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HOOFDSTUK I

INLEIDING.

PRAEHISTORISCHE CULTUURSTADIA.

Zuid-Limburg, die smalle strook grond, als een wig geschoven tusschen Duitschland en
België, zoo rĳk bedeeld met natuurschoon, bevat in zĳn schoot, behalve een bĳna onuitputtelĳ-
ken rĳkdom aan brandstoffen, een anderen niet minder kostbaren schat: de talrĳke voor ons
land ongeëvenaarde cultuurresten uit ver vervlogen tĳden.

Waar hier in Zuid-Limburg de voet de aarde drukt, staan wĳ op historischen bodem, een
bodem, die bedeeld is met overblĳfselen uit bĳna alle cultuurperioden, die het menschengeslacht
doorleefd heeft. Dit behoeft ons niet te verwonderen, eensdeels door zĳn ligging in den weg
der groote cultuurstroomen, van Oost naar West, van Zuid naar Noord en waarschĳnlĳk ook
van Noord naar Zuid; het vormt als het ware een trait d'union tusschen de verschillende his-
torische stadia der omliggende landen; anderdeels door zĳn rĳkdom aan natuurschoon; ook de
oermensch had een sterk ontwikkeld gevoel voor natuurschoon, getuige de prachtige ligging
der neolithische dorpen op den hoogen Maasrand met verrukkelĳk uitzicht op de Maasvallei,
getuige de plaats, die de bronstĳdmensch uitzocht als laatste rustplaats voor zĳn dooden in
het Savelsbosch te Gronsveld. Er bestond echter nog een derde gewichtige reden voor den
primitieven mensch om zich hier te vestigen. De zeer vruchtbare lössgronden, doorsneden van
talrĳke beekjes, uitmondende in een groote verkeersader, de Maas, boden hem een geschikt
terrein voor akkerbouw, jacht en visscherĳ en verschaften hem alles, wat voor zĳn materieel be-
staan noodzakelĳk was. Het is derhalve zeer natuurlĳk, dat op weinig plaatsen in ons land de
continuiteit der bewoning aan den dag treedt zooals hier. Een treffend voorbeeld hiervan, levert
ons een perceel weiland, genaamd de groote Bongerd, nauwelĳks een hectare groot, gelegen in
de kom van het dorp Stein. Hier vonden wĳ twee Omalienhutten en tallooze scherven uit den
Steentĳd naast enkele uit den Bronstĳd, vele uit den Ĳzertĳd, veel Romeinsch aardewerk, twee
Romeinsche munten, een Frankische begraafplaats en op nauwelĳks 50 m. afstand de ruïne van
het door breede grachten omgeven vroeg middeleeuwsch kasteel. Hier ontbreekt geen enkele
schakel in de vele duizenden jaren van het menschenbestaan.

Bĳ den eersten aanblik lĳkt deze opeenvolging van alle cultuurstadia op en naast elkaar
wel vreemd, doch wanneer wĳ een oogenblik daarover nadenken, dan is deze continuiteit der
bewoning rationeel en een natuurlĳk gevolg der omstandigheden.

Toen de oermensch uit het Palaeolithicum als rondtrekkend jager het nomadenleven vaar-
wel zei, om in neolithischen tĳd zich op een vaste plaats als herder en landbouwer te vestigen,
zal hĳ zeker die plek uitgekozen hebben, waar de omstandigheden een vestiging mogelĳk maak-
ten en die factoren aanwezig waren, die hem zĳn materieel bestaan het meest vergemakkelĳkten.
Wanneer nu in den loop der tĳden een vreemde indringer, hetzĳ langs vreedzamen weg, of door
geweld het land binnendrong, zal hĳ zich in het eerste geval bĳ of naast den oorspronkelĳken
bewoner gevestigd hebben en in het tweede deze verdreven en diens plaats ingenomen hebben.

Het gemis aan elk historisch gegeven uit deze duistere en lang vervlogen periode, noopt
ons de gegevens en uitkomsten, verkregen bĳ de opgravingen op verschillende plaatsen in Zuid-
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Limburg, voor goed vast te leggen, om zoo mogelĳk een steentje bĳ te dragen tot den opbouw
der Voor- en Vroeggeschiedenis van ons gewest.

Alhoewel reeds een massa bouwstoffen bĳeengebracht zĳn om een kĳk te hebben op de
praehistorie dezer streken, staan wĳ toch pas aan het begin en er zal nog een langdurig en
uitgebreid onderzoek noodzakelĳk zĳn om de herkomst, de ontwikkeling, de opeenvolging, het
onderling verband en de materieele en geestelĳke uitingen der verschillende cultuurstadia te
doorzien en te leren begrĳpen. Dan eerst zal man een weg vinden in die langdurige, zoo ver
van ons afliggende, duistere periode van het voorgeslacht.

Alvorens over te gaan tot het beschrĳven der opgravingen en de daarbĳ gevonden voor-
werpen, achten wĳ het van belang voor den minder ingewĳde een kort exposé te geven van de
meest gangbare archaeologische indeeling. Wĳ achten dit ook gewenscht, omdat in ons gewest
door de geweldige uitbreiding der industrie en de daarmede samenhangende bouwbedrĳvigheid
en den aanleg van verkeerswegen, de grond overal doorwoeld wordt en er zooveel belangrĳks
voor historie en wetenschap dreigt verloren te gaan.

Men meene niet dat door een of andere regeeringsukase of aanschrĳving van boven af
iets gedaan zĳ. Verre van daar, voor dit trage mechanisme doel treft, is reeds een groot deel
vernield en waardeloos gemaakt.

Wĳ willen hier geen opsomming geven van hetgeen in de laatste jaren bĳ openbare werken
is vernield, of voor een beetje geld naar het buitenland verkwanseld, eensdeels door gemis aan
kennis, anderdeels door gemis aan toezicht. En al mocht het eens gebeuren, dat van hoogerhand
kon ingegrepen worden, dan nog was het droevig om aan te zien hoe onwetenschappelĳk en
hoe onsystematisch er soms geëxploreerd werd. Bĳ het publiek kennis van de Archaeologie
en liefde tot die dierbare relikwieën onzer voorouders bĳ te brengen, kan alleen hier uitkomst
geven.

Een tot vreugde stemmend verschĳnsel, dat zich heden ten dage overal openbaart, is de
meer en meer toenemende belangstelling voor de oergeschiedenis van den geboortegrond.

Dit is nog des te meer van gewicht, omdat deze belangstelling zich niet beperkt tot de
vakgeleerden, maar ook begint wortel te schieten in de breede lagen van het volk, niet langs
kunstmatigen weg door druk van boven af, maar als een uiting van de volkspsyche, die berust
op een innerlĳken drang naar kennis van cultuur en zeden van het voorgeslacht.

Het is als een wind, die vrĳ plotseling is komen opsteken, niet alleen over onze streken,
maar ook over de omringende landen. Mogelĳk is het een uiting van onvoldaanheid van het
huidige geslacht over de verwording op velerlei gebied en over de onrustige, onzekere, ongeë-
quilibreerde, vaak onzuivere tendenzen op politiek, litterair en cultureel gebied.

De oudste zekere sporen van den mensch op aarde worden gevonden in het Quartair.
Maar in welk deel van het Quartair, daarover loopen de meeningen nog ver uit elkaar. Terwĳl
Hoernes ze in de eerste Glaciaalperiode plaatst, brengt Boule ze tot de tweede Interglaciaalpe-
riode in tegenstelling met Penck en Schmidt, die de eerste sporen van den mensch in de derde
Interglaciaalpariode meenen te vinden.

Dit tĳdperk nu, waarin de oudste cultuurresten van den mensch gevonden worden, noemt
men het Palaeolithicum of Ouden Steentĳd, d.i. de periode, waarin de mensch tot het maken
zĳner wapenen en gebruiksvoorwerpan uitsluitend de beschikking had over steen, hout en been.

Of de zoogenaamde Eolithen uit het tertiair door Rutot en anderen beschreven, hun ont-
staan te danken hebben aan menschenhanden of natuurproducten zĳn, of de Pithecanthropus
van Dubois uit tertiaire lagen afkomstig is, daarover heeft de wetenschap nog niet het laatste
woord gesproken.

De groote chronologische en geografische verschillen van de sporen van den oudsten
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mensch in den aardbodem, maken de vraag naar tĳd en plaats van dien mensch voorloopig
voor de wetenschap ontoegankelĳk. De oudste zekere palaeolithische cultuur (het Chelléen)
moet in elk geval verscheidene honderdduizenden jaren voor Christus geplaatst worden.

Het Palaeolithicum wordt onderverdeeld in CHELLÉEN, ACHEULÉEN, MOUSTÉ-
RIEN, AURIGNACIEN, SOLUTRÉEN en MAGDALÉNIEN, namen ontleend aan de vind-
plaatsen in Zuid-Frankrĳk. Ieder dezer perioden is zuiver gakarakteriseerd en min of meer
typologisch gekenmerkt door de verschillende vuursteenartefacten of gebruiksvoorwerpen, ver-
vaardigd uit been, hout, steen of hoorn.

Wĳ gaan hier niet dieper op in, omdat, niettegenstaande voortdurend onze aandacht
daarop gevestigd was en wĳ op instigatie van wĳlen Dr. Goossens te Berg en Terblĳt eenige
jaren geleden een speciaal onderzoek in die richting instelden, er tot op heden in Nederland
weinig uit het Palaeolithicum gevonden is. Zonder twĳfel komt het in Zuid-Limburg voor,
want aan beide zĳden van onze grenzen, n.l. in Luik en nabĳ Aken, is het aangetroffen.

In den laatsten tĳd meent Prof. van Giffen nabĳ Deventer palaeolithische cultuurresten
gevonden te hebben. Eveneens zĳn onlangs Solutréen en Magdalénien producten vermeld uit
Elspeet gevonden door Bezaan en Popping uit Putten.

Wanneer wĳ terugblikken op den Ouden Steentĳd en de kunstproducten van den Oer-
mensch in de grotten van Combarelles, Font de Gaume, Altamira enz. beschouwen, wanneer
wĳ de uit kalk, been of ivoor gesneden menschenfiguren vanWillendorf, Grimaldi en Lespugne,
of het bas-relief uit het abri van Laussel, den boogschutter en de vrouw met den hoorn uit de
Aurignacien-periode, het beeldje van Brassempouy, de gravuren op steen van paard en ren-
dier van Limeuil uit het Magdalénien voor den geest roepen, dan leveren deze toch het bewĳs
niet alleen van een zekere kunstvaardigheid, maar ook van een relatief kunstgevoel, zelfs in het
Palaeolithicum. Zeker bestaat er een groot verschil met hetgeen wĳ heden onder kunst verstaan.

De kunst bĳ den Oermensch is nog slechts een scheppingsdrang door min of meer materi-
eele beweegredenen, die zich enkel en alleen uit in het verzinnebeelden van een idee. Later is de
kunst door perfectie van uitingsmiddelen dat zinnebeeld in schoone vormen gaan weergeven,
waardoor dat idee in een aureool van zintuigelĳke schoonheid kwam te staan. Ten slotte is de
kunst maar al te veel in een stadium gekomen, dat deze zintuigelĳke schoonheid het inspiree-
rende motief werd. De kunst der ouden verzinnebeeldt niet den jongen man met harmonische
lichaamsvormen of de vrouw op jeugdigen leeftĳd met slanke gestalte en aanvallig uiterlĳk, de
levensgezellin van den man, neen, de oermensch wordt geïnspireerd door de vrouw op leeftĳd,
de stammoeder in hare volle ontwikkeling van moeder, de voortbrengster van een nageslacht,
zinnebeeld van de instandhouding en uitbreiding van den stam.

Dat inderdaad dit motief hen zoo vaak inspireerde is niet zoo vreemd, als dat op het eerste
gezicht lĳkt. Vindt deze niet zĳn verklaring in de hoogstaande positie, die bĳ sommige volken in
den natuurstaat de vrouw heden ten dage nog inneemt? Wĳ behoeven slechts te wĳzen op het
matriarchaat bĳ de Menengkabauers der Padangsche Bovenlanden of op de vooraanstaande
plaats in de samenleving, ingenomen door de moeder bĳ enkele volksstammen in Afrika. Ja,
neemt bĳ de Novajo Indianen in Zuid-Colorado de vrouw en vooral de vrouw als moeder niet
de plaats in, die in onze maatschappĳ de man bekleedt? Haar toch behoort niet alleen het huis,
doch ook de man maakt een deel van haar bezit uit. Zĳ is niet alleen het middelpunt der familie,
zĳ is ook het centrum van het economisch leven.

