bijdragen in de studie van de metaaltijden

Deze bundel vormt de neerslag van de 2e Nederlandse Metaaltijdendag,
gehouden op 17 oktober 2014. Toen is in een boeiende reeks lezingen een rijke
doorsnede aan recent onderzoek van de brons- en de ijzertijd de revue gepasseerd,
waarbij speciale aandacht was voor de begin- en eindfasen in de levensloop van
voorwerpen. Zowel de productie ervan, als de wijzen waarop zij na hun gebruik
werden gedeponeerd zijn besproken. In deze bundel treft u dan ook bijdragen
aan die gaan over bronzen, benen, aardewerken en stenen voorwerpen, alsook een
betoog over verlatingsdepots. In aanvulling op deze bijdragen binnen het thema
‘Van begin en einde; productie en depositie in de metaaltijden’, is ook een palet
aan andere bijdragen over de metaaltijden opgenomen.
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Er zijn diverse artikelen die zich richten op de brons- en ijzertijd van het WestNederlandse kustgebied, maar ook bijdragen die inzicht bieden in de wijzen
waarop grafvelden veranderen in woonlocaties en de bewoningsdynamiek in de
ijzertijd. Deze publicatie biedt dan ook een fraaie dwarsdoorsnede van wat de
Nederlandse brons- en ijzertijd te bieden heeft. Zowel recente ontdekkingen
komen aan bod, als ook oudere vondstmeldingen en nooit eerder uitgewerkte
opgravingen, die nu opnieuw onder de aandacht worden gebracht.
De Metaaltijdendag is een initiatief van de Stichting Metaaltijdenonderzoek
Nederland (SMON), die zo een breed platform wil bieden aan een ieder met
belangstelling voor de laat-prehistorische samenlevingen. Om de verhalen
zoveel mogelijk toegankelijk te maken, biedt de Stichting de gelegenheid de
gehouden lezingen te publiceren in een bundel. In die zin vormt deze publicatie
de verslaglegging van het jaarlijkse congres, maar ook andere bijdragen over de
metaaltijden zijn welkom. Samengebracht in deze bundel raken de verhalen over,
en interpretaties van, laat-prehistorische samenlevingen verbonden.
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Een midden-bronstijdverrassing
Hilversum-aardewerk uit een bijzondere context te
Tilburg-Stappegoor

Simone Bloo, Annemarie Kooi & Jos Kleijne

Trefwoorden: midden-bronstijd, aardewerk, Tilburg
Keywords: Middle Bronze Age, ceramics, Tilburg

Verrassing!
In de winter van 2007 heeft BAAC-BILAN in het plangebied Tilburg-Stappegoor
een opgraving verricht (Afb. 1). Hierbij zijn op de overgang van een dekzandrug
naar het beekdal van Katsbogte resten opgegraven van nederzettingen uit de vroege
en/of midden-ijzertijd, de laat-Romeinse tijd en het begin van de vroege middeleeuwen en de late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd (Kooi 2015). Op deze
vindplaats is eveneens een spoor aangetroffen met materiaal uit de midden-bronstijd. Dit enkele spoor en het aardewerk daaruit zijn de onderwerpen van dit artikel.
Met uitzondering van dit spoor zijn tijdens de opgraving verder geen bewoningssporen uit de midden-bronstijd aangetroffen. Uit het slecht herkenbare spoor
is geen ander materiaal afkomstig dan een grote hoeveelheid aardewerk. Het aardewerkcomplex bestaat uit fragmenten van vier potten. Van slechts één van deze potten is het volledige potprofiel te reconstrueren. Hoe is het spoor met het aardewerk
te interpreteren? Is het spoor een natuurlijk fenomeen of is het spoor gegraven, en
is daar doelbewust het aardewerk in gedeponeerd?

