FACTSHEET ‘Bijzondere objecten / beschikbare foto’s’

‘Startpunt NL – Bijzondere bodemvondsten uit Nederland’
Vuistbijl
Vuistbijl, vuursteen, 300.000‐150.000 jaar geleden
Vindplaats: Rhenen, groeve Quintelooyen
Vuistbijl
Deze vuistbijl is gevonden in oude afzettingen van de Maas en Rijn
in het midden van Nederland. Vuistbijlen werden gebruikt door
Neanderthalers, een soort die nauw verwant is aan de mens.
Langs rivieren sloegen zij vaak kortstondig hun kamp op om te
jagen en gevangen buit te verwerken. Vuistbijlen zijn tweezijdig
bewerkte werktuigen met een scherpe rand die onder andere
gebruikt werden om vlees te snijden, botten te breken en te
hakken. Ze functioneerden als echte multi‐tools. De vuistbijl is de
succesformule van de prehistorie. Meer dan 1,5 miljoen jaar
(50.000 generaties) geleden werden de eerste exemplaren
gemaakt en ze bleven in trek tot 60.000 jaar geleden.

Aardewerk uit een hunebed
Trechterbeker‐aardewerk, 3400‐2900 v. Chr.
Vindplaats: Emmen en Drouwen
In de hunebedden
De Trechterbekercultuur dankt haar naam aan de
kenmerkende trechterbeker, hoewel er veel meer
verschillende vormen en versieringen voorkomen.
Deze cultuur, die verspreid was over Noord‐
Nederland, Duitsland, Scandinavië en Polen, is vooral
bekend vanwege de hunebedden. Dit zijn grafkamers,
gebouwd van zwerfkeien waarover vaak een aarden
heuvel werd opgeworpen. In de hunebedden werden
de doden begraven samen met grafgiften zoals dit
aardewerk. In hunebed D19, bij Drouwen in Drenthe, zijn de resten van niet minder dan 400 potten
aangetroffen. Dit duidt erop dat deze monumenten vaak eeuwenlang in gebruik waren en
belangrijke plekken in het landschap vormden.
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Middeleeuwse schoen
Schoen, leer, ca. 1000 v. Chr.
Vindplaats: Emmer‐Erfscheidenveen
Stap in de tijd
Deze schoen is gevonden bij het turfsteken in Drenthe
rond 1933. De zure omstandigheden in het veen,
waaruit de turven werden gestoken, hebben het leer
geconserveerd. De schoen is gemaakt uit een ovaal
stuk runderleer en werd bij de tenen met een leren
veter samengetrokken. Aan de buitenkant is nog haar
te zien. Mogelijk is het leer niet goed onthaard of was
het de bedoeling een bontschoen te maken. Deze
schoen werd aan de rechtervoet gedragen door
iemand met een goed ontwikkelde voet. De schoen is
waarschijnlijk onderdeel van een offer geweest. In de
buurt is namelijk ook een veenlijk gevonden.

Romeinse druiventrosflesjes
Druiventrosflesjes, glas, 2de eeuw na Chr.
Vindplaats: Heerlen
Druiventrosflesjes
Met de komst van de Romeinen maakten de bewoners
van de Lage Landen kennis met de grote luxe
waarmee de veroveraars zich omringden. Van Julius
Caesar wordt zelfs vermeld dat hij zijn legertent
verfraaide met een portable mozaïekvloer.
Aanvankelijk werden luxe‐artikelen vanuit het
Middellandse Zeegebied geïmporteerd. Deze
prachtige druiventrosflesjes zijn echter een lokaal
product uit een van ‘onze’ hoofdsteden, waarschijnlijk
Trier. De druiventrossen zijn in een dubbele mal
geblazen. De glasblazer heeft de halzen en oortjes er
‘uit de hand’ aangezet. Druiven, wijn en dionysische
mysteries zijn nauw met elkaar verbonden. Niet
zonder reden zijn de flesjes als grafgift meegegeven.
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Voorraadpot gebruikt als urn
Urn, aardewerk, 5de eeuw na Chr.
Vindplaats: Hooghalen
Saksische bulturn
Deze voorraadpot van zwart 'Saksisch' aardewerk
heeft een brede buik met verdikkingen, waaraan
hij zijn naam 'bulturn' te danken heeft. De
combinatie van lijn‐ en stempelversiering met
'knobbels' is heel typisch voor de 5de eeuw. Deze
pot is voorzien van swastika's (hakenkruizen), een
gelukssymbool dat in deze tijd heel algemeen
was. Hij is gevonden in een klein grafveld in het
Drentse Hooghalen, dat in 1869 door het RMO is
opgegraven tijdens de aanleg van de spoorlijn
Meppel‐Groningen. De voorraadpot was als urn
gebruikt; er zaten verbrande beenderen en een
fragment van een bronzen armring in.

Zilveren armband
Armband, zilver, 9de‐10de eeuw
Vindplaats: Pingjum
Spiraalvormige armband
In het Friese Pingjum werd aan het begin van de 20ste eeuw
een aantal fragmenten gevonden van een brede zilveren
armring, met daarop een decoratie van punten en kruisende
lijnen. Er is een armband van gerestaureerd, maar niet alle
stukken pasten aan elkaar; het sieraad is mogelijk langer
geweest of heeft deel uitgemaakt van een set armringen. De
versiering lijkt erg op die van Deense sieraden uit de Vikingtijd,
maar deze armring is hol en niet vlak. Misschien is deze
armband in Friesland gemaakt in de 9de of 10de eeuw, met
Scandinavische stijlen als inspiratiebron.
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Baardmankruik
Baardmankruik, steengoed, ca 1600 na Chr.
Vindplaats: Amsterdam
Lachende bierkan
Van de stevige bierkannen die in de 16de en 17de
eeuw in het Duitse Rijnland werden gemaakt, waren
deze ‘baardmannen’ het populairst. Op de overgang
van hals en buik hebben ze een bebaard gezicht, dat
de kan persoonlijkheid geeft. Dit gezicht en de andere
applieken ‐ bloemen, medailles, wapenschilden ‐
werden in mallen gemaakt en daarna op de kan
geplakt, voordat die werd gebakken. Deze baardman
is toevallig gevonden in de bouwput van het
Arbeiderspers‐gebouw en aan het RMO geschonken.
De gelige kleur en het grijnzende gezicht verraden dat
de kruik rond 1600 in Frechen (bij Keulen) is gemaakt.
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