In het voorbĳgaan willen wĳ er op wĳzen, dat de gangbare meening, alsof deze menschen-
beelden, waarbĳ de vrouw wordt uitgebeeld met geweldige hangborsten en sterk ontwikkelde
heup en zitdeelen (steatopygie) een kenmerk zou zĳn van het Negroide ras, dat in het Aurig-
nacien voor het eerst optreedt, volkomen valsch is. Onze vrouw uit de volksklasse van het
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platteland op gevorderden leeftĳd met eenigszins ontwikkelde panniculus adiposis, vertoont
hiermee een volkomen gelĳkenis en kon als model gediend hebben voor de statues van Willen-
dorf, Lespugne, enz.

Met het Magdalénien zĳn wĳ gekomen aan den geologischen overgang van het Diluvium
naar het Alluvium. Deze overgang heeft echter oogenschĳnlĳk op de levensverhoudingen en
cultuurverschĳnselen niet veel invloed gehad, zoodat na het Diluvium, de mensch nog een lange
periode nagenoeg op hetzelfde cultuurpeil bleef, als in het Palaeolithicum. Deze periode, die
dus voorafging aan de groote cultureele omwenteling van ± 3000 v. Chr., het begin van het
eigenlĳk Neolithicum, noemen wĳ Overgangstĳd, of het zoogenaamde Mesolithicum.

Het Azylien, naar Mas d'Azyl, een plaats in Zuid-Frankrĳk, is vooral gekenmerkt door
rood geschilderde kiezelsteentjes en platte harpoenen uit hertshoorn.

Het Tardenoisien is hoofdzakelĳk getypeerd door het groot aantal kleine, fĳn geretou-
cheerde, geometrische vuursteentjes, microlithen genaamd. Alhoewel dergelĳke microlithen ook
wel eens bĳ ons gevonden worden, ja, men deze in meerdere of mindere mate bĳ elke vuursteen-
industrie aantreft, kon men in Nederland tot hier toe van een zuiver omschreven Tardenoisien
industrie niet spreken. In België zĳn het vooral Rahir en Baron de Loë, die op verschillende
plaatsen onder andere te Remouchamps, te Aywaille, te Baelen sur Nethe, te Zonhoven enz.
deze cultuur gevonden hebben.

Merkwaardig is, dat in den allerlaatsten tĳd in het Noorden van ons land bĳ ontginningen
en zandverstuivingen door Popping, Belle, De Jong en Siebenga, tal van stations ontdekt zĳn,
die typologisch in het Tardenoisien te plaatsen zĳn. Het groot aantal microlithen op vele plaat-
sen in gesloten vondsten aangetroffen laat geen twĳfel bestaan aan een Tardenoisien industrie.
Of echter gesproken kan worden van een Tardenoisien cultuur, komt ons uitermate twĳfelachtig
voor. Vooreerst zĳn de artefacten dezer industrie zoo zeer beperkt, dat men zich niet kan voor-
stellen, dat de bedoelde werktuigen ook maar eenigszins konden voldoen aan de behoeften van
den praehistoriker. De grovere instrumenten: bĳlen, beitels, messen, krabbers, schrabbers enz.,
die in geen cultuurstadium ontbreken en die onmisbaar waren, zĳn steeds afwezig bĳ gesloten
vondsten onder maaiveld. Opmerkenswaardig is bovendien, dat in vele stations microlithen en
steenen werktuigen uit andere perioden door elkaar gevonden worden, terwĳl op andere plaat-
sen, te Spier, Wĳster etc. in hetzelfde stuifzand naast elkaar, doch afzonderlĳk microlithen en
neolithisch materiaal lagen (Beyerinck: Mensch en Maatschappĳ).

Déchelette heeft reeds vroeger opgemerkt, dat in Spanje en Frankrĳk, zoowel als in België,
deze kleine bekapte vuursteentjes dikwĳls in een Robenhausien milieu worden gevonden.

Een algemeen verschĳnsel is, dat zoowel in ons land als in het buitenland deze microlithen
bĳna altĳd gevonden worden in de nabĳheid van water. Bĳ ons langs de beekdalen of dicht bĳ
oude veenbekkens, in België langs de boorden der Maas, in Frankrĳk aan de oevers van vĳvers
of waterplassen, in Duitschland, zegt Reinerth, bĳ bronnen of langs beken.

Bovendien vinden wĳ bĳna nergens iets vermeld over bewoning of begraving, essentieele
documenten voor een cultuurstadium. Het komt ons dan ook niet waarschĳnlĳk voor, dat deze
Tardenoisien industrie een afzonderlĳk gedifferentieerde cultuureenheid voorstelt. Deze vond-
sten wĳzen meer op een specialisatie in het handwerk — heden ten dage zouden wĳ van efficiency
spreken — m.a.w. dat door gespecialiseerde werklieden op bepaalde plaatsen éénzelfde soort
gebruiksvoorwerpen gemaakt werd.

De Steentĳd-mensch wist reeds lang, dat specialisatie in het handwerk een essentieele voor-
waarde is voor snelle en economische vervaardiging van gebruiksvoorwerpen. De werkplaatsen
van bĳlen in Normandië, van krabbers bĳ Macon, van pĳlspitsen in het gebied der Saone en
Loire, leveren een bewĳs voor deze verdeeling van arbeid. Doch wĳ behoeven niet buiten de
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grenzen van ons eigen land te gaan zoeken. In Ryckholt en St. Geertruid vinden wĳ naast de
algemeen bekende groote ateliers, waarin door de groote hoeveelheid afvalmateriaal en de vele
min of meer afgewerkte voorwerpen een differentiatie zeer lastig is, andere door het heele bosch
verspreide, kleine werkplaatsen, waar slechts één soort artefacten gefabriceerd werd.

Wĳ kunnen ons dan ook niet vereenigen met de opvatting van Walter Lung, wanneer hĳ
in Germania 1939, April, pag. 85 schrĳft, dat microlithen gemaakt uit geslepen bĳlen, het bewĳs
leveren dat deze Tardenoisienmenschen als een gesloten volkseenheid zĳn blĳven voortbestaan
naast de boerenbevolking uit den Jongen Steentĳd. Het komt ons veel meer plausibel voor, dat
deze microlithen de gebruiksvoorwerpen zĳn van het jagend en visschend deel der boerenbevol-
king uit den jongen Steentĳd. Is ook vandaag niet de visscherĳ een zelfstandig sterk beperkt en
eng gelocaliseerd bedrĳf en vormen de beoefenaars niet nauw omschreven bevolkingsgroepen
over geheel Europa verspreid, dus volkomen in overeensternming met hetgeen wĳ zien in den
voortĳd.

Trouwens wie zou zich kunnen voorstellen, dat nagenoeg door heel Europa vanaf het
Mesolithicum door het Neolithicum vele duizenden jaren eenzelfde volk sterk getypeerd door
identieke cultuuruiting, maar beperkt in zĳn gebruiksvoorwerpen, (geen grove vuursteenarte-
facten), bekrompen in zĳn bestaansmogelĳkheid (geen landbouw) intact zou kunnen blĳven
voortbestaan en niet geassimileerd worden door omringende volkeren met veel hoogere cultuur
en veel grootere bestaansmogelĳkheid.

Ten overvloede willen wĳ er nog op wĳzen, dat Lung ook weer de aandacht vestigt op
de stereotype vindplaats, waar hĳ zegt: „Auf Bergrücken und an meist nach Stüden gelegenen
Rändern versumpfter Wasserstellen.”

Bĳ deze Tardenoisienindustrie hebben wĳ iets langer stil gestaan, omdat in den laatsten tĳd
ook in ons gewest, speciaal in de buurt van Neer en Echt, vele microlithen verzameld zĳn.

Het Azylien en het Tardenoisien komen in chronologische dateering overeen met het Scan-
dinavische Maglemosien in den Ancylustĳd.

Het Campignien is voor ons land nog niet vastgesteld, daarentegen hebben Hamal Nandrin
en Servais mooie vondsten uit Remersdaal, Fouron le Comte ('s Gravenvoeren) en Fouron St.
Martin (St. Maartensvoeren), even over onze grenzen, beschreven. Als typeerende werktuigen
uit deze industrie worden genoemd een eigenaardige beitel (tranchet), een bikkel (pic) en een
soort boor (bec de perroquet), waarvan ook eenige exemplaren, o.a. in de ateliers te Ryckholt
gevonden zĳn. Het West-Europeesche Campignien stemt in tĳd en typologie geheel overeen
met de Noord-Europeesche Kjökkenmöddinger cultuur in den Litorinatĳd.

En hiermede zĳn wĳ ongeveer gekomen aan het jaartal 3000 v. Chr., het eigenlĳke Neolithi-
cum of den Nieuwen Steentĳd. De mensch, die in de voorafgaande perioden een nomadenleven
leidde, van jacht en visscherĳ leefde, nu eens in holen of grotten, dan weer in het open veld
kampeerde — samenhangend met het klimaat dat afwisselend koud en vochtig gedurende de
Ĳstĳden, mild en droog in de Tusschenĳstĳden was — ging tot een meer geregeld leven over,
vormde familiegroepen, waaruit kleinere en grootere dorpen en later stamgroepen ontstonden.

Als natuurlĳk gevolg van deze samenleving en stabiliteit van bewoning werden bosschen
gerooid, ontwikkelde zich akkerbouw, de in vrĳheid levende dieren werden onderworpen tot
huisdieren, het eerst de hond, dan paard, rund enz. De mensch vormde weefsels uit het planten-
en dierenrĳk.

Van het geestelĳk of psychisch leven van den mensch is, wat ons land betreft, weinig
bekend. De doodencultus, zich uitend door bĳgaven aan de afgestorvenen in de graven meege-
geven, evenals de arm van een idole, gevonden in hut No. 2 te Stein, getuigen echter reeds van
hoogere geestelĳke functies. Dat deze weinige vondsten echter een maatstaf zouden kunnen
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zĳn voor de geestelĳke ontwikkeling van den mensch, komt ons onwaarschĳnlĳk voor.
Daar in het Palaeolithicum en Mesolithicum de mensch over de geheele wereld nagenoeg

een homologe ontwikkeling doormaakte, ontstaan nu, door het sessiel worden der verschillende
stammen, cultuurkernen, die ieder afzonderlĳk een eigen onafhankelĳke ontwikkeling doorma-
ken, en pas van dat oogenblik kan men dus spreken van de voorgeschiedenis van een bepaalde
streek.

Wĳ willen nu de belangrĳkste van deze cultuurkernen uit Europa bespreken.
Als eerste noemen wĳ de Bandkeramiek of Donaucultuur, afkomstig uit Bohemen en Mo-

ravië, getypeerd door het groot aantal percuteurs, wisselend in vorm, afmeting en grondstof,
gevormd, hetzĳ uit den gewonen rolkei, hetzĳ uit den eenvoudigen splinter, rond geworden door
het vele kloppen, of uit den door het afslaan van lamellen onbruikbaar geworden nucleus.

Door pĳlspitsen: laurierbladvormige, ovale, driehoekige met recht of scheef uitgeholde
basis, glad of getand. Door talrĳke krabbers en schrabbers in alle afmetingen en vormen,
vervaardigd uit gewone splinters of uit mesfragmenten. Door een groot aantal messen en
mesfragmenten, waarvan de vele aan de punt gepolĳste hebben dienst gedaan als zeislemmeten,
en tenslotte door dolken, boren, pierres de feu, enz. enz.

Onder het steenmateriaal treffen wĳ verder aan: bĳltjes of beitels, niet uit vuursteen, doch
meestal uit eruptief gesteente; zoogenaamde Schuhleistenkeile, voorwerpen van boven gebom-
beerd en van onder plat; maalsteenen, slĳpsteenen, etc. etc.

Het meest typeerende voor de Bandkeramiek is echter het aardewerk. Het eene zachtge-
bakken, ruw en dik, het andere harder gebakken, glad en dun. Het zachtgebakkene meestal
versierd met knopjes en uitsteeksels, het harder gebakkene rĳk aan verschillende versierings-
motieven, aangebracht op de weeke ongebakken klei. Het is de wĳze van versiering, die aan
dit aardewerk den naam geeft van Bandkeramiek. Beide soorten zĳn gekenmerkt door hunne
armoede aan vormen, maar vooral door het ontbreken van een plat standvlak.

Wat de huisvesting dezer menschen betreft, weten wĳ, dat zĳ ovaalvormige hutten bewoon-
den, die ± 1 m. in de aarde waren ingegraven. Over de wĳze van begraven zĳn de gegevens
zeer spaarzaam. Het zal duidelĳk zĳn, dat in een dergelĳk landbouwcentrum, door plaatselĳke
welvaart, spoedig overbevolking optrad, met als gevolg expansie en emigratie. Zoo heeft deze
Bandkeramiek zich noordwaarts langsWeichsel, Donau, Neckar, Oder, Elbe, Rĳn en Maas ver-
spreid en kwam terecht o.a. bĳ onze Belgische buren, waar zĳ bekend staat als Omaliencultuur,
naar het plaatsje Omal als eerste vindplaats.