De context
Het spoor meet 90 cm in diameter, is 48 cm diep en heeft een vlakke bodem
(Afb. 2). In eerste instantie werd door veel bioturbatie en een vage aftekening de
vlek niet herkend als een antropogeen grondspoor. Ook wijkt de lichtgrijs-gele
vulling af van de nabij gelegen sporen uit de vroege en/of midden-ijzertijd, die
hoofdzakelijk een grijze opvulling hebben. Bij het zetten van een controle-coupe
over het spoor zijn behalve een vage aflijning van een ingraving ook de fragmenten
van de hierboven genoemde potten aangetroffen. Op basis van bovenstaande gegevens, het aardewerk en de aanwijzingen voor een ingraving, concluderen we dat de
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Afbeelding 1 Locatie van het onderzoeksterrein en de genoemde vindplaatsen.
Figure 1 Location of the excavated site and other mentioned sites.

in het vlak zeer slecht herkenbare verkleuring toch een antropogeen spoor is. In het
onderstaande wordt het grondspoor daarom als kuil aangeduid, waarna geprobeerd
wordt de kuil met het aardewerk te interpreteren.
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Afbeelding 2 De kuil (foto door BAAC).
Figure 2 The pit (photo by BAAC).

Op basis van de ongeordende plaatsing van de aardewerkfragmenten lijkt het
erop dat het vaatwerk niet doelbewust in de kuil is geplaatst: de scherven zijn zowel
langs de randen als in het midden van de kuil aangetroffen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het aardewerk tot een grafinventaris behoord heeft, aangezien er geen
verbrand botmateriaal, tandkapsels of houtskool is aangetroffen. Een functie als
afvalkuil ligt evenmin voor de hand aangezien andere vondsten, zoals dierlijk botmateriaal, houtskool of steenmateriaal ontbreken. Ook lijkt het aardewerk beperkt
tot grote scherven van maar vier individuen in plaats van verschillende scherven
met diverse formaten van meerdere potten. Een andere mogelijkheid is dat het hier
de inventaris betreft van een kelderkuil waarin de grote pot als een voorraadvat kan
hebben gefunctioneerd. Dergelijke vondsten van mogelijke voorraadkuilen zijn in
Noord-Brabant (onder andere te Goirle, Breda-Moskes) regelmatig aangetroffen
binnen huisplattegronden uit de vroege ijzertijd (De Jong 2008, 31). Zulke kuilen
bevatten binnen huisplattegronden uit de midden-bronstijd slechts in uitzonderlijke gevallen aardewerk (Arnoldussen 2008, 263 noot 301) en kunnen daardoor
veelal moeilijk evident als kelderkuilen worden geclassificeerd. Ook wijst de geringe scherfgrootte per pot te Tilburg niet op het compleet in een kuil plaatsen
van potten. Het ontbreken van sporen van een huisplattegrond om de kuil heen,
rekening houdend met de goede kwaliteit van enkele laat-prehistorische paalkuilen
op het onderzoeksterrein, maken een dergelijke interpretatie onwaarschijnlijk. Dat
het aardewerk onderdeel is van een (rituele) depositie is eveneens moeilijk te bewijzen. De functie van de kuil, en de rol van het aardewerk daarin, blijft onduidelijk.
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Pas bij een vergelijking met andere vindplaatsen uit het neolithicum en de
bronstijd op de Zuid-Nederlandse zandgronden, blijkt uit de onderstaande
voorbeelden dat de vondst te Stappengoor niet op zichzelf staat. In de gemeente
Tilburg zijn diverse opgravingen uitgevoerd waarbij vage vlekken uit de bronstijd
zijn aangetroffen. In Berkel-Enschot op de locatie Enschotsebaan Zuid-2 (Afb. 1)
zijn bijvoorbeeld vijf (mogelijke) kuilen aangetroffen (Brouwer & Van Mousch
2015, 73). De aard is bij vier van de vijf sporen onduidelijk. Van zeker één spoor,
