
ARCHEOLOGIE OF OUDHEIDKUNDE

door H. Bekkers

Wat is eigenlĳk archeologie. Archeolo«

gie is een wetenschap, welke is geba-

seerd op de bestudering van de oud-

heid. De benaming is samengesteld uit

twee Griekse woorden: archaios = oud

(arche = begin) en logos = gesprek

of handeling, Het is de moeite waard

om in dit jaarboek hieraan enige aan-

dacht te besteden.

OOK is het boeiend, leerzaam en inte—

ressant iets te weten over de tĳd, waar—

in onze verre voorouders hebben ge—

leefd en waarvan de sporen in de aarde

zĳn achter gebleven Alleen de grond-

sporen en voorwerpen welke te voor-

schĳn komen bĳ grondbewerkingen (ont-

grindingen, bouwwerken. opgravingen

enz‚) kunnen ons iets vertellen over die

tĳd waarover geen geschreven bronnen

bestaan.

VOORGESCHIEDENIS

Deze tĳd heet daarom ook Prehistorie =

voorgeschiedenis. De historie begint

met de komst van de Romeinen (ca.

55 jaar v. Chr.) omdat men vanaf die

periode uit geschreven bronnen kan put—

ten. Dus als men archeologie beoefent

als vak of als hobby dan verstaan wĳ

hieronder de bestudering van de Pre-

historie.

Sedert de laatste decennia heeft een

groot aantal geleerden speciaal studies

gewĳd aan deze materie en zĳn hier-

over diverse grote en kleine publicaties

in boekvorm verschenen, welke op zeer

boeiende en fascinerende wĳze een

licht werpen op het duistere verleden.

BAANBREKEND WERK

Voor Nederland was het dr. l. H. Hol—

werda die met de publicatie „Neder-

lands vroegste geschiedenis" de archeo—

logie inleidde bĳ het grote publiek.

Daarna was het prof. dr. A. W. Byvanck

met „De voorgeschiedenis van Neder—

Iand"‚ Vele van deze boeken zĳn zeer

kostbaar, maar toch mag de Heemkun-

devereniging Roerstreek zich in het ge—

lukkig bezit prĳzen van een aardige

bibliotheek over deze materie.

Om tot ons onderwerp terug te keren:

De oudheidkunde wordt over de gehele

wereld beoefend, niet alleen door vak-

mensen (archeologen) maar ook door

amateurs bĳ wĳze van hobby.

Over het algemeen wordt deze hobby

beschouwd als „steentjes zoeken en

scherven verzamelen". Deze liefhebberĳ

als men ze zo mag noemen, betekent

veel meer en vraagt veel tĳd, studie en

geduld. Ze geeft echter ook veel vol—

doening, vooral als er' bepaalde vond-

sten worden gedaan.

ln de huidige tĳd, waarin de techniek

steeds grotere vorderingen maakt, is het

mogelĳk met behulp hiervan, dieper in

het verleden door te dringen, waardoor

men een beter beeld krĳgt van het doen

en laten van onze vroegste voorouders.

Zij moesten zich met uiterst primitieve

middelen een leefmilieu scheppen.

Kunt u zich terugdenken in een tĳd dat

er vrĳwel geen communicatie was, dus

geen post, telefoon, radio, televisie,

auto's, gas, electriciteit enz.

DE PRIMITIEVE MENS 'í‘

De mens in de Prehistorie leefde in en

van de natuur, maar moest ook vechten

tegen de natuur, soms hard en met

uiterst geringe middelen. IJzer kenden

deze mensen niet. Het meest voor de

hand liggende was steen. Vandaar dat

men ook spreekt van het „stenen tĳd-

perk". Met steen bewerkten ze andere

stenen, waaruit ze hun gereedschappen

maakten. Hiermede bewerkten ze hout.

beenderen en hertegeweien, en ze

maakten ervan wapens, dolken, naalden,

hakken enz.

Het stenen tĳdperk wordt onderverdeeld  



In drie grote tĳdperken, n.l.: Paleolíthì—

cum = oude steentĳd; het Mesolithicum

= midden steentĳd; en het Neolithicum

= jonge steentĳd.