Als tweede groote cultuurkern noemen wĳ de Noord-Europeesche Megalithcultuur, wier
dragers in onze noordelĳke provincies bekend staan als het Hunnebeddenvolk. Naast een ty-
pisch grafritueel is vooral kenmerkend een speciaal soort aardewerk met z.g. Tiefstichversiering.

Als derde noemen wĳ de West-Europeesche cultuur, die waarschĳnlĳk haar oorsprong
had in de paalwoningen van West-Zwitserland en die zich verder uitgebreid heeft naar het
Boven-Rĳn-gebied, waar zĳ den naam draagt van Michelsberger cultuur; naar Frankrĳk, waar
Camp de Chassy de voornaamste vindplaats is en naar België, waar zĳ aangeduid wordt als
Robenhausien, naar het plaatsje Robenhausen aan het meer Pfaefficon in Zwitserland.

Iets later verschĳnt nog in Noord- en Midden-Europa met name in Jutland en Thüringen
de Koordbekercultuur, terwĳl zich vanuit Spanje door een groot deel van West-Europa (o.a.
Bretagne) de z.g. Klokbekercultuur verspreidt. Door invloeden van deze laatste op de eerste is
in Thüringen een gemengde bekercultuur ontstaan (Zônebeker), die van daaruit haar expansie
naar het N. W. langs den Rĳn heeft ondernomen en die o.a. terecht gekomen is op onze Veluwe,
waar de dragers ervan in onze Vaderl. Gesch. boeken als Koepelgrafbouwers bekend zĳn. Het
schĳnt echter dat in Drente onder rechtstreekschen invloed van de z.g. Jutlandsche Einzelgräber
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aanvankelĳk een meer onvermengde Koordbekercultuur ontstaan is.
Wat den grafritus van de neolithische periode betreft, is het een frappant verschĳnsel, dat

zoowel in als buiten Europa, bĳ de meest verschillende culturen een drang ontstaat tot het
oprichten van indrukwekkende grafmonumenten. Zoo kennen wĳ de Pyramiden uit Egypte,
de Rotsgraven uit Spanje, de Hunnebedden uit Scandinavië, de Stonehenges en de Cromlegs
uit Engeland, de Palissadeheuvels der Bekervolken en de tallooze variaties der monumenten
uit Bretagne, die deels resten bevatten der Klokbeker-beschaving, deels van die der West-
Europeesche cultuur. Ik noem de Dolmen, de Allées Couvertes, de indrukwekkende Steenheu-
vels, zooals wĳ die kennen van St. Michel, en de Menhirs, die vaak in cirkels tot Cromlegs, of
in rĳen tot Alignements vereenigd zĳn en wier beteekenis nog allesbehalve duidelĳk is. En hier-
mede beëindigen wĳ de beschouwing over het Neolithicum, een tĳdperk van oneindig langzame
ontwikkeling in de Geschiedenis van het menschdom.

Wĳ hebben tot hiertoe geen jaartallen genoemd, omdat de gegevens vaag en derhalve ab-
soluut onbetrouwbaar zĳn. De fantastische cĳfers door vele deskundigen aangegeven, berusten
op zoo weinig vaststaande feiten en verschillen onderling zooveel, dat wĳ er ons zelfs niet aan
wagen ze te beoordeelen. Het eenige aanknoopingspunt hiervoor zou de Geologie kunnen zĳn
en deze opgaven loopen bĳ de verschillende schrĳvers zoo zeer uit elkaar, dat 10.000 jaren niet
eens meetellen.

Wĳ zĳn nu genaderd tot het Protohistorische tĳdvak in de wereldgeschiedenis, het oog-
enblik, waarop de mensch een nieuw en krachtig hulpmiddel voor zĳn geestelĳke en materieele
ontwikkeling vond in het metaal, dat hĳ aan het erts onttrok en door een al zĳ het primitieve
bewerking dienstbaar maakte aan zĳn bestaansbehoeften. Dit was een mĳlpaal in 's menschen
bestaan op aarde; dit bracht een omwenteling teweeg op elk gebied. Het was het gloren van
een nieuwen dageraad, de versnelde polsslag van een nieuw leven.

Wilde men dan ook een vergelĳking maken tusschen de cultureele ontwikkeling van den
mensch in de afgeloopen perioden met de nu volgende, dan kan men gerust zeggen, dat waar
men vroeger rekende met eeuwen, men dit nu doet met jaren.

De Protohistorische- of Metaaltĳd, begint ongeveer 1800 v. Chr. met het bereiden van
koper, dat echter de eigenschappen miste, die vereischt waren voor het maken van gereed-
schappen. Dit werd weldra gevolgd door een alliage van koper, tin en lood tot brons, dat al
de eigenschappen bleek te bezitten, die het geschikt maakten tot het fabriceeren van wapenen,
akkergereedschappen en luxevoorwerpen. Of het koper als zoodanig hier in gebruik is geweest,
weten wĳ niet; daarentegen heeft de Bronstĳd op verschillende plaatsen in Zuid-Limburg cul-
tuurresten achtergelaten.

Wegens het gebrek aan koperertsen in onze streken zal het brons zeer zeker aanvankelĳk
langs handelswegen tot ons gekomen zĳn, maar het is niet buitengesloten, dat het in lateren tĳd
hier gefabriceerd is. Zeer zeker echter werd het hier omgesmolten, zooals gietkroesjes, gevonden
te Caberg, bewĳzen. Een zeker bewĳs wordt geleverd door een stuk gietkroes, gevonden in de
La Tène-hut No. 5 te Stein, waar het brons aan den binnenkant nog vast zat. Waarschĳnlĳk
gebeurde dit door bronsgieters, die van dorp tot dorp trokken, het afgedankte en waardelooze
brons verzamelden en op de plaats zelve weer hergoten tot nieuwe wapenen, gebruiks- en
luxe-voorwerpen. Misschien zĳn de zoogenaamde tinnegieters, die voor een zestigtal jaren
de Limburgsche dorpen doortrokken, daar eene herinnering aan. Deze installeerden op een
vaste plek onder den blooten hemel hunne werkplaats, verzamelden de gebroken en versleten
voorwerpen, om ze na reparatie weer aan den eigenaar terug te brengen.

Van nu af zĳn de bronzen gebruiksvoorwerpen in de vondsten, hoofdzakelĳk bĳlen, zwaar-
den en gespen, de richtlĳnen voor de tĳdstypologie en aan de hand hiervan wordt de Bronstĳd
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in vier chronologische onderafdeelingen onderscheiden. Helaas worden deze voorwerpen ech-
ter niet zoo veelvuldig gevonden en zĳn wĳ voor de determineering nog vaak aangewezen op
den vorm en versiering van het aardewerk, de grafconstructie etc.

Wat betreft de grafconstructie heeft Prof. van Giffen voor het Noorden van ons land een
duidelĳke differentieering gegeven tusschen de neolithische palissadegraven eenerzĳds en de
bronstĳdheuvels anderzĳds.

De heuvelgraven met steenzetting, zooals wĳ die te Gronsveld hebben blootgelegd, mogen
wel als unicum voor ons land beschouwd worden en de plompe groote urn met dents-de-
loup-versiering laat voor de determineering geen twĳfel. Uit dit alles blĳkt, dat op zĳn minst
voorbarig mag genoemd worden de twĳfel, van zekere zĳde geuit, over het bestaan van een
Bronscultuur in ons land. Zeer zeker heeft ons land in den Bronstĳd een afzonderlĳke cultuur-
eigen bevolking gehad, hiermede nader kennis te maken is een van de dringendste vragen, die
aan de Archaeologen in de naaste toekomst gesteld moeten worden.

Ongeveer 800 v. Chr. wordt in onze streken voor het eerst het ĳzer gebruikt en begint de
Ĳzertĳd. In den beginne misschien geïmporteerd, maar later zeer zeker als product van eigen
bodem gemaakt in primitieve hoogovens, waarvan in België te Lustin, Oosthamme, Boitsfort
en andere plaatsen de overblĳfselen gevonden zĳn. Het groot aantal ĳzerslakken, gevonden bĳ
een opgraving te Stein en op enkele andere plaatsen, toonen dit met zekerheid aan. Ja zelfs
achten wĳ het zeer waarschĳnlĳk, dat reeds in die tĳden niet alleen hout, maar zelfs kolen tot
reductie van het ĳzererts gebruikt werden. Hoe is anders te verklaren het vinden van cokes
naast ĳzerslakken in de Germaansche burcht te Stein.

Zeer zeker doet dit eenigszins vreemd aan, omdat wĳ altĳd geleerd hebben, dat de eerste
kolen gedolven werden in het begin der twaalfde eeuw door de Augustĳner monniken der
abdĳ te Rolduc. Doch wanneer wĳ bedenken, dat in het Wurmdal nabĳ Herzogenrath enkele
kolenlaagjes aan de oppervlakte komen, behoeft het ons niet te verwonderen, dat de primitieve
mensch intuitief, of misschien doelbewust met zĳn natuurinstinct, die zwart blinkende stof voor
het een of ander doel trachtte te gebruiken. Ook is het mogelĳk, dat het toeval hierbĳ een rol
gespeeld heeft. Het is toch niet buitengesloten, dat bĳ de een of andere gelegenheid een brok
kolen in het smeulende haardvuur is terecht gekomen en zoo den mensch attent maakte op de
buitengewone kwaliteiten van de nieuwe brandstof.

Wat er ook van zĳ, voor ons staat het vast, dat reeds eeuwen voor Christus de oerbewoner
van Stein ĳzer fabriceerde en dat het gebruik van steenkolen hem niet vreemd was.

De Ĳzertĳd, die zich uitstrekt tot ongeveer 50 v. Chr. en ten einde loopt met de komst der
Romeinen in het land, op welk tĳdstip ook de Protohistorie moet plaats maken voor de Historie,
wordt nog onderverdeeld in de Hallstatt- en de La Tène-periode.

Even opvallend verschĳnsel is, dat uit dit tĳdperk der Vroeggeschiedenis zoo betrekkelĳk
weinig gevonden wordt in Zuid-Limburg, in tegenstelling met Noord-Limburg, waar bĳna
overal op zand- en heidegronden vele hectaren groote begraafplaatsen worden aangetroffen,
getuige de vele honderden grafurnen, die in den loop der tĳden daar aan het daglicht zĳn ge-
komen. En toch, wie meenen mocht, dat in die tĳden Zuid-Limburg niet of weinig bewoond
was, verkeert absoluut in dwaling. Op de weinige plaatsen, waar de grond met heide of bosch
bedekt is, treft men vaak cultuurresten uit dien tĳd aan. Waar echter de vruchtbare löss aan-
wezig is, spreekt het van zelf, dat door een tweeduizend jaar lange beakkering van den bodem
langzamerhand alle sporen van deze oppervlakkig aangelegde graven verdwenen zĳn.

Een sprekend voorbeeld hiervan levert de Graetheide, die eerst een honderd jaar geleden
in cultuur gebracht is. Hier ook is door het bewerken van den grond reeds veel verdwenen;
doch met een eenigszins geoefenden blik, vooral bĳ nevel, zĳn hier lichte verhevenheden waar te
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Afb. 1: Museumgebouw
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Afb. 2: Intérieur Museum
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nemen, resten van oude tumuli of grafheuvels. De overal verspreid liggende vuursteenartetacten
en de vele scherven leveren het bewĳs, dat hier een vele hectaren groote begraafplaats ligt
uit den Ĳzertĳd en wĳ zouden haast met zekerheid durven zeggen, de begraafplaats van het
praehistorisch dorp Stein.

Waar in de litteratuur dan ook wel eens de vraag opgeworpen wordt, hoe het komt,
dat in deze periode Zuid-Limburg niet of weinig bewoond was en er gesproken wordt van
lössmenschen in tegenstelling met de bewoners der zandstreken, komt het ons voor, dat dit
berust op een verkeerde interpretatie der feiten. Het ligt toch voor de hand, dat, waar de
akkerbouw reeds een hoogen trap van ontwikkeling bereikt had, de oerbewoner zeer zeker de
grootere productiviteit van de kleistreken tegenover de zandstreken moet geconstateerd hebben.
Wĳ zouden dan ook zeer geneigd zĳn aan te nemen, dat het bewonen der zandgronden meer
het gevolg was van een zekere mate van overbevolking der lössstreken. Men zou hiertegen
kunnen aanvoeren, dat wĳ uit den daaropvolgenden Romeinschen tĳd, overal in Zuid-Limburg
sporen vinden, terwĳl uit het metaaltĳdperk tot hier toe zoo weinig aan het daglicht gekomen
is.