is onduidelijk of het antropogeen of een boomval is. Een hoefijzervormig spoor
in de directe omgeving doet het laatste vermoeden omdat het een vergelijkbare
kleur en grillig verloop heeft. In dit spoor zijn echter wel fragmenten van een
drieledige versierde pot uit de vroege of de eerste helft van de midden-bronstijd
aangetroffen (spoor 26005; Ball & Bloo 2015, 81). De pot is versierd met gepaarde vingertopindrukken waarmee een decoratie van kleine omgekeerde V-tjes in
verticale banen is gemaakt. Bij een opgraving aan de Burgemeester Bechtweg te
Tilburg (Van den Eynde & Dijkstra, in voorbereiding), circa 400 m ten westen van
Enschotsebaan Zuid-2, zijn drie kuilen uit de vroege bronstijd aangetroffen. Eén
van deze kuilen, heeft zowel in het vlak als in het profiel een grillig patroon waarbij
het materiaal in de randzone is aangetroffen (spoor 274; Drenth & Dijkstra in
voorbereiding). Het aardewerk uit deze kuil past aan het materiaal uit een nabij
gelegen kuil (spoor 340). De scherven samen resulteren in drie potten; een HVSpot versierd met touwindrukken en een dubbele stafband, een tweede pot met een
dubbele stafband en een onversierde pot. De kuilen van de Burgemeester Bechtweg
worden geïnterpreteerd als resten van een funerair ritueel (Drenth & Dijkstra in
voorbereiding) om een aantal redenen. Er zijn geen aanwijzingen voor een nederzetting in de nabije omgeving (een huisplattegrond ontbreekt), de kuilen zijn ook
niet als graf gebruikt daar er geen crematieresten zijn aangetroffen. Het aardewerk
is dusdanig gefragmenteerd dat het aardewerk geen bijzetting kan zijn in een inhumatiegraf (wat bovendien niet de meest voorkomende funerair gebruik is in deze
periode). Bovendien is de eerstgenoemde pot een bijzonder exemplaar daar de versiering overeenkomsten vertoont met collared urns uit Groot-Brittanië en Ierland
(zie voor een uitvoerige onderbouwing Drenth & Dijkstra in voorbereiding).
Zowel in Stappegoor als op Burgemeester Bechtweg zijn grote, grillig gevormde
kuilen aangetroffen. De op het oog niet-antropogene sporen leverden bijzonder
aardewerk op. Het zou kunnen zijn dat specifieke landschappelijke veranderingen
en bodemkundige processen in deze periode tot een geringere zichtbaarheid van
grondsporen geleid hebben. Lokaal komen dan dit soort sporen wel aan het licht,
zoals ook door Van Kampen (2013, 39-40) is uiteengezet voor de laat-neolithische
huisplattegronden van Veldhoven-Habraken. Een andere mogelijkheid is dat de
kuil toch (deels) een natuurlijke oorsprong heeft, dat het een (lichte) depressie in
het landschap is geweest. Ook dit soort natuurlijke laagtes werden gebruikt voor
bijzondere deposities (Jansen en Fokkens 2007, 63). Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de kuil van Stappegoor een natuurlijk laagte betreft, want de vorm, met
rechte wanden, in de coupe wijst eerder op een antropogeen spoor. Het verdient
in ieder geval de aanbeveling om dit soort kuilen in de toekomst aanvullend te
onderzoeken, om zo de lokale formatieprocessen en conservering beter te kunnen
begrijpen (bijvoorbeeld door middel van micromorfologie).
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Cadeau uitgepakt
De verassing die in de vulling van de hierboven beschreven kuil aanwezig was,
bestond uit fragmenten van vier potten. De meest bijzondere hiervan is pot 1, vanwege zijn versiering en vorm (Afb. 3). Het potprofiel is eenledig van vorm waarbij
de buitenzijden taps naar boven lopen als bij een emmer. In de wand zijn brokken
potgruis zichtbaar en hier en daar een korrel kwarts. De buitenzijde van de wand is