In jaartallen uitgedrukt. hebben deze

tijdperken zo ongeveer gelegen: Paleo-

lithicum 15.000-8000 jr. v. Chr., het Me-

solithlcum 8000-4000 jr. v. Chr. en het

Neolithicum van 4000-1700 v. Chr. Om-

streeks 1700 v. Chr. werd het eerste

metaal uitgevonden, n.l. het brons en

omstreeks 600 v. Chr. het ĳzer. Deze

tĳdperken noemt men dan ook Bronstĳd

en Ilzertĳd. In jaartallen uitgedrukt: de

bronstĳd van 1700-600 jr. v. Chr. en

de Ĳzertĳd van 600-50 jr. v. Chr.

Het begin van de oude steentĳd wordt

gesteld op ca. 15.000 jr. v. Chr. Dat wil

niet zeggen dat er vóór 15.000 v. Chr.

geen mensen leefden. ln onze streken

' Is er weinig bekend van de vroegste

_ bewoners. Zĳ hadden geen vaste woon-

plaatsen en huisden in tenten, holen en

die hen tegen de koude moest bescher-

kuilen. Hun kleding bestond uit huiden

men. Daar deze mensen jagers waren

trokken ze in groepjes achter de ren-

dieren aan, in de zomer naar het noor—

den en in de winter honderden kilome-

ters naar het zuiden. De jagers verble-

ven meestal in de nabijheid van moe-

rassen of vennen. Hier kwamen de

dieren drinken en vanuit een hinderlaag

werd er op deze dieren geschoten met

primitieve wapens.

Over de andere tĳdperken is meer be-

kend. Er zĳn kenmerken. o.a. in de ge-

bruiksvoonrverpen,
meestal uit steen ge-

maakt, maar ook uit hertshoorn en been-

de! en. Deze voorwerpen worden ook wel

relicten of artefacten genoemd. De

meest gebruikte steensoort was vuur-

steen. ook wel silex genaamd. Van dit

materiaal werden
dan pĳlpunten. klingen,

krabbers. bijlen enz. gemaakt. De ruwe

stukken vuursteen (knollen) werden in

onze streken hoofdzakelijk Ingevoerd

vanuit Zuld-Limburg en België. Men

staat er soms versteld van. hoe men

toen met primitieve middelen toch prach—

tige gebruiksvoorwerp
en heeft kunnen

vervaardigen. In ons museum te St. Odi-

liënberg bevinden zich zeer mooie be-

werkte voorwerpen waaruit duidelĳk het

vakmanschap spreekt van die mensen

uit lang vervlogen tijden.

HOE LEEFDEN DEZE MENSEN?

Hoe moet U zich onze streek voorstel—

len, waarin de eerste mensen leefden?

De landstreken, welke door zeeën ge-

scheiden zi_|n‚ vormden oorspronkelĳk

één geheel. Geleerden hebben aange-

toond. dat er verschillende ĳstijden zĳn

geweest. Bij het smelten van het ĳs,

brachten de vrĳkomende watermassa’s

telkens grote veranderingen te weeg in

de vorm van het landschap. De laatste

grote ĳstĳd moet ca. 50.000 jaren gele-

den zĳn geweest. Er vormden zich gro—

tere en kleinere rìvieren, stromen en

beekjes. Door de verbetering van het

klimaat nam de plantengroei geweldig

toe. evenals het dierlĳk leven. Er ont—

stonden grote heidevelden met veel

struikgewas. maar ook bossen (dennen

er. beuken) afgewisseld met moerassen

en zandverstuivingen.

Zoals we eerder lazen waren de eerste

bewoners in onze streken jagers. Ze

leefden van de jacht op het rendier.

mammoet en oer-os. De buitgemaakte

De Mammoet 



dieren leverden voedsel, kleding en de

geweien en beenderen werden gebruikt

voor het maken van gereedschappen. De

mammoet, het grootste dier dat in onze

streken geleefd heeft, kan men verge—

lĳken met een enorme olifant met grote

slagtanden Flesten van deze dieren wor—

den nog geregeld opgebaggerd in de

uiterwaarden van de Maas, zoals kiezen,

slagtanden, skeletdelen enz. Aan de af-

metingen van deze vondsten kan men

zien dat deze dieren enorm groot zĳn

geweest.