Hierboven wezen wĳ er al op, dat waar de gronden nog niet of nog niet lang in cultuur
gebracht zĳn, wel degelĳk nog overblĳfselen uit deze periode te vinden zĳn. En wat nu de
opmerking over het veelvuldig voorkomen van Romeinsche cultuurresten betreft, mogen wĳ
niet uit het oog verliezen, dat er een hemelsbreed verschil bestaat tusschen de uit hout en
leem opgetrokken hut van den Oerbewoner en de steenen paleizen der Romeinen. En ditzelfde
verschil bestaat ook ten opzichte zĳner gebruiksvoorwerpen. Het hardgebakken Romeinsch
aardewerk zal weinig of geen invloed ondervinden van regen, zon of temperatuursversehillen,
terwĳl het praehistorische, slechts oppervlakkig gebakken, zeer gevoelig is voor afwisselend
doorweeken en uitdrogen, bevriezen en ontdooien van de omringende löss.

Omstreeks 60 v. Chr. zĳn de eerste Romeinsche legers ter onderwerping in deze streken
binnengedrongen. Caesar noemt dan als bewoners dezer landen de Eburonen, die bĳ Tongeren
een versterkte legerplaats hadden, Aduatica. Hĳ qualiliceert hen als „civitatem ignobilem atque
humilem.” Deze onbelangrĳke en onbeschaafde civitas bracht in 55 v. Chr. onder hun Koning
Ambiorix den Romein de eerste gevoelige nederlaag toe.

HISTORISCH OVERZICHT.

Men vergeve ons hier een korte historische uitweiding in verband met den grooten ophef,
die onze vaderlandsche geschiedschrĳvers maken over Claudius Civilis als oudsten vaderland-
schen krĳgsheld.

Nadat Caesar in zĳn eerste vier veldtochten met zĳn Romeinsche legioenen de verschillende
Gallische en Belgische gebieden binnengetrokken was, heeft Ambiorix in het jaar 55 voor Chr.,
115 jaar voor Claudius Civilis, den eersten opstand tegen het Romeinsche gezag georganiseerd.
Aanvankelĳk viel hĳ met een klein contingent Eburonen een Romeinsehe legerplaats aan, die
onder bevel stond van Cotta en Sabinus. De Spaansche ruiterĳ slaagde er echter spoedig in,
Ambiorix terug te slaan, waarna Ambiorix om een onderhoud verzocht. Hĳ stelde het voor,
als zouden vele Belgische stammen, gesteund door eenige van over den Rĳn, het plan hebben
een grooten aanval te doen op de legerplaats van Cicero, die zuidelĳker bĳ de Nerviërs in
winterkwartier lag. Hĳ raadde derhalve de Romeinsehe legerhoofden aan om op te breken en
zich bĳ Cicero te voegen. Hĳ gaf dit advies als vriend van Caesar; zĳn aanval zou niet ernstig
bedoeld zĳn.

Op aanraden van Sabinus besloten de Romeinen de legerplaats op te breken en men begaf
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zich onmiddellĳk op weg. Toen de Romeinsche cohorten een groote vallei moesten passeeren,
had Ambiorix intusschen zĳn Eburonen aan weerszĳden dezer vallei opgesteld en de Romeinen
werden nagenoeg tot den laatsten man uitgemoord, Sabinus en Cotta inbegrepen.

Het kostte Ambiorix weinig moeite de Nerviërs en de Aduatici te overreden, den gehaten
indringer aan te vallen en enkele dagen later stond hĳ met een leger van 60.000 „inlanders”
voor de poorten van het kampement van Cicero. Hoewel zich deze hardnekkig verdedigde,
slaagde Ambiorix er in de legerplaats in brand te steken en ze te isoleeren door een snel opge-
worpen wal. Toch slaagde Cicero er in een Nervischen overlooper door de vĳandelĳke soldaten
heen tot Caesar te zenden. Met grooten spoed snelde Caesar het bedreigde kamp tegemoet.
De Eburonen, niet voorbereid op dien onverhoedschen aanval in den rug, werden uit elkaar
geslagen.

Hiermede was echter de opstand der Belgen niet geëindigd. De Treviri, de Nerviërs, de
Aduatici, de Menapiers en de Eburonen, gesteund door de Suevi van over den Rĳn, bleven aan
alle kanten in opstand. Waren thans alle Galliers te gelĳk opgestaan, in plaats dat de zuidelĳke
dit pas het volgend jaar onder Vercingetorix deden, dan zou de Romeinsche heerschappĳ in
Gallië voorzeker groot gevaar geloopen hebben. Nu versloeg Labienus de Treviri; Caesar
zelf viel onverwacht de palen der Nerviërs binnen en dwong hen tot overgave. Van hier trok
hĳ naar de Menapiers, waar hĳ echter op grooter moeilĳkheden stuitte, daar deze zich in de
ondoordringbare wouden en moerassen konden terugtrekken. Om de Germanen den lust te
benemen zich in den strĳd te mengen, trok hĳ den Rĳn over, van waar hĳ echter snel moest
terugtrekken om ten slotte zĳn grooten verdelgingstocht tegen de Eburonen te beginnen. Hĳ
drong het land van drie zĳden met tien legioenen binnen. Daar hĳ echter veel moeite en gevaar
voorzag in den opzet, om den als wild dier opgejaagden Eburoon uit zĳn laatsten schuilhoek
te verdrĳven, noodigde hĳ vreemde Germaansche stammen uit om den gehaten vĳand te doen
uitroeien onder belofte van buit. Interessant is, dat 2000 Sygambren hieraan voldeden, die nog
onlangs als bondgenooten van Ambiorix tegen de Romeinen vochten. De strĳd werd op de
allerafschuwelĳkste wĳze voortgezet.

Wĳ citeeren den Noord-Nederlandschen geschiedschrĳver Nuyens: „Zoo werd dan een
dapper, manhaftig volk, dat zĳne onafhankelĳkheid had willen verdedigen, van het aardrĳk
uitgeroeid. Het is een fout van de meeste Noord-Nederlandsche geschiedschrĳvers, dat zĳ van
Ambiorix weinig gewagen, terwĳl Claudius Civilis zoo zeer hunne aandacht heeft getrokken.
Ambiorix is de eerste geweest, die aan de spits van een Nederlandsch volk op Nederlandschen
grond voor de vrĳheid van zĳn vaderland als een held heeft gestreden.”

Het Romeinsche Rĳk breidt zich nu snel uit; de Romeinsche adelaar wordt geplant ver over
den Rĳn tot aan de oevers van de Elbe.

Na het uitroeien der Eburonen treedt in de geschiedenis onzer streken een duistere peri-
ode op. Wat er eigenlĳk gebeurd is, is verre van duidelĳk, er heerscht verwarring, ja zelfs
tegenspraak bĳ de verschillende schrĳvers. Op de plaats waar de Eburonen gewoond hebben,
vestigen zich met goedvinden van Caesar stammen van over den Rĳn. Hĳ noemt als zoodanig
de Ubiers in de buurt van Keulen en de Tungri om Tongeren.

Tacitus vermeldt, dat de Sunici of Schineks, wonende tusschen Aken en de Maas, buren
van Ubiers en Tungri, in 70 na Chr. met Claudius Civilis optrokken tegen de Romeinen. Deze
Sunici worden ook wel eens vereenzelvigd met de Sygambren, een invallende stam door Caesar
genoemd.

In 9 na Chr. zĳn de Germanen aan gene zĳde van den Rĳn in opstand geraakt en zĳ verslaan
in het Teutoburgerwoud de Romeinen onder Varus.

In 28 na Chr. stonden de Friezen op tegen de vreemde tyrannie, terwĳl in 47 na Chr.
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ditzelfde gebeurde door de Saksers, een Germaanschen stam, die in den Romeinschen tĳd de
streek tusschen Eems en Elbe bewoonde. De Romeinen werden teruggedrongen ten Zuiden
van den Rĳn, die toen nog over Utrecht en Leiden naar de Noordzee liep.

In 70 na Chr. kwamen de Batavieren onder Claudius Civilis in opstand, staken het castellum
te Utrecht in brand (opgravingen Prof. Vollgraff), verwoestten Xanthen, trokken met de Ubiers
het land der Sunici binnen, bestormden Coriovallum (Heerlen), zetten met de Sunici vereenigd
hun zegetocht voort naar Trajectum ad Mosam en dwongen met de Treviri den Romeinschen
veldheer Labeo de pons Mosae (Maasbrug) prĳs te geven.

Ook deze opstand wordt onderdrukt en de Romeinsche heerschappĳ voor goed bevestigd.
Een tĳdperk van rust, met als gevolg opbloei en voorspoed op elk gebied, breekt aan. De
groote heirwegen en de tallooze opulente villa's, over het heele land verspreid, spreken van
ongekende welvaart en hoogstaande Romeinsche cultuur.

Men meene echter niet, dat de stammen op den anderen Rĳnoever voor goed het zwaard
in de schede staken en de Romeinen met rust lieten. Verre van daar, zĳ lagen nog voortdurend
op de loer om hunne kans waar te nemen en opnieuw het Romeinsche Rĳk binnen te stormen.

In 170 vallen de Chauci binnen; in 250 en 275 de Allemannen en Franken, en bĳ deze laatste
gelegenheid zĳn zeer waarschĳnlĳk de meeste onzer villa's in asch gelegd, zooals de opgravingen
bewezen hebben.

Ammianus Marcellinus verhaalt, dat de Romeinsche bevelhebber der ruiterĳ, die in het jaar
357 aan het hoofd zĳner troepen over Gulik en Maastricht naar Tongeren trok, tusschen de
twee eerstgenoemde plaatsen een bende Franken, 1600 man sterk, aantrof, die bezig was een
Romeinsche veste, Coriovallum (Heerlen), van garnizoen ontbloot, te plunderen.

Met het innerlĳk verval van het Romeinsche Rĳk nam ook de invloed en macht naar buiten
af. Nu eens bezweek de Rĳn-Limes onder de opdringende krĳgshaftige volksstammen, dan weer
werden de Germanen door de overmacht en de krĳgsmanskunst der Romeinen teruggeworpen.
Deze worsteling werd hoe langer hoe heviger; omstreeks 275 na Chr. wonnen de Germanen hoe
langer hoe meer terrein en in 410, na het opgeven der Rĳngrens onder Honorius, stormde Bruc-
teren, Katten, Saksers, Herulen, Sygambren, Hunnen, Alanen en Gothen, tot hier toe gevestigd
tussehen Rĳn, Donau en Noordzee, met have en goed met vrouw en kind het Romeinsche gebied
binnen.

En hiermee eindigt het Romeinsche tĳdperk, dat voor Zuid-Limburg duurde ongeveer van
50 v. Chr. tot 450 na Chr. Het Merovingische tĳdperk, de tĳd der groote volksverhuizing, neemt
een aanvang.

Wat betreft de geografische verbreiding van de binnendringende stammen een enkel woord.
In Noord-Italië vestigden zich de Longobarden en Gothen, in Zuid-Frankrĳk de Bourgondiërs,
in Noord-Spanje de Sueven, in Zuid-Spanje de Vandalen, in Zuid-Duitschland de Allemannen,
in Noord-Frankrĳk, België en Zuid-Nederland de Franken, waarschĳnlĳk een verzamelnaam
voor Sygambren, Bructeren en Herulen. Ook de Saksers tusschen Eems en Elbe hebben aan
deze volksverhuizing deelgenomen en bevolkten van toen af geheel Noord-Nederland. Deze
Saksers, ook wel Angelen genaamd, zĳn zelfs in 449 met een groote menigte naar Brittannië
overgestoken en hebben daar het geheele gebied bemachtigd; dat daaraan den naam Engeland
ontleent.

De groote rivieren vormden in ons land de grensscheiding tusschen het Frankisch en Sak-
sisch gebied.

Een open vraag is nog altĳd, wat er gebeurd is met de Bataven en de stammen uit het
Zuiden. Het schĳnt wel, dat de Bataven met de Romeinen het land verlaten hebben, want
in den na-Romeinsehen tĳd wordt hun woongebied beschreven als woeste en onherbergzame
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moerassen, waar zich slechts roovers ophielden.
Van de stammen in het Zuiden weten wĳ in het geheel niets. Misschien zĳn zĳ naast de

Franken blĳven wonen en hebben hun cultuur overgenomen, misschien zĳn ook zĳ met de Ro-
meinen zuidwaarts getrokken. De Friezen in het hooge Noorden hebben zich daar gehandhaafd
en zĳn tot op heden een cultuureigen volk in Noord-Nederland gebleven.

De voorstelling van dit binnenstormen dier verschillende Germaansche stammen in het
Romeinsche gebied, wordt in den laatsten tĳd van gezaghebbende zĳde in twĳfel getrokken.
Men meent argumenten gevonden te hebben om aan te nemen, dat deze nieuwe cultuur onder
invloed van buitenaf zich in het Rĳk zelf ontwikkeld heeft. Het ligt niet op onzen weg, het voor
en tegen van deze opvatting tegen elkaar af te wegen. Zeker is dat verschillende Germaansche
volkseenheden reeds tĳdens het Romeinsche bewind in deze streken gevestigd waren en min of
meer in Rĳksverband waren opgenomen. Ook kunnen wĳ gerust aannemen, dat de vreemde
indringers niet overal moordend en brandend het Romeinsche gebied zĳn binnengedrongen,
doch daarmede is het algemeen gehuldigde en historisch vaststaande begrip van de groote
volksverhuizingen nog niet te niet gedaan.