Pot 1 (1:2)

Pot 3 (1:2)

Pot 4 (1:2)

Pot 2 (1:4)
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Afbeelding 3 Aardewerk uit de midden-bronstijd uit de kuil (tekeningen door R. Timmermans,
foto’s door Restaura, Haelen).
Figure 3 Middle Bronze Age ceramics from the pit (drawings by R. Timmermans and photos
made by Restaura, Haelen).
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licht van kleur en de binnenzijde is donkergrijs. Het meest bijzondere aan deze pot
is het voorkomen van twee versierde stafbanden. Ook de rand van de pot is aan de
buitenzijde versierd met vingertopindrukken.
Pot 2 heeft een bovenzijde die iets naar binnen staat als bij een tonvorm. De
pot is gemaakt van klei, verschraald met grote brokken potgruis en stukken graniet
(Afb. 3) die goed zijn weggewreven in de wand. De binnenzijde van de wand is
gevlekt oranje met zwart wat mogelijk veroorzaakt is door secundaire verbranding.
Ook is aan de binnenzijde, ter hoogte van de overgang van de buik naar de bodem
een zwarte korst zichtbaar. De versiering van de pot bestaat uit een randversiering
met vingertoppen en, daaronder, een stafband met vingertopindrukken.
Pot 3 is slechts vertegenwoordigd door een klein randfragment, waarvan de
ronde rand licht naar binnen staat (Afb. 3). De pot heeft een opvallende verschraling met veel en grof organisch materiaal waar ook potgruiskorrels en grind
aan zijn toegevoegd. Duidelijk zichtbaar aan het oppervlak en in de breuk zijn de
langwerpige holtes, waar het organische materiaal is uitgebrand. De kern is donker
van kleur, de buitenzijden zijn licht beige gekleurd.
Van pot 4 is alleen een deel van de buik en bodem overgebleven. De pot is
gemaakt van klei verschraald met potgruis en weinig zand. De wanden en de breuk
hebben een rode tot oranje kleur, vermoedelijk het gevolg van het blootstellen aan
vuur.

Vergelijking met andere exemplaren
Pot 1 past op het eerste gezicht bij de andere potten uit de midden-bronstijd,
maar wijkt op enkele punten af. Arnoldussen (2008, 178) heeft het bronstijdaardewerk op basis van het werk van Glasbergen (1954), Ten Anscher (1990) en
Theunissen (1999) heringedeeld, waarbij deze pot tot type DKS1a zou horen met
dit verschil dat de Tilburgse pot twee stafbanden heeft. Versiering met dubbele,
versierde stafbanden is nog weinig aangetroffen op midden-bronstijdaardewerk.
In Tilburg-Burgemeester Bechtweg is een met touwversierde pot gevonden met
dubbele, met nagelindrukken versierde, stafbanden op de schouder van de pot
(Drenth & Dijkstra in voorbereiding). Eén ander exemplaar uit de omgeving is
bekend uit Tilburg-Stokhasselt (Afb. 4, A). Deze urn is al in 1845 opgegraven door
Jan Antonie van Spaendonck die de pot verzamelde uit één van de zes grafheuvels
op een heideveld ten westen van Stokhasselt.1 De pot heeft een iets smallere vorm,
meer als een ton, dan de emmer van Tilburg-Stappegoor. Wel is hij versierd met
dubbele stafbanden, al zijn deze vrij hoog op de pot geplaatst. Een ander voorbeeld
is aangetroffen in de omgeving van Veldhoven, in het grafveld tussen ToterfoutHalve Mijl. Het is een emmervormige pot (Glasbergen 1954, 105, fig. 59, pot 4),
al is dit exemplaar niet zo wijdmondig als de pot uit Tilburg-Stappegoor, en heeft
het een onversierde stafband (Afb.4, B). Vergelijkbare versiering, waarbij eerst een
rij nagelindrukken onder de rand en vervolgens een stafband met vingertopindrukken is geplaatst, is wel bekend uit de omgeving, zoals te Baarle-Nassau-Klein Bedaf
1