Korte brede

schrabbers en

stekkers

Gravettespilsen

 

Een bepaald model pĳlpunt uit die pe—

riode wordt ‚,gravettespits" genoemd

Omstreeks 1953 heeft men uit ‘n grind—

bedding nabĳ 'txHatenboer bĳ Roermond

een schedel van een hert opgebaggerd;

ir. de onderkaak hiervan was een gra-

vettespits vastgeschotent

ANDER KLIMAAT

Tengevolge van de geleidelĳke tempera-

tuurstijgingen verplaatsten de rendie—

ren en daarmede ook het jagersvolk zich

naar het noorden. De mammoets stier-

ven uit, de oude steentĳd ging voorbĳ

en werd gevolgd door de Middensteen—

tĳd (mesolithicum). Waren de mensen

eerst afhankelĳk van de jacht en de

visserĳ, nu leerden zĳ ook eetbare plan-

ten, wortels, zaden en vruchten kennen.

Microlithen

 

De mensen die zich hier vestigden

kwamen voor het merendeel uit het zui—

den en oosten van Europa. De van

vuursteen gemaakte voorwerpen namen

in grootte af en werden fĳner bewerkt.

De microlithen deden hun intrede. Dit

zijn voorwerpen die kleiner zĳn dan

4 cm. Door de klimaatsverbetering nam

de bebossing toe (eiken, essen en lin-

den). in deze bossen vonden 0.3. herten,

elanden, wilde zwijnen, bisons en paar—

den een ideale verblĳfplaats, De akker—

bouw ontwikkelde zich en er ontstonden

kleine nederzettingen; hierdoor werd

men aan een bepaalde plaats gebonden.

Naast jagen en vissen, ging men de

grond bewerken, zaaien en oogsten.

Woningen werden gemaakt van palen,

waartussen vlechtwerk van takken. Het

vlechtwerk werd met klei bestreken,

waardoor het geheel winddicht werd.

Om een juist beeld te krĳgen hoe zo’n

woning er in die tĳd heeft uitgezien. kan

men ze het best vergelĳken met de ztg.

 



„vakwerkbouw“.diehierendaarinonze

streeknogtezienis..

UitopgravingeninZuidLimburgheeft

menkunnenvaststellen.datdezewo—

nii-igensomseenlengtehaddenvan

ca.25meter.Behuizing.stallenen

schuurwareninéénruimteonderge-

bracht.Onderzoekingenhebbenaange-

toond,datdezelandbouwersafkomstig

warenuithetDonaugebied(ca.4000jr.

v.Chr.).Ziejaarboek1970.blz.123.

AARDEWEHK

Hetaardewerkdatdoordezemensen

uitkleiwerdvervaardigd.droegeenty-

pischeversiering.hoofdzakelĳkinde

vormvangolvendestrepen.waartussen

„puntjes“;vandaardenaamBandkera-

miek.MetdeBandkeramischeCultuur

gingdetĳdstilaanovervanhetmeso-

lithicumnaarhetneolithicum(nieuwe

steentĳd).Demensenhaddenzichnu

voorgoedgevestigdenleefdeninkleine

dorpjesopheuvelruggen.bijstroompjes

enrivieren.Hungereedschappenwerden

nogsteedsuitsteenvervaardigd,maar

werdenbeterafgewerkt.Destenenbij-

lenwerdenhelemaalgepolĳst;pĳlpun—

ten.klingenenboortjesenz.kregeneen

mooierevorm.Ookhetaardewerknam

zeerinbetekenistoe.

Landbouwenveeteeltwerdennude

voornaamstebronnenvanbestaan.De

maalstenendedenhunintredeenmen

maaldehetgraantotmeel.Erwerd

broodgebakkenenveegeslacht(koeien.

geiten.schapenenvarkens).Menleerde

wolspinnenenkledingmaken.Deont-

wikkelinggingverderenmetdezeook

dejarendieovergingenineeuwenen

zobelanddemenindeBronstĳd(ca.

1700-600jr.v.Chr.).