Salvien, ooggetuige der Frankische invallen, verhaalt dat alles vernield werd. Zĳ, die
ontsnapten aan het zwaard, kwamen om door honger en pest.

Niet overal tezelfder tĳd vestigden zich deze vreemde volksstammen in het Romeinsche rĳk
en derhalve is het jaartal 456 n. Chr. ook slechts van zeer betrekkelĳke waarde. De voorwerpen,
gevonden in de in Zuid-Limburg opgegraven Romeinsche villa's, zĳn niet later te dateeren dan
einde tweede, midden derde eeuw. Dat toen echter de Romeinen overal uit Zuid-Limburg
verdwenen waren, is zeer onwaarschĳnlĳk. Het ligt voor de hand, dat in steden en versterkte
plaatsen de Romeinsche macht zich nog deed gevoelen op het tĳdstip, dat buiten deze plaatsen
de vreemde indringer zich al voor goed gevestigd had. Losse vondsten van latere munten op
vele plaatsen leveren daar een bewĳs voor. Evenwel nog duidelĳker wordt dit bewezen uit
opgravingen te Maastricht, waarbĳ vele voorwerpen te dateeren zĳn in de vierde eeuw na Chr.
Dit is zeer begrĳpelĳk, wanneer wĳ weten, dat Maastricht een versterkt bruggenhoofd was,
gelegen aan den overgang der Maas langs de groote Romeinsche heirbaan Keulen–Tongeren,
dat strategisch van het grootste gewicht was voor een veiligen terugtocht der Romeinsche legers.

Na lange jaren van sterke beroering ontstond onder het Merovingisch vorstengeslacht lang-
zamerhand een geregelde toestand in het Limburgsche land. Reeds vroeger waren christelĳke
geloofsverkondigers in deze streken gekomen en geleidelĳk plantte het christendom van uit de
steden zich voort op het platteland.

In de tweede helft der vierde eeuw brengt de H. Servatius, de vurige geloofsverkondiger,
den Bisschopszetel van Tongeren naar Maastricht over. (384 aldaar begraven.)

Langzamerhand vond ook het Christendom ingang bĳ de heidensche Franken. Clovis, een
der grootste Merovingische vorsten, ging tot het Christendom over en werd na den slag van
Tolbiac in 496 op Kerstdag gedoopt. Een geestelĳk en godsdienstig rĳk leven ontwikkelde zich.

Tegelĳk met dezen geestelĳken opbloei neemt de welvaart toe. Maastricht, gelegen aan
een groote rivier en aan voorname heirwegen, wordt een bloeiend handelscentrum.

Clovis sterft in 511; zĳn rĳk wordt verdeeld onder zĳn vier zonen. Even twintigtal vorsten
uit het Merovingische geslacht volgen elkander op. Tegen het einde der 7de eeuw gaat het
souvereine gezag hoe langer hoe meer te loor; de invloed en de macht der eerste ministers, de
vroegere hofmeiers, neemt gestadig toe. Pepĳn van Herstal wordt oppermachtig, de koningen
regeeren slechts in naam.

Omstreeks 700 stichtte de H. Willibrordus de abdĳ te Susteren, en de H. Wiro die te
Odilienberg. 4 In 752 laat Pepĳn de Korte zich in een vergadering der Rĳksgrooten te Soissons
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tot koning uitroepen. De koning Childeric III sleet zĳn laatste dagen in een klooster. De
Merovingers verdwĳnen van het tooneel; de dynastie der Karolingers komt aan de regeering.

In 800 wordt Karel de Groote te Aken tot Keizer gekroond. Diens zoon Lodewĳk de
Vrome, miste de geniale heerschersgaven van zĳn vader; na diens dood viel het machtige rĳk
van Karel de Groote uiteen. Het werd gesplitst in drie deelen. Herhaaldelĳk was er oneenigheid
onder de drie zonen van Lodewĳk. Tengevolge hiervan hadden de Noormannen vrĳ spel om
hunne strooptochten te beginnen in het Frankische rĳk. Driemaal had er een samenkomst plaats
der drie zonen van Lodewĳk in het Palatio Marsana (Meerssen), om een verbond te sluiten
tegen de Noormannen, n.l. in 847, 851 en 870.

Uit 860 bestaat er een edict van Lotharius; Acta Aslao (Elsloo) palatio regio.
Uit 876 een edict van Karel de Kale, Elidione villa (Elsloo).
In 881 vallen de Noormannen in onze streken en vestigen een versterkt kamp te Haslao

(Elsloo) van waaruit zĳ hunne strooptochten in de omgeving beginnen. Het waren vooral de
rĳke kloosters in de buurt, die het moesten ontgelden.

Arnulf, die in 887 tot keizer verkozen was, maakt in 891 door den slag bĳ Leuven een einde
aan de invallen der Noormannen.

Nog mocht er geen rust heerschen in de Limburgsche gouwen.
Swentibold of Sanderbout, natuurlĳke zoon van Arnulf, koning van noordelĳk Lotharingen,

waartoe ook Limburg behoorde, had door zĳn onbesuisd optreden de Rĳksgrooten tegen zich
in het harnas gejaagd. Bĳ een treffen in 900 in de buurt van zĳn kasteel te Born sneuvelde hĳ
en werd in de abdĳ te Susteren begraven. Van nu af wordt het eens zoo machtige Frankische
Rĳk hoe langer hoe meer verbrokkeld; het valt uiteen in Hertogdommen, Graafschappen en
Heerlĳkheden; de Middeleeuwen nemen een aanvang en met deze treedt het geschreven woord
bĳ den opbouw der Historie op den voorgrond, en eindigt de taak der Arehaeologie.

Onder Archaeologie verstaan wĳ immers een wetenschap, die door middel van bodem-
onderzoek uit de daarin bewaarde cultuurresten gegevens tracht te verzamelen over het leven
en de beschavingsgeschiedenis van onze verre voorouders, speciaal daar, waar het geschreven
woord te kort schiet. De historie als wetenschap doet hetzelfde uit de geschreven documenten,
die ons zĳn nagelaten uit het verleden.

Daar de oudste geschreven documenten uit deze streken de krĳgsverslagen van Julius Cae-
sar zĳn, ligt bĳ ons de grens tusschen historischen en voorhistorischen tĳd omstreeks 50 v. Chr.
Eenerzĳds echter is het den historicus mogelĳk om uit oudere schrĳvers van andere streken
indirect nog vage gegevens af te leiden over het laatste gedeelte van onzen voorhistorischen
tĳd en zoo rekent hĳ de beide metaaltĳden nog min of meer tot zĳn terrein en spreekt dan van
protohistorischen tĳd. Anderzĳds zĳn echter de geschreven bronnen over de oudste historische
tĳden nog zoo duister, dat daaruit geen gesloten historie op te bouwen is en dus op andere
wĳze aanvulling behoeft. Zoo rekent de Archaeologie den Romeinschen en Frankischen tĳd
nog tot haar onderzoekingsterrein, de z.g. Vroeggeschiedenis.

Wĳ achten het niet overbodig, er op te wĳzen, dat een indeeling in tĳdvakken of perioden
in de Archaeologie, evenals in andere wetenschappen, hoe noodzakelĳk ook, toch altĳd iets
schematisch of willekeurigs in zich heeft en dat men niet moet denken, dat zulk een tĳdvak een
afgerond geheel voorstelt, waarbĳ een oude cultuur in al hare uitingen verdwĳnt, om de plaats
in te ruimen voor een nieuwe. Verre van daar, elke periode gaat door een tusschenstadium
ongemerkt en onbewust in een nieuw stadium over. Evenmin als de natuur sprongsgewĳze ver-
anderingen kent — Natura non facit saltus, zegt Leibniz — evenmin zien wĳ dit in de cultureele
ontwikkeling van het menschengeslacht. Een nieuwe cultuur ontwikkelt zich, langzamerhand,
voetje voor voetje, van plaats tot plaats, naast, met en in de oude cultuur. Zooals wĳ heden ten
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dage nog log en loom de paardantram zien voortsjokken naast de in vliegende vaart voorbĳ-
snellende electrische tram; zooals de in een zee van licht badende grootstad ligt naast het door
een petroleumpit schaars verlichte dorp, ja er op dit oogenblik nog volksstammen zĳn, wier be-
schavingspeil niet veel verschilt van dat van den Oermensch in den Nieuwen Steentĳd, zoo was
het ook in den voortĳd. Er is in de geheele geschiedenis van het menschdom een geleidelĳke
overgang tot hoogere ontwikkeling te constateeren; naast de nieuwe door eigen vinding of
door handel en verkeer aangebrachte cultuur bleef de oude voortbestaan, om langzamerhand,
tengevolge van hare mindere doelmatigheid, te verdwĳnen. Daarom behoeft het ons ook niet
te bevreemden, dat wĳ in een door de Belgen typologisch geïdentificeerde cultuur, het Roben-
hausien, nog palaeolithische vormen aantreffen. Eveneens is het niet vreemd in den Metaaltĳd,
ja zelfs tot in den Frankischen tĳd, naast bronzen dolken en ĳzeren lanspunten, steenen beitels
en pĳlspitsen te vinden.

HET GRAFRITUEEL IN DEN LOOP DER TIJDEN.

Tot dusverre hebben wĳ niet gesproken over de wĳze van begraven in de verschillende
tĳdsperioden der Oergeschiedenis. Wĳ hebben dat met opzet niet gedaan, in de eerste plaats,
omdat een bepaalde wĳze van begraven niet aan een vast tĳdperk gebonden is, en ten tweede,
omdat, dikwĳls in een en hetzelfde cultuurstadium in verschillende landen en streken een an-
dere begrafenisritus voorkomt. Wĳ onderscheiden twee hoofdsoorten van graven: lĳkgraven,
waarbĳ het lĳk als zoodanig in den schoot der aarde wordt ter ruste gelegd, en brandgra-
ven, waarbĳ na het verbranden van het lĳk de lĳkresten met asch enz. aan de aarde worden
toevertrouwd.

Laten wĳ nu de verschillende perioden aan onzen geest voorbĳgaan, dan zien wĳ in het
Palaeolithicum uitsluitend lĳkbegraving en meestal in bewoonde holen of grotten.

In het Neolithicum ook bĳna uitsluitend lĳkgraven, waarbĳ het lĳk meestal in gehurkte
houding werd begraven. Duidelĳk komt hier de gedachte aan een voortbestaan naar voren,
daar men de afgestorvenen bĳgaven mee in het graf gaf in den vorm van aarden potjes en
steenen werktuigen. Dat echter ook in dit stadium lĳkverbranding plaats greep, bewĳzen het
door ons gevonden graf te Stein en de brandgraven onder grafheuvels in België (Ottenbourg,
Boitsfort) en in Bretagne.

In den lateren Bronstĳd vinden wĳ hoofdzakelĳk brandgraven, onder grafheuvels al of niet
met steenzetting. De lĳkbrandresten werden in een urn of los op een hoopje aan de aarde
toevertrouwd. Bĳgaven in den vorm van keramische bronzen of steenen voorwerpen werden
al of niet meegegeven. Hiervan leveren de verschillende door ons opgegraven heuvels in het
Savelsbosch te Gronsveld een voorbeeld. Lĳkgraven, waarbĳ de lĳken in gestrekte houding al
of niet in kisten, zerken of schachtgraven in den grond werden gelegd, kwamen ook nog voor.

In den Hallstatt-tĳd grafheuvels met en zonder steenzetting, waarbĳ zoowel inhumatie als
incinaratie in gebruik is en vele bĳgaven in de graven worden aangetroffen. Lĳkgraven zĳn
bekend uit Unterleihnach bĳ Würzburg, uit Kriegenbrunnan en uit Erlangen, enz.

In den La Tène-tĳd grafheuvels met en zondar steenzetting; in La Tène I en II vooral lĳkbe-
graving, o.a. de begraafplaats te Kelheim in Beieren, later weer meer brandgraven, waarbĳ de
lĳkresten los op een hoopje in den grond gelegd, of los op den bodem van den heuvel gestrooid,
of in een urn bewaard worden. De graven door ons gevonden tusschen de hutten van het prae-
historische dorp Stein en de graven met kringgreppels in de Graetheide, zĳn representanten van
deze groep. Bĳgaven worden nu eens wel dan weer niet gevonden.

