische invloeden zichtbaar zijn. Op de onderzijde van de vaas
staat bovendien een tot op heden niet
ontcijferde combinatie van Griekse en
Romeinse tekens. De vaas is een importstuk of hier gemaakt door smeden met
een mediterrane achtergrond.

‘The Celts’ never existed as such. This is
our name for a collection of tribes and
peoples who lived in large parts of Central
and Western Europe. They spoke related
languages and had similar customs, traditions and symbols. Their culture’s heartland shifted from the Hallstatt region in
southern Germany to the west, where the
La Tène culture developed (475 to 0 BC).
This was accompanied by a growing influence of Greek and Etruscan civilizations
on the other side of the Alps. Celtic warriors often invaded northern Italy. In 390
BC, Rome was sacked.
The Neerharen silver vase, found when
the Zuid-Willemsvaart was dug in 1831,
reflects these stories. Its geometrical and
floral decorations clearly display Greek,
Roman, and Celtic influences. An inscription on the bottom of the vase, with a
combination of Greek and Roman characters, has not yet been deciphered. The
vase was either imported, or made locally
by smiths with a Mediterranean background.

Neerharen

Neerharen

200-0 v. Chr.

200 to 0 BC
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1 Zilveren vaas

1 Silver vase

Afb. Inscriptie op onderzijde. Foto: Rijksmuseum van

Fig. Inscription on bottom of vase. Photo: National

Oudheden.

Museum of Antiquities.

Het einde nabij

The End is Near

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 voorstelling op de vergulde zilveren sierschijf
van Helden lijkt een einde in te luiden,
maar de precieze mythologische betekenis blijft onbekend. De schijf zelf luidt
in ieder geval een einde in, of een begin.
Hij werd gemaakt in Thracië (het huidige
Bulgarije en Roemenië) in de eerste eeuw
v. Chr. en was waarschijnlijk onderdeel
van het harnas van een paard of ruiter.
De schijf werd gevonden in het veen,
maar hoe is hij hier 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. De vondst van de sierschijf past in deze rumoerige periode.
De Romeinen komen. De prehistorie
eindigt.

A man on his knees fights a savage battle with a lion. The lion’s muzzle is wide
open. Claws and bared teeth poised to
strike. Above, two other lions attack a
ram. Below, a bull’s head is flanked by two
dogs. The scene on the silver-gilt ornamental disc from Helden appears to herald an end, but its precise mythological
meaning remains unknown. In any case,
the disc itself signals an end, or a beginning. It was made in Thrace (present-day
Bulgaria and Romania) in the first century
BC, probably for a horse harness or horseman’s armour.
The disc was found in the peat, but how
did it get there? Perhaps it was part of
an exchange with other Celtic tribes,
and was later left as an offering. Alternatively, the explanation may lie in the
Roman Empire’s thirst for expansion, in
which Thracian mercenaries and auxiliary
troops were used. The decorative disc fits
into this turbulent period. With the arrival of the Romans, Prehistory ends.

Helden

Helden

100 v. Chr – 100 na Chr.

100 BC – AD 100
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1 Sierschijf

1 Ornamental disc