http://tilburgers.nl/de-herdgangen-van-tilburg-de-stokhasselt. De pot is te zien in het NoordBrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch. Zie ook Glasbergen 1954, 102 omschrijving bij fig. 58.12 al
zou de urn bij Jan Aarten Boimke al in 1841 zijn aangetroffen.
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Afbeelding 4 Vergelijkingsmateriaal: A, de pot uit Tilburg-Stokhasselt (bron: www.tilburgers.nl);
B, de pot uit Toterfout-Halve Mijl (naar: Glasbergen 1954, 105, fig. 59); T9-12, Deverel-Rimbury
aardewerk uit Groot-Brittannië (naar: Thomas 2008, 33 fig. 6); 1-25, Deverel-Rimbury aardewerk
uit Frankrijk (uit: Bourgeois & Talon 2009, 53 figure 3.16).
Figure 4 Similar pottery: A, pot from Tilburg-Stokhasselt (source: www.tilburgers.nl); B, pot from
Toterfout-Halve Mijl (after: Glasbergen 1954, 105, fig. 59); T9-12, Deverel-Rimbury pottery from
Great Britain (after: Thomas 2008, 33 fig. 6); 1-25, Deverel-Rimbury pottery from France (from:
Bourgeois & Talon 2009, 53 figure 3.16).
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(Drenth 2014, 46). De eerste pot, uit Stokhasselt, werd toen al in verband gebracht met Deverel-Rimbury cultuur uit Zuid-Engeland uit de periode 1700-1000
voor Chr.2 Deze cultuur is de basis geweest voor de Nederlandse Hilversumcultuur
(Theunissen 1999, 25-26). Bourgeois en Talon (2009) hebben (onder andere) het
aardewerk uit Vlaanderen (en Zuid-Nederland) en Noord-Frankrijk vergeleken
met potten van de overzijde van het Kanaal. Zij concluderen dat de bevolking
uit deze gebieden tot een culturele eenheid hebben behoord. Vermoedelijk is de
pot uit Stappegoor naar voorbeeld van Noord-Franse of Britse exemplaren vervaardigd gezien overeenkomsten met aardewerk uit die contreien. De exemplaren
uit Groot-Brittannië die behoren tot de Deverel-Rimbury cultuur, tonen naast de
overeenkomsten in vorm ook dezelfde maakwijze, in die zin dat zij met potgruis
of steengruis zijn verschraald (Knight 2002, 123). Overeenkomsten met NoordFranse exemplaren zijn er op basis van de morfologische gelijkenis en de versiering
bestaande uit de dubbele wijd gestelde stafbanden, zoals onder andere bekend van
de vindplaatsen Nonant (Calvados: Manem 2008, 323, fig. 228 en 324, fig. 229),
op het eiland Tatihou (Marcigny, Ghesquière & Kinnes 2007, 260 fig. 23.5 bovenste helft afbeelding) en in de streek Laag-Normandië. Deze voorbeelden dateren
uit circa 1500-1150 voor Chr. (Bourgeois & Talon 2009, 52). Op basis van deze
gegevens dateren we de vondsten van Tilburg-Stappegoor ook in de tweede helft
van de midden-bronstijd.
Pot 2 is eveneens van het type DKS1a, maar is wel versierd op de rand. Potten
met een tonvorm zijn volop bekend uit de midden-bronstijd zoals van de vindplaatsen Zijderveld (Theunissen 1999, 173), Eigenblok (Bloo & Schouten 2002,
245) en Bronovo (Bloo 2013, 71).
Van pot 3 is slechts een klein randfragment aanwezig. Het is onbekend of de
pot buiten de rand versierd is geweest. Hierdoor kunnen we deze pot niet nader
dateren dan in de midden-bronstijd. Het type verschraling, organisch materiaal,
komt echter niet vaak voor bij het Nederlandse midden-bronstijdaardewerk. Ook
bij Deverel-Rimbury aardewerk is, net als in Nederland, vooral steengruisverschraling gebruikt (Woodward 2002, 108 fig. 11.1). Het is dan ook goed mogelijk
dat het fragment niet afkomstig is van vaatwerk, maar onderdeel is geweest van
bijvoorbeeld een haardring of een ovenonderdeel. Als we er van uit gaan dat het
wel vaatwerk betreft dan heeft de afwijkende verschraling van pot 3 wellicht een
functioneel of esthetisch doel. De holtes zijn goed zichtbaar en zeer talrijk. De
wand zal hierdoor eerder poreus dan waterdicht zijn geweest. Dit kan van nut zijn
bij het koel houden van water of een andere vloeistof in de pot. Door verdamping
aan de buitenzijde (op een warme dag) blijft de inhoud koeler. Dit principe wordt
nog steeds toegepast bij wateramforen in onder andere Egypte en Zuid-Amerika
(Arnold 1985, 139). Het is echter de vraag of het in Nederland warm genoeg is
geweest om speciaal voor dit doel aardewerk te produceren.
Pot 4 betreft een klein bekertje dat vergelijkbaar is met exemplaren die zijn
aangetroffen op nederzettingen uit de midden-bronstijd zoals Eigenblok (Bloo
& Schouten 2002, 242 afb. 4.7) en Zijderveld (Theunissen & Hulst 1999, 173
afb. 4.43), maar ze worden nog vaker aangetroffen in grafcontexten, zoals in
2