In den Romeinschen tĳd bĳna uitsluitend brandgraven. De lĳkbrandresten worden in een
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doekje gewikkeld of los in den grond gelegd; vaak in een urn gedaan, soms tusschen gebakken
steenen of marmeren platen geplaatst; een enkelen keer in groote sarcophagen aan de aarde
toevertrouwd. Vele en soms zeer kostbare bĳgaven worden in het graf meegegeven. De door
ons op den Steenakker te Stein en in den Hoogenbosch te Elsloo blootgelegde begraafplaat-
sen, alsmede de sarcophagen gevonden te Stein en Simpelveld, leveren hier voorbeelden van.
Lĳkgraven zĳn bekend uit Canstatt, Keulen, Mainz etc., ook bĳ enkele geslachten te Rome, o.a.
de Cornelii, werd de lĳkbegraving in eere gehouden.

In den Frankischen tĳd bĳna uitsluitend lĳkgraven; de krĳgsman in volle wapenrusting,
de vrouw in haar kostbaarste gewaad. Zĳ worden in losse graven, in houten kisten tusschen
steenen platen, in houten grafkamers of in sarcophagen aan den moederschoot der aarde toe-
vertrouwd. Met de uitbreiding van het Christendom verdwĳnen langzamerhand de bĳgaven uit
de graven, een enkele maal treffen wĳ een christelĳk embleem aan. De oriëntatie der lĳken, die
in heidenschen tĳd meestal Noord–Zuid is, wordt in christelĳken tĳd Oost–West.

Dit beknopt overzicht toont aan, dat wĳ in de verschillende perioden wel mogen spreken
van een op den voorgrond tredenden begrafenisritus, maar daartegenover zien wĳ ook, dat in
alle cultuurstadia, wellicht met uitzondering van het Palaeolithicum, inhumatie naast incineratie
voorkomt. Wĳ hebben dus te doen met verschillende doodencultus, plaatselĳk naast en tĳdelĳk
na elkander. Hoe dit essentieele verschil te verklaren is, blĳft voorloopig een raadsel. Het is
duidelĳk, dat naast locale en chronologische invloeden nog andere factoren in het spel zĳn. Zeer
zeker zullen welstand, religieuze opvattingen, stamtraditie, stamverwantsehap of overheersehing
van een vreemd indringend volk den stempel drukken op de wĳze van begraven.

Maar afgezien van deze inhaerente invloeden heeft de opgraving van een Merovingisch
rĳengrafveld te Stein onze aandacht gevestigd op een tot hier toe over het hoofd gezienen
factor, hetgeen zonder twĳfel aanleiding moet geven tot verkeerde gevolgtrekkingen over de
wĳze van begraven in een bepaald cultuurstadium. Deze factor is het plaatselĳk onderscheid,
dat er bestaat in den duur van het verwordingsproces der lĳken in den bodem, hetgeen alleen
afhankelĳk is van de gesteldheid van den grond, waarin de bĳzetting plaats greep. Het is een
bekend feit, dat in Zuid-Limburg nooit lĳkgraven uit den voortĳd zĳn blootgelegd en wĳ kunnen
met zekerheid voorspellen, dat het een buitengewone samenloop van omstandigheden moet
zĳn, willen deze in het Limburgsch lössoied aangetroffen worden. Een onderzoek, ingesteld
met Prof. Schoorl te Utrecht, heeft ons geleerd, dat het calciumcarbonaat van den grond de
agressieve werking van het koolzuur neutraliseert en dientengevolge wordt het oplossingsproces
der beenderen vertraagd. Daar nu echter het Limburgsch lössoied op enkele uitzonderingen
na, zoo niet kalkvrĳ, dan toch kalkarm is, zal het koolzuurhoudend grondwater de beenderen
in relatief korten tĳd tot oplossing brengen en de laatste sporen van het lĳk spoedig doen
verdwĳnen.

Een recente opgraving van een Merovingischen doodenakker in Obbicht levert niet alleen
een aardige illustratie van dit onderzoek, maar heeft ons tevens geleerd, welk tĳdsverloop er
noodig is, om de laatste sporen van een menschenlĳk uit den bodem te doen verdwĳnen.

Laten wĳ nu de verschillende wĳzen van doodencultus aan onzen geest voorbĳgaan en
vragen wĳ ons af, welke symbolische beteekenis toe te kennen is aan de ritueele gebruiken bĳ
begraven, dan doen zich tal van moeilĳkheden voor.

In het begin van den Ouden Steentĳd begroef men de dooden in de bewoonde grotten of
bĳ den ingang. In de Grimaldi-grotten vindt men de dooden ter ruste gelegd bĳ het haardvuur.
Uit de Solutreen-periode zĳn graven bekend, waarbĳ, naast het op het haardvuur gelegen lĳk,
spĳs en drank gevonden werd. Men meent hieraan de beteekenis te moeten hechten, dat de
afgestorvene in familieverband bleef voortleven met de overlevenden: „Het levende lĳk.”
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Alhoewel er veel aanlokkelĳks ligt in deze opvatting, komt het ons voor, dat nog niet
bewezen is, dat de samenwoning met den doode bleef voortduren. Hieraan waren toch zelfs
voor den Oermensch allerhande bezwaren verbonden. Het ligt meer voor de hand aan te nemen,
dat na de ter ruste legging de woning verlaten werd en een nieuw verblĳf werd gezocht.

In tegenstelling met het voorgaande meent men op het einde van het Palaeolithicum in den
doodencultus en de wĳze van begraving teekenen te zien van doodenvrees, men zoekt middelen
om den doode onschadelĳk te maken voor de nabestaanden.

In de Ofnethöhle vond men 30 schedels, die na den dood van het lĳk waren afgehakt. In
het Magdalénien waren lĳken ontvleesd, en in stukken gehakt.

Ook vinden wĳ nu voor het eerst de hurkgraven. Het lĳk werd met tegen het lichaam
aangedrukte armen en opgetrokken beenen aan de aarde toevertrouwd. In lateren tĳd, vooral
in het Neolithicum, kwam deze daadenvrees nog meer tot uiting, doordat men in de hurkgraven
lĳken vond, waarbĳ armen en beenen door banden aan het lichaam bevestigd waren.

Doch bĳ deze hurkgraven is de symbolische beteekenis voor verschillende uitleggingen
vatbaar. Sommige archaeologen meenen, dat deze wĳze van begraving de ligging der vrucht
in den moederschoot verzinnebeeldt. Eberth is de meening toegedaan, dat een economische
oorzaak er aan ten grondslag ligt, n.l. het sparen van arbeid en ruimte in den rotsachtigen
bodem, waarin men meestal deze graven vindt.

Schuchardt daarentegen beschouwt dit meer als de slaaphouding en meent het zinnebeeld
van den eeuwigen slaap erin te herkennen. Hoe dit ook zĳ, legt men verband tusschen dooden-
cultus en doodenvrees, dan manifesteert zich diezelfde doodenvrees nog in veel latere perioden.
Nog onlangs heeft men te Kiskörös in Hongarĳe uit het Koperen tĳdvak graven blootgelegd,
waarin de lĳken ineengedrukt en samengebonden, op de linker- en rechterzĳde gelegen, aan de
aarde waren toevertrouwd. Ook heeft men hier graven aangetroffen, zooals men die kent uit
vroegere tĳden, waarbĳ de lĳken door afhakken van ledematen en hoofd verminkt waren.

Met evenveel recht kan men dan ook de mummificatie der Egyptenaren en de oprichting
van dolmen en andere megalithgraven als een uiting van doodenvrees aanmerken. Ja zelfs het
verbranden van lĳken kan eenzelfde gedachte tot ondergrond hebben, alhoewel Eberth met
evenveel recht meent, dat dit is de bevrĳding van de ziel om ze naar het andere leven te laten
verhuizen. Ja, men kan dan nog een stap verder gaan en de gebruikelĳke grafritus in prae-, in
proto- en historischen tĳd in verband brengen met de doodenvrees. Men geeft den afgestorvene
zĳn huiselĳke benoodigdheden, zĳn gebruiksvoorwerpen, zĳn preciosa, in een woord datgene,
wat hem het dierbaarste op aarde was, mede in het graf, om zoodoende zĳn terugkeer uit de
andere wereld te voorkomen.

Tegenover deze doodenvrees staat lĳnrecht een andere opvatting, waarbĳ men denkt aan
een geestelĳk voortbestaan na dit leven, een soort zieleleven, waarbĳ de vrees voor den doode
geweken is en de ziel de gelegenheid gegeven wordt om weder op aarde terug te keeren.

De spleet in de serdab (graftempel) der oude Egyptenaren, waardoor de ziel van den afge-
storvene in en uit kan gaan, en de ronde opening in vele grafurnen en in de zĳwanden der mega-
lithgraven (Seelenloch) geven een aanknoopingspunt voor dezen gedachtengang. Schuchardt
en Déchelette meenen dit Seelenloch te herkennen in een ronde opening, aangebracht in de
smalle zĳde van vele Dolmen in Zweden, Duitschland, Engeland, België, Palestina en Indië.
De grĳze urn, door ons gevonden in graf 7 op de Romeinsche begraafplaats aan den Hoogen-
bosch te Esloo, had ook een kunstmatige opening — Seelenloch — in den bodem. Ditzelfde
werd gezien bĳ zes van de elf urnen, voor korten tĳd opgegraven te Köln-Mingersdorf en bĳ
twee van de zeventien, gevonden bĳ de St. Severinuskerk te Keulen. Ook uit oudere perioden,
n.l. in Hallstatt- en La Tène-tĳd werden in Oost-Duitschland tot in het Noorden van Beieren
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urnen gevonden, die deze opening vertoonden, nu eens in het deksel dan weer in den bodem.
Een religieus-symbolische opvatting ligt zeker ten grondslag aan deze doelbewuste ope-

ningen, aangebracht in de grafurnen; dat dit verband houdt met de verandering in de denkwĳze
en de opvattingen van den protohistoriker over dat groote en geheimzinnige probleem van den
dood, is buiten twĳfel.

Het is toch het probleem van den dood, dat de aandacht van alle volken in alle tĳden tot
zich trok en dat verschillend werd aangevoeld al naar gelang den maatschappelĳken toestand,
of van de religieuze opvattingen als gevolg van de geestelĳke ontwikkeling en den economischen
toestand. Zeer zeker ligt er iets fantastisch, ja iets kinderlĳks in de voorstelling, de ziel door
het Seelenloch de gelegenheid te bieden om uit het graf op aarde terug te keeren. Doch laten
wĳ niet vergeten, dat wĳ, nuchtere menschen uit de twintigste eeuw, een andere voorstelling
hebben over dood en leven, over ziel en lichaam als de Oermensch. En toch, zĳn bĳ ons de
symbolische voorstellingen uitgeschakeld?

Wanneer wĳ weten, dat Marie de Man schrĳft¹: dat in 1667 Jacoba Duvelaer in Middelburg
in een fĳn laken werd genaaid en dat dit naaien moest geschieden door een naald en een draad
zonder knoopen, omdat knoopen hinderlĳk waren om de ziel vrĳ uit te laten trekken, dan roept
dit ongetwĳfeld herinneringen op aan het Seelenloch der ouden.

En is het wel noodig om terug te grĳpen in de geschiedenis, wanneer wĳ bedenken, dat
heden ten dage nog eenzelfde Oercultus op Bali bestaat, waar de ziel van den Balier, de gele-
genheid gegeven wordt om op de aarde terug te keeren door een hollen bamboestam, geplant
in het graf.

Ja, wat meer zegt, uit betrouwbare bron vernemen wĳ, dat men in de buurt van Almelo
bĳ den laatsten steek aan het doodshemd, de naald met draad laat steken, om geen knoop
te moeten maken, die hinderlĳk zou kunnen zĳn bĳ het uittreden der ziel. Wint dan deze
oerprimitieve denkwĳze, hoe absurd zĳ ook moge lĳken, niet aan waarschĳnlĳkheid?

Bĳ deze bespiegelingen over de wĳze van begraven treft ons het merkwaardig verschĳnsel,
dat gedurende alle perioden van 's menschen bestaan op aarde de ritueele gebruiken en de
doodensymboliek opgebouwd zĳn op een en dezelfde grondgedachte: het voortbestaan na dit
leven. Welke uitlegging men ook geven wil aan den grafritus in de verschillende tĳdvakken, of
men spreekt van doodenvrees, of men denkt aan voortbestaand verband tusschen dooden en
achtergeblevenen, altĳd komt tot uiting, dat het afsterven van den menseh niet een einde maakt
aan zĳn bestaan.

Waar en wanneer heeft zich deze oergedachte bĳ den primitieven mensch ontwikkeld? Ligt
de gedachte aan een voortbestaan in het wezen van den mensch zelve? Waren zĳne verstan-
delĳke vermogens reeds zoover ontwikkeld, dat het begrip ziel of geest, goed en kwaad hem
bewust was?

Ziedaar een greep uit tal van vragen, waarop het antwoord zal blĳven gehuld in de nevelen
der Oergeschiedenis.