GebruiktemeneldersinEuropadit

metaalreeds,inonslandwashetniet

bekend.Nederlandisn.l.armaanertsen.

lnZuid-Europawerdendezeertsenge—

exploiteerd,lnNoord—Europawashet

Ierlanddatdaarbĳeenbelangrijkeplaats

hadingenomen.Koper—entin—erts.dat

wasnodigvoorhetvervaardigenvan

brons.Ditwerdgesmolteneninvormen

  

Henkellasselatebronstijd

___—__’——
 

gegoten.Devormenwerdenuitkleige-

maaktenzoontstondendeeersteme-

talenvoorwerpenzoalswapens.bijlen.

naaldenensieraden.Tochheefthet

bronsgeengroteomkeerteweegge-

bracht.Deoverwegendeagrarischebe-

volkingheeftindebronstĳdtochnog

velestenenwerktuigengebruikt.Was

mentezeergehechtaandestenen

voorwerpenomdatmendiealtĳdhad

gebruiktendiegoedwaren?Ofwas

menhuiverigvoorhetnieuwemateriaal

datmeneerstmoestproberenofhet

aanalleeisenvoldeed?Wijwetenhet

niet.Hetbronsheeftgeengroteopgang

gemaakt.Nederlandendaarinookonze

streekiszeerarmgeweestwathet

bronsbetreft.TochzĳnerinNederland

zo'nachthonderdbronzenvoorwerpen

bekend.waarvanenkeleuitonzestreek.

Bĳbaggerwerkzaamhedenindeuiter-

waardenvandeMaas.zijnenkelebron—

zenvoorwerpentevoorschĳngekomen.

zoalsbronzenzwaarden.Nogonlangs

werdeenprachtigbronzenarmbandin

deomgevingvanRoermondOpgebag-

gerd.Eenprachtigbronzenzwaardwerd

enkelejarengeledenopgebaggerd.dit

washettweedeexemplaarinNeder-

landvanéengietvormdatbekendis.



NIEUWE CULTUUR

En ook de Bronstĳd verstrĳkt en er

breekt een nieuwe periode aan, nil. de

llzertĳd (700-50 jr. v. Chr‚)4

Via de handelaren komt ook het ĳzer in

onze streken‚ het brons wordt verdron—

gen en het ĳzer gaat een belangrĳke

plaats innemen voor het vervaardigen

van gebruiksvoorwerpen. De stenen

voorwerpen verdwĳnen nu helemaal.

want ĳzer is beter dan steen en brons.

Ĳzer is sterker en het gaat langer mee,

terwĳl het gebruik doelmatiger isl Maar

toch heeft ook de ĳzertĳd niet veel spo—

ren achtergelaten, Het nadeel van ĳzer

is. dat het in de loop der jaren wegroest

en er niets meer van overblijft Alleen

het vele aardewerk herinnert ons aan

die tĳd. Uit de vondsten van het aarde-

werk kan men wel concluderen, dat de

bewoning in onze streek in die tĳd veel

intensiever was. De dorpen waren gro-

ter en talrĳker; er was vanzelfsprekend

ook meer landbouwi De boeren maaiden

nu met ĳzeren sikkels. de ploegen wer—

den voorzien van een ĳzeren ploeg—

schoen enz, Ook deze tĳd ging verder

en de jaren werden weer eeuwen en

zo eindigde de Pre—historie.

Bĳ de komst van de Romeinen (0a. 55

jr. v. Chr.) is onder .lulius Caesar de

bevolking nagenoeg geheel verdreven

of uitgemoord, Met hun komst treedt een

ander tĳdperk in en begint de historie.

Hierover schreven wĳ reeds in ons jaar-

boek 1969.

   
STEUNT OOK U HET WERK VAN DE H-V-R?

Meld! U dan aan als Lid 0| Donateur van de Heemkundevereniging „Roerstraek“

Het verschuldigde bedrag over het jaar 1971 kunt U overmaken op de Boeren-

Ieenbank St. Odiliënberg no. 1039974 met vermelding HVR-CONTRJÌ (lid) oi

HVR-DON—71 (donateur).

Kosten lidmaatschap: Junioren. . . . . . . . . . . . . F 3,— per jaar

: Studenten . . F 3,— per jaar

: Leden boven 18 jaar. F 10,— per jaar

Gezinsloden ontvangen reductie. Leden en Donaleurs. bij een minimum van F 10,-

par jaar, ontvangep gratie het jaarboek 1971 en 4x per jaar ons contactorgaan

"De Klepper"

U kunt ook eens geheel vrijbIíjvend kennis komen maken met onze werkzaamheden.

Iedere maandag-avond van haIt 8 tot 11 uur kunt U ons bezoeken in de Priori]

Thabor te Sl. OdiIiënberg. Ingang achterzijde van de kerkberg in de voormalige

meisjesschool

  