In 1934 al zag W.J.A. Willems een relatie met het Engelse aardewerk (Willems 1934, 36, afb. 34, nr.
6, cf. Gibson en Woods 1997, 71-72; 142-145) (met dank aan Th. de Jong voor de verwijzing).
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Bergeijk en Haps (Verwers 1972, 15 abb. 12). Het potje uit een grafheuvel bij
Haps is vrij eenvoudig met een lichte tonvorm en het exemplaar uit Bergeijk heeft
een oor.
Binnen het aardewerkspectrum dat nu bekend is uit de midden-bronstijd zien
we met name tweeledige potten met een licht naar binnen staande bovenzijde: de
tonvorm. De ware emmervorm is vooralsnog niet aangetroffen. Dat dit slechts een
klein verschil is wil niet zeggen dat we dit aspect moeten negeren. Emmervormen,
zoals de pot van Stappegoor, komen wel voor in het vormenspectrum buiten onze
landsgrenzen. Dat er wellicht een relatie is tussen de potten uit Tilburg en die
uit Frankrijk en Groot-Brittannië, wordt ook door Drenth en Dijkstra (in voorbereiding) voor het aardewerk van Tilburg Burgemeester Bechtweg gesuggereerd.
Een andere mogelijkheid is dat dit sterk beïnvloede aardewerk kennelijk meer
voorkomt in de streek van Tilburg en nu pas aan het licht lijkt te komen. Het is
dan misschien ook noodzakelijk om de ware emmervorm toe te voegen aan het
Nederlandse vormenspectrum voor de Midden Bronstijd.

Tot slot
De inhoud van een kuil te Tilburg-Stappengoor is opmerkelijk. Hoewel tonvormige potten met versierde stafbanden bekend zijn van vele nederzettingen, waarover
reeds uitgebreid is geschreven (zie Arnoldussen 2008, 177-178; 444-447; 2014
voor een overzicht), bracht deze kuil een bijzonder exemplaar aan het licht. Pot 1
heeft een afwijkende emmervorm waarbij de wand sterk naar buiten wijkt en daarnaast een versieringspatroon dat op een Noord-Franse of Britse affiniteit duidt. De
pot past binnen het culturele complex ‘Manche-Mer-du-Nord’ waarover Franse en
Britse onderzoekers de laatste jaren zijn komen te spreken (Marcigny, Ghesquière
& Kinnes 2007). Ook de vorm en samenstelling van andere materiaalcategorieën
in Nederland ten zuiden van de Rijn, zoals bronzen artefacten, laten deze culturele
connecties zien (Fontijn 2009).
Het komt vaker voor in de omgeving van Tilburg en op de overige Zuid
Nederlandse zandgronden dat er in kuilen, die er in het vlak uitzien als een natuurlijke vlek, aardewerk voor komt. Het is dus zaak om ook dergelijke vlekken te onderzoeken. Doordat er over het natuurlijke ogende spoor van Tilburg-Stappegoor
toch een controle-coupe is gezet, is deze midden-bronstijd verrassing met mogelijke lange afstandsconnecties aan het licht gekomen.
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Abstract
An excavation at Tilburg-Stappegoor yielded features dating from the Middle
Bronze Age to the very recent past. A natural-looking feature which contained
the fragments of four pots dating to the Middle Bronze Age was uncovered. The
clear-cut sides of the feature, when seen in section, and its specific content, argue
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in favour of an anthropogenic origin, most probably a pit. As the pit contained nothing but the fragments of four pots, its specific function is uncertain. The pottery
itself can be characterized as fitting within the Northwest European Middle Bronze
Age tradition, albeit that some particularities were food for further thoughts. One
pot is archaeologically complete, bucket-shaped and decorated with two raised
cordons with fingertip impressions. This kind of vessel is, with its specific form
and decoration, is uncommon in the Netherlands, yet has counterparts in DeverelRimbury assemblages in Northern France and Britain. This important find, recovered from a natural-looking pit, implies that seemingly natural features merit
more attention during archaeological fieldwork. Only then, more surprises like the
pot from Tilburg-Stappegoor may come to light.
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