Na deze inleiding over Voor- en Vroeg-geschiedenis plaatsen wĳ hier een schema, waarin
de duur en de opvolging der tĳdperken schematisch worden aangegeven.

In het Palaeolithicum en Mesolithicum geven genoemde culturen een chronologische in-
deeling. Wij lieten de jaartallen weg, omdat deze slechts een relatieve waarde hebben.

Sommige schrijvers beschouwen het Campignien als het vroegste stadium van het Neoli-
thicum, in dit geval noemen zij ons Neolithicum: Volneolithicum.

De in het (Vol)neolithicum genoemde culturen, geven geen chronologische indeeling, doch

¹Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1932.
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een groepeering van cultuurtypologische complexen, van de nu sessiel geworden bevolkings-
groepen.

Nadere chronologische onderverdeeling van dit tijdvak wordt op plaatsan, waar slechts een
dezer complexen onafgebroken is blijven voortbestaan, gebaseerd op hare geleidelijke evolutie.

In de andere gebieden, zooals bij ons, waar achtereenvolgens meer culturen van verschil-
lende zijden zijn binnengedrongen, wordt een nadere chronologie verkregen door hare onder-
linge opeenvolging.

In deze kolom hebben wij eenige plaatsnamen bij de indeeling genoemd, die bij verschil-
lende schrijvers in het kader der bedoelde cultuur, een min of meer zelfstandige plaats innemen;
bovendien hebben wij als aanhangsel bij de Bandkeramiek enkele cultuurgroepen geplaatst, die
door andere schrijvers als mengproducten of zelfs als verwanten van andere culturen aangege-
ven worden.

Aan het einde dezer beschouwingen achten wij het onzen plicht een woord van dank te
richten tot allen, die hebben bijgedragen aan het tot stand brengen van dit werk.

In de eerste plaats wijlen Dr. Goossens, die onze eerste wankele schreden leidde op het ar-
chaeologisch pad. Vervolgens de Heeren Toni Janssen, in het begin de leider van het graafwerk;
Jos. Hennekens, die zich belastte met teekenwerk en Hub. Hennekens, door wiens speurend oog
ons vele werkobjecten werden bezorgd.

Ook mogen wij niet vergeten den Heer Kentgens, die verschillende opnamen gemaakt heeft;
evenmin Prof. de Waele voor zijn assistantie bij het blootleggen van een Romeinsch grafveld
en verder Mevr. Retera-Corten voor hare niet genoeg te waardeeren hulp bij boetseeren en
reconstrueeren van het aardewerk; en last not least Ir. Schoenmaeears voor het vele en keu-
rige teekenwerk, hetwelk dit boek verlucht en den heer Fr. Clerx voor de goede hulp bij het
correctiewerk.

Een niet genoeg te waardeeren steun is ons ook van verschillende andere zijden geworden,
waaraan te danken is, dat tal van duistere punten op verschillend gebied tot oplossing zijn
gekomen.

Het waren Dr. Jansonius te Amsterdam, die door middel van zijn microscoop van vergaan
en verkoold hout na meer dan twintig eeuwen de herkomst bepaalde. Prof. Schoorl te Utrecht,
die eenige verwikkelde en zeer interessante problemen tot oplossing bracht. Ir. Rijken, chemi-
cus aan de fabriek „De Valk” van den Heer Meuwissen te Echt, die door zijne analysen en
bakproeven heel nieuwe gezichtspunten opende over onze praehistorische pottenbakkerskunst.

Ten slotte de Staatsmijnen en het Stikstofbindingsbedrijf, wier hulp wij nooit te vergeefs
hebben ingeroepen.
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HOOFDSTUK II

PALAEOLITHICUM—MESOLITHICUM.

In de inleiding hebben wĳ er reeds op gewezen, dat niet de minste twĳfel kan bestaan over
de aanwezigheid van den mensch uit den Ouden Steentĳd in Zuid-Limburg.

De losse vondsten op enkele plaatsen aangetroffen, de ateliers te Ryckholt en St. Geertruid,
waarin de aanwezigheid van palaeolithische vormen niet te miskennen valt, maar vooral de
geografische ligging tusschen twee nederzettingen (Aken en Luik) geven voldoende aanwĳzing
om aan te nemen, dat de Oermensch deze bĳ uitstek gunstige streek voor vestiging, niet zal zĳn
voorbĳ gegaan.

Ook hebben wĳ er op gewezen, gezien de geologische gesteldheid van Zuid-Limburg, dat
slechts bĳ groot toeval hier Palaeolithica zullen gevonden worden. Hier toch zĳn deze niet
sterk sprekende cultuurresten bedekt door een compacte onbeweeglĳke lösslaag in tegenstelling
met andere streken, waar een losse, beweeglĳke zandlaag door den wind wordt weggeblazen
en allerlei bewerktuigde steenen voorwerpen, in groote hoeveelheid bĳ elkaar gelegen, aan het
daglicht komen.

Ditzelfde kan ook gezegd worden van vondsten uit den Middensteentĳd en wĳ zullen dan
ook niet langer bĳ deze voor Limburg tot hier toe minder belangrĳke cultuurstadia stilstaan.

25



26



HOOFDSTUK III

NEOLITHICUM, BANDKERAMIEK.

DORP STEIN.

HUTTEN 1—48. Zie afb. 20, kaart A 1 blz. 58.

Reeds in 1925 had de heer Toni Janssen onze aandacht gevestigd op twee zwarte plaatsen in
de zĳwanden der fundamenten, voor een nieuw te bouwen huis op perceel 1105, gelegen aan den
Kerkweg te Stein. Om geen schade te doen aan de fundamenten, kon een nader onderzoek niet
ingesteld worden. Wel werden eenige scherven en vuur�steensplinters uit de wanden losgekrabd
en mee naar huis genomen.

Het geheel werd uitgemeten, in teekening gebracht en gehouden voor een praehistorische
gracht.

Eenige maanden later werd hetzelfde gevonden bĳ een ander huis, dat in de buurt gebouwd
werd. Er werd op dezelfde manier gehandeld en wĳ meenden een tweede punt der gracht
gevonden te hebben. Toen echter bĳ het uitdiepen van den kelder voor het huis Leenaerts
weer een zelfde zwarte plaats gevonden werd en deze zich niet afteekende in den nog staanden
wand en bovendien deze verschillende plaatsten niet in de richting van een gracht konden
liggen, kwam de gedachte bĳ ons op, dat dit hutkommen konden zĳn, n.l. de stookplaatsen
van voorhistorische hutten. Er werd nu een oogje in het zeil gehouden en toen weer een huis
gebouwd werd, verkregen wĳ de toestemming om zelf de fundamenten uit te graven. Het toeval
was ons hierbĳ weer zeer gunstig, want in het fundament van het achterste vertrek kwam weldra
een grĳsachtige plek te voorschĳn, waarin de grond vetachtig was en hoe langer hoe zwarter
werd. Hierin werden tal van scherven, stukken rooden zandsteen, veel vuursteensplinters en
enkele bewerkte vuursteenen gevonden. Ons vermoeden was dus zekerheid gewonden; het
stond vast, dat wĳ ons hier bevonden te midden van een complex van praehistorische hutten.

Nadat de fundamenten voldoende vastheid verkregen hadden, werd de grond in het ver-
trek verder afgegraven. Op 80 c.m. diepte werd een uitgebreide grauwzwarte, vetachtige plek
gevonden, waarin vele scherven en vuursteenen lagen. Daar zich deze grauwzwarte bodemver-
kleuring tot onder de fundamenten voortzette, was er geen mogelĳkheid voor een nauwkeurig
en systematisch onderzoek. In den noordoostelĳken hoek van het vertrek werd de hutkom
gevonden, gedeeltelĳk nog onder het hoekfundament. Deze hutkom had naar schatting een
doorsnede van 2 m. en was in het midden 60 c.m. diep, terwĳl de bodem komvormig uitge-
hold was. De bovenlaag was donkerzwart, terwĳl in het onderste deel van de kom de grond
grĳszwart, vettig en taai was. Buiten de kom was de bodem grĳszwart, sterk vervuild, terwĳl
scherven en vuursteenen in de omgeving overal verspreid lagen.

De kom werd leeggemaakt, de voorwerpen werden mee naar huis genomen, gedroogd en
afgewasschen.

Het aardewerk zal beschreven worden volgens onderstaand schema.
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H. beteekent hoogte van den pot. — Dr. doorsnede rand. — Dbu. doorsnede buik. Dbo.
doorsnede bodem.

Hutkom 1 (gewĳzigd inventarismerk Hut 27). Perceel 2629. Eigenaar Scheepers.

Aardewerk.

I. Hardgebakken aardewerk

Dunwandig.

A. Onversierd.
1. Bruingrĳze kom met rechtstandigen wand, H. 9,5 c.m. D. 16 c.m., gereconstrueerd. Zie afb. 4
no. 3. blz. 43.

2. Zeven randfragmenten van verschillende kommetjes, baksel grĳs, bruin en zwart, verschillende
wandfragmenten. Wand-bodemfragment van heel klein blauwzwart napje.

B. Versierd.
1. Bruingrĳze randwandscherf, drie rĳen driehoekige kerfjes onder rand, heele wand met hetzelfde
ornament in rĳen geplaatst. Afb. 44 H 27 no. 1 blz. 140.

2. Zwarte scherf, onversierde rand, schuine lĳn over wand. Afb. 44 H 27 no. 2 blz. 140.
3. Randwandscherf, op rand een rĳ kerfjes, wand versierd door lĳnen en grove kerfjes. Afb. 44 H
27 no. 3 blz. 140.

4. Zwarte scherf. hoekbanden opgevuld met lĳnen. Afb. 44 H 27 no. 4 blz. 140.
5. Geelbruine scherf, rand onversierd, onder rand 3 verticale lĳntjes. Afb. 44 H 27 no. 5 blz. 140.
6. Geelbruine scherf, rand onversierd, op wand eenige lĳntjes. Afb. 44 H 27 no. 6 blz. 140.
7. Grĳze wandscherf, waarop vier evenwĳdige ovaalvormige lĳnen. Afb. 44 H 27 no. 7 blz. 140.
8. Zwarte wandscherf, versierd met in evenwĳdige lĳnen geplaatste inkepingen, die doen denken
aan knĳpornament door kinderhand. Afb. 44 H 27 no. 8 blz. 140.

9. Wandscherf, versierd met knĳpornament. Afb. 44 H 27 no. 9 blz. 140.
10. Geelbruine wandscherf, waarop lĳnbanden opgevuld met drie tot vier rĳen puntjes. Afb. 44 H
27 no. 10 blz. 140.

11. Wandscherf, met drie evenwĳdige lĳnen, waartusschen een rĳ puntjes. Afb. 44 H 27 no. 11 blz.
140.

12. Bruine scherf, waarop twee ovaalvormige lĳnen, waartusschen ver uiteenstaande kerfjes. Afb.
44 H 27 no. 12 blz. 140.

13. Zwarte scherf, lĳnbanden opgevuld met fĳne lĳntjes (gearceerd). Afb. 44 H 27 no. 13 blz. 140.
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14. Blauwgrĳze kom, konisch toeloopend, rechtstandige rand, waaronder twee rĳen fĳne inkervingen.
Banden gevormd door twee lĳnvormige inkervingen samen door dwarslĳntjes verbonden (lad-
devornament). Deze banden loopen onder scherpe hoeken zigzagsgewĳs om de kom. In de
driehoekige ruimte door banden gevormd twee ovale inkervingen. H. 10,5 c.m. D. 13 c.m. Ge-
reconstrueerd. Zie afb. 4 no. 1 blz. 43.

15. Zwarte kom, konisch toeloopend. Onder rand twee rĳen fĳne inkervingen. In het midden is de
wand versierd met elf groote ruiten, gevormd door willekeurig verloopende dunne lĳntjes; deze
wisselen naar boven en beneden af met op dezelfde manier gevormde driehoekjes. H. 14,5 c.m.
D. 13,5 c.m. Gereconstrueerd. Zie afb. 4 no. 4 blz. 43.

16. Klein witgrĳs napje, konisch toeloopend. Onder den iets naar buiten staanden rand twee rĳen
streepvormige inkervingen. Wand versierd met drie evenwĳdige lĳnvormige inkepingen, die
onder een scherpen hoek in elkaar overgaan en zigzagsgewĳs den wand van onder naar boven
omgeven. In de driehoekige ruimte tusschen de banden een ovaalvormige inkerving. H. 5,7 c.m.
D. 4,5 c.m. Zie afb. 4 no. 2 blz. 43.

17. Vier randfragmenten met twee rijen inkervingen onder den rand, banden door lijnen of puntjes
gevormd.

18. Een randwandfragment met drie rijen kerfjes onder rand. Wand versierd door lijnvormig ver-
loopende evenwijdige driehoekige inkervingen.

19. Wandfragmenten van zeven verschillende kommen, waaronder banden door diepe lijnvormige
inkervingen, door puntjes, door dunne streepjes en door twee rijen driehoekige inkervingen
gevormd. Baksel zwart, lichtblauw, grijs of bruin.

20. Randfragmenten van vijf verschillende kommen. Een met effen rand, een met een rij diepe
inkervingen, een met twee rijen driehoekige inkervingen, een met drie rijen puntvormige en een
met drie rijen streepvormige inkervingen onder den rand.

21. Wandfragmenten van vijftien verschillende kommen. Bij drie er van de banden gevormd door
ovaalvormig verloopende lijnen, waarbij een met knopje op wand. Bij zes, banden gevormd
door puntvormige dicht bij elkaar staande kerfjes. Vier met ver uit elkaar staande driehoekige
inkervingen. Een met ovaalvormige kerfjes. Een met ver uit elkaar staande ronde inkervingen.

Dikwandig.

A. Onversierd.
Wandfragment van grijs kommetje.
Rand- en wandfragment van zwart kommetje met rechten rand.

B. Versierd.
Rand- en wandfragment van zwarte kom op breuk bruingeel.
Drie rijen driehoekige kerfjes onder rand, banden gevormd door lijnvormige inkervingen.
Wandfragment, banden gevormd door puntvormige inkervingen, baksel grijszwart.
Wandfragment, banden gevormd door drie rijen sikkelvormige inkervingen, begrensd door lij-
nen. Tusschen banden een rij sikkelvormige kerfjes.
Een wandfragment van zwartgrijs aardewerk met dikke 0,5 c.m. lange ribbels.
Twee knopvormige oortjes, waarvan een doorboord.
Zeven versierde randfragmenten zonder wandversiering.

II. Zachtgebakken aardewerk.

Dunwandig.

A. Onversierd.
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Zeven randfragmenten van kommen of urnen met rechtstaanden rand, baksel grijsbruin.
Vier randfragmenten van kommen, baksel grijsbruin van buiten, van binnen bruin of zwart. Een
met knopje onder rand.
Enkele wandfragmenten.

Dikwandig.

A. Onversierd.
1. Van buiten roodbruin, van binnen zwart aardewerk. Vier randfragmenten van kommen of urnen,
vele wandfragmenten.

2. Van buiten en van binnen roodbruin aardewerk. Alleen wandfragmenten.
3. Van buiten grijsbruin, van binnen witgrijs aardewerk. Een rand-, één bodem-, vele wandfrag-
menten van groote kom.

4. Van buiten witgrijs, van binnen zwart aardewerk. Enkele wandfragmenten.
5. Zwart aardewerk.
Vijf randfragmenten van kommen of urnen, een van een klein kommetje. Groot aantal wand-
fragmenten, drie dikke knopvormige ooren.
Buitendien een dertigtal ooren en knoppen in alle vormen en grootten, waaronder twee met
diepe bolvormige indeuking aan het uiteinde.
Deze serie knoppen en ooren vertoont ons een duidelijk beeld van de ontwikkeling van het oor
uit het primitieve knopje op den wand van den pot. Dit knopje wordt langer:

a. in verticale richting, waardoor de soms tot tien c.m. lange ribbel ontstaat, die men bij sommige
kommen aantreft;

b. in horizontale richting, waardoor dikke of minder dikke uitsteeksels ontstaan, die of rond zijn,
of 4 plat en dan horizontaal uitloopen, of iets naar boven ombuigen. De ronde hebben som-
wijlen een uitholling aan het uiteinde. De platte soms aan onder- en aan bovenkant een kleine
indeuking, welke indeuking, onder verbreeding en verdikking van het uitsteeksel in grootte en
diepte toeneemt, langzamerhand het uitsteeksel doorboort en het eigenlijk oor vormt.
Een rond, doorboord bolletje, van bruin zacht baksel, spinklosje. Zie afb. 35 blz. 126.

Vuursteen.

Kleur zwart, lichtgrijs, donkergrijs, zwartgrijs, bruin, rood.
1. Nuclei. Vijf kleine nuclei, waarvan drie later gediend hebben als percuteur. Een van donker-
zwarten vuursteen, zeer regelmatig, in den vorm van een meerzijdige, afgeknotte pyramide. De
top heeft dienst gedaan als klopper, de indrukken er op zijn echter veel regelmatiger en niet
zoo diep als op den gewonen percuteur, deze zal dus waarschijnlijk dienst gedaan hebben als
drukker voor de fijne retouche.

2. Drie platte schijven, afgeslagen van nuclei (tabletten).
3. Zes kloppers (percuteurs). Zie afb. 35 blz. 126.
4. Pijlspitsen. Een vijftal, waaronder volkomen afgewerkte en andere, die pas een begin van
bewerking hebben ondergaan. Alle zijn driehoekig van vorm, een met een uitholling in de
basis. Zie afb. 38 blz. 127.

5. Krabbers (grattoirs) zeventien stuks, in alle vormen en afmetingen. Zie afb. 36 blz. 126.
6. Schrabbers (racloirs) dertien stuks, alle ruw afgewerkt. Zie afb. 36 blz. 126.
7. Een fijn boortje.
8. Sikkelvormig instrument van lichtgrijzen vuursteen met fijne retouche langs den buitenboog.
(Vischmes der Duitschers?)

9. Twee stukken van dolkspitsen.
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10. Messen. Drie messen met fijne retouche aan de zijkanten, twee aan één kant bekapt, twee à
encoches. Een vijftigtal stukken van messen en splinters. Zie afb. 36 blz. 126.

11. Verschillende gebruiksvoorwerpen, waarvan het doel niet nader vast te stellen is.
Verder werden nog gevonden:

1. Een rond stukje gekristalliseerde kwarts (bergkristal).
2. Een driehoekig, aan de basis afgerond slijpsteentje van fijnkorreligen zandsteen.
3. Een dikke doorgebroken kwartsiet met een diepe uitholling aan het bovenvlak. Heeft waar-
schijnlijk gediend tot slijpen.

4. Twee fragmenten zandsteen, stukken van cirkelsegment, van den omtrek naar het midden dun
uitgesleten. Het een zeer zacht en glad, het ander ruw van oppervlak, stukken van maalsteenen.
Zie afb. 34 blz. 125.

5. Een klomp grijze klei.
6. Brokken huttenleem.
7. Verschillende kleine beenfragmenten, waaronder deelen van een paardenkies te herkennen zijn.

Hutkom 2.(Hut 28). Perceel 2628, eigenaar Leenaerts.

Bij het bouwen van het huis Leenaerts werd in de fundamenten een zwarte plek gezien.
Deze werd voor zoover als de omstandigheden dat toelieten blootgelegd en onderzocht. De
hutkom werd bij schatting vastgesteld op 1.70 m. bij 1.20 rn.

Aardewerk.

I. Hardgebakken aardewerk.

Dunwandig.

A. Onversierd.

Grijs bolvormig kommetje, rechtstandige rand, konisch toeloopend, midden op wand drie knop-
jes. H. 6 c.m. D. 5.7 c.m. Gereconstrueerd. Zie afb. 5 no. 2 blz. 43.

B. Versierd.

1. Randwandscherf, rood met hoogen naar buiten omgeslagen rand met 2 c.m. lange ver uit el-
kander staande strepen. Afb. 44 H 28 No. 1 blz. 140.

2. Randwandscherf met 1 rij losse kerfjes onder rand, wand versierd met uit lijnen gevormde ruiten,
waarin hier en daar enkele grove kerven. Afb. 44 H 28 No. 2 blz. 140.

3. Randscherf, geen randversiering, een ovaalvormige lijn op wand. Afb. 44 H 28 No. 3 blz. 140.
4. Grijze randwandscherf, geen randversiering op wand, ovaalvormige open banden. Afb. 44 H
28 No. 4 blz. 140.

5. Randwandscherf, geen randversiering, hoekbanden opgevuld met puntjes. Afb. 44 H 28. No.
5. blz. 140.

6. Grijsblauw wandfragment, versierd met knijpornament. Afb. 44 H 28 No. 6. blz. 140.
7. Grijze scherf met open lijnbanden. Afb. 44 H 28 No. 7 blz. 140.
8. Randwandscherf onversierde wand, onder wand horizontale lijn, waarop vier verticale lijnen
uitloopen. Afb. 44 H 28 No. 8. blz. 140.

9. Grijze scherf met hoekbanden, opgevuld met losse kerfjes. Afb. 44 H 28 No. 9 blz. 140.
10. Roode wandscherf versierd met lijntjes. Afb. 44 H 28 No. 10 blz. 140.
11. Randwandfragment van kom met een rij driehoekige inkervingen onder rand. Banden gevormd
door enkele lijnvormige inkervingen, aan de toppen der scherpe hoeken en tusschen de banden
min of meer ronde uithollingen. Baksel grijsblauw.
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12. Wand- en bodemfragment van kom, versierd met banden van enkelvoudige lijnvormige inke-
pingen. Baksel grijsblauw.

13. Rand- en wandfragmenten van kom, banden gevormd door drie rijen kerfjes tusschen lijnvor-
mige inkervingen. Rand onversierd, baksel zwart.

14. Wandfragmenten van grijs kornmetje, banden gevormd door puntvormige kerfjes tusschen lijn-
vormige inkervingen.

15. Rand- en wandfragmenten van grijs kommetje, versierd met lijnvormige banden. Rand onver-
sierd.

16. Rand- en wandfragment van grijs kommetje, banden met lijnvormige inkervingen.
17. Wandfragmenten van zwart kommetje, banden gevormd door ver uiteenstaande kerfjes be-
grensd door lijnvormige inkervingen.

18. Een wandfragment, baksel witgrijs, onder rand klein doorboord oortje, versierd met fijne streep-
jes.

II. Zachtgebakken aardewerk.

Dunwandig.

A. Onversierd.
Zes randfragmenten met rechtstaanden rand van kommen of urnen. Baksel van buiten bruin,
van binnen zwart.

B. Versierd.
Rand- en wandfragmenten van kom of urn met effen breeden naar buiten omgeslagen rand. Vier
c.m. onder rand, 1.5 c.m. uit elkaar staande, 2 c.m. lange lijnvormige inkervingen in horizontale
rijen geplaatst. Baksel roodbruin.

Dikwandig.

A. Onversierd.
1. Groote kogelpot. Rand effen, rechtstandig, midden op wand drie platte knopjes. Baksel rood-
bruin. H. 15.5 om. D. 18.5 c.m. Gereconstrueerd. Zie afb. 5 no. 1 blz. 43.

2. Groot wandfragment van kogelpot met doorboord oor. Baksel grijsbruin.
3. Een wandfragrnent van kogelpot met plat uitsteeksel, bruingrijs van buiten, van binnen lichtgrijs.
4. Twee groote rand- en wandfragmenten van urn met even naar buiten gebogen rechtstaanden
rand, begin schouder rond uitsteeksel.

5. Vier randfragmenten met dikke, platte knopjes van groote urnen of kommen. Baksel van buiten
grijsbruin, van binnen lichtgrijs. Vele wandfragmenten.

6. Wandfragmenten van bruin, grijs en witgrijs aardewerk, waarbij één met kegelvormig en één
met knopvormig uitsteeksel.

Vuursteen.

1. Twee krabbers.
2. Een zware van alle kanten gebruikte klopper.
3. Twee stukken van mesjes.
4. Een klein aantal splinters.
Buitendien een brok grijze klei, huttenleem, een weinig asch.
Een fragment van geslepen voorwerp, van primairen zandsteen, van boven bolvormig, van
onderen plat (Schuhleistenkeil). Zie afb. 33 blz. 125.
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Hutkom 3. (Hut 29.) Perceel 1077. Eigenaar Kerkbestuur.

Na deze vondsten werd besloten een systematisch onderzoek in de omgeving dezer hut-
kommen te doen. Spoedig deed zich de gelegenheid voor, eenige sleuven te leggen op het
hierboven genoemde perceel. In een dezer sleuven, die evenwijdig liep aan de lange zijde van
het perceel, werd op twee plaatsen op een diepte van 60 c.m. een afwijking in den bodem ge-
zien. De grond was iets meer grijsbruin en vertoonde een zekere korreligheid. De sleuf werd op
deze twee plaatsen verbreed. Op 6.5 meter van de grens van perceel 1092, 6.90 m. van de grens
van perceel 1076, lag op 66 c.m. onder maaiveld een grijszwarte verkleuring met een diameter
N—Z van 2 m., O—W 2.10 m. Naar de N.W. zijde vertoonde deze een uitlooper, lang 0.90
m., breed 0.60 rm. Bij verder afschuiven van den grond verdween deze verkleuring reeds na 15
c.m., zoodat dit meer den indruk maakte van een toevallige vervuiling van den hutbodem.

De hutkom zelf met een diameter van ongeveer 2 m. liep door tot op 1.19 m. en